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Örömhír
A megváltás reményével biztató, az élet megtisztulás
ra képes tökéletesítésének, az ember és a végtelen 
közötti szövetségének tere a decemberi idő. Érzé
kennyé tesz saját mitológiánkra. Egyebekben szűkülő 
értelmű, ha a szükség, a tehetetlenség és a félelem 
között helyezkedik el. Definiálhatatlan, felismerhetet- 
len, amikor a selymesen lassú természet önfeledt moz
gása ad mértéket neki. Szívesen választjuk ezt a tér
időt a boldogság forgószínpadának díszletéül. Táguló-- 
nak mondjuk és a szabadság birtoklásának képzetei
vel kacérkodunk, ha a szemünk előtt keletkező szük
ségletek kielégülése félelmek, tehetetlenség, gátlások 
nélkül megy végbe benne. De a terek, amiket a ma
gunk idejével kitöltünk, a személyesen átélt minősé
gek nyomán ritkán sugallják a teljesség, egység érze
teit. Ha ez nagy ritkán bekövetkezik, kivételes ado
mányról, jelentékeny időszakról szoktunk beszélni. 
Valami hasonlóhoz kerültünk most közel.

Igaz, hogy még észrevétlenül és darabokra fűré
szelve kerülnek évtizedeken át jól és szépen szolgáló 
bronzszobrok, műemlékeket védő fémkorlátok a hulla
dékátvevőhöz. Igaz, hogy a középkori múzeum-palo
ták közötti szabadtéri színpad középsúlyos atomcsa
pás szimulációs modelljeként hat. Még az is igaz, 
hogy a hegyoldalak beépülése a Sunset Boulevard 
mintáiból kicsöpögő ízléstöbbleteket és léptékzava
rokban mutatkozó ön-formátum-értékelési hibákat a 
hamis reprezentáció (a permanens farsang hangula
tához tapadó rongy-varrottas) mintázatában inkább, 
mint a bokharai szőnyegek (mediterrán hangulatok 
városa?) színes szigorúságában mutatja. Még igaz, 
hogy a jelen nemzedékei közül a meghatározóbbnak 
a nosztalgiánál, kockázat nélküli merengésnél többre 
nem futja, ha a hatvanas évek Pécsi Balettje felidézó- 
dik. A jelen még azt súgja, hogy e jelentőségének 
megfelelően nálunk sohasem értékelt társulat, ame
lyik a Balanchine-, Béjard- vagy Cunningham-balet- 
teikkel azonos periódusban a magyar kortársak érzés
világával mély azonosságba került, a szocializmus 
(ma még mindig több mint keserédes ancien régime) 
szalonképességének kellékévé aszott. Nem volt „ész
revéve", hogy a balettra egy kulturális iparág is tele
píthető lett volna, táncakadémiástul, experimentális 
zenei műhelyestül, fesztiválostul, idegenforgalmi kíná
latostul. Látszik azonban, hogy evvel az örökséggel 
így már nem mehet tovább. Akik a pécsinél kevesebb 
munícióval kezdték, tartalmas, elismerésre méltó uta
kat jártak be azóta —  legyünk hálásak nekik: helyet
tünk. Igaz, hogy a Bóbita, a Pécsi Műhely, a Mecseki 
Fotóklub Focus csoportjának avantgardizmusa az 
egyre inkább professzionális követelményeket han
goztató kulturális és piaci környezetben átalakult.
A jelen ismeretében ma már meglehetős biztonsággal 
mondható, hogy az avantgárd íze, lendülete, gondo
latgazdagsága, kockáztatásai, fiatalsága és frissessé
ge többet értek, mint az akkori professzionalizmus 
számításai és piackonform hajlamai. Mert éltek, izga
tottak voltak, akartak valamit, ami sohasem volt. Min
tákat alkottak, következményeket meghatározó utakat 
törtek és nem mintákat vettek át, nem kövezett pályá
kat fogadtak el. A stílust, annak időt, teret, mentalitást 
magában foglaló komplexitását többre értékelték a sti
lizálás laposságainál. Mert kívül voltak a rendszeren, 
önmaguk váltak, válhattak mércévé. Kihagyhatjuk-e 
a körből a Pécsi Ifjúsági Irodát, amelynek tagjai, akkor

fiatal építészek, a világszerte értékén kezelt magyar 
építészet sokat idézett alakjai ma? Aligha.

Igen jelentékeny változás reményét kelti az orszá
gos fesztivál, aminek a Pécsi Nemzeti Színház és a 
többi helyi-regionális színház egyformán haszonélve
zője lesz. Meg kénytelen kelletlen résztvevője is.
Az összemérések kockázatos kísérleteinek alanya és 
tárgya. Mindegy most már az is, hogy a művészeti ér
dem, vagy csak a hely vonzereje játszott szerepet 
a döntésben. Ha eddig nem is késztette ide irányuló 
zarándoklatokra a város színjátszása a teátrumok ba
rátait —  ha nem is kizárólag saját erejéből, hanem 
mások kiválóságának jóvoltából —  egy időre rá is fog 
irányulni némi, a megszokottnál szélesebb körű figye
lem. Meg a városra, ahol a kulturális érdeklődésben 
megjelenő érdekeltség éppúgy kezelhető lesz, mint 
a profán szükségletek.

Ókeresztény emlékeink felkerültek a világörökség 
listájára. Csak sejtjük inkább, mint tudjuk, hogy mély
reható, de magatartásunk és önértékelésünk számára 
ma még elképzelhetetlenül kontúrtalan az a hatás, 
amit közösségünkre a világörökség részévé válás 
folyamata tesz majd. Mert igaz ugyan, hogy az Echo 
hasábjain is többször szóbahozott terület, az egykori 
római szent hegy temetőegyütteséről, templom- és 
sírépítményeiről, faliképéiről valamennyien tudunk va
lamit. De tudunk-e igazán mindent? El tudjuk-e majd 
mondani a hozzánk sereglő érdeklődők ezreinek több 
idegen nyelven, hogy miért szép, jó, érdekes és érde
mes az, ami itt van és hogy nekünk ez valójában mit 
jelent köznapjainkban? Ki fogjuk-e, ki tudjuk-e majd 
söpörni a becsületes és derűs viszonyokat fátyolozó 
sokfajta szemetet tereinkből és roppant 
kevés időnkből? Létre tud-e majd 
jönni a feladatok szépségének 
tudatán felébredő egység 
eredője a gazdasá
gi, politikai, szociá
lis és egyházi aka
rat eltérő vektoraiból?

Nem kis öröm, nem kevés 
büszkeség, hogy az Echót lét
rehozó szerkesztőség egy em
berként szereplője volt annak a több éven keresztül 
izgalmi állapotban tartó erőfeszítés-folyamnak, ami 
a pécsi ókeresztény emlékeknek világörökség listára 
kerülését hozta. Mi készítettük, részben írtuk, szer
kesztettük, fordítottuk az időközben megjelent köny
veket és CD-lemezeket, amelyek az UNESCO elisme
rését végül is meghozták. Ajándék a javából. Nem 
kezdődött rosszul a december.

És egy örömhír még vár ránk. Boldog karácsonyt 
kíván olvasóinak az Echo!

w *  o

De tudunk-e igazán mindent?
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C S E R I  L Á S Z L Ó

A Jókai tér átformálása jó ideje vitá
kat vált ki a városlakók körében. 
Vannak, akik úgy gondolják, a tér 
nem igényel semmiféle átalakítást, a 
gépkocsik kitiltásával és a burkolat 
puszta felújításával a problémák 
megoldhatók, mások pedig szimpa
tizálnak a lényegi változtatásokkal. 
A tér védelmében még egy egyesü
let is alakult, amelynek ellenállása a 
tervek nyilvános bemutatása után 
megszűnni látszik.

A pécsi ezredéves

— Miért éppen a Jókai tér újraformálásának 
gondolata merült fel, hiszen a belváros tele van 
megoldatlan problémákkal?

P.Z.: Erre inkább szubjektív, mintsem objektív vá
laszt lehetne adni. Ennek a csodálatos térnek olyan 
súlyos hiátusai vannak, amelyek mindenképpen vala
milyen megoldást kívánnak. Nemcsak a térburkolat 
rendkívül rossz állapotára gondolok, hanem arra a bal
káni állapotra, amely az alacsony színvonalú portálok
ban, lógókban, az épületek állagában jelentkezik, mi
közben ez a város egyetlen klasszikusnak mondható 
tere. Egy térnek úgy kellene működnie, mint a háttér
zenének, az ember nem is tudja, hogy mitől, de jól érzi 
magát.

D.S.: Ez a tér a város ezeréves történelmének hű 
megjelenítője, amely tükröződik a háromméteres feltöl
tésben, a falakban vagy a kávéházban álló eredeti ro
mán kori oszlopban. A térburkolat maga csupán az ez
redév egy pillanata, a történelem vékony hártyája, s 
voltaképpen mi ezeket a guanóhoz hasonló lassúság
gal lerakodott rétegeket zárjuk le a burkolatunkkal.

— Hogyan alakult ki köztetek ez az együttmű
ködés? A művészek mára inkább atomizálódnak, 
semmint együtt működnének.

P.Z.: Valóban a különböző szakmák együttműködé
séről van szó, melynek hiánya egyébként nem a kép
zőművészek felelőssége, s talán nem is az építészeké, 
inkább a piacon kijelölt szereposztás következménye.
A verseny sebessége nem engedi meg az összefogást.

D.S.: Én azok közé az építészek közé tartozom, 
akik mindig is fontosnak tartották, hogy az építészet a 
társművészetekkel együtt jelenjék meg. Sajnos ma már 
nem működik a háromezrelékes törvény sem, így a fo
lyamat nem teszi lehetővé, hogy az építtető bevonja a 
társművészeteket.

— Miként kezdődtek a térrel kapcsolatos konk
rét feladatok?

P.Z.: Nemeskürtyék meghirdették a millenniumi 
programot, s akkor a Siklósi Alkotótelepek Kht. beadott 
egy pályázatot, de Dévényinek is létezik egy kiviteli ter
ve a térre, amely már tizenöt éves.

— Tehát két elképzelés fut párhuzamosan?
D.S.: Nincs két elképzelés. Valójában az történt,

hogy elvégeztük egy műemléki szempontból meghatá
rozott környezet értékelemzését. Megkerestük a tér 
súlypontjait, majd művészi és gazdasági elemzésre ke
rült sor. Arra jutottunk, hogy a kétezer négyzetméteres 
tér voltaképpen egy járható szoborként fogható fel, 
amely többnyire kétdimenziós, néhol pedig három, s az 
egész teret szigorúan egyféle anyagban, azonos szín

ben képzeltük el. A sajátos aurájú szobor fizikai határai 
nem esnek egybe a tér határaival, s nem könnyen ha
tározhatók meg a térburkolat és a központi szobor ha
tárai. Végül is úgy alakult, hogy a térburkolat kilencven 
százaléka statiszta felület, hiszen meg kellett határoz
nunk a gyalogos sávokat, vagy azt, hol kell a tűzoltó
autónak haladnia. A közlekedési modellezésből az is 
kitűnt, hogy nem omlik össze a belváros forgalma, az 
üzletek feltöltése, ha ez a terület gyakorlatilag lakóut
cává változik.

— Melyek a tér határai?
D.S.: A Jókai tér „L” alakú, a Széchenyi tér felé ut

ca jellegű kinyúlással. A tér súlypontja nem a geometri
ai központban van, amelynek oka, hogy észak felé 
emelkedik, s kulmináló pontja a megyeháza kupolája.
A súlypont így a Gazder-kúttól enyhén délnyugatra 
esik, oda terveztük a központi szobrot, amelyből forrás 
is fakad. A forrást azért tartom fontosnak, mert ebben a 
városban a múlt század végi kolerajárványig 90 fali és 
közkút vagy tartályos kút működött, s ezekből minél 
többet vissza kellene állítani. A központi figurát „alátá
masztanánk” egy előnevelt, nagylevelű hárssal, ame
lyet alulról négy reflektor világít meg. Az Elefántos há
zat a térbe beúszó szoborszerű épületnek értelmez
zük, ezért elé posztamenset állítunk, amely teraszként 
funkcionál majd. Az „L” két szárának fordulójába valami 
mindenképpen kívánkozik, de ez nem lesz hangsúlyos, 
részint azért, mert a tér nem vízszintes, részint pedig 
azért, mert az „L” két szára nem egyenlő, ezért oda

2 echo 2000/6
A Jókai tér tervezett alaprajza
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Beszélgetés Dévényi Sándor Kossuth-díjas építésszel 
és Pál Zoltán szobrászművésszel

emlékmű
A Jókai tér tervezett 
kialakítása modellfotón. 
(Megjegyzés: 
a kerékvetők időközben 
kikerültek a tervből, ti. a 
teljes tér forgalommentes 
lesz, így nincs is szükség 
rájuk.

Pál Zoltán bútorszobrai

egy leomló szobrot kívánunk elhelyezni. A Jókai köz
nek érdekes a helyzete: az 1:1-es légtérarány mellett 
van benne egy törés, ahol mindenképpen kell valami
nek történni. Tudni kell azt is, hogy az építészet négy- 
dimenziós művészet, a tér mellett az idő is szerepet 
játszik benne. Amikor tehát elindulunk a Jókai térről, az 
a törésnél még él az emlékeinkben, s még nem va
gyunk ugyan a Széchenyi téren, de ezen a ponton már 
felsejlik. Ebben a sajátos pontban áll majd Bencsik Ist
ván szobra, egy vertikális kiterjedésű, oszlopszerű mű.

— Nem lesz idegen test ebben a közös műben 
egy Bencsik-szobor? Nem Bencsik képességeiben 
kételkedem, hanem a kívülállása vet fel kérdéseket.

P.Z.: Egy kicsit idegen lesz, de ebben a helyzetben 
ez kívánalom is. Hiszen a Bencsik-szobor olyan, mint 
egy brutális nagy zsanérban a tüske, a Jókai közben 
ez a törés ugyanis ilyen szerepet kap. Mi Bencsikkel 
csupán a paraméterekben egyeztünk meg, szobra szu
verén alkotás. Az általa létrehozandó mű nem felületen 
kiterjedő jellegű, inkább forgástengelyt jelölő szobor, 
amely jóízű műhelymunka során alakult ki.

— A városban már a tervek papírra vetése előtt 
kialakultak különböző ellenvélemények, ellenszen
vek, melyek a tervek bemutatása után elcsitultak, 
vagy éppen újabb ellenvetéseknek adták át helyü
ket.

2000/6 echo 3
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D.S.: A Jókai tér Egyesület nem a terv ellen 
szerveződött, hanem a térért!
De lelkesedett érte Nemeskürty úr és hivatala, megvan 
a szerződésünk velük a negyvenmillióról, és megvan 
a város felé is a szerződés, valamint a közgyűlés 
jóváhagyása.

— Mi a helyzet a fákkal? Ezek vita tárgyát képe
zik.

P.Z.: Valóban, többen is mondják, hogy itt soha
sem voltak fák. Túl azon, hogy leírva tényleg nevetsé
ges a „mediterrán” kifejezés, de mégiscsak ebben a 
városban alakult ki az utcán élés, s ezt az igényt ki is 
kell szolgálni. A központi fa gondolata lírai ugyan, de a 
fa a legősibb szobor.

D.S.: A fa élő szobor, mondta Hamvas Béla, s egy 
zöld fa alatt mindenképpen jobb kávézni, mint Pepsis 
napernyők alatt. S bár a mediterrán tér valóban faltól 
falig kő növények nélkül, mi mégis úgy gondoltuk, hogy 
két és fél méteres átmérőjű gömbfákat ültetünk a falak 
mentén, melyek nem takarják el a házakat.

— Milyen kőből készül a tér?
P.Z.: A virágtartóktól a bútorszobrokig minden 

ugyanabból az anyagból készül, dalmáciai mészkőből, 
amely melegsárga színű, természetes törésfelületű, 
nem polírozott tehát, így nem csúszik. Kétszer két mé
teres raszterban lesz felrakva. A szobrok canfanar ne
vű isztriai kőből lesznek, ezek az előzővel színben ro
kon kövek, amelyeket előszeretettel használnak a Ve
lence környéki településeken. Ebből készül a vízgyűjtő 
csatorna rácsa is.

— A közművekkel nem lesznek gondok?
D.S.: Előtte rendbe teszik őket, így gyakorlatilag tíz 

évig nem szabad a burkolatot felbontani.
— Minden pénz rendelkezésre áll a kivitelezés

hez?
D.S.: A város megszavazott hatvanmilliót, 

Nemeskürtyék adnak harmincnyolcat. Az ajánlati terv 
készül, december 18. a határideje, a tervtanácson már 
átment. Aztán versenytárgyalásra kerül sor, három 
hónap áll rendelkezésre, hogy kivitelezőt találjanak.

P.Z.: A szobrászati részt a Millenniumi Kormánybiz
tos Hivatala finanszírozza, elképzelhető, hogy már a 
télen elkezdődhet a munka.

— Ez a munka egyben emlékmű is?
D.S.: A pécsi ezredéves emlékmű, amely ellentét

ben az országban divatos megközelítésekkel nem

A Jókai köz modellfotón kopjafákra és Szent István szobrokra épít. A mi megkö
zelítésünk szerint nem kell feltétlenül a jelet felmutatni 
ahhoz, hogy az ünnepélyességet láttassuk.
Nemeskürty véleménye szerint is végre nem öncélú, 
odaállított díszről van szó, hanem egy olyan általa is 
kiemelt programnak tartott elképzelésről, amely városi 
igényeket elégít ki.

— Ezzel a Jókai tér befejezettnek tekinthető?
P.Z.: Szerencsés volna, ha nem fejeződne be, ha

nem folytatódna az épületek felújításával, tisztességes 
portálok, lógók kialakításával. Voltaképpen új minőségű 
szemléletre lenne szükség mindehhez. ■
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Határon Túli Magyarok 
IX. Fesztiválja

— Építész szekció
Ez évben október 12. és 22. között kilencedik alkalommal került megrendezésre a Pécsett 
immár hagyománynak tekinthető Határon Túli Magyarok Fesztiválja. A fesztivál célja, hogy 
a Trianonban megrajzolt határokon túl és innen rekedt magyar közösségek közé elsősorban 
kulturális téren kommunikációs hidat verjen. Ami ettől várható, az nem kevesebb, minthogy 
ébren tartsa tudatunkban: a magyar kulturális örökségnek egy jelentős részét szomszédos 
államok kisebbségben élő magyar közösségei őrzik. E tény nem csupán számszaki kérdés. 
Érték, mint hagyományaink archívuma, mint forrás, mint rendszer, de mint morális példázat, 
és értékké tehető még pusztulásuk drámája is, ha a folyamat átélése felráz, kulturális hova
tartozás tudatunkat megedzi, ráébreszt még megmaradt környezeti értékeink jelentőségére 
és törékenységére.

Nos, sokak tudatára az idén második alkalommal 
megrendezett építész szekció rendezvénye nem lesz 
hatással. Nem mintha a rendezvény erre nem lett 
volna alkalmas, de az érdeklődés hiányában jutalom 
nélkül maradt a rendezők és a résztvevők komoly és 
tiszteletre méltó erőfeszítése. A program létrejöttének 
több támogatója is volt, akik előteremtették a szűkös 
kereteket, azonban az a személyes munka, melynek 
hiányában meghiúsulnak a szándékok, jórészt csak 
Dévényi Sándornak és Szilágyi Domokosnak (és né
hány segítőnek) volt köszönhető. Szerénységüket és 
a struktúrák tehetetlenségét jelzi, hogy áldozatvállalá
suk által két szervezet dicsőülhetne meg: A Dél- 
Dunántúli Építész Kamara (DDÉK) és a Magyar Urba
nisztikai Társaság (MŰT) Tolna-baranyai Területi Cso
portja. A nagyobb probléma mégis az az érdektelen
ség, mely az építészeket még a hallgatóság-közön
ség státusra is alkalmatlanná teszi. Noha ez általános 
jelenség, és nem feltétlenül mint a konferenciához kö
tődőt kellene tárgyalni, mégis úgy érzem, ez a távol- 
maradás olyannyira bántó volt, és a tendencia is ha
sonlóképpen az, hogy szólni róla aktuális.

Az építészek önérzete is köztudottan nagy. Miszti
fikálják a szakmát és maguk munkásságát. Sokszor 
indokolt ez, mert a közönség is hajlamos a tervezést 
a szőnyegtisztítás szintjén kezelni, mint szolgáltatást. 
Az az építész azonban, aki az élet és a kultúra, de 
még a saját szakmájának árnyaltabb kérdéseitől is 
elfordul, nem csak hogy hiteltelen lesz, ha építészeti 
önérzetének ad hangot, de óhatatlanul alkalmatlanná 
is válik arra, hogy építészeti választ adjon az élet egy
re differenciáltabb kérdéseire. Mert eljutottunk oda, 
hogy az építészek jellemzően semmilyen rendezvé
nyen nincsenek jelen -  eltekintve a közvetlenül érin
tetteket, a szereplőket. Ha fél tucat építész felbukkan 
egy hangversenyen, képzőművészeti kiállítás megnyi
tóján, színházi bemutatón, vagy valamilyen kulturális 
téma feletti vitán, az már jó arány, és egyben jelen is 
van nagyjából annak az egy tucat építésznek a fele, 
aki ilyen rendezvényeknek közönsége egyáltalán.
Nem túl kedvező kép, ha figyelembe vesszük, hogy 
Pécsett (csak Pécsett!) 252 tervezői jogosultsággal 
rendelkező építészt jegyez a kamara. Az igazságos
ság kedvéért hozzá kell tegyük, a kulturális rendezvé
nyeken nem csak az építészek képviselői alkotnak 
egy állandó és szűk kört, de ugyanazok az ismerős

arcok áramlanak végig minden rendezvényen a más 
mesterségek művelői közül is —  alkalmanként na
gyobb vagy kisebb számban. Mégis elgondolkodtató, 
hogy az építészek aktivitása odáig csökkent, hogy 
gyakran nagyobb szakmán kívüli érdeklődés kísér egy 
építészeti kérdést, rendezvényt, mint a szakmán 
belülről. Ez esett meg most is. A szakma alig tudott 
felmutatni több résztvevőt, mint amennyien „kívülről” 
látogatták a rendezvényt, és talán annyian sem kép
viselték a rendező város építészeit, mint amennyien 
nehéz körülmények között eljöttek Erdélyből, Szlová
kiából. A kép csalóka volt, beültetett diákok jelenléte 
imitálta az értő hallgatóságot.

A rendezvény szakmai tanácskozásként definiálta 
magát, mégpedig „A magyarság építészeti hagyomá
nyai a Kárpát-medencében: Hagyomány és korszerű
ség” címmel. Sokat sejtető, összefoglaló cím. Azt vetí
ti előre, hogy a várható szemelvényekből rácsodál
kozhatunk a helyi magyar kisebbségek hagyományai
kat tudatosan őrizni és átmenteni is képes, ugyanak
kor jövőképet is felvázoló perspektíváira. Ha valaki 
elvárásokkal fordult a tanácskozás felé, úgy érzem, 
az említettek iránti kíváncsisága vezérelhette legin
kább, de ebben csalódnia kellett. A találkozónak sok 
érdeme van, mégis érdemes felvetni és tudatosítani 
két kérdést, melyek a rendezvény szándékán kívül 
lettek annak tanulságai:

1. Az „echte magyar” építészet 
import-exportja -  Magyarország, 
mint a magyar építészet 
nagyhatalma

Sorsunk, hogy az ország területeinek leválasztá
sával lényeget jelentő nagyvárosokat és tájegysége
ket, falvakat, az azok által hordozott és ápolt

mikrokultúrákat és működő szerkezetét veszítette el.
A változatos és gazdag magyar kultúrkincs jelentős 
része az elszakított területeken rekedt, és a magában 
maradt anyaország határain belül felborult a potenciá
lok eloszlásának egyensúlya is. Karakteresen és 
mennyiségileg is igaz ez az építészet terén. A helyze
tet fokozta, hogy a különböző gazdasági-politikai ér
dekek és történések úgy hozták, a jelen határokon 
belül a fejlesztések, építések eredményeképpen az 
épített emlékeknek csak egy hányada maradt. Falva- 
ink pusztításában -  még ha kevésbé esett is az egy
be a kultúra felszámolásának szándékával -  ugyan
csak elöl jártunk az 50-es, 60-as években. Ezért ha 
valaki átfogó és részletes képet akar kapni a magyar 
népi építészetről, vagy az ország monarchia kori vá
rosainak arculatáról, az jól teszi, ha a szomszédos 
országok területét is szemügyre veszi, különösen ha 
az egymásra hatásokra, összefüggésekre is kíváncsi.

Makovecz Imre annak okán szerepelt az elő
adók között, mert munkássága az ország határain túl 
is jelentős, és mert kialakult egy kép, miszerint a ma
gyar építészet nagykövete és védelmezője. Előadása 
a hallgató számára három részre tagolódott. Először 
röviden „megdorgálta” a köszöntőt mondott Dévényit 
szavaiért, melyeket én nem úgy hallottam, mint ó. Má
sodszor mindenkit megdorgált azért, amit gondol, és 
ahogyan él, ámde el is mondta, miként kell morálisan 
élnünk, építésznek és embernek lennünk, dolgoz
nunk. Jellemezte politikusainkat és leírta számkive- 
tettségét, közben vízért szalajtotta és leöcsizte az 
iskolaigazgatót, de éreztette velünk fiatalokkal, így ti
zenöt és hatvan között, hogy szeret bennünket, mégis 
jó lesz, ha odafigyelünk. Harmadszor pedig mesélt 
erdélyi, szlovéniai és szlovákiai munkásságáról.

Makovecz emberileg kétségtelenül komolyan ve
szi a lehetőséget, és nagyon komolyan dolgozik érte. 
Minden építésznek tudnia kell, mennyire meghatáro
zóak egy munka során a körülmények. ->
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Az elmondottak nem hagytak bennem kételyt afelől, 
hogy emberfeletti munka fekszik egy-egy megvalósult 
épületben. A közeg, amin keresztül kell vágnia magát, 
még a magyarországinál is keményebb. E tevékeny
ségét elismerem és tisztelem. A kiküzdött lehetőség
ben megfogalmazott építészeti válasz ugyanakkor 
súlyos feszültségekkel terhes, és nem hitelesíti a tör
ténet, ha az még oly drámai is.

A tanácskozás terében megtekinthető Torockó- 
Énlaka értékvédő kiállítás fényesen illusztrálta a ma
gyar népi építészet, a magyar kulturális örökség épí
tett környezetének egyik gyöngyszemét, általa értéke
inket és nem különben az értékvédő program mögött 
rejlő állhatatos és áldozatos munkát, erőfeszítést. 
Példamutató és megejtő. E miliőbe belehasítottak a 
Makovecz házak, tervek vetített képei: idézetek, kollá
zsok. A lendvai színház tömör oldalhomlokzatán az 
összefüggéseitől, térbeliségétől megszabadított népi 
építészeti felvillanás vakolatplasztikává leképezve, 
vagy térben az épületbe beépített (talán) falusi utca 
furcsa álomként jelennek meg, nélkülözik a valóság 
minden elemét, így azok gondolatiságát is. Vagy em
líthetjük Dunaszerdahely főterét, ahol a fellépésnek 
köszönhetően megmenekült a templom, de az építész 
a magyar építészeti hagyományok hirdetőjéül általa 
kijelölt elemekkel, díszes oromzatú földszintes pa
rasztházakkal kerítette körbe a templomot, a föléjük 
tornyosuló panel sávházak szorításában. A házak 
egymáshoz és a templomhoz való viszonya azonban 
olyan, amilyen sohasem lehetne, éppen milyenségük 
logikája miatt. Indokként hallhattuk, a háttérben meg
épült lakótelep tükre ez, vállalt feszültség, így rávilágít 
az embertelen házgyári építés szánalmasságára. 
Senki sem vitatja, hogy Dunaszerdahelyen fellépni 
szükségszerű, s hogy a paneles építés és a velejáró 
pusztítás ostoba dolog volt. Ettől azonban még nem 
látom a válasz létjogosultságát, a tagadás igazságát.
A pusztán ellenzékiség nem mutat fel semmit, ami 
több választott céltáblájánál. A letett városközpont 
nem erősíti meg az épített örökség túlélési esélyeit, 
csak segédkezik kifigurázni azt. Ráadásul veszélyes 
magatartás kiáltványban ellenszegülni, ha valóban lé
tezik valamilyen a magyar épített környezet elveszej- 
tésére való törekvés. S főleg, ha általa a kötődés felü
letesebbé válik, a lényeg elvész, manírrá lesz egy va
lamikor belülről jött, őszinte építészeti megnyilvánu
lás. Makovecz természetesen minden idézetéhez lát
ványos példákat tud felhozni a spontán építészet va
rázslatos tárházából. Nagy műveltsége és a területbe

fektetett energiája erre felvértezi. Nem érdemes azon
ban ilyen példákon időzni, mint ahogyan már a magát 
egyedüli igazságnak feltüntető organikus vagy újab
ban antropozófnak nevezett építészet kritikáján sem. 
Azon viszont talán igen -  hiszen ez ennek a találko
zónak egyik lényegi eleme - ,  hogy a produkció el 
akarja hitetni magáról, ilyen „a magyar építészet”! 
Talán még azt a látszatot is kelteni akarja (akarja 
vagy nem, így látszik), mintha ez volna a magyar épí
tészet továbbélésének útja. Teszi mindezt azzal az 
építészettel, melynek elemeit helyben, vagy eseten
ként a történelmi Magyarország területéről meríti, 
majd némi összegzés és általában torzító absztrakció 
után a messziről jött magyar ember visszahelyezi, ex
portálja oda, ahonnan azt vette. A folyamat -  s szint
úgy az eredmény -  a legkevésbé sem nevezhető au
tentikusnak.

2. Az építészeti kérdések hiánya 
és a korszerűség

Az bizonyossággal megállapítható volt a rövid ta
lálkozó során, hogy Makovecz Imre jelenlétét a „kinti" 
magyar építészek áldásnak tekintik. Ahogy én érzé
keltem, ennek oka nem elsősorban a szellemiségé
ben keresendő, ennél sokkal prózaibb. A helyi építé
szek ázsióját különös szempontok alakítják. Ilyen pél
dául, hogy aki az átkos rendszerben építész volt, az 
a szocialista lakótelepeknek köszönhetően nem bírja 
az építtetők bizalmát, és általában valóban híján van 
a szakmai felkészültségnek is. A bizalom és hitel hiá
nyában az építészet olyannyira súlytalan, hogy azt 
már át sem tudjuk élni, pedig a magyarországi építé
szeket sem kényezteti el környezetük. Egy ilyen vi
szonyrendszerben Makovecz megjelenése esemény.
A nemzetközi tekintélyű építész jó fellépésű, magabiz
tos, szilárd egzisztenciával. Tőle remélhető hát az 
építészeti elvek térhódítása. Az elvek pedig determi
náltak, makovecziek. Elvekkel vitázni esélytelen volna 
ott, ahol azok létjogosultsága sem bizonyosság. Mind
ezek után már érthető, miért nem voltak kitapinthatok
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a magyar kisebbséget foglalkoztató építészeti 
kérdések.

Ha megkíséreljük összevetni a magyar kortárs 
építészetet akár a térben nagyon közeli nyugat-euró
pai országokéval, számtalan megállapítást tehetünk. 
Hiba volna azonban az építés minőségéből ítélni csu
pán. A fejlettebb háttériparral rendelkező országokban 
az építészeti gondolatot kevéssé szorítják korlátok kö
zé a technológiai lehetőségek. A felkészültség miatt 
ugyanakkor a szándékok könnyen design-ná tehetők 
és sokszor gyorsan elterjednek, majd kiürülnek. Ide
haza a hiányzó kondíciókkal nem számolni csak ku
darchoz és az építészeti gondolatok kiszámítható lejá
ratásához vezet. Azok az építészek, akik ezzel tisztá
ban vannak, úgy keresik az előre vezető utat, hogy 
nem tévesztik szem elől a lehetőségeket. A kutako
dásban fogant házak hitelesek, és nemritkán egzoti
kusak, izgalmasak is Európa számára. Az építészet 
minősége nem feltétlenül azonos az építés minőségé
vel. A lehetőségek felismerése tehát valós erénnyé, 
a gondolkodás katalizátorává tehető, és komoly szak
mai kalandot is jelenthet. A konferencián látott példák 
és az elhangzottak nem hordoztak hasonló felismeré
seket, és azok nyomán született helyi törekvéseket, 
melyre a látvány hiányában is figyelni volna érdemes. 
Nem éreztem a lehetőség, a lényeg keresését, a vi
lág, vagy akár a makoveczi építészeti irányvonalakkal 
szemben megfogalmazott kritikát, a helyi értékek tu
datos, vagy ösztönös elemi erejű építészeti alkalma
zását, nem észleltem semmilyen nyomát az őrlődés- 
nek építészeti problémák felett. Az energiákat a meg
lévő környezet megmentése köti le. Nem leltem a 
konferencia címében felvetett hagyomány és korsze
rűség viszonyát. Mert nem volt. És ez baj.

Nem tudom megítélni, hogy a konferencia milyen 
mértékben törekedett a kortárs építészeti gondolko
dás teljes keresztmetszetéből kiemelni a jellemző vo
nulatokat. Ha látókörébe csak a magyar organikus il
letve antropozóf iskolával szimpatizálók kerültek bele, 
az önmagában nem szerencsés. Ha a merítés valós 
képet mutat, úgy a fenti gondolatok felett érdemes 
vitát nyitni. A korszerű gondolatok létbizonytalansága, 
hiánya okán nincs hiteles közeg, melybe a hagyomá
nyok átemelhetők. Ez pedig azoknak az érdekkörök
nek a malmára hajtja a vizet, akik a magyar kultúra 
és annak is egyik legállandóbb megnyilvánulásának, 
az épített környezetnek eltüntetésén fáradoznak. Ami 
ezen a téren zajlik, az torokszorító. A beszámolók, el
beszélések plasztikusan ábrázolták azt a küzdelmet, 
amelyet a meghívottak nagy része folytat nap mint 
nap örökségünk védelme érdekében. Kilátástalan, 
mégis nagyon fontos szélmalomharc ez, ahol egy 
csata is győzelemmel ér fel. Példának okáért a román 
hatalom már nem dózerrel pusztít, hanem összefüg
géseket rombol, szociális feszültségeket teremt, 
a falvak természetes sorsának láttatva az enyészetet. 
A vele szemben folytatott harc többnyire kimerül a 
megmentésben. A túléléshez több kellene a konzervá
lásnál, és több a magyar-építészet-díszlet öngóljánál 
is. A téren konstruktív tevékenység kifejtéséhez, egy 
új és szűrni is képes építészgeneráció megerősödé
séhez idő kell. Az idő azonban nem a magyar örök
ségnek dolgozik.

Torockó, utcakép.



F E K E T É N - F E H E R E N

A nap két legérdekesebb előadása az indító 
Makovecz előadásnál kevésbé volt felkavaró, ezzel 
szemben finoman láttatták a vizsgált közeg belső 
összefüggéseit. S ha nem is tudtak túlzott reményeket 
felvázolni, sokkal inkább az elemzéseken alapuló be
avatkozásokat, a folyamatok finom befolyásolásában 
látják a lehetőséget az emlékmű típusú megnyilvánu
lások helyett. Kálói Gyula műemléki szakmérnök (elő
adásának címe: A Kárpát-medencei építészet kijelölt 
és természetes útjának dialektikája), az Országos Mű
emlékvédelmi Hivatal Kárpát-medencei referense több 
felvetés, összefüggés egymásutániságára építette 
érett előadását. Rávilágított: az állandóság és a válto
zás mögött is többsíkú az okszerűség. Látni kell, hogy 
az erdélyi falvak sokáig sértetlen fennmaradásának 
okai között az elszigeteltség, az egyén és a közös
ség konzerválódott viszonya is ott volt. Ez az állapot 
akkor sem tartható fenn, ha nincs igazi pusztító szán
dék e közösségek ellenében. így a hagyományok át
mentéséről gondolkodni ellenségkép nélkül is idő
szerű. Finoman érzékeltette azt is, hogyan viszonyul
nak egymáshoz stílus és stilizálás, a társadalom önki
fejezése és az egyéné, és mindezek a társadalmi ré
tegződésekhez, valamint az időhöz. Káldi pontosan 
látja az igehirdető építészet szerepét, hatását és sor
sát is.

Dr. Harkai Imre D. Se. (Bácskatopolya) „Az érték
teremtő (regionális) építészeti tipológiák’’ című elő
adásában ugyancsak elemzően viszonyult a problé
mákhoz. Ennél tovább is ment, az elemzések elemeit 
rendszerbe foglalta és olyan segédháló megalkotásán 
fáradozik, mely eszköz lehet akár egy építésznemze
dék számára a meglévő építészeti értékek megérté
séhez. Mi több, arra is alkalmas lehet, hogy kitapogat- 
hatóvá tegye továbbéltethető lényegi összefüggéseit, 
de még elemeit is. Harkai részt vesz a budapesti 
Szent István Egyetem Ybl Miklós Főiskolai Karának 
építész tervezés szakmérnöki képzésében. A hallga
tókat bevonta munkájába, és hallgatói terveken ke
resztül fényesen bizonyította fáradozásaik eredmé
nyét. A rajzokon hitelesen jött át: a korszerűség és 
a hagyomány nem kibékíthetetlen ellentétek, sőt egy
mást hitelesíthetik racionális viszonyban. A tudatos, 
hosszú munkának sajnos nem láttuk még komoly 
hatással kecsegtető, megépült bizonyítékait, de 
a magam részéről hiszek ennek az útnak igazában, 
és biztos vagyok várható eredményében.

Az előadásokat követő beszélgetés sajnos jellem
zően a pusztuló örökség egy-egy tragédiájának felem
lítésével és azok hátterének, történetek mesélésével 
telt. A fent említett kérdések, a korszerűség itt sem 
kerültek elő, vagy ha igen -  mint téma - ,  nem tudtak 
a felszínen maradni. A vendégelőadók mindennapos 
küzdelmeikből felállva napokig utaztak szűkös kere
tekből Pécsre, egy városba, amely büszke kulturális 
életére és építészetére is. A pécsi építészeket nem 
érdekelte mindez túlságosan, bizonyára elfoglaltak.
A vendégek hazautaztak, s valószínűleg hittel végzik 
tovább munkájukat. A pécsiek pedig sértődötten élik 
tovább vidékiségüket, mikor Budapestre utaznak 
szakmai ügyben, s a fővárosiaknak nincs idejük 
foglalkozni velük. Még néhány órányit sem. ■

2000/6 echo 7

£
UJ>
Sac/>
cd

á
í -

£

Lendva, színház. 
Építész: Makovecz Imre



E L M É L K E D Ő

G Ö N C Z Y  L Á S Z L Ó

Régi-új karmesterek
Az eljövendő hónapokban el-eltöprenghetünk még 
a Filharmónia Dél-dunántúli Kht. idei évadra hirdetett 
szimfonikus bérletének elnevezésén. Metamorfózisok 
—  olvassuk a plakátokon, s az élénkebb fantáziájúak 
máris a pécsi koncertélet gyökeres megújulásának 
víziójával indulhatnak a város szükség-hangverseny
termébe, a soron következő zenekari estre. Október 
26-án a lehetséges metamorfózisok egyikével máris 
szembesültünk: a POTE aulájából a PTE 
Orvostudományi Kara aulájává lett helyszín 
a megszokott ridegség és egykedvűség helyett pezs
géssel és feltűnő változásokkal fogadott. Új pódium
világítás (éles fényben tündöklő frizurák és sminkek; 
a zenészek szemidegeit ért pozitív és negatív hatá
sokról nem tudok részleteket), tévékamerák a hoz
zájuk nőtt operatőrökkel, a műsor előtt 
bemelegítőként zenélgető rézfúvósegyüttes (ter
mészetesen a fellépő zenekar ajándékaként az érdek
lődők számára), s ami a legfontosabb: hangvető para
ván a pódiumon. Utóbbi akár a galérián állva, akár 
a földszinti széksorokban ülve kellemesnek érződő —  
bár nem gyökeres —  változásokat hozott az 
akusztikai viszonyokban: kevésbé szórt, kevésbé 
széteső hangzást eredményez, feltehetőleg a zene
kari együttjáték nehézségeit is enyhítve. Az ember 
képtelen eldönteni, hogy örüljön-e mindennek, vagy 
sem: látva e változásokat (a komfortosítás megígért 
további lépéseivel: a külső zajokat jobban megszűrő 
ajtókkal s a klímaberendezéssel egyetemben) akarat
lanul is hasonló érzésem támad, mint amikor a szo
cialista retorika varázsos fordulatával ideiglenesen 
hazánkban állomásozó szovjet csapatoknak 
nevezettek lakásépítéséről hallottam híreket a távoli 
hetvenes években.

Számolgatom: hányféle koncepciót felvillantva, 
hány éve is táplálnak (vagy talán: hány éven át táplál
tak) a koncertterem építésének-kialakításának 
reményével közönséget, zenekart, vezető 
karmestereket illetékes elvtársak és urak? Bölcs 
dolog legalább most megtenni mindazt, ami már 
évekkel ezelőtt megtehető lett volna —  végtére is 
miért ne érezhetnénk magunkat jobban „addig is"?!
A tizenegy éve üresen égnek meredő magasház, a 
belvárosban mindenfelé poros-sáros autóparkolókként 
éktelenkedő területek, a bármiféle növényzetet 
nélkülöző utcák más városokban elképzelhetetlen 
sokasága, a vonatról leszálló jövevényeket fejbe 
kólintó bőrgyári bűz —  mindezek valószínűleg a min
dennapi élet szerves részeivé váltak a városukat 
jobbára édenkertnek tekintő pécsiek számára. Be kell 
látnunk, hogy ezek mellett a hangversenyterem 
kérdése valóban másodlagos.

A „Metamorfózisok" legelsőjén a Pécsi 
Szimfonikus Zenekar új vezető karmesterének 
vezényletével reprezentatív hangversenyt adott. 
Alighanem Hamar Zsolt agilis fellépésének, elszánt
ságának köszönhető a fentebb leírt változások, újdon
ságok némelyikének megvalósulása is, ahogyan 
zenekara munkarendjét is első lépései között alakítot
ta az intenzívebb, aprólékosabb felkészülés lehető
ségét nyújtóvá. Feltételezem, hogy egy „az önkor
mányzathoz közel álló” orgánumnak adott hihetetlenül 
udvarias és diplomatikus interjújában mondottak 
ellenére a zenekarépítést ezzel még nem tekinti 
befejezettnek, s kitartóan küzd majd a trehányság, 
a felületesség, a szervezetlenség minden megnyil
vánulása ellen megbízatása teljes tartama alatt.

Az évadnyitó koncert műsorát mindenesetre úgy 
állította össze, hogy az többoldalú és pontos látleletet 
adjon a zenekar jelenlegi állapotáról, lehetőségeiről. 
Wagner Trisztánjának szimfonikus zenekarok által 
gyakran megszólaltatott előjátéka és végkifejlete 
a romantikus nagyzenekari faktúra megszólaltatásá
nak komoly próbája, melyet a Mahler-szimfóniákon 
edződött pécsi zenészek (egyes apróbb zökkenőket, 
például a csellók nyitó a-f lépésének „szóródását" 
leszámítva) becsülettel álltak. Más kérdés, hogy 
a „végtelen dallam" végigéneklésének feszült
ségteremtő szuggesztivitása nem lehetett a nagyoktól 
megszokott, az indulatok és vágyak felizzásának 
élményével csupán jelzésszerűen tudott szolgálni 
az előadás.

Mozart gyönyörűséges Klarinétversenye a maga 
kristálytiszta megfogalmazásával legalább ennyire 
komolyan veendő feladat. Sajnos gyakori, hogy 
vaskos romantikus és huszadik századi partitúrák 
megszólaltatásának gondjától űzött karmesterek „ez 
úgyis menni fog!” felkiáltással igencsak hátrasorolják 
a klasszikus concerto vagy szimfónia előkészítését az 
adott műsorra szánt —  többnyire szűkén mért —  
próbaidő beosztásakor. Az eredményből ítélve most 
nem így történt, s reményem szerint ennél a 
zenekarnál ezentúl sem így lesz. Le a kalappal a 
stílusnormáknak megfelelően csökkentett létszámú 
előadógárda előtt, amiért a tőle általam eleddig hallott 
legpontosabb, leggondosabb Mozart-interpretációval 
rukkolt ki —  leszámítva persze a néhány éve 
Vashegyi György által jegyzett, merőben más utakat 
járó tolmácsolásokat. A zenekar szólistája, Arnóth 
Zoltán a műhöz jól illő tónusokkal, annak minden 
mozzanatát értve és szeretve, valamiféle szimpatikus
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Pécsett
szerénységet és felelősségérzetet tanúsítva játszott, 
engedte, hogy figyelmünk ne rá, hanem Mozart áttet
sző zenéjére vetüljön. (Ennek a megértésnek csak 
látszólag apró területét érinti kíváncsiságom, hogy 
vajon milyen megfontolás vezette ót a trillák —  
előkékkel egyívású feszültségkeltó funkcióját ignoráló 
—  főhangról történő indítására a klasszikus normák 
szerinti felső váltóhangosak helyett?)

Hamar Zsolt igényes betanító munkáját és 
impulzív vezénylését mégis Bartók Concertójának 
emlékezetes tolmácsolása dicsérte leginkább.
A kezdet vigasztalan sötétjéből a bartóki néptáncfinálé 
színgazdagságának feloldásába ívelő folyamatban 
minden tempó, karakter, hangütés a helyén volt, 
legfeljebb a kivitelezés technikai tökéletlenségeivel 
kellett olykor —  igazán nem gyakran! —  számolnunk. 
Különösen szép emlékeimként őrzöm az Elégia hol 
tépelődő, hol fájdalmas kitörésekkel teli perceit, s 
a Szerenád —  ami bizonyos „Szép vagy, gyönyörű 
vagy, Magyarország” dallam —  nemes formálásában 
is megindító kibontását.

Mindössze három héttel az után, hogy a koráb
ban vendégkarmesterként megismert és megsze
retett, most már a zenekar élén álló Hamar Zsolt e 
koncerttel mintegy megkezdte első évadját, pódiumra 
lépett a korábbi vezető karmester, az immár csak 
kedves vendégként Pécsre látogató Howard Williams. 
Az őrségváltás mögött rejlő folyamatosság és 
szervesség ilyetén látványos kifejeződése —  ha tet
szik: a karmesteri funkciócserében megnyilvánuló 
metamorfózis —  a hosszú ideje jó kezekben lévő 
zenekar fejlődésébe vetett bizalmunkat erősíti. (Ez 
az érzetünk a Williams két ciklusa közötti időszakot 
Pécsett töltő Nicolas Pasquet látogatása révén csak 
tovább erősödik.) Williams pécsi búcsúját kétségte
lenül a fáradtság, csalódottság, fásultság egynémely 
apróbb-nagyobb jele előzte meg. E jelek azonban 
csak valamiféle nagyszabású ostobaság révén ront
hatják le annak a muzsikusnak pécsi reputációját, aki 
karmesterként —  s ha kell, énekesként, csembaló- és 
zongorajátékosként is —  oly sokat tett nemcsak Pécs, 
hanem Magyarország zenéjéért is.

Lám, most is, mint annyiszor, új magyar művet 
tűzött műsorára: Balassa Sándor Hunok völgye c. 
„nagyzenekari nyitányának” pécsi bemutatóját dirigál
ta. Nem tartozik ide Balassa jókora kanyarokat leíró 
pályafutásának méltatása az 1972-ben oly nagy szak
mai elismerést kiváltott Kassák-rekviemtől a pályatár
sakból s a kritikából enyhén szólva is némi zavaro
dottságot kiváltó újabb opusokig. A Hunok völgye —  
a szerzőnek a „Mucsai táncok" bemutatója tájékán 
ismertté vált átpolitizált, egyszersmind posztmodern 
hangvételéhez híven —  a későromantikus 
nagyzenekari színskála lehetőségeivel él, a grandiozi- 
tás igényével lép fel. Ugyanakkor —  főként az Allegro 
szakaszokban —  a szándékosan együgyű zenei 
anyagok szimfonikus nagyformát nehezen tűrő, 
mereven soroló formálásmódja révén szervetlenül 
eklektikus zenei világba kalauzol. Az „A malomnak

nincsen köve, mégis lisztet jár" dallamra utaló moz
zanatok makacs ismétlődése éppenséggel a gabona 
híján üresjáratban, legfeljebb önmagukat őrlő malom
kövek mozgásának sehová sem jutó céltalanságát jut
tatta eszembe.

A hangverseny igazi „eseménye” a 23 éves 
német zongora-titán, Christian Meinel vendégszerep
lése volt. Eddigi pályafutásáról a kezünkbe adott —  
amúgy elképesztően kezdetleges és magyartalan 
nyelvezetű —  szórólap adott zavaros, de kellőképpen 
tömjénező tájékoztatást. A kiemelkedő technikai 
adottságok birtokában, kifinomultan és elegánsan 
zongorázó muzsikus Saint-Saens II., g-moll zongora- 
versenyének magánszólamát játszotta. Annak 
megítéléséhez, hogy Meinel a briliáns technikán és 
a könnyed-fátyolos intonációs körben tanúsított 
választékosságon túl miféle drámai, érzelmi, kife
jezésbeli tartalékokkal rendelkezik, részéről szükség 
lett volna egy az elhangzottnál kevésbé felszínes 
kompozíció tolmácsolására. Az „Állatok farsangja” 
szerzője a zongoristát tudvalévőleg az állatok 
egyikeként szerepelteti. Nos, e zongoraverseny vég 
nélkül le-föl skálázgató, futamozgató, csupán felületes 
barokk-kapcsolataival menthető, jócskán felhígított 
Chopin-epigonizmusa hallatán legfeljebb azon tűnőd
hetünk, hogy a mű révén lealacsonyodó zongorázás 
végterméke-e, vagy inkább kiindulópontja a 
„zongorista-állat” szerfölött kifinomult koncepciójának. 
Tűnődhetünk, de nem érdemes... Meinel gyors 
egymásutánban eljátszott három ráadása közül kettő 
—  Ravel és Ligeti —  a tiszteletre méltóan ügyes és 
érzékeny hangszerkezelés erényének újbóli meg
csodálását tette lehetővé számunkra. A legnagyobb, 
számára már-már veszélyes mélységet szólistánk 
Bach Olasz koncertjének lassú tételében érte el.

Dvoraknak —  és persze Williams-nek —  köszön
hetően azonban mégsem maradtunk nemes zenei 
anyag és elmélyült interpretáció nélkül ezen az estén. 
A Vili. szimfónia emlékezetem szerint már szerepelt 
a Pécsi Szimfonikus Zenekar műsorán, most mégis 
az újdonság frissességét, üdeségét árasztotta 
magából, s még a Brahmsosan melankolikus scherzo 
finom melódiái és harmóniái is vitalitást csepegtettek 
belénk. A kiváló angol karmester legszebb koncert
jeire jellemző meggyőzőerővel és elkötelezettséggel 
vezényelt, összefogott játékra, tartalmas megoldá
sokra vezetve régi (de —  valamiféle metamorfózis 
keretében —  fokról fokra mind kulturáltabbá, igénye
sebbé nevelődő) zenekarát. ■

FILHARMÓNIA DÉL-DUNÁNTÚLI KHT.

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

A Kht. jövőbeni kiem elten m agas s zín v o n a 
lú m űködéséhez elengedhetetlen  az üzleti 
és m ag ánszfé ra  tám ogatása  is, ezért a  
Kht. létre kíván ja  hozni a

Filharm ónia
Tám ogatói

Klubját.
Aki a Filharm ónia ügyét m éltónak tartja  a 
fe lkarolásra, a  k iem elten közhasznú sze r
veze t adom ányozóit m egillető k ed v e zm é 
nyekben részesülhet.

Tám o g ató in k  az a lább i fo ko zatok közül 
vá laszth atnak:

Bronz fokozat 
E züst fokozat 
Arany fokozat 
G yém án t fokozat 
Patrónusi fokozat

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

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

2 0 0 .0 0 0  Ft felett

K edvezm ényre
jogo su ltak
Társasági 
adóalanyokat 
m egillető adóalap  
kedvezm ény:

M ag án szem élyeke t
m egillető
adókedvezm ény:

K edvezm ény
m értéke
az adom ány  
összeg ének m ásfél- 
szerese (150% ), 
de legfeljebb  
az adózás  előtti 
eredm ény 2 0 % -a

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

Tartós adom ányozás  esetén  az  első te ljes í
tést követő évtől e ze n  a  jogcím en adott 
adom ány további 20  s zá za lék a  é rvényes ít
hető a z  adózás  előtti e redm ény  csökkenté
sére.

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

Filharmónia Dél-dunántúli Kht.

FILHARMÓNIA DÉL-DUNÁNTÚLI KHT.
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Ahol van értelme, 
szívesen dolgozom

Beszélgetés Hamar Zsolttal, a Pécsi 
Szimfonikus Zenekar vezető karmesterével

Hamar Zsolt a hazai ifjabb karmesternemzedék 
egyik legnagyobb tehetségű képviselője. Hazai és 
külföldi sikerek után 1998-ban került a Nemzeti Fil
harmonikus Zenekarhoz mint első, állandó karmes
ter, majd idén kinevezték a Pécsi Szimfonikus Zene
kar művészeti vezetőjévé és vezető karmesterévé 
is. Az évad első bérleti koncertje után beszélgettünk 
vele.

— Milyen indíttatásból lett zenész?
—  Volt á családban muzsikus. Édesanyám öccse, 

Hollerung Gábor karmester. Nagyon sokat láttam, 
hallgattam, figyeltem őt, s az ő irányításával tettem az 
első lépéseket a tanulmányaim kezdetén. Hatéves 
koromban zongorázni kezdtem, s bár tehetségesnek 
tartottak, de a gyakorlással hadilábon álltam. Az azóta 
eltelt évek azt igazolták, hogy az ember igazából 
abba tud sok energiát fektetni, amiben esélyes. És az 
a jó hangszeres előadóművész alkat, aki fellépve
a pódiumra többet képes kihozni magából, mint 
amennyi benne van, én pedig az otthoni formámat 
sem tudtam nyújtani.

— Izgulós volt?
—  Igen. így aztán abszolút megalapozottnak tűnt, 

hogy a zeneszerzés számomra az a dolog, amiben 
igazán és izgulás nélkül adhatom önmagamat. Tíz
éves koromban kezdtem zenét szerezni. Húszéves 
korom táján azt éreztem, hogy öncélú amit írok, mert 
kevés a kapcsolatom a zenei praxissal. Énekelni, 
ütőzni, harsonázni tanultam, s aztán egy énekkar elé 
álltam ki vezényelni. Ekkor figyeltem fel rá, hogy itt 
nemhogy izgulni nem kezdek, hanem teljesen levetkő
zöm a gátlásaimat. Ez adott indíttatást, hogy felvéte
lizzek a karmester szakra. A felkészülésben nagy se
gítségemre volt Hollerung Gábor. Rögtön fel is vettek 
Lukács Ervin tanár úrhoz. Itt az a megtiszteltetés ért, 
hogy egy évvel hamarabb, négy év után kaphattam 
diplomát.

— Meg lehet tanulni ezt a szakmát a Zeneaka
démián?

—  Az, hogy az ember az órákra bejár, még nem 
elegendő. Én az első perctől kezdve hatalmas intenzi
tással dolgoztam, kamarazenekarokat szerveztem év
folyamtársakból, kollégákból, hogy kipróbálhassam 
magam.

— Egyébként csak egymásnak vezényeltek az 
órán zenekar nélkül, ha jól tudom.

—  Egy tanévben három-négyszer kap az ember 
kb. 30-50 percet zenekarral, és ez valóban kevés. 
Szerencsémre akkor alakult egy rézfúvósegyüttes, 
amellyel több koncertet adtunk. Híre is ment, s a ta
nulmányi osztály kezdett felfigyelni rám. Ennek kö
szönhettem azt, hogy a Zeneakadémia növendék ze
nekaránál, ahol Mihály András karmester híres

volt arról, hogy senki ifjú karmesterrel nem akart 
együtt dolgozni, elfogadott engem asszisztensnek. 
Egy évet asszisztáltam neki. Hihetetlenül sokat kap
tam tőle.

— Mit jelentett ez a munka?
—  Állandóan ott ültem, minden darabot megtanul

tam, s ha ő kicsit rosszabbul érezte magát, én beug
rottam. Óriási élmény volt. Aztán a következő évben, 
halála után nem állt a zenekar élén karmester. Min
den hangversenyre mást hívtak, de mindig én próbál
tam be. Az egyik meghívott, Ligeti András olyan sike
res koncertet adott, hogy ő lett a következő évtől a di
rigens, s engem megörökölt. Nagyon meg kellett dol
goznom a szimpátiájáért. Ekkor kapott az együttes a 
Naxos hanglemezcégtól felkérést Liszt Faust szimfó
niájára. Ligeti nem ért rá, ezért rám bízták a betaní
tást. Éjjel-nappal próbáltam. A felvétel, melyen már ó 
vezényelt, igen jól sikerült.

— Nem kellemetlen, megalázó dolog ez így?
—  Nem, egyáltalán nem, sót egy ifjú karmester

nek óriási gyakorlatot jelent, nagyon fontos, ez az éle
te. Azt gondoltam akkortájt, hogy nekem nem az a 
dolgom, hogy fürödjek a közönség szeretetében, ha
nem, hogy képes legyek elindítani egy tempót, he
lyére tenni egy akkordot, megtanítani egy frázist, te
hát, hogy tanuljam a szakmát. S ha ez már megvan, 
akkor lehet örülni a tapsnak, a sikernek. A karmester- 
verseny után kaptam különböző meghívásokat díj
ként, de számomra az is rengeteget jelentett, hogy 
Vásáry Tamás mellett asszisztenskedhettem egy évig; 
ez a fajta munka számomra mindig hasznos volt. Sőt 
gyakran a Nemzeti Filharmonikusoknál is ez a dol
gom, de ez is természetes.

— Tanul-e még valakitől, jár-e kurzusokra?
—  A karmestertanszakon mi nagyon jó iskolát 

kaptunk Lukács Ervintől, de sokat jelentett számomra 
még egy nagy tanáregyéniség, Jurij Szimonov, akivel 
szinte apa-gyermek kapcsolat alakult ki. Tartott egy 
olyan kurzust, amely borzasztóan sokba került volna. 
Felhívtam, s mondtam neki, hogy szívesen mennék, 
de nem tudom kifizetni, így aztán ő állta az egészet. 
Olyan is előfordult, hogy kifejezetten az én kedvemért 
utazott Budapestre, hogy Beethoven V. szimfóniáját 
megtanítsa, adjon egy-két ötletet. Odaadta az ő kipre
parált partitúráit. Tőle azt a fajta hozzáállást tanultam

meg a velejáró eszköztárral, hogy mindig nagyon ért
hetőnek kell lenni. Nem történhet meg az például, 
hogy mert nem voltam egyértelmű, a zenekar más 
tempóban kezd el játszani, mint amit én adok. Ez 
a karmester szakma egyik sarkköve. Azt is tanultuk 
Szimonovtól, hogy görbe háttal nem lehet vezényelni. 
Ezért néhányan, karmesterképzős hallgatók kikötöttük 
magunkat a szekrényhez, hatalmas szótárat tettünk 
a lábunkra, oldalra tükröt, és napi öt órán át gyakorol
tuk, miképpen lehet akcentust, crescendót, 
decrescendót vezényelni. Engem egy kicsit bánt, 
hogy ma sok olyan ember tevékenykedik a szakmá
ban, aki azt gondolja, hogy azért, mert neki pálcája 
van, ó már karmester.

— Léteznek különböző karmesteriskolák?
—  Elvben igen. A németes iskola egy kicsit ke

mény, hasonlóan az angolhoz, az olasz iskola viszont 
rendkívül gömbölyű, az orosz pedig, amely 
Mravinszkijjal kezdődik, végtelenül precíz. Némiképp 
erre is jellemző a keménység, de rendkívül érthető 
és egzakt.

— Önhöz melyik áll közelebb?
—  Nekem mindegyiket tudnom kell, mert amíg 

Beethoven Eroicájában a keménységet, addig például 
Puccini Toscájában a lágyabb, éneklő stílust kell 
hagyni érvényesülni, ott nem lehet keménykedni.
A Rachmaninov Szimfonikus táncokhoz pedig egzakt
ság szükséges. Ez olyan eszköztár, amelyet ha birto
kol az ember, akkor használnia is fontos. Ha nem 
teszi, akkor hibát követ el.

— Min múlik egy jó koncert? A betanításon 
vagy a pillanatnyi ihleten? Erősítik vagy gyengítik 
egymást betanítás és ihlet?

—  Optimális esetben a karmester alaposan pró
bál, és rendelkezik azzal a képességgel is, hogy a 
koncerten még valamit hozzá tud adni. Abban a kor
ban, amikor bárki közel 30-féle tökéletes vagy majd
nem tökéletes, stúdióban készült előadásban vásárol
hatja meg mondjuk Beethoven Eroicáját CD-n, akkor 
nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy gyenge 
teljesítménnyel álljunk ki, még akkor sem, ha ihletett.
A kettőt együtt kell megvalósítani: jól próbálni, és kon
certen felpörgetni!

— Mennyiben van kiszolgáltatva egy karmes
ter a zenekarnak, és fordítva?
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—  Nem beszélnék kiszolgáltatottságról, inkább 
kölcsönösségről. Ez a kifejezés hívebben tükrözi azt, 
hogy egyet kell akarnunk. Meg kell keresnünk azokat 
a pontokat, amelyekben tudunk egymásnak segíteni! 
Nincs értelme a szembenállásnak, mert az nem vezet 
eredményre.

— Néhány éve már a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar első, állandó karmestere. Miben hasonló, 
s miben más a feladata ott, mint a Pécsi Szimfoni
kusoknál?

—  Nekem itt az egyik legfontosabb dolgom, hogy 
elhitessem, megértessem a zenekarral: képes ugyan
úgy nagy és igen szép teljesítményekre. A pécsi felké
résben az volt a legvonzóbb számomra, hogy olyan 
együttesre leltem, amely csupa tehetséges emberből 
áll. Talán nem egyforma felkészültséggel, de az átla
got tekintve kiváló képességű társaság, hallatlanul lel
kes, és bár talán nem tartozik szorosan ide, de ked
ves is. Hatalmas lelki többletet jelent annak felismeré

se, hogy ugyan a zenekar életében meghatározó je
lentőségű volt Howard Williams, de engem is el tudott 
fogadni. Úgy sikerült elbúcsúztatniuk ezt a mindenki 
által rajongott embert, hogy az új számára is ki tudtak 
nyílni. A munka hatékonyságán, koncentráltságán, 
strukturáltságán bőven van mit javítani, de nem lehe
tek diktátor, csupán irányító, s egy-egy próba megter
vezésekor sok olyan dolgot kell figyelembe vennem, 
egyeztetnem, amelyeket elhanyagolva csak irreális 
elvárásaim lehetnének.

— Milyen a kapcsolata Kocsis Zoltánnal,
a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vezető karmes
terével?

—  Kiváló. Három éve egészen közelről ismerhe
tem, de talán, ha még 33 évig dolgoznék vele, akkor 
sem állíthatnám, hogy kiismertem. Ő másfajta tér-idő 
dimenzióban él, más optikával lát, s időnként ideláto
gat, ahol mi élünk. A mai napig nem tudom például, 
miért éppen engem hívott maga mellé.

— Jó néhány külföldi meghívásnak tett már 
eleget. Van olyan zenekar, amely különösen közel 
áll önhöz?

—  A top 10-hez vagy a top 20-hoz még nem hív
tak. A közvetlenül alatta lévőknél már jártam. Berlin
ben a Deutsche Symphony Orchestert már vezényel
tem, s ez „A” kategóriájú zenekar. Velük jó volt dol
gozni. De az első 20-ból elsősorban hangzásideált te
kintve a Berlini Filharmonikusok az általam eszményí
tett együttes. Többször hallottam őket itthon is, kint is. 
Egészen különleges kulturáltság, egymásra koncent
ráltság jellemzi őket.

— Megtanulható ez?
—  Feltétlenül. Szenvedélyesen hiszek abban, 

hogy minden megtanítható. Csak hinni kell benne, 
hogy képesek vagyunk rá.

— Hol áll a pécsi zenekar a vidéki zenekarok 
sorában?

—  Jó helyen. De látok aggasztó jeleket. Anyagi 
lehetőségeinket tekintve akadnak lyukak. Fontos stra
tégiai kérdést kell eldöntenünk: folyton porladó anyag
gal tömködjük ezeket be, melyek az egész építményt 
is gyengítik, miközben újra keletkeznek a lyukak, vagy 
megtaláljuk azt a matériát, amellyel időtállóan be le
het tapasztani ezeket, egyre erősebbé téve a konst
rukciót. Prognosztizálható valamiféle változás a ma
gyar zenekarok életében, melynek során a gyengék 
elpusztulnak, az erősek még erősebbé lesznek, s 
adott esetben akár európai tényezővé is válhatnak.

— Gyenge zenekarokra vagy gyenge muzsiku
sokra gondol?

—  Gyenge zenekarokra, amelyek a pénzhiány 
problémájára úgy reagálnak, hogy eladják magukat 
az ördögnek két krajcárért, s ezzel kezdetét veszi a 
szakmai és a mentális leépülés is. S ez éppen ellen
kező hatást vált ki a fenntartóból azzal a jogos kér
déssel élve: miért adjak én nekik annyi pénzt, mint 
eddig, amikor egyre gyengébbek?

— Visszatérve a karmesterségre, hogyan vi
szonyul az operavezényléshez?

—  Szerencsére elég gyakran dirigálok az Operá
ban. Ebben az évben bemutatót is kaptam, amely 
nagy megtiszteltetés egy 32 éves, és nem operaházi 
állományban lévő karmester számára. Antwerpenben 
Puccini Toscáját vezényeltem, s meghívásom van Ve
lencébe, a La Fenice színházba. Bárhol, ahol van ér
telme, szívesen dolgozom.

— A műsorpolitikába, a szólisták, vendégkar
mesterek kiválasztásába mennyi beleszólása van 
Pécsett?

—  Gördülékeny együttműködés alakult ki 
Szkladányi Péter igazgató úrral. Érdemes hagyatkoz
nom nagy tapasztalatára, tudására, ő tudja, mit ját
szott a zenekar az elmúlt öt évben. Az alaprepertoár 
újraépítését határoztam meg elérendő célként, több 
okból. Alapvető kérdésnek gondolom, hogy Beetho
ven zenekari műveit újra kellene játszani, mert ő az
a szerző, aki centrális helyet foglal el a zeneirodalom
ban. Nagyon cizellált, kidolgozott játéktechnikát igé
nyel, de már benne vannak azok a nagy formák, az 
a fajta romantikus építkezés, amely Brahmson át egé
szen Mahlerig, Brucknerig jellemző. És ha már ilyen 
lehetőséget kaptam, hogy egy együttes élére állhat
tam, akkor az a dolgom, hogy kialakítsam ennek 
az egységes hangzását, játékstílusát, s ezt igazán az 
említett szerzőkön keresztül lehet megvalósítani.
Ezt az irányt mutatja az a bécsi klasszikus bérletünk, 
amelyet a színházban indítunk be Haydn, Mozart, 
Beethoven és Schubert művekkel. A szólisták kivá
lasztásában örülnék, ha én határozhatnék, de itt nyil
ván tekintettel kell lenni többféle szempontra, például 
arra, kik jártak itt eddig. A saját koncertjeimmel kap
csolatban én döntök a meghívások felől. De olyan 
jogosítvánnyal szeretnék rendelkezni, amellyel én 
dönthetnék arról is, hogy olyan karmester, aki árthat 
a zenekar színvonalának —  mert ilyen is akad — , 
ne kaphasson meghívást.

— A kortárs zene nehezen emészthető előadó, 
befogadó számára egyaránt. Miben látja ennek 
okát? Az oktatás a felelős ezért, vagy valami más?

—  Amint a kortárs zenét olyan karmestertől kapja 
a zenekar, aki abszolút hiteles, rögtön elfogadhatóbbá 
válik. A hallgatóság szempontjából tudni kell, hogy 
kiknek, mit akarunk előadni. A Moldvai kantáta, amit 
jelenleg próbálunk, Kovács Zoltán fiatal zeneszerző 
műve, bátran megszólaltatható az aulában akár 750 
ember számára is. Itt nem lesz gond a befogadással. 
De a kortárs zene problematikája nagyon nehéz kér
déseket vet fel. Úgy tűnik, hogy az ifjabb generáció 
már érthetőbb zenét szerez. Náluk szó nincs például

dodekafóniáról. Az öregek: Ligeti György, Boulez, 
Stockhausen kevésbé megközelíthetőek.

— Mit gondol, miért?
—  Stravinsky szerint az elektronikus zenében 

még a hangmagasság, a hangszín sincs pontosan 
meghatározva, ez látszólag óriási szabadságot ad
a zeneszerzőknek. De ebben a végtelen szabadság
ban végtelen magányossá, óvatossá válnak a szer
zők, s kétségbeesetten próbálnak e nagy nihilben 
egy-két konkrét pontot megtalálni, ahhoz ragaszkodni, 
azt körbejárni. Ám a zene érdekes „anyag”: nem csu
pán hangokból áll. A zene akkor kezdődik, amikor két 
hang kapcsolatba kerül egymással, amikor a hangok 
között hierarchia keletkezik. Az a fajta zeneszerzés 
idea, amelyet Schönberg indított el, olyan elképzelés
re épít, amely szerint minden hang egyenlő, teljes 
zsákutca. Az ifjak valószínűleg azért érthetőbbek, 
mert a meglévő eszközöket használják, s megpróbál
nak nekik valami új értelmet adni. Nem az a céljuk, 
hogy valami feltétlenül újat írjanak, amilyet még soha 
senki, hanem az, ahogyan még senki nem tette. Az 
emberi fül egyébként is akusztikai felhangokra épülő 
hallással érzékel. Tehát nem érdemes olyat alkotni, 
amely ezzel ellentétes. Az én egész zeneszerzői tevé
kenykedésem körüli gond is e probléma mentén ala
kult ki. Valószínűleg a kortárs zene arra kezd rájönni, 
hogy támpontok, fogódzkodók szükségesek.

— Szándékában áll-e változtatni a zenekar 
munkamódszerén, időbeosztásán, szemléletén, 
struktúráján?

—  Nekem nem dolgom, hogy embereket kidobál
jak, s helyükre másokat ültessek be. Számomra szim
patikus ez a társaság, és éppen ez a feladatom, hogy 
belőlük minél többet hozzak ki. De természetes, ha 
egy szólamvezető nem látja el jól a dolgát, akkor le 
kell váltanom, felcserélnem olyannal, aki erre alkal
mas. Az a próbastruktúra, amely az ebben az évad
ban elindult ötórás délelőtti próbákra épül, csak kivé
telesen jelent esti elfoglaltságot, több célt szolgál. 
Először is nem kell állandóan összpróbálni, mert úgy 
nem igazán lehet a műveket kidolgozni, az apró kis 
hibákat helyre tenni. Ezért tartom szükségesnek a 
szólampróbákat, melyeknek során a legkisebb részek 
is kitisztíthatok, finomíthatok. És azt sem szabad fi
gyelmen kívül hagyni, hogy a hangszeren gyakorolni 
kell, s ehhez, jó időbeosztással, én is hozzá tudok 
járulni úgy, hogy a délelőtti hosszú próba után nem 
kell este ismét bejönni. De joggal várom és várhatom 
el, hogy minden muzsikus felkészüljön, az előző napi
hoz képest jobban játsszék, s ezt számon is kérhes
sem.

— Hol tart a koncertterem kérdése?
—  Elementáris érdekem, hogy ez a probléma 

nagyon gyorsan megoldódjék. Végigzongorázva az 
összes lehetőséget, és tárgyalva az illetékesekkel, 
úgy gondolom, hogy az új koncertterem nem épül 
meg, tehát a meglévőt, az aulát kell hangversenyezés 
számára alkalmassá alakítani. Elengedhetetlen a 
helyiség minden oldalról történő zárhatóvá tétele, 
hogy a hang ne szökjék el, de a kinti zajok se szűrőd
jenek be. Új dobogórendszert vásárolunk, amely 
hangzásbeli segítséget is jelent majd a zenészeknek. 
Az akusztikai fal is bővül, kiegészül. Elkészült az
a terv, amely az aula felülvilágítós mennyezetét mó
dosítaná, hogy a terem teteje is sík és homogén le
hessen. Mindez viszonylag kevés pénzből megoldha
tó, s ez egy csapásra javítana az áldatlan akusztikai 
állapoton. A hallgatóság is kapna egy vagy két dobo
gót, így a hátul ülők számára is élvezhetőek lennének 
a koncertek.

— Mikor veheti végre birtokba a zenekar 
a próbatermet?

—  A legújabb megállapodás szerint április 
elsején. ■
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Kis zenei
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Művészetek Háza

Bach fuvola-zongora szonátái

A Bach halálának 250. évfordulója alkalmából 
meghirdetett nemzetközi Bach-év lassan a vége felé 
közeledik. Világszerte megszámlálhatatlanul sok hang
versenyre és számos tudományos konferenciára került 
sor,' a lemezgyűjtők pedig hozzájuthattak (a Teldec 
cégnek köszönhetően) Bach összes műveinek 
kiadásához.1 1 2 3 4 Újra mindenki bizonyítottnak láthatja: 
Bach minden idők legnagyobb zeneszerzője. Ez 
a kijelentés annyira magától értetődőnek tűnik, hogy 
elkerülhetetlenül fel kell vetnünk a kérdést: honnan 
származik a modern ember vonzódása Bach (és 
a bachi zene) iránt? Erre a kérdésre próbált választ 
találni már Adorno is, 1951-ben. „Bach zenéje, állítják, 
túl van a szubjektumon és annak esetlegességén; 
nem annyira az emberről, az emberi lelkűiéiről szól, 
hanem kötelező érvénnyel a lét rendje jut benne 
szóhoz.... Bachhoz igazodik mindenki, aki elszokott 
a hittől és az önrendelkezéstől, aki már nem képes 
hitre és önrendelkezésre, s ezért tekintélyt keres —  
mivel jó dolog védettségben élni.” 3 4 Ezekből a sorokból 
süt az indulat, de aligha lehet tőlük mindenféle 
igazságtartalmat elvitatni. Én mindenesetre ez előtt 
a háttér előtt szeretnék néhány szót szólni a pécsi 
koncertről. *

Matúz István és Gábor József Bach összes 
fuvola-zongora szonátáját tűzte műsorára. E teljesség
re törekvésnek kétségtelenül van egyfajta ünnepélyes, 
tisztelgő aspektusa, s a koncert valóban Bach 
zenéjének szép ünnepe volt. (Tudjuk, hogy e művek 
eredetileg fuvolára és csembalóra készültek, de 
a barokk zene előadásakor természetszerűleg meg
engedett a csembaló zongorával való helyettesítése.) 
Ezeket a szonátákat Bach a kötheni udvarban kom
ponálta, ahol 1717 és 1723 között dolgozott. De ezen 
túlmenően az egyes darabok születéséről szinte 
semmi közelebbit sem tudunk. De mégis rendelkezé
sünkre áll egy utalás, amely Bach legkorábbi mono- 
gráfusától, Johann Nikolaus Forkeltől származik. 
„Kevés hangszer volt, amelyre Bach ne komponált 
volna valamit. Az ő idejében a templomban az Úr
vacsora alatt általában egy concertót vagy valamilyen 
hangszerszólót játszottak. Ezeket a darabokat gyakran 
maga szerezte, és mindig úgy intézte, hogy a 
játékosának hangszertudása fejlődjék. Ezek a darabok 
nagyrészt elvesztek."5 Forkel megjegyzésének —  
véleményem szerint —  két olyan aspektusa is van, 
amelyet érdemes közelebbről is szemügyre vennünk. 
Forkel e műveket egyrészt egy egyházzenei kontex
tusba ágyazza bele, másrészt pedig pedagógiai 
célokkal ruházza fel őket. A recepció során azonban 
mindkét aspektus problematikussá vált. Történetileg 
egyáltalán nem tűnik valószínűnek, hogy Bach ezen

művei kizárólag az egyházi szertartásban gyöke
reznének. A kötheni udvar ugyanis Bach számára min
denekelőtt az udvari kamarazenélés nagy műhelye 
volt. Ezé/T születhetett ebben az időben Bach legtöbb 
kamarazenei alkotása. A pedagógiai szempontok 
történetileg kétségtelenül igazolhatóak,6 de ezek életét 
a bachi muzsika klasszicizálódása vette el.7 Egy 
régizene stílusú előadásnak ezeket a szempontokat 
kétségtelenül figyelembe kellene vennie. De a pécsi 
előadás nem ilyen volt, mert aktív szerepet bízott az 
interpretációra.

„Az előadóművészet... —  írja Pernye András —  
lényegi követelménye ... az, hogy interpretálja a kom
pozíciót, azaz: az adott kor ízlése szerint »tálalja« 
Bachot... Az előadóművészet történészei tudnának 
csak választ adni arra a kérdésre, hogy milyen hatal
mas változásokon ment á t ... a bachi művészetről 
alkotott kép. Annyit azonban már ehelyütt megje
gyezhetünk, hogy ha Liszt feltámadna halottaiból és 
ma Bachot játszana nekünk — felettébb kétséges, 
hogy sikert aratna-e.” 8 Ezzel a gondolattal —  úgy 
tűnik —  az előadók is egyetértenek, erről tanúskodnak 
Matúz István sorai a programlapon. „Bach művei min
den korban időszerűek. [Ezért] lehetőséget adnak 
az előadók számára, hogy saját zenei-művészi szem
léletüket, felfogásukat, hangszeres-zenei ars poeticá
jukat, valamint saját koruk interpretációs stílusát 
a művek előadásában érvényre juttassák.”

Az adott kor előadói ízlésének érvényesítése 
azonban nem kell hogy egybeessen az általános 
Bach-rajongással. Matúz István és Gábor József 
előadásában egy csodálatos párbeszéd bontakozott 
ki, melyet hallgatva egyre világosabb lett a probléma: 
Összeállnak-e, és ha igen, hogyan az egyes szonáták 
egyetlen alkotássá, vagy ciklussá? Igaza van Matúz 
Istvánnak abban is, hogy az előadott 24 tétel karak
tere a kontextus következtében módosul, új színezetet 
kap stb. De az egyes alkotások, sőt tételek mégiscsak 
megőriznek valamit a maguk önállóságából.
Az előadás során az volt az érzésem, hogy Bach 
küzdelmét hallom egy megvalósítandó egységért, s ez

az egység már-már meg is valósul. A megszólaltatott 
művek mintha egymásra épültek volna és egymást 
folytatták volna. De ugyanakkor attól az érzéstől sem 
lehetett megszabadulni, hogy ez az egység bizonyos 
értelemben újra és újra eltűnik, mintegy kicsúszik a 
hallgatók kezei közül. A „lét rendje”, amihez pedig —  
Adorno szerint —  a Bach-rajongók ragaszkodnak, 
és ami imádatuk alapja, végül is elérhetetlennek 
bizonyult.

Ez a program rendkívüli előadói teljesítményeket 
követelt; önfeledt muzsikálás helyett hatalmas szellemi 
és fizikai koncentrációra volt szükség. Csak így bon
takozhatott ki az egységre irányuló küzdelem, amely 
persze nem is lehetett teljesen sikeres. E küzdelem 
megjelenítésében látom Matúz István és Gábor József 
hatalmas teljesítményét.

Talán így érdemes Bachot ünnepelni.
Weiss János

1 Ld. Kamp Salamon: .Bach 2000 —  A kijevi kincs. Egy lipcsei konferen
ciáról, in: Muzsika 2000/május 16-17.0.

2 Ld. Maiina János: „B-A-CD az ezredfordulón. A Teldec Bach-összki- 
adásának kamarazenei lemezeiről", in: Muzsika 2000/11,34-35.0.

3 A bachi zene népszerűsége Adorno szemében természetesen 
bizonyos filozófiai párhuzamokra utalt. .Bach zenéjének mai funkciója 
az ontológia divatjához hasonlatos, mégpedig annak az Ígéretnek a 
révén, hogy az individualista állapot legyőzhető az ember fölé rendelt, 
a létezéstől eloldott, ugyanakkor egyértelmű teológiai tartalmat 
nélkülöző, absztrakt elv feltételezésével. Azért élvezik zenéje rendjét, 
mert szükségét érzik az alárendeltségnek." Theodor W. Adorno: .Bach, 
megvédve híveitől", in: A művészet és a művészetek, Helikon Kiadó 
1998.195. (Kiemelés tőlem.)

4 Ezen a helyen szeretném megjegyezni, hogy a pécsi kulturális 
intézmények mintha egyáltalán tudomást sem vettek volna a Bach- 
évről. (Hol van ma már a 70-es évek végén, az Országos Filharmónia 
által szervezett kétéves Bach-bérletsorozat emléke?) Az egyetlen kivé
tel a Művészetek Háza, amely a most elemzésre kerülő koncert mellett 
a Wohltemperiertes Klavier előadásával (Király Csaba) ünnepelte meg 
az évfordulót. Méltón és szépen.

5 Johann Nikolaus Forkel: Über Johann Sebastian Bachs Leden, Kunst 
und Kunstwerke, Haldimann Verlag é.n.

6 Ld. ehhez Riemann-Musiklexikon, B. Schott's Söhne 1959,
Personenteil 1959.76.0.

7 A .klasszikust" most széles értelemben használom, olyan fogalomként, 
amely nem egy meghatározott művészi korszakot jelöl, hanem minden 
korban értelmezhető. De e fogalom részletesebb kifejtésétől itt el kell 
tekintenem.
Pernye András: „Zene és közönség", in: A nyilvánosság. Zenei írások, 
Zeneműkiadó 1981.37.o.
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2000. november 14.
Művészetek háza 
Vidovszky László szerzői estje

Hegel vakációja

Azok a szerencsés jelenlévők, akik ez év november 
14-én ellátogattak a Művészetek Házába Vidovszky 
László szerzői estjére, egy alkotó műveinek nem 
annyira a reprezentációjával, mint inkább egy alkotói 
munka meghitt és közvetlen prezentációjával találkoz
hattak. Talán a mai művek recepciójához sokszor nél
külözhetetlen elméletei diszpozíciók vagy egyéb szük
séges információk kényszereként, vagy még inkább 
Vidovszkynak az Új Zenei Stúdió gyakorlatától örökölt 
gesztusaként értelmezhető az a szerzői alkatához 
amúgy sem illő koncertáhítatot az első perctől elűző 
megnyilvánulása, mellyel a művek felhangzását meg
előzően rövid bevezetőt fűzött a műsoron lévő dara
bokhoz. Az első rész Etűdök MIDI-zongorára című 
ciklusának hangszerét, a gépzongorát —  az utóbbi 
másfél évtizedben leggyakrabban erre a hangszerre 
komponált —  mindenesetre az avatatlanok számára 
is bemutatandónak vélte az elsődleges hallásélményt 
megelőzve. A hallgatói figyelemirányítás e gesztusa 
éppen abban segítette a hallgatóságot, hogy közelebb 
kerüljön e némiképp ismeretlen hangszerre írott mű
vekhez, melyek a demo-felvétel használata miatt 
könnyen az elektronikus hangzások dömpingjébe 
olvadhattak volna.

Az ez alkalommal elhangzott etűdök egy hosz- 
szabb sorozatból vett szemelvények, melyek különbö
ző komponálási-technikai kérdéseket vetnek fel. 
Vidovszkyt igen gyakran a határok végletekig feszíté
se (az ismeretlen felfedezése?) érdekli: mi az, amire 
a gépzongora képes az oly kiemelt zenetörténeti súlyt 
kapott hagyományos zongorával szemben, és mi az, 
amit „nem tud” hozzá képest, hiszen ahogy ő fogalma
zott: a gépzongora „mindent le tud játszani, amit egy 
hagyományos zongorista nem, és semmit nem tud le
játszani, amit egy hagyományos zongorista igen.”
A Tandori Dezső hatvanadik születésnapjára készült 
etűd másfél perce alatt például tízezer hang szólal 
meg négy hangszeren, milliszekundum pontossággal 
szinkronizálva, s olyan hangzásélményt nyújt, mely 
más módon létrehozhatatlan éppen egy zongorista 
anatómiai korlátozottsága révén: a zongora nyolcvan
nyolc hangját tíz ujjal kell megszólaltatnia. Az Olivér 
Messiaenre, Vidovszky egykori mesterére emlékező 
darab is különleges, eleddig hallhatatlan színeivel, 
ostinatószerű repetícióival és neotonális fordulataival 
szolgál meglepetéssel. Ugyanakkor ezeknek az etű
döknek valamilyen zenei jelenséghez, fogalomkörnek,

idiómarendszernek az újrahasznosításához is közük 
van. Régi kérdések új kontextusban történő felvetései. 
A harmadik darab, a (Juhász Gyula verseimet felülíró) 
Magyar táj, amerikai ecsettel, például a már elavult 
morzekód újraelevenítése, Petőfi Sándor Kiskunság 
című versének morzeábécével történő kódolása, mely
nek eredménye váratlan dinamikai váltások és a mor- 
zeadásra jellemző, szaggatott ritmika keltette, feszült 
hangzás. Ez a kifejezetten „ideges” darab is érdekes 
kihívás lehet az újra nyitott füleknek, azt felfedezendő, 
hogy milyen zenei élményt nyújt vagy nyújthat valami
lyen zenén kívüli jelenség gépzongorán előállított ze
nébe fordítása.

Nyilvánvalóan nem véletlen vers, Sámuel Morse 
és MIDI-zongora találkozása a zeneszerzői boncasz
talon. A zenével a hangok révén monogenetikus költé
szet Petőfi kezétől származó darabja —  mely egyálta
lán nem meglepő módon időmértékesen, azaz rövid 
és hosszú szótagjai mentén is skandálható —  éppen 
a hangérték, azaz a morze alapját is jelentő hang
hosszúság mentén fordul át zenébe. S a zongora
hang, zongorahangzás gépzongorai reprezentációjá
ban a hanghosszúság is kontrollálható tulajdonság 
a hangmagasság mellett: a morze ti-tá váltakozásai 
megfelelnek a zongora staccato és legato lehetőségei
nek. Az Erdély Miklós emlékére szerzett, két, egymás
tól negyedhangra elhangolt zongorán megszólaló, így 
egy oktávban huszonnégy hangot tartalmazó hangsor
ra épülő Emlékben a kiszámíthatatlanság, váratlanság 
olyan fokával kell a hallgatónak szembesülnie, hogy 
a darab során ismertként azonosított hangzások halla
tán éppúgy meglepődik, mint az ismeretleneken: 
a lehangolt kispolgári zongora hangzásának víziójától 
kezdve arpeggiós hatásokon, hangsúlyozott felhango
kon, majd a nyugvóhangokra épített clustereken át 
a drámai csöndekig, máshol egymáshoz a konvencio
nális fül számára nem illő akkordok összecsengéséig 
vezet el ez a többihez viszonyítva hosszú darab. El
lenpontjának is tekinthető a Dukay Barnabás negyve
nedik születésnapjára írt kifejezetten játékos, néha 
parodisztikus hatást keltő, gyermekdarabokat is meg
idéző etűd, A drága idő nyomában. A cím nem 
Prousthoz, hanem egy anekdotához kapcsolódik. 
Dukay egyik koncertjén egy, a kortárs zenét finoman 
szólva ki nem álló hallgató felháborodásában fakadt ki 
emígy: „ez csak itt hülyéskedik, miközben telik a drága 
idő”. Az idő múlásának tik-tak-szerű reprezentációja 
nagyterclépésű repetíciója később kistercekben, majd 
újra nagytercekben, kvázi triós formában követhető 
nyomon.

A Sopianae vonósnégyes (Erdélyi Zoltán,
Mátyás Jolán, Jaroslav Murin és Janzsó Ildikó) 
valamint a zeneszerző Vidovszky László

Az etűdök nem csak a tanulmányjelleg, illetve 
a gépzongora révén tartoznak össze. Az ez alkalom
mal hallhatott darabok mindegyike más alkotókhoz 
fűzött reflexiók. Művészportrék —  gépzongorául, 
Vidovszky valamikori kísérleti nyelvén. Az ezredvégi 
művészetben kikerülhetetlennek tűnő művészeti önref
lexió aztán az est második, elsőtől nagyon elütőnek 
tűnő részében is előkerült a Tizenkét vonósnégyes 
tíz tételének előadásával.

Ha valami kirívó ellentéte lehet a zeneszerzői in
tellektus és a gépi technika izolált kommunikációjából 
származó, elektronikus hangjelek közvetítette zené
nek, akkor az a társasági zenélésnek ama meghitt for
mációjában megszülető, a zenekari és kamarahang
zás alapját képező vonós hangszerek élő összjátékára 
építő zene. S a mégoly éles ellentét dacára is'
Vidovszky végleteket feszegető zeneszerzői gondolko
dásának ugyanazon a terepén, csak a másik végletén 
elhelyezkedő mű ez. Cage-dzsel szólva: Mi van, ha 
veszek négy hangot? (És nem tízezret...) Mi van, ha 
ez négy vonóshang? Ám ebből korántsem szabad ar
ra a következtetésre jutni, hogy a Tizenkét vonósné
gyes csak a vonós hangszerek és a vonós hangzás 
rejtett lehetőségeinek kutatására korlátozódik. A Tizen
két vonósnégyes ugyanis nem etűd, hanem nagysza
bású munka, melynek ősbemutatóját hallhatták az 
esten jelenlévők.

Az első tétel pianissimós vonós-staccatói révén 
vált jellegzetessé, míg a folytatás expresszív játék
móddal és legatós menetekkel tűnt ki. Később Bartók
ra emlékeztető motívumokat és bombasztikus fortissi- 
mókat hallató, váratlanul befejeződő tétel kontrasztált 
az esöcsepp-pizzicatókat és árnyalt dinamikai különb
ségeket felsorakoztató tétellel, melyek során a vonós
négyes-irodalmat, köztük Beethoven kései, s gyakran 
a műfaj csúcsteljesítményeiként emlegetett kvartette
ket alaposabban ismerők is egyik ámulatból a másikba 
eshettek, hogy mi mindent lehet és tud Vidovszky ke
resni, felfedezni és rátalálni az újra elővett és leporolt 
vonósnégyes műfajában.

A következő tételben a negyedhangokkal változó, 
tartott, hosszú akkordok később félhangokkal is válto
zó menete, gyönyörű és hosszú vonók alkalmazásával 
és a fantasztikus harmóniakészletbe ágyazva, léleg
zetelállítóan örvénylő hatásával bűvölte el a hallgató
ságot. Sötétedő és tisztuló hangszínek váltakoztak, 
erős vibratók, vibrato-glisszandók tették még kidolgo- 
zottabbá ezt a részt. Fülünk előtt játszódott le a homo- 
fónia metamorfózisa. Holott semmi hangszeridegen 
elem, menet vagy hatás nincs a darabban. Ezek után 
zaklatott felvezetésű, rövid tétel következett, mely el
sődlegesen a hangszerviszonyokat, illetve a különbö
ző hangszerek a kvartetten belüli pozícióit ábrázolta. 
Meglepő módon ez sem volt a már kezdetektől szinte ->
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Szokolay Balázs

várva várt gyors tétel. Talán nem ártott volna, ha az 
egyébként kiválóan és figyelemre méltó odaadással 
játszó Sopianae Vonósnégyes —  itt most helyesen —  
kissé elkapkodja a valószínűleg gyorsnak szánt tételt, 
így aztán a gyors tétel —  minden bizonnyal nem 
Vidovszkynak felróhatóan —  hiányzott az amúgy rend
kívül sokszínű vonósnégyes-sorozatból. A folytatásban 
következő hullámzó, könnyűszerű és igen nehéz, vagy 
Vidovszkytól szokatlanul egyenletes lüktetésű tételek 
tovább árnyalták e sokszínűséget. A sorozat utolsó ré
szében például a flageolet lefogott hangjaival a vonós
négyes hangszereinek olyan rejtett lehetőségeire 
mutat rá a zeneszerző, s a fogott hangok glisszandói 
oly pazarok, hogy talán e tétel után nem is érdemes 
vonósnégyesre glisszandót komponálni.

Vidovszky kvartettjei egy műfajt teremtettek újra 
és mássá is egyszerre, ahogy a bennük fel-felrémlő 
hangzásidézetek, stíluselemek és a műfaj klasszikus 
mesterei iránti apró hommage-szegmensek felismeré
se ellenére is a hallgatóság döbbenten konstatálhatta 
szépség, rémület és múltbéli révület szikronizálását 
egy kétségtelenül nagyon új és nagyon a mára rezo- 
náló vonósnégyes-sorozatban.

Végezetül és természetesen nem utolsósorban 
említendő a szerzői esten közreműködő Sopianae 
vonósnégyes: Erdélyi Zoltán (első hegedű), Mátyás 
Jolán (második hegedű), Jaroslav Murin (mélyhegedű) 
és Janzsó Ildikó (gordonka). Bátorságuk, az elmélyü
lést maximálisan segítő koncentrált játékuk, valamint 
a város nagymúltú kamarazenei életét feltámasztani 
próbáló tevékenységük külön méltatást érdemelne.

Weber Kristóf

Vidovszky László: Etűdök MIDI-zongorára
Vidovszky László: Tizenkét vonósnégyes
Támogatók: A Magyar Millenniumi Kormánybiztos Hivatala és a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma
Külön köszönet illeti Kovács Attilát, a Magyar Rádió zenei fómunkatársát 
e cikk megírásához nyújtott segítségéért.

2000. november 22.
Művészetek Háza 
Szokolay Balázs zongoraestje

A zongorista szerepei

Ezen a koncerten megerősödtem abban a hitben, 
hogy a zongoraművész —  illuzionista. Minden a fan
táziájától függ, s ha eléggé akarja, akkor tényleg 
megszólal az orgona, a csembaló, a barokk zenekar, 
a szimfonikus zenekar, sőt talán még a szférák zenéje 
is a kezei alatt.

Szokolay Balázs zongoraművész az idén újra 
megörvendeztette közönségét, professzionálisan 
kidolgozott, ugyanakkor szokatlan műsorával. 
Koncertpódiumon szinte sohasem hallott művek —  
valóságos ínyenc ritkaságok keveredtek a legnépsze
rűbb darabokkal, felvállalva azok minden kockázatát.

Elsőként Bach 1710-es években írt 7 toccata és 
fúga-ja közül az e-moll BWV. 914 és a c-moll BWV.
911 csendült fel. Szerkezetük teljesen megegyezik 
az orgonára komponált toccata és fúga, ill. fantázia 
és fúgáéval, és hangzásviláguk is erőteljesen orgona
szerű. Az e-moll hálás darab kezdetre: ráhangol az 
elmélyült figyelemre, az előadónak pedig invokáció, 
és nem utolsósorban jó bemelegítés.

Súlyos léptekkel induló párbeszéd kezdődik a 
makacsul ismétlődő bal kéz és az erre válaszoló jobb 
kéz között, amelyben a bal kéz az orgona pedálját 
helyettesíti.

A fedett tónusú kontraszt erősítette meg bennem 
az orgonahangzást, amely a bevezetés utáni „Un poco

allegro” átvezető részben következett. Ennek előzetes 
hiánya azonban nem írható az előadó rovására, mivel 
ugyanez az interpretáció egy Steinway Imperial-on 
valószínűleg egész másképp szólt volna —  mondjuk 
a Zeneakadémia nagytermében. Ám a jelenlegi hang
szer egy Yamaha rövidzongora volt, amelyen a forték 
elég kopogósak és nehéz rajta hosszú hangot szépen 
játszani. (Egyébként Pécs egyik legjobb hangszere!)
A szigorúan kontrapunktikus szakasz után —  fantázia 
szerkezetet követve —  szintén rögtönzésszerű, várat
lan fordulatokkal teli rész következett, amely lehetett 
volna még sokkal szabadabb. Enyhe intenzitáscsök
kenést éreztem, mert a fúga is kissé monotonná vált.

„A szerencsés kezdet fél siker” receptjéhez itt az 
is hozzájárult, hogy mindig könnyebb olyasmivel meg
fogni a hallgatóságot, ami már „ismerősen hangzik" 
(e-moll toccata), ellentétben a c-moll toccata-val, 
amelynek eljátszására nagy koncentrációt igénylő, 
technikailag nehéz, hosszú fúgája miatt csak nagyon 
kevesen vállalkoznak koncertpódiumon.

Öröm volt hallgatni a művet Szokolay Balázs 
fölényes, mesterien stílusos előadásában. A toccata 
első részében immár a szabad beszédszerűséget 
élvezhettük. Megjelent még valami, a legfontosabb, 
amit ekkor fedeztem fel nála: a személyes hang. 
Valóban művészi megnyilatkozások tanúi lehettünk 
a toccata adagio-iban, a fúga sodrása, játékossága, 
egyben elszántsága és nem utolsósorban a technikai 
biztonság a legnagyobbakkal is felvette a versenyt. 
Hogyha már ezt az összehasonlítást le mertem írni 
a világnagyságokkal, nem szabad hát elhallgatnom 
még valamit: már Szokolay is énekel!

A billentyűsmuzsika felvonultatását és a Bach 
sorozatot remekül koronázta meg az Olasz koncert 
BWV. 971. A zúgó orgonakarakter zörgóbb secco 
hangvételűre váltott. Úgy is mondhatnám, hogy az 
orgona helyett behoztak egy kétmanuálos csembalót. 
Felszabadult örömzenéléssel fokozta Szokolay az 
emelkedett hangulatot. Az I. és III. tételben —  mint 
egy valóságos bűvész —  térben és hangzásban 
kitágította apparátusát, és egy kis barokk együttessé 
alakult át, amelyet ő maga a csembaló mellől dirigált. 
(Persze csak képzeletben.) A II. tétel már hagyott némi 
kívánnivalót maga után: a kíséret várva várt 
„vonóshangzása" nem szólalt meg, és a térhatás is 
eltűnt, amelyet a különböző hangszercsoportok 
egymásra rétegződése és válaszolgatása adhatott

volna meg. Nem készítette elő kellő érzékenységgel 
az éneklő szólóhangszert (jobb kezet), ami aztán 
nagyot koppant a belépéskor. A dús, éneklő legatót 
hiányoltam a jobb kézből, vagyis hogy következetes 
legyek, az oboát, vagy a hegedűt. Eljátszadozhatott 
volna itt is a hangszereléssel, ahogy ezt a következő 
Debussy szvitben a színekkel tette.

Műsorszerkesztői bravúr következett: Bach: Olasz 
koncert után Debussy: Szvit Bergamasque! Először is 
mindkét mű olasz vonatkozású címében és tartalmilag 
is: a Bach mű a 17. sz.-i olasz concerto grosso-ra 
reflektál, míg a Debussy —  bár elvontan —  a 
bergamói eredetű olasz táncra, a bergamasca-ra utal. 
A második hasonlóság a műfaji meghatározásban és 
a tételcímek ismeretében válik nyilvánvalóvá. (Nem 
ártott volna a műsoron ezeket is feltüntetni.) Egy tétel 
kivételével (III. Clair de Lune) —  ránézésre —  tényleg 
egy barokk szvittel állunk szemben. (I. Prelude,
II. Menuet, IV. Passepied) Jó játék, és nagyon izgal
masnak találom az ilyenfajta műsorszerkesztést.
A kérdés csak az, hogy ez a két valóban szellemes 
összefüggés ér-e annyit, hogy az előadó a három 
Bach remekmű után közvetlenül felvállalja a Debussy 
szvitet, a koncert első felének utolsó számaként? 
Engem letaglózott. Ez azonban az előadásra nézve 
nem jelent kritikát. Ellenkezőleg! Csodálatos új szín
világ tárult fel, amely a „Clair de Lune”-ben csúcso
sodott ki.

A koncert második fele is meghatározott dra
maturgiát követett. Balladák hangzottak el különböző 
szerzőktől: Debussy: Ballada Slave, 1890-es, egyál
talán nem ismert darab, valamint Brahmstól a legnép
szerűbb Op. 118-as g-moll ballada és egy másik g- 
moll ballada Griegtől Op. 24, (már csak a Chopin: 
g-moll ballada hiányzott), s végül a koncertet Grieg: 
e-moll szonátája Op. 7 zárta.

Visszatérve a zongorista szerepeihez, itt 
Szokolayt már végig karmesterként érzékeltem, amint 
drámai hatásokkal uralta a széles spektrumú, 
szövevényes anyagot, miközben egy teljes szimfo
nikus zenekart csalt elő a pici zongorából.

Ftondellus
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Füst Milán: A lázadó
Pécsi Harmadik Színház B A L O G H  R Ó B E R T
2000. november 16.

Gyülekezetek
gyülekezete

A Pécsi Harmadik Színházban néhány éve láthattuk 
Füst Milán Boldogtalanok-ját, s 2000. november 16-án 
a Lázadó című egyfelvonásosa bemutatóját. Az 1920- 
as évek budapesti nyelvzuhataga csábító fürdőzést 
kínál. Mindkét dráma klasszikus és kortárs jelleggel 
egyaránt bír. A magyar drámairodalom ritka, jó kor
szaka tragikomédiákat is szült, különös produktum az 
1919-ben keletkezett Lázadó. A darab mentes az illú
zióktól, a halódó író —  Füst Milán saját élményköré
ből dolgozott, 15 évesen vért köpött, és tüdőcsúcshu- 
ruttal Abbáziában gyógyították —  lázad a polgári sza
lonvilág elkendőző, embertelen valósága ellen. Ma az 
effajta lázadás indokai már kevésbé érdekesek, a da
rab nem aktualizálható, ám a szélsőségesen szembe
helyezkedő figurák egy térben, vígjátéki, tragikus és 
abszurd helyzetekben mai színpadon is helyet kap
hatnak. Füst Milán lázadója az örök halál és az embe
ri korlátoltság ellen harcol halálos betegen az ágyhoz 
láncoltán, ameddig tud, de még ő sem válhat hőssé, 
csak néhány tiszta pillanattal megáldott, nevetséges 
figura.

Vincze János nem a darab irodalmi megközelíté
sére tett kísérletet, hanem színészei talentumát figye
lembe véve színházi eszközökkel dolgozott. A hosszú 
egyfelvonásos mai műfaj, Füst Milán ebben is meg
előzte a korát, s egyben Vincze János utolsó „szoba”- 
rendezéseihez is illeszthető darabot tudott írni majd 
80 éve: kevés szereplő, egy helyszín, szűk tér, a szín
padi játék ideje megegyezik a valós idővel. A szoba, 
mint helyszín, tipikus, ám Csík György funkcionális 
díszletében egyetlen fölösleges díszítőelem sem sze
repel, minden tárgynak feladata a kéznyújtásnyira ülő 
néző gyanakvásának eloszlatása, az illúzió vissza- 
csempészése a színpadra. A szoba mögötti műkert 
a valódiság illúzióját kelti. A díszlet üvegfelületei is je
lentéssel bírnak: átláthatóság-sejtetés a kert és a be
járati ajtó tejüvege révén, nyíltság-titkolózás fogalom
pár a függönyök szerepeltetésével fogalmazódott meg 
a díszlettervező eszközeivel.

A nézők a színpadon ülnek, nincsen színházi füg
göny, egy alvó színész jelenlétében lehetünk részesei 
az előadás kezdetének. A jelmezek is teljes mérték
ben az illúzió-színházat segítik, kvázi korhűségükkel. 
Végignézhetjük, ahogy Vincze János színészei meg
lepetést meglepetésre halmoznak. Fillér István, aki 
végre színészi képességeihez méltó ellenféllel viasko
dik, a haldokló író statikus dekadenciáján túllépve di
namikusan vezényli az előadást. Meglepetés, hogy 
Dévényi Ildikó —  anno operettek hősnője —  mennyire 
kemény játékra fogható, hány érzékeny hangváltásra 
képes, mennyi energia rejlik benne. Barkó György já
tékának súlya van, jelenléte, megjelenítő ereje lenyű
göző. Az igazi meglepetés Köllő Babett, aki rózsaszín

Olga (Köllő Babett), Papi (Barkó György) 
és Klementin (Dévényi Ildikó)

Sándor (Fillár István)

Barbie babától a lucskos nőstényen át a nyüszítő 
kutyáig terjedő spektrumon társa tud lenni a nálánál 
sokszorta tapasztaltabb színészi gárdának. Vincze 
János „terápiás" színészvezetése minden színészből 
kihozza a benne rejlő értékeket, s a létrejövő előadás
ban akár gesztusnyelven is képesek kommunikálni 
egymással, rezdülésre rezdüléssel válaszolni. Isme
retlen zamatok kerülnek elő a mindennapjainkból.
Füst Milán arra a nagyszerű felfedezésre jutott, hogy 
az emberek —  mi magunk —  csak úgy elbeszélnek 
—  egymás mellett. Mindenki mondja a magáét. Nem 
fontos, mit mond a másik. Kinek a borleves határozza 
meg a létét, ki ha halálán is van, egyezteti az alanyt 
az állítmánnyal, kinek a kutyazsír is gyógyszer... Ami
kor az előadás relatív igazsága abszolút igazságnak 
tűnik előttünk, s meggyőzően magával sodor bennün
ket, nézőket, akkor sikeresen működik. Az előadás
ban működő négy színész nem egyenlő négy jellem
mel, mindenkiben lakik legalább 4-féle hang, ennek 
a 16-féle jellemnek a kapcsolata a szobában létrejövő 
egymás melletti elbeszélgetések eredménye. A szo
baszínházi méretű kamaraprodukcióból nagyszínpadi 
műre nyílik ablak. A színpadi kommunikációs „kudarc” 
a nézőtéri siker. A kevéssé aktualizálható tematikájú 
darab így korképet tár elénk. Az elviselhetetlen lét el
viselhetetlen vége olyan értékeket hoz felszínre, ame

lyek az élet-halál megoldhatatlan konfliktusaival, 
az eddigi ideálok elutasításával végződhetnének. De 
sajnos Füst Milán a darab végének a naplementével 
együtt az író halálát szánta. Színházi eszközzel —  
világítás —  megmutatható a szürkület illúziója, de lát
nunk kell az író szájából kibuggyanó vérhab csurgá- 
sát, a gyötrődő emberi testet, és ehhez bizony fény is 
kell. Az egész felépítmény megcsúszik ezen az illúzió- 
keltésen. Az előadás nem a függöny felhúzásával 
kezdődik, a végét nem a függöny aláereszkedése jel
zi, hanem hogy meghal a gümőkórtól meggyötört hős, 
döbbent csönd a nézőtéren, színpadon egyaránt, és 
sötét következik varázsütésre. A darab elveszti nyitott
ságát. A lezárt egész illúziójában részesülünk mi

nézők, függöny helyett ránk hullik a sötétség leple. 
Pár másodperc után újra fényt kapunk. S beindul az 
önkéntelen tapskényszer. Az előadást tenyerek csap
kodása zúzza millióm apró darabra. Megvédhetetlen 
az az érzéshalom, gondolattorzulat, ami a nézőben 
nagy nehezen megszületett, s azt a kicsit, ami meg
maradna, azt is széttapsoltatják —  azt is széttapsol- 
tatjuk —  egymással. Mintha folytatódna ez az elő
adás, de vége. Csak szerepcsere történt a sötétben. 
A színpadi színészek még a szerepük döbbeneté mö
gül üveges tekintettel kilesnek az elevenül tapsoló, 
szerepét játszó közönségre. Egyetlen emberként tap
sol a gyülekezet, s benne a különféle emberek külön
féle intenzitással. Mindegyik tapsütés más, s mégis 
összerendeződik hamar, hullámai összemosnak 
mindent. Az ember a gyülekezetek gyülekezete.
Erre tanít meg minket Füst Milán Lázadója. ■

Füst Milán: A lázadó 
Rendezte —  Vincze János 
Díszlet, jelmez —  Csík György 
Szereplők:
Sándor, az író —  Fillár István
Olga, a felesége —  Köllő Babett
Klementin, (Tini mama) Olga nővére —  Dévényi Ildikó
Papi —  Barkó György
Pincér —  Decleva Ferenc
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Kérdések és válaszok a 
Pécsi Balett 40. évében

Van Magyarországon egy művészcsapat, amely hosszú éveken keresztül úgy viselte Pécs 
nevét, hogy az egyben az egész országot jelentette. A Pécsi Balett két évtizeden át Magyar- 
ország egyetlen hivatalos kortárs táncművészeti együttese, világszerte utazó kulturális 
nagykövete volt. Ma önironikusan néha már a Pécsi Nemzeti Színház tánckaraként aposz
trofálják saját magukat. Azoknak az előadásoknak, melyekben táncművészek fellépnek, 
egynegyede táncmű, a többi zenés vagy prózai betét. Az arcpirítóan alacsony fizetések 1, 
azaz egy százalékát kapják gázsi gyanánt a művészek vidéki tájelőadáson, igaz ugyan, 
hogy kiszállási költségeiket térítendő jár még ott nekik 110 Ft napidíj. (Az adat az 1999-es 
kollektív szerződésből származik, azóta állítólag ez a szám pár tízessel több...)
Az alábbi beszélgetések olyan kérdések köré rendeződtek, mint például: miért hagyják el 
fokozatosan egyre többen a nagyhírű társulatot, hol tartunk és miért ma, amikor éppen ünne
pelni szeretnénk, mégpedig a negyvenedik születésnapot.

16 echo 2000/6

Elsőként egy külső szemlélődőt, távolból rálátót: 
egy pécsi törzsnézőt kérdeztünk. Valakit, aki a kezde
tektől, konkrét érintettség nélkül kíséri figyelemmel 
a társulat munkáját.

Aubrecht Ferenc, a Pécsi Balett régi rajongója:
—  Mi jut eszébe ma, 2000-ben a Pécsi Balettról?
—  Főiskolás koromban a karzatot megtöltve tom

boltunk olyan műveknek, mint a Ballada, vagy a Pók
háló. Ez a társulat akkor bebizonyította, hogy egy kis
városban is működhet világszínvonalú balett. Nem 
igaz az sem, hogy ma halódik, jó műveket lehet látni, 
én például azt nem értem, miért nem viszik például
a Carmina Buranát Olaszországba? Kinek a mínusza 
az, hogy ez a társulat nem utazik? Nem hiszem, hogy 
nem hozna sikert a városnak! Nagyszerűen dolgoz
nak a táncosok, csoda, hogy nem esnek össze ott 
a színpadon ekkora fizikai teljesítmény és ilyen sze
gényes életmód mellett! Megbecsülést pedig csak a 
pécsi közönség részéről kapnak. Miért nem lehet őket 
látni a tv-ben? Fórumokon? Sokkal több figyelmet ér
demelnének!

Egy pozíciójánál fogva már érintettebb, szin- 
tén régi törzsnéző, dr. Újvári Jenő, Pécs város al- 
polgármestere:

—  A Pécsi Balett sorsát a kezdetektől, indulásá
nak évétől kísérem figyelemmel. Eck Imrével mint 
képzőművésszel kerültem először kapcsolatba: több
ször nyitottam meg kiállítását, úgy is, mint a múzeum 
igazgatója, de egyetemi tanári minőségemben és a 
tanács művelődési osztályán betöltött szerepem okán 
is. A 70-es évek vége körül együtt gondolkoztunk el 
azon, hogyan lehetne az egyetemen elindítani egy 
táncelméleti fakultást. A Pécsi Balett indulása hallatlan 
fejlemény volt; nemcsak egy új műfaj, de új művészeti 
szemlélet jelent meg a városban, párhuzamosan
a Modern Magyar Képtár indításával. Pécs közönsége 
szerencsés volt, mert olyasmit kaphatott itt, amit Ma
gyarországon másutt sehol. Jött is mindenhonnan 
a közönség, a város és a megye vezetése —  tapasz
talatom szerint —  nemhogy nem tiltotta, de valójában 
fölkarolta ezeket a szokatlan, új törekvéseket. Ha vol
tak is konfliktusok, az új hangot nem üldözték. Ez volt 
egyébként a Pécsi Filmszemle hőskora is: külföldi 
filmesztéták fordultak meg a városban, aztán jött 
a bábfesztivál: művészetek gyűjtőhelye lett Pécs.
A város hírnevéhez a balett 40 éve éppúgy hozzájá
rult, mint akár például a Zsolnay gyár.

Ami a mai helyzetet illeti, nem vagyok ugyan 
szakértő, de úgy gondolom, s a hallottak megerósíte-

Pókháló, 1962
Tóth Sándor és Stimácz Gabriella
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Az iszonyat balladája, 1961 

Stimácz Gabriella, Hetényi János, 
Bretus Mária ésTóth Sándor

nek benne, hogy a Pécsi Balett szakmai teljesítménye 
kitűnő. Három utolsó bemutatójuk, a Carmina Burana, 
a Noszferatu és a Zorba átütő sikert hoztak. Ma azon
ban már több társulat van az országban, a kezdeti 
idők kuriózuma megszűnt.

—  A táncos létszám földcsuszamlásszerűen csök
kent. Mit tud erről?

—  A színházban rosszul kereső művészek dol
goznak, ez nyilvánvalóan megnehezíti a társulat szer
vezését. Az önkormányzat lehetőségei behatároltak, 
de emellett ma is egyik legfontosabb művészeti egy
ségünknek tartjuk, s támogatását nem szüntetjük 
meg.

—  Van-e némi beleszólásuk abba, hogyan osztja 
el a színház vezetése a nekik utalt támogatási össze
get, tehát, hogy mennyit kap a balett?

—  Nincs: a színházon belüli rangsorolást az ön- 
kormányzat a mindenkori vezetésre bízza, ebben
a konstrukcióban tehát az önkormányzat tehetetlen. 
Nyilván elkelne némi plusz támogatás a Pécsi Balett
nek.

—  Szokott-e lobbizni ezért a balettigazgató?
—  A színház melletti lobbizás elég jelentős, de 

külön nem jelenik meg a műfaj. Most épp van ugyan 
két apropó, és ezekre céltámogatást adunk, az egyik 
Eck Imre 70. születésnapja, a másik a Pécsi Balett 40 
éves évfordulójára rendezendő műsor. A színház 
amúgy is kiemelt intézményünk, s bár nem nagyon 
észlelek külön erőfeszítéseket a balett részéről, itt 
nemigen lehetne lobbizással többet elérni. Tudunk
a problémáikról, de nekünk az alapellátás biztosításán 
kívül nem sok lehetőségünk van. Ha a lobbizás na
gyobb erővel beindulna, az inkább egy-egy új mű fi
nanszírozásában, művészeti rendezvény támogatásá
ban érvényesülhetne.

—  A Győri Balett igen sok mindent elért az önkor
mányzatánál.

—  Győr jobb helyzetben van: nagyobbak a város 
bevételei, többől gazdálkodhatnak. Nálunk a jugoszlá
viai háborúk éreztették hatásukat, most indul csak 
egy lassú növekedés. Az pedig, hogy ki hogyan lobbi
zik, alkat kérdése is nyilván.

Kiss János. 1991 óta a Győri Balett igazgatója
—  Miután én személy szerint nem koreografálok, 

24 órában az együttest igazgatom. Itt van sokkal hát
rányosabb helyzetben Herczog István. A társulatot 
egybetartani neki ugyanannyi energiáját követelné, 
mint nekem. Ráadásul sikeres műveket kell produkál
nia, hogy a társulat morálisan egyben maradjon, és 
ez a legfontosabb, ha már pénzük nincs. Ha pedig az 
együttes létét veszély fenyegeti, akkor nem lehet 
kompromisszumokat kötni, hanem mindent kézzel- 
lábbal elkövetni az ügyben.

—  Lobbizik a városházán?
— Persze. Nem kényelmes dolog, az biztos, de 

aki emberekért felelősséget vállal, az őértük vállalta 
azt. Reggel hétkor oda kell ülni a polgármester ajtaja 
elé. Engem hajszol a vágy, hogy győzni kell, mert 
megéri.

Herczog István 1992-től a Pécsi Balett igazga
tója, ezt megelőzően hosszú éveken át az akkori 
Nyuqat-Németországban dolgozott koreoqráfus- 
ként és művészeti vezetőként igen jelentős társu
latoknál.

—  Nem kéne függetlenedni a színházon beiül?
— De, nagyon kéne. Balikó Tamás igazgató kezé

ben van a költségvetés, tehát egy ilyen irányú döntés

is. Ő azt mondja, erre nincs meg a szükséges anyagi 
fedezet. Volt az a bizonyos két év, amikor Tóth Sanyi 
(Tóth Sándor, a Pécsi Balett igazgatója 1969-91-ig) 
segítségével megalakult a külön tánckar, de akkor 
redukálták a balettbemutatók számát évi 1 -re, mert 
így már nem maradt többre pénz. Sem a revütánckar, 
sem a balett-társulat nem volt eléggé kihasználva, tur
né sem volt. így aztán újra összevonták a táncos fel
adatokat. Balikó Tamás azt mondja, ha hozok 70 milli
ót, már el is lehet különíteni a társulatot. De én nem 
tudok pénzt szerezni.

—  Az önkormányzat kulturális alpolgármesterénél 
járva úgy hallottam, különleges esetekben előfordul, 
hogy támogatást nyújtsanak még akkor is, ha a balett 
jelenlegi státusában a színház költségvetésén belül 
működik. Próbálkozott már a városházán?

— A közelmúltban nem. Én nem hallottam ilyen 
lehetőségről. Amikor régebben voltam ott, kitértek, 
mondván, nekik nincs pénzük külön támogatásra: ők 
odaadják a színháznak ami jár, s nincs beleszólásuk 
az elosztásba. Én nem azért lettem idehívva, hogy az 
önkormányzat előtt kuncsorogjak, és megaláztatáso
kon menjek keresztül. Ezt én nem csinálom, és szán
dékomban nincs. Úgy érzem, az elvégzett szakmai 
munka eredménye elég kellene legyen az elismerés
hez. Én ezelőtt Németországban olyan helyen dolgoz
tam, ahol nem kellett törődnöm a pénz előteremtésé
vel: a pénz adott volt, nekem művészi feladatot kellett 
teljesítenem.

—  Nem hiányzik tehát ön mellől egy ügyvezető?
—  Nincs ilyesmire anyagi keret, pedig a mai világ

ban ez nélkülözhetetlen lenne. Ez is csak akkor men
ne, ha függetlenek lennénk.

—  Ugyanott vagyunk, nincs önállóság és nincs 
pénz. A szakmai munka is visszaszorítva, hiszen csak 
évi egyetlen bemutatót lehet létrehozni. Tavaly és

tavalyelőtt azonban még ott volt a kísérleti est, a fiatal 
koreográfusok műsora, az amúgy jól is sikerült „Stílu
sok". Idén miért nincs?

—  Ez akkor mehetett még, amikor volt az alapít
ványunkon egy kis pénz, harmadik alkalomra ebből 
már nem futja. De mért nekem kéne erre is szerezni? 
Egy színház, ha felelős a társulatért, meg kéne te
remtse a lehetőségét egy ilyen estnek akkor is, ha
a balettigazgató nem tud rá külön pénzt szerezni. 
Egymillióból kijönne, s a műfaj fejlődése megér 
ennyit; más irányzatokkal szembesülni igen hasznos. 
Ugyanakkor az előző Stílusokra is nehéz volt felké
szülni a táncosok napi elfoglaltsága mellett. Jöjjenek 
önszorgalomból ilyen leterhelten?

—  Miért hiányzik a társulat fontos fesztiválokról? 
Miért nem utazik többet?

—  A darabjaink nehezen utaztathatok. Nemcsak 
a pótkocsis kamion kell hozzá, de 10 fő műszaki sze
mélyzet is a színháztól. Tehát hiába kapnának a tán
cosok elbocsátást a színháztól aznapra, ha a műszak 
nem tud —  mondjuk egy próba miatt —  eljönni.

—  Nem gondolt arra, hogy kisebb, kamara jelle
gű, könnyebben mozgatható műsorral utazzanak?

— Egy ilyen kicsi együttesnél, amilyenné mára 
lettünk, ha már 10 ember elmegy, nem marad annyi, 
amennyi egy operetthez kell.

— Az eltávozottak státusát elvették?
—  Az infláció miatt gyakorlatilag az eltávozottak 

pénzének egy részét osztották föl ahhoz, hogy az itt 
maradók rendesebb fizetést kapjanak. Voltak itt 
ragyogó táncosok, angol, görög, olasz is, akik ennyi 
pénzért nem tudtak maradni, addig is otthonról támo
gatták őket. Bizonyos mennyiségű státust aztán köte
lezően vissza kellett adni. Tudom, hogy így nem me
het tovább, s ha a Pécsi Balett továbbra is fenn sze
retne maradni, meg kell történnie a kettéválásnak.
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Nagyon rossz lenne, ha épp a 40. születésnap tájé
kán, az én irányításom alatt menne tönkre a társulat.

Elismerem, hogy hibákat követtem el, és nem re
agáltam elég frissen a leépülés lépcsőfokaira. Én min
dig feladtam, valahányszor azt hallottam: nincs pénz.

—  Leült-e a táncosokkal beszélni, mikor érezte 
a krízist, netán közreműködésüket, összefogásukat 
kérni?

—  Az igazság az, hogy elég régen beszélgettem 
így együtt a táncosokkal. Sok az új, és a külföldiek 
közül sokan nem is értenek magyarul. Akik régebb óta 
itt vannak, úgyis tudják, mit lehet, mit nem, és tudják, 
hogy fölösleges bármivel próbálkozni.

Báliké Tamás, a Pécsi Nemzeti Színház igaz- 
qatóia 1993 óta

—  A Pécsi Balett 40 éves; jó  hírű, jó házakkal 
futnak az előadásai, mégis folyamatosan távoznak 
a táncosai. Miért?

—  A társulat kétharmada külföldi, identitásukat 
meghatározza a tranzitszemlélet. Végtelenül fiatalok, 
szinte természetes, hogy trambulinként használják azt 
a helyet, ahol szakmailag fejlődni, s ahonnan majd to- 
vábbállni lehet. Egyébként nagyon alacsony a fizeté
sük. Most már legalább az operett- és musical-beté
tekre kapnak pár ezer forint juttatást, de egy időben 
még az sem volt: a 90-es évek közepén külön tánckar 
látta el ezt a feladatot, a balettosok külföldi operett-fel
lépései is megszűntek.

—  Ha nem is az operettel, balettekkel azért lehet
ne most is turnézni. Miért utazik olyan keveset a tár
sulat?

— A Zorbával most is megyünk majd Pestre. 
Többhetes turnékat azonban nem tudunk egyeztetni: 
a táncosokra szükség van a színházon belül a többi 
tagozat előadásain. Ha azonban két hónapra előre 
tudnánk a balett egy meghívásának időpontját, akkor 
persze le lehetne ülni egyeztetni, akár a műsorterven

is lehet akkor még változtatni. Tehát én nem zárkóz
nék el ilyesmitől, ha szóba kerülne, de nem kerül, 
mert a balettben hiányzik egy menedzsment, amely 
ezzel foglalkozna. Viszont a külön állam az államban 
zárt csoportja nem működik itt; egyedül a bábtagoza
tunk független.

— Ha a Bóbita az, nem lehetne a Pécsi Balett is?
—  Abban az esetben, ha volna egy tánckar, mely 

a zenés előadásokat teljesíti helyettük. Akkor a Pécsi 
Balett tudna mozdulni. Tavaly határán voltunk annak, 
hogy megszűnjön az opera tagozat. Elszerződött
a zeneigazgató —  akár tehettem volna egy olyan 
vakmerő lépést, hogy megszüntetjük. Végül mégsem 
szűnt meg, koprodukciós, meghívásos és egyéb ala
pokon dolgozik tovább, elvégre én nem vezethetek 
kevesebb tagozatot a színháznál, mint amennyire 
a szerződésem szól.

Jelenleg a balett-társulatnak évi egyetlen bemuta
tója van a nagy jövés-menés, tranzithelyzet miatt, ezt 
Herczog István koreografálja, s ez a helyzet prolongá
lódni látszik. Mikor velük dolgozom, merev, barátság
talan tartás érződik velünk, prózásokkal szemben, 
mintha tőlünk lenne kevés a fizetésük. Azt nem érté
kelik, hogy az a sokféle feladat, amit a különböző ta
gozatokon kapnak, a színpadi, színészi magatartásuk 
fejlődését segítheti, hogy más műfajok alkotóival, ven- 
dégrendezökkel együtt dolgozni személyiségfejlesztő 
szakmai befektetés: ennek örülni kéne, s nem csupán 
azt nézni a tükörben a balett-teremben, hogyan fejlő
dött a lábmunka.

— A felszedett sokoldalú szakmai tudást a táncos 
mégiscsak szeretné ország-világ előtt kamatoztatni. 
Miért hiányzik a Pécsi Balett több fontos hazai feszti
válról?

—  Ez teljességgel a balett belső ügye, ezzel vala
kinek foglalkozni kellene. Persze, ezeken a hazai tur
nékon anyagilag mindenki veszít, a prózának viszont

A csodálatos mandarin, 1965 
Eck Imre

Faust-szimfónia, 1973
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meg sem adatik az a lehetőség, ami a konvertibilis, 
tehát nem nyelv-függő balettnek igen, nevezetesen, 
hogy külföldön is érvényesüljön, s talán nem is vesz
teségesen.

Andrea Merlo, olasz táncművész, jelenleg a 
Magyar Nemzeti Balett tagja, 1992-96-ig a Pécsi 
Balett művésze.

—  Emlékszem, 1992-ben is rosszul kerestünk, de 
igen színvonalas szakmai munka folyt. Herczog meg
szüntette azt a haknirendszert, ami addig működött:
ő profi szakmai munkát akart, nem volt hajlandó meg
tűrni a hosszú kihagyásokat. Egyedül volt a városban, 
idegen volt, nem voltak barátai, s egyedül is maradt. 
Úgy érezte, az ő dolga a művészet, s bár megtehette 
volna, hogy felhív néhány fontos külföldi kapcsolatot 
(akár koreográfusként, akár vendégjáték-ügyben), 
hisz kiterjedt ismeretségi körrel, sőt elismertséggel 
rendelkezett odakint, ezt sose tette meg, s nem volt 
olyan titkársága, mely ezt a feladatot átvehetné tőle.

— A 90-es évek közepére a legjobb táncosok 
csapatostul hagyták el a terepet. Mielőtt ez megtör
tént, nem próbáltatok valamit ti, táncosok ennek meg
előzésére?

—  Már a harmadik évben látszott, hogy baj van, 
s azért maradtunk csak a negyedikre is, hátha most 
tényleg történik valami. Megpróbáltunk ugyanis mi, 
külföldiek, valami sztrájkfélét. De ez kudarcba fulladt, 
mert egyedül maradtunk, a Pécsett letelepedett tánco
sok nem tartottak velünk, féltették az egzisztenciáju
kat. Márpedig így nem sikerülhetett: vagy mind, vagy 
senki. Nemrég azt mondtam Herczognak, ha szüksé
ge van rám mint vendégre, szívesen lemegyek egész 
kevéske pénzért is, mert kedvelek vele dolgozni, de ő 
azt válaszolja, egyáltalán semmit nem tud fizetni, 
annyira kevés pénzt kap a balett.

Kéri-Nagy Béla, 1992 óta a Pécsi Balett művé
sze, ma vezető szólistája. Pécsett kezdte tanulmá- 
nyait gyermekként, maid a Táncművészeti Főis
kola befejezése után visszatért városába.

—  Azért szerződtem Pécsre, mert tetszett 
Herczog István munkája.

—  Miért mennek el mégis a táncosok?
—  Kevés a balettelőadás, havi 2-3, a hétvégeken 

viszont négyesével játsszuk az operettet. Akik elmen
tek, úgy gondolták, nem ezért tanul annyi évet egy 
táncművész. Eleinte többen voltunk a feladatok ellátá
sára, tehát kevesebb előadást kellett teljesíteni, s 
mellette évi 2 saját bemutatónk volt. Új bemutatóra 
pedig biztos most is lenne igény a közönség részé
ről: hihetetlen nézőszámaink vannak!

—  Azért az a kis plusz pénz a táncbetétekért 
mégiscsak megéri valahogy, nem?

—  Szinte egyáltalán. Ha belegondolsz, hogy itt 
vagy reggeltől estig, a büfében már el is ment a pénz.

—  Sosem gondoltatok arra ti, táncosok, hogy 
megpróbáljatok valamit változtatni, kezdeményezni?

— Én többször beszéltem már Istvánnal, de a 
színházon belül zsákutca minden kísérletezés. Azon 
túl, hogy a bemutatók után dicséretet kapunk, s hogy 
néhányunkat személy szerint tisztelnek, nincs meg
a belső színházi háttér. Kéne egy tánckar, s akkor mi 
dolgozhatnánk külön, a saját dolgainkon.

—  De nincs. Nem gondoltatok arra, hogy önálló 
kezdeményezéssel saját munkába, alkotásba kezdje
tek?

—  Nincs rá keret. Nagyon élveztük annak idején 
a „Stílusok" esteket. De mikor lehetne próbálni? Az 
már tényleg nagyon sok lenne annak, aki az operette
ket is csinálja.

—- Lenne nyitottság a táncosok részéről arra, 
hogy akkor is, ha ezzel kevesebb pénzt vinnének

haza, megalakuljon a független Pécsi Balett?
— Lenne. Úgy tudom, mert nekem Herczog Ist

ván sok mindent elmond, hogy ő ezt már többször 
megpróbálta. A táncosok is lassan elkezdenek nyíltan 
beszélni ilyesmiről, hiszen a helyzet olyan, hogy vala
hova el kell mozdulnia, mert ennél rosszabb már nem 
lehet. Egyetlen frissen végzett hivatásos táncművész
nek sem szerepálma lójelmezben ugrálni az operett
ben.

Molnár Judit, a pécsi Művészetek Háza igazga
tónője:

—  Nem kérték meg önt a Pécsi Balett művészei, 
hogy más lehetőség híján itt, önöknél mutassák be 
saját, kísérletező munkáikat?

—  Jön ide mindenki, ők nem. Igaz, hogy az itteni 
tér nem minden típusú előadásra alkalmas, csak 
olyanra, amit ide találnak ki. De nemigen tudok önálló 
produkciót készíteni kiváló személyiségről sem. Uhrik 
Dórán keresztül van kapcsolatunk a tánccal: az ő is
kolájából többen lépnek itt föl nálunk, a legkülönb ren
dezvényeken. Nálunk lesz Eck Imre életrajzi könyvé
nek bemutatója is, s célunk egy jubileumi ünnepség 
keretében a dísztermünket Eck Imre teremnek elne
vezni. Indulásunkkor egyébként ő képviselte a táncot 
a művészeti tanácsunkban.

—  Ha tehát lenne kitörési kísérlet a táncosok 
részéről, befogadnák?

—  Minden projektet befogadunk és bemutatunk, 
mellyel a színészek, vagy más művészek keresnek 
meg minket, pedig minden programpénzt magunknak 
kell előteremteni: költségvetési intézményként csak
a fenntartásra kapunk támogatást. Mi vagyunk egyéb
ként a város egyetlen olyan kulturális intézménye, 
mely többet teremt elő, mint amennyi a támogatása.

Végül, talán összegzésképpen is, újra egy pé
csi szemlélődő, ha ezúttal hivatásos Is: Bűkkösdi 
László újságíró:

—  Ma a Pécsi Balett egész más közegben műkö
dik, mint a „történelmi”. Az „átkosnak" fontos volt a 
művészet. Akkoriban nem kellett milliókért pályázni, 
hanem oda kellett menni az illetékeshez beszélgetni, 
s azt kérdezni barátian: ugye nem gondoljátok, hogy 
ezeknek a nagyszerű táncosoknak ne legyen például 
zuhanyozójuk? Tóth Sanyi mérhetetlen sok mindent 
kiharcolt az egzisztenciális megélhetéshez. Márpedig, 
ahol jó az egzisztencia, ott jól dolgozik a táncos. 
Herczognak nincs egy Tóth Sanyija. Hiába épül egy jó

társulat, ha anyukák visszaviszik innen a gyerekeiket, 
főképp külföldről.

—  Más ma a művészeti közeg is; posztmodern 
közegben más feladat balettet alkotni. A formanyelvet, 
amit akkoriban Eck Imre kitalált, azt egy nem hozzá
értő közönség is venni tudta. Eck profanizálta az em
beri testet. Ez akkor meghökkentő volt; a fiatalok oda 
voltak érte. Persze, nem Eck Imréről szól ez a beszél
getés, de megkerülhetetlen. Most arról ne is szóljunk 
bővebben, milyen izgalommal szolgált az, hogy ő ve
zette be elsőként szimfonikus balettjeiben a szimultán 
történést akkor, amikor az egyidejűség külföldön is 
épphogy megjelent. Az viszont, hogy az individuumot 
merte középpontba állítani, óriási hiányt elégített ki.
A „nagyközösségi ember’’ eszméje után végre az 
egyén, az érzelmei, alteregója, álmai jelentek meg. 
Ugyanezt egy posztmodern környezetben természete
sen nem lehet folytatni. Herczognak mindenképpen 
sikerprodukciókkal kell előállni, hogy bizonyítsa: 
rá —  a balettra —  is szükség van.

Salome, 1980 
Kovács Zsuzsa, Baráth Ildikó, Uhrik Dóra 

és Bretus Mária

—  Egyébként sokkal könnyebb nullától tízre jutni, 
mint bárhova azután. Az első tíz év volt a nagy felhaj
tásé, a többi már a harcé a további elismerésért.
Akkor még nem volt Szegedi Balett, s az a sok más, 
ami ma már van. Nem véletlen az első nemzedék tár
sadalmi kapcsolatainak sokszínűsége, a bulik, az egy
máshoz járások, barátságok. Eck emberközelbe hozta 
a táncot. S még valami: ma politikusok döntenek kul
turális kérdésekben, nincs ma egy Takács Gyula, aki 
akkoriban érzékenyen és hozzáértően fellendítette 
a pécsi kultúrát. Herczog sokkal több támogatást 
érdemelne, no és... kellene neki egy Tóth Sanyi.

A válaszokból talán sok minden kiderült mind
arról, amit meg szerettünk volna érteni. Egyvalami 
azonban továbbra is homályban marad: 
ki fogja megtenni a szükséges lépéseket? ■
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„Műtárgyak egy hontalan V Á R K O N Y I  G Y Ö R G Y
gyűjteményből’’ .........................................................
(Magyar művészet 1955-1995)

Tárlatvezetés helyett
A szerző kénytelen magyarázkodással kezdeni.
Az alább ismertetendő kiállításnak ugyanis szak
mai rendezője volt, így a recenzens szerepét nem 
vállalhatja fel. Nem is tehet ezért úgy, mintha kriti
kát írna vagy egy interpretáció interpretációjára 
vállalkozna, s természetes módon tartózkodnia 
kell a minősítő kitételektől. De be kell vallania, 
hogy kedvére való feladat a tárlatvezetés, amiben 
a tömör leírást szűkre szabott kommentárokkal 
elegyítheti.

A kiállításnak kettős célja volt. Közvetlen aktuali
tását a CIMAM (Kortárs Művészeti Múzeumok és 
Galériák Nemzetközi ICOM Bizottsága) magyarorszá
gi kongresszusának (Budapest, Ludwig Múzeum) pé
csi kiszállása adta, s az a kínos helyzet, hogy e nélkül 
a kiállítás nélkül a terület legjobb külföldi szakembere
inek valóban kortárs gyűjteményt nem tudtunk volna 
mutatni (a Csontváry Múzeum, a Schaár Erzsébet: 
Utca, a Modern Magyar Képtár I., a Vasarely Múzeum 
ugyanis nem azok). A rendezvény s az alkalom éles 
fénnyel világított rá annak a szituációnak tarthatatlan 
és abszurd voltára, amit nemrég az Echo hasábjain 
(„Tükör által homályosan...” 2000/3. szám) részlete
sebben is elemeztünk. Az ott vázolt perspektíva —  
a Modern Magyar Képtár kortárs részének koncipiálá- 
sa és megvalósítása —  szakmai előtanulmányának is 
szolgált egyúttal ez a „kamara” kiállítás.

A Modern Magyar Képtár II., az ún. „kortárs gyűj
temény” új helyének építészeti kialakítása most zajlik. 
Az átmenetileg raktárban veszteglő kollekcióból válo
gattuk időszakos kiállításunkat, melynek alapterülete 
azonban a két helyszín —  a Múzeum Galéria és 
a Vasarely Múzeum emelete —  ellenére is töredéke 
csak a kívánatosnak. A válogatás így nem lehet iga
zán reprezentatív. Jelzésszerűen érzékeltet egy olyan 
metszetet, ami hasonlóan a képtár előző „fejezeté
hez”, nem törekszik dokumentatív teljességre, inkább 
arra épít, ami az előzményekből következik, s tudato
san mellőzi a hivatalosnak minősülő művészeti pro
duktumokat. A bemutató gerincét a „földalatti" létfor
mára kényszerült művészek, majd az e helyzetből 
induló magyar neoavantgárd első generációja s a 
nyolcvanas években az „új szenzibilitás" jelszava köré 
tömörülő transzavantgárd csoportosulás illetve a ki
lencvenes évek új fejleményei képezik. A kiállítás sze
replőinek többsége ma is élő kortársunk, akiknek pá
lyája az elmúlt évtizedekben esetleg merőben eltérő 
irányú igazodásokat mutatott, néha egy-két év lefor
gása alatt éles fordulatokat vett. Ennek ellenére, 
a helyszűke miatt csak életművük egy-egy korszaka 
jeleníthető meg, egy-egy művükkel, jóllehet egy másik 
periódus másik alkotása éppoly jellemző és fontos 
volna.

A magyar művészetre nehezedő irracionális politi
kai nyomás első átmeneti enyhülése idején, az ötve
nes évek második felében — szellemi értelemben —  
minden hirtelen lehetségessé vált. A fizikai helyváltoz
tatástól még mindig elzárt új generáció lázas igyeke

zettel tájékozódott, és dolgozta fel azokat az impulzu
sokat, amelyeket az egyetemes (európai és amerikai) 
művészet háború utáni fejleményei jelentettek számá
ra, s ugyanilyen érdeklődéssel fordult az „apák” nem
zedéke, a klasszikus magyar avantgárd teljesítményei 
és képviselői felé. A látogató a kiállításba lépve még
sem ezzel a korszakkal találkozik először, hanem 
a falakon —  adózva a helynek, a városnak —  a het
venes évek elején működött, s a magyar neoavant
gárd második nemzedékéhez tartozó „Pécsi Műhely” 
tagjainak munkái fogadják. A nem kronologikusan ren
dezett, de az időbeliséget mégis érzékeltetni kívánó 
kiállítás tulajdonképpen a bejárattól balra eső második 
teremben kezdődik, s innét visszafelé haladva járható 
végig.

A kezdő egységben a magyar avantgárd és az 
Európai Iskola —  az ötvenes-hatvanas évtizedfordu
lón még élő —  klasszikusainak (Kassák, Gyarmathy, 
Korniss, Barcsay) művei sorakoznak. Mellettük nem
zedéktársaik festményei láthatók, olyan művészeké 
(Tóth Menyhért és Veszelszky Béla), akik csoportosu
lásoktól, mozgalmaktól függetlenül, teljes izolációban 
alkották meg a festői lét legegyetemesebb kérdéseire 
koncentráló életművüket. A terem másik részében az 
őket követő nemzedékből Lakner Lászlónak, Csernus 
Tibornak és Paizs Lászlónak a nemzetközi pop-art és 
hiperrealizmus tendenciáihoz csatlakozó, Magyaror
szágon részben „mágikus realizmus", „szürnaturaliz- 
mus” címszavak alatt tárgyalt munkái találhatók meg. 
Közülük Lakner résztvevője volt az 1968-69-ben ren
dezett ún. „/parte/v” kiállításoknak, melyek a neo
avantgárd első, legális, csoportos, demonstratív fellé
pései voltak, s melyekben a nemzetközi kortárs mű
vészeti tendenciák sokszínűsége érvényesült.

A következő, kisebb helyiségben is részben e ki
állítások —  s azok szereplőgárdájának egy régebb 
óta összetartozó csoportja, az egykori „zuglói kör” —

A kiállítás második egységéből:
Berceller Rezső (Két ember gép mellett, 1971) 
Molnár Sándor (Metamorfózis, 1974)
Tót Endre (1966. X. 13., 1966) 
és Vilt Tibor (Kategóriák, 1966) művei

résztvevői láthatók, a hatvanas évek végén, hetvenes 
évek elején készült munkáikkal. Keserű Ilona és Tót 
Endre a gesztusfestészet, az infomét irányába tett lé
péseket ekkor, Molnár Sándort azonban nem érintet
ték meg a fasiszta törekvések. Csáji Attilát, akárcsak 
egy évtizeddel korábban Kornisst, a kalligrafikus kép
alkotás színben redukált lehetőségei foglalkoztatták. 
Schaár Erzsébet, Vilt Tibor és Berczeller Rezső plasz
tikái a magyar szobrászat nyelvének hangsúlyváltozá
sáról, a tömeg helyett a fér szerepének előtérbe kerü
léséről tanúskodnak. A magány azonban nem csak 
az előző generáció képviselőjének (Id. Tóth Menyhért, 
Veszelszky) „kiváltsága” volt. Az immanens pokollal 
viaskodó Kondor Bélára is ez várt, akinek imigyen 
zárványszerűvé lett életművéből egy kisméretű fest
mény lel itt társakra —  furcsa módon inkább a való
ság töredezett tükrét felmutató kisplasztikákban.

A már említett fogadó-térben a konceptuális mun
kákkal, performance-okkal, land-art akciókkal fellépő 
Pécsi Műhely tevékenységének dokumentumai látha
tók (Pinczehelyi Sándor, Halász Károly, Ficzek Fe
renc, Szíjártó Kálmán és Kismányoky Károly). Az 
együttes szerepeltetés jól indokolható. Az egykor volt 
közösségnek állítandó emlék ára azonban az, hogy 
a később, napjainkig is tevékeny alkotók reprezentatí
vabb munkáinak bemutatásáról —  a bevezetőben em
lített kényszerű önkorlátozás miatt —  le kellett mon
danunk. Ebben az esetben a történeti, művészettörté
neti jelenség kapott elsőbbséget a művek, művészek 
történetének éppannyira méltányolható szempontjai 
ellenében.
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A Pécsi Műhelyre (is) felettébb jellemző fotó-hasz
nálat legkülönbözőbb válfajaival találkozhatunk a kiál
lítás következő egységében. Baranyai András és 
Attalai Gábor —  a pécsiekhez hasonlóan —  a szeri- 
ális-konceptuális alkotófolyamat eszközeként alkal
mazza ezt a médiumot. A fotó, a fény-kép, a termé
szetes kép vagy őskép egyik formája, csakúgy, mint 
a lenyomat, az öntvény (továbbá az árnyék és a tü
körkép). Ezekkel a metaforákkal dolgozik a hiperrea- 
lizmus monokróm változatát művelő Méhes László 
s a pszeudo-plasztikákat készítő Pauer Gyula, de 
a nyomhagyásnak ugyanezt az eszközét használja 
a „Növekvő város” fiktív archeológiái koncepciójának 
dokumentálására Gellér B. István is, csakúgy, mint 
egyéni labirintus mitológiája megjelenítéséhez Ország 
Lili. Hencze Tamás is itt kapott helyet, a spektrum szí
neit száműző s szintén az optikai megtévesztés esz
közével operáló munkájával. A minimális plasztikai 
distancia tartományait vizsgálja Csiky Tibor és Maurer 
Dóra egy-egy kétrészes objektje. Bencsik István 
klasszikusnak tűnő portréja társaihoz hasonlóan 
a (háromdimenziós) képalkotás természettudományos 
lehetőségeivel foglalkozik.

Ahogy az előző teremben (Baranyai, Méhes, 
Hencze), úgy a Galéria utolsó helyiségében is rész
ben az „lparterv"-es kiállítókkal találkozunk. Ezek a ki
állítások ugyanis a „lírai” absztrakció, a gesztusfesté
szet, a pop-art impulzusok mellett a magyar neo- 
avantgárd geometrikus-minimalista vonulatának is 
első nyilvános fórumai voltak. A „hard-edge” művelője 
ekkor Fajó János és Nádler István valamint a formá
zott vászonnal (shaped canvas) is kísérletező Bak Im
re. Mengyán András szekvenciái ugyanezt a nyelvet 
beszélik, de formailag ide kapcsolódik (noha máshon- 
nét ered) a szentendrei örökséget ápoló Deim Pál 
geometrikus festészete is. Itt mutatjuk be a törekvé
sek elkötelezett szövetségesét, az abszurd-racionális 
mobilszobrászat képviselőjét, Haraszty Istvánt 
(Energiaátalakító egység, 1972) és Gulyás Gyulát.

Kiállítás részlet:
Böröcz András (Virág II., 1998) 
és Kicsiny Balázs (Jonathan Buttall,
Th. Gainsbourgh után, 1990-93) munkáival

Az eddigiekből kiviláglik, hogy a hatvanas-hetve
nes évek (a „három T” —  támogatott, tűrt, tiltott —  
ideje) Magyarországán a modern művészet vállalása 
etikai kérdéssé vált. Ez a morális nyomaték különös 
súlyt, jelentőséget kölcsönzött a nyolcvanas évek ele
jén feltartóztathatatlanul bekövetkező paradigmavál
tásnak, a festészet posztmodern fordulatának. Az „új 
szenzibilitás", („radikális eklektika”, „heftige Maierei”) 
jelszavai jegyében zajló átrendeződés az új generáció 
számára természetes volt, míg a koncept és a geo
metria művelői közül többen (Nádler István pl.) igazi 
drámaként élték meg az „átállást”. Voltak azonban 
néhányan, akiknek pályája ekkor érte el első (?) tető
pontját. Közülük Birkás Ákos éveken át készített mo
numentális fejsorozatának egy darabját, Mulasics 
László „újexpresszionista’’ testményét és Fehér Lász
ló —  kicsit Bonnard-t idéző —  hatalmas csendéletét 
mutatjuk be az egyéni mitológiáját environmentekben, 
happeningekben feldolgozó El Kazovszkij assem- 
blage-táblaképe társaságában, a kiállítás második 
helyszínének első részében. Különös kontrasztként

helyeztük el ugyanitt a geometriához való visszatérés 
azon dokumentumait, melyek ugyanennek a szemlé
leti fordulatnak következményei. A dekonstruktív gon
dolkodás terméke Megyik János projektív geometrián 
alapuló plasztikája, de ez az attitűd működik Gaál 
Tamás, s az egykori „lparterv"-es Jovánovics György 
„melankolikus konstruktivizmusában” is. Utóbbiak már 
tudatos idézetek, csakúgy, mint Konok Tamás „Fehér 
graphidion’’-a.

A Vasarely Múzeum két emeleti termét felfűző 
folyosóra is jutott az „új vadak" munkáiból. A lépcső 
tetején mindjárt Záborszky Gábor meghatározhatatlan 
műfajú „Címer”-e ölt nyelvet (?) a földszint kristályos 
rendjéből fölkapaszkodó, gyanútlan látogatóra. Itt függ 
Szirtes János képregényt kalligráfiával és készen ka
pott ornamentikával vegyítő kompozícióinak egyike is. 
Közöttük a „main stream”-\ő\ eltérő irányba tájékozó
dók (Vojnich Erzsébet monokróm festménye, Szikora 
Tamás képreliefje), a neodadától érintett új szentend
reiek (ef Zámbó István, Wahorn András) egy-egy ké
pe, s néhány műtárgy a következő, kilencvenes évti
zedből: Sebők Éva és Károlyi Zsigmond egyaránt fak- 
turális határokra kihelyezett, de merőben más karak
terű monokróm darabjai, Várady Róbert filozofikus töl
tetű fraktál-geometriája. A záró mű Samu Géza egyik 
utolsó munkája, a „Kis csavaros". Mielőtt vele talál
kozna a néző, az emeleti második teremben különös, 
a szakmai bravúr és a provokatív „gányolás" pólusai 
közt feszülő, mégis egységes (és vonzó) hangulatú 
világba csöppen. Ebben a helyiségben a gyűjtemény 
állapotának megfelelően és a hely szűkös voltára te
kintettel nem (kizárólag) a legifjabb generáció jelen 
teljesítményeire összpontosítunk. Az idézetek itt is 
fontos szerepekhez jutnak. Mert a „Kék Acél" (a szoci
alista nehézipar egyik egykori fellegvárának exkluzív 
szórakozóhelye) nevet fölvállaló csoport a „szocreál” 
hamis heroizmusát s a „vas”- és acél országa” volun
tarista álmát teszi idézőjelbe. (Kicsiny Balázs és az 
artepoverát akusztikus-mechanikus hatásokkal ötvö
ző Július Gyula munkái.) Ugyanez az ironikus-szimbo
likus gondolkodás és abszurd anyaghasználat jellemzi 
a „mezőgazdasági művész", Bukta Imre bádoggal 
bevont, köztes műfajú kompozícióját és Böröcz And
rás monumentális ceruza-szobrát. Ebbe a radikálisan 
megváltozott műtárgyfogalomba sorolhatók Újházi 
Péter részben talált tárgyakból buherált doboz-színpa
dai. (Itt vidéken, avagy A trágyadombba belecsapott 
a villám), de a műfaji keretek közötti tudatos átjárást 
a hagyományos technikák eszközeivel megvalósító 
Szurcsik József munkája is.

Egyelőre ennyi. ■
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Jovánovics György (O.T. 86.6.4., 1986) 
gipsz, 73 x 76 x 18 cm



F E K E T É N  -  F E H É R E N

Tolvaly Ernő festőművész
kiállítása M Á T  H É  A N D R E A
Pécsi Galéria 
2000. október 5-29.

„Festőién lakozni”
Felidézés és emlékezet a múlt és a jövő közti hidat 
építik az idő dimenzióiban, és folytonos értelmezés- 
ben-létére figyelmeztetik az embert, mely megszakít- 
hatatlan és elutasíthatatlan, akár örömként, akár 
kényszerként éli meg. Felidézni valakinek az emlékét 
nem más, mint jelenvalóvá tenni, itt-létet adni számá
ra, dacolva a múlttá váló idő irreverzibilitásával.
A fel/idézés vonzások és vonzódások, választások és 
választatások eredményeként tűnik elő; a miértekre 
nehéz lenne válaszolni, elég, ha a megjelenő múlt je- 
lenbeliségét tesszük kutatás tárgyává. Tolvaly Ernő 
most kiállított festményei felidézésre és emlékezésre 
szólítanak, hogy bevonjanak saját vonzódásaik és 
választásaik terébe.

Ez a vonzástér a XIX. század végi impresszionis
ta nagymester, Monet világát idézi meg. Bár a képek 
címei —  Monet háza, Lomb és ablak, Lomb, Aktok az 
erdőben —  több téma variációira utalnak, valójában 
tematikusán mindvégig Monet(házá)-ról van szó, hi
szen az impresszionista ecsetkezelés, stílus, színvi
lág, perspektíva-játék jelenik meg a képeken, a colour 
locale, a plain-air festészet imitációival és a kép pre- 
formáltságának feladásával együtt. Mindez idézet és 
szimuláció, „mintha” — , de nem a bárcsak (újra) le
hetne nosztalgiájával és dekadenciájával, hanem az 
íme így itt-és-most-jának erejével. Részleteket látunk 
nagy vásznakon, egy-egy pillanat térbeli kivetülését, 
mely a kis foltok technikájával teszi változatossá a fe
lületeket. A trompe d'oeil a távolságtartás közelségét 
teremti meg, s sík képek létrehozzák saját térbelisé
güket, de a vásznon kívül is rendezik a teret a befo
gadói perspektíva irányításával, hogy láthatóvá 
tegyék azt, ami több, mint puszta folt és a foltok 
összessége: „minden látható láthatatlan,... a tudatnak 
van egy ’punctum caecum’-ja..., látni mindig annyi,

mint többnek látni, mint amennyit az ember lát — ... 
maga a láthatóság az, ami nem-láthatóságot hordoz 
magában."1

Monet világának valósága virtuális utánérzésként 
jelenik meg Tolvaly Ernő képein: parafrázisként, egy 
asszociációs lánc egyik szemeként. A Giverny-i ház 
és kertje Monet időskorának helyszíne és kései kor
szaka festményeinek témája: maga is műalkotás, 
a mester tervezte és teremtette helyszín, egy álom 
megvalósulása, a valóság és fikció összecsúszása.
A kert az élet és a mű alapja és kerete lett, az imp
resszionista ars poetica megteremtett kivetülése, ép
pen akkor, amikor Monet végképp szakított a hagyo
mányos festészettel, s mintegy a szakítással és a ki
üresedéssel tudott teljességet teremteni. De ez a tel
jesség nem hozható vissza, és ezt Tolvaly Ernő is 
tudja, talán ezért is választja részletek megfestését, 
festői és festménybeli idézetek kiragadását, jellegze
tes színek kiválasztását (a tavirózsákét, a lomb
zöldekét), egy-egy figura utalásszerű elrejtését 
(például a Monet háza sorozat legnagyobb képén).

„A festészetben a kép mint tárgy festékből áll.
Ám a képen található dolgok nem festékből állnak, 
hanem az idézi fel őket az érzékek számára.” 2 Mit 
idéznek fel Tolvaly Ernő képei? Bizonyára —  többek 
között —  a helykeresést, az otthonra találás lehetősé
gét, amit Heidegger lakozásnak nevez, amelyben az 
ember megtalálni vágyik és véli, hogy rátalál arra 
a helyre és időre, mely neki adatott a létben, ami fel
oldhatja idegenségét és magára hagyatottságát. Ha 
a valóságos terek egyre kevésbé nyújtják ennek lehe
tőségét, más világok terei lehetővé tehetik. Egyáltalán 
nem kivételes, sőt inkább megszokott a modern utáni 
korban, a második évezred végén, hogy a művészet 
más időket és tereket idéz be. Ki-ki vonzódása szerint

múlt- vagy jövőorientált, minimalista vagy szuperrea
lista, absztrakt vagy figuratív, ötletszerű vagy kimódolt 
műalkotások alkotója. Tolvaly Ernő nem a cyber-terek 
és a legújabb interface-ek valamint interaktív techni
kák irányát választja, sőt, mintha ezek tudatos taga
dása rejlene választásában: a művészettörténet múlt
jának egy meghatározó és fordulópontot jelentő kor
szakaira utalnak képei, melyek intenciók szerint is 
arra és nem többre vállalkoznak, hogy meg- vagy 
felmutassanak: nem járul hozzájuk irónia, nosztalgia, 
még melankólia sem, sikerül megmaradniuk ebben 
a tiszta és egyszerű megmutatásban. Úgy tűnik, mint
ha ez kevés lenne, valójában nem az: hiszen nem 
könnyű egy túlidézett korban, a megtöbbszöröződött 
konnotációk világában pusztán önmagában valamit- 
valakit csupán megmutatni, nem kommentálni, nem 
megjegyzést fűzni, nem ítélkezni: megtartani a meg
mutatás gesztusát. Az eidetikus redukció a tárgyat 
megpróbálja elvonatkoztatni minden külsődlegestől és 
pusztán rá, a benne lévő lényegire figyelni és semmi 
másra. Mindez a koncentráció elvonatkoztató folya
matát igényli. Tolvaly Ernő mintha festői-festészeti 
eidetikus redukcióra törekedne: a részleteiben idézett 
táj és tér mélységeiben megmutatni a lényeget és 
a lényegest, a látszatban és az illúzióban a létezőt, 
a sokban az egyet.

A képek variációra és repetícióra épített kompozí
ciók, gazdag, de visszafogott színekkel jelenítenek 
meg egy csendes, harmonikus atmoszférát, a kiállított 
képek összetartozóként kapcsolódnak egymáshoz, 
kivétel az Aktok az erdőben sorozat négy képe, mely 
formailag bontja meg ezt a világot, és gyengíti a kiállí
tás tematikus és stílusbeli rendezettségét, összhang
ját. A Lomb című képek zöldjei, változtatott perspektí
vái, Monet „vesszői”-nek és Pollock csurgatásos tech-

22 echo 2000/6



F E K E T É N  -  F E H É R E N

Lomb és ablak, 1995 
olaj, vászon, fém, tükör 
130 x 190 cm

nikájának keverése erőteljesen idézik föl az imp
resszionista mester képein megjelenő lombokat.
A Lomb és ablak képei érzékenyen utalnak külső és 
belső esetlegességére, átjárhatóságára. A Monet há
za című sorozat tematikusán az impresszionista „egy 
téma szín- és hangulatváltozásai” köré szerveződik —  
akár csak Monet Rouen-i katedrálisának változatai — , 
a kisebb méretű képek a nagy méretűnek mintegy 
elő- vagy utóképei. Az egymásra festett és egymáson 
áttűnő foltokból kirajzolódó különböző felületek min
den képen megerősítik a színek keltette összhatást 
és összhangot, a részietek gazdagságát, ikonikus sű
rűségét.

A természet és természetesség felmutatásában 
ott van a választás: a műanyag-világgal és a lecsupa
szított tárgyisággal való szembenállás, a múltidézés 
szemben a puszta jövőorientáltsággal, és a hagyo
mány választása kimondatlanul is ellenpontozza 
a tradíciók tagadását. Persze lehet azon vitatkozni, 
hogy mennyi a jogosultsága és érvényessége ennek

a világnak akkor, amikor korunkban álta
lában sokkolóbb, megrázóbb és kihívóbb 
alkotásokkal találkoznak a kiállítás-láto
gatók. Kétségtelen azonban, hogy 
Tolvaly Ernő kiállítása részesít a szép
nek és a harmóniának a tapasztalatá
ban, a dekorativitást helyezi a sokk, 
a gyönyörködtetést a zavarkeltés elé. 
Talán egy felkavarodott és önmagából ki
fordult világban ezekre emlékeztetni sem 
kevés. Hölderlin írja: „Ha mégoly egy
szerűek is a képek, éppoly szentek is, 
hogy gyakran félünk leírni őket. Az égiek 
azonban ... rendelkeznek az erénnyel és 
az örömmel. Az ember utánozhatja ezt. 
Ha merő fáradozás az élet, felpillanthat- 
e az ember és mondhatja-e: én is ilyen 
akarok lenni? Igen ... Teli érdemmel, 
mégis költőien lakozik az ember ezen 
a földön.” 3 Akár költőien, akár festőién, 
akár zeneien vagy táncban, valamiként 
lakozni adatott. Nem máskor és nem 

máshol, az ekkori térben és az itteni időben. A művé
szet azonban megteremtheti az átjárhatóság és áttű- 
nés érzetét a színek, az utalások, a régi-új horizontok 
felnyitásával, amiképpen ezt Tolvaly Ernő festményei 
is teszik azzal, hogy hozzá-járulnak az emlékezet 
kultúrájának megteremtódéséhez. ■

M. Merleau-Ponty: Látható és láthatatlan In Athenaeum, 1993/1/4. 
31.o.
M. Raphael: A műalkotás és a természeti minta In Athenaeum, 
1993/1/4.48. o.
F. Hölderlin: Csodás kékségben In Heídegger: „..költőien lakozik az 
ember...’, T-Twins/Pompeji, 1994. Szijj Ferenc fordítása. 281. o.
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Raffai Réka kiállítása
Művészetek Háza Martyn Galéria A K N A I  T A M Á S  
2000. november 13. -  december 3. ...................................................

Már régen művész...
Már régen művész, és nem feltétlenül a végzettséget 
jelentő okmányok alapján. Megkerülhető adat, de el is 
mondható: az egyetem akkori festő osztályának való
ban egyik legerősebb tagja volt Raffai Réka már há
rom évvel ezelőtt is. A készülő kritikának ez az iskolá
tól, akadémiától szabadulni nem akaró fogalmazás
módja csupán azt kívánja felidézni, hogy az egyetemi 
alapképzésben Pinczehelyi Sándor, a Mesteriskolá
ban Keserű Ilona növendékeként végzett művésznő 
a nagy visszatekintő kiállítás mellett november 23-án 
a Múzeum Galériában bemutatta azt a mestermunká
ját is, amellyel DLA (a Szabad Művészetek doktora) 
fokozatát kívánja megszerezni és amely cselekmény
re ugyancsak az egyetemen kerül sor. És ez kell le
gyen az utolsó mondat, ami a művészetek társadalmi 
tényezővé válásának szervezett és irányított útját idé
zi fel. Mert nem mellékes tényező ugyan, de bekövet
kezik a pillanat, amikor evvel a tényezővel már gya
korlatilag semmi nem magyarázható meg.

Nem az adottság és a tehetség és nem mindaz 
a kép, textúra, formaváltozat, metodika, ami most 
épül festménnyé műtermében. A Raffai-festészet oly 
rétegzett, oly sok irányban érzékeny esztétikai és tör
téneti utalással telített, hogy célszerű a vele megvaló
sított találkozást néhány alappontra egyszerűsíteni, 
miközben nem szabadna elménkből kivetni az említett 
rétegzettség egyszer valóban elvégzendő analízisét 
sem, amiből a magyar és nemzetközi kolorizmussal 
összefüggő, az észleléstől a struktúráig, fény és fes- 
ték-quantum problémájáig, vagy éppenséggel a fest
mény státuszának fenyegetettségéig terjedő további 
kérdések származhatnának. De ne kívánjuk e zsenge 
és ígéretes fenomént, Raffai Réka festészetét afféle 
semlegesen elvonatkoztatott távlatból nézni, vagy mű

vészettörténeti és elméleti adatokkal kipontozott pers
pektívákba szorítani és valamiféle hermeneutikai app
likációként használni belőle annyit, amennyi valamely 
okoskodáshoz éppen szükségesnek tetszik. „Ahhoz” 
még minden bizonnyal érnie szükséges és „ez” nem 
azt kívánja jelenteni, hogy a fiatal mester eddigi mun
kássága nem összemérhető a festészet történetének 
nagy neveivel, nagy kérdéseivel és nagy megoldásai
val. Hanem csak azt, hogy benne az ígéret és a vára
kozás, a folyamatosan bekövetkező teljesítések, ki
elégülések olyan magával ragadó természetességgel 
özönlenek, hogy az imént felvetett interpretációs kí
sértéseket, mint pillanatnyilag kevésbé aktuálisakat, 
könnyed mozdulattal vagyunk bátrak félrekotorni 
utunkból.

Lássuk tehát az alappontokat.

Az egyik első: miképpen cselekedjék az ember, 
ha közlési készségei közül éppen a színekkel megfor
mált jelek kombinációi állnak leginkább közel hozzá 
és ó ezek segítségével gondolja mondandóit megfor
málni? Tegyen-e úgy, mint akinek semmi köze nincs 
a művészettörténeti múltból azokhoz, akik a noncha- 
lance-ra, az abozzare-ra alapozták tevékenységüket 
és mit sem törődve a kötelezőnek tetsző céhes igazo
dáshoz, a maga útját első útnak, egyetlen útnak 
tekintve járja? Vagy vegye számba az idézett céhes 
örökséget, nézze ki a neki illendően betöltendő zugot 
és álljon be a lexikonnyi méretű tömegeket mozgató 
felvonulásba, ahol aligha tulajdoníthat már magának 
médium szerepet. Ahol személyisége és gyakorlata 
éppoly mintájává lesz a művészet szociális szöveté
nek, mint képszerkezeteinek egymással kapcsolatba 
kerülő, sűrű, apró elemei? Nos, úgy tűnik, Raffai Ré

kára nézve ezek a nyilvánvalóan tovább sorolható, 
ugyanakkor valós veszélyérzetet közvetítő esélyek 
nem rendelkeznek számottevő hatóerővel. Számba 
veszi őket, megfontolja mindazt, amit mindebből eliga
zításként csak figyelembe vehet, idézi a tanult és cso
dált fordulatokat, mint akiben sokszor százéves és fo
lyamatos nyelvújítások tömérdek leleménye —  mint 
egy igazi nyelvhasználóban („nyelvmutatványosban”, 
hogy Darvasi László felé is tegyünk egy főbólintást)
—  átlagon felüli készültségben rendelkezésre áll. Er
ről beszél kiállított képeinek egymás mellett álló, nyel
vi fordulataiban egymástól merészen eltérő frazeológi
ája. Csak egy-két példa. Az 1997-es esztendő fonatos 
és erős, színes kontrasztjelenségekre kihegyezett 
elemkombinációi mellett a kisméretű miniatűr (25 x 40 
cm) fauves-os, pöttyögetett tájkép imitációja (a korai 
Braque Le Ciotat-i munkái) van, vagy az igen szemé
lyesen kevert sárga-vörös-zöld álrózsa (ál-arc?) ele
mekből csomósodó definiálhatatlanul laza formálású 
csoportok. Amelyeket követ a zöld és vörös végletei 
között eloszló, finom kékekkel, barnákkal és okkerek
kel alapozott Víz alatt 1998-ban készült vászna.

A második: miképpen cselekedjen az ember, aki 
megtalált közlésformájának jelentés-összefüggéseit, 
szintaxisát és szemantikáját, esetrendszerét teljes 
fedésbe kívánja hozni alanyi mondandójával és ezt 
minden lehetséges helyzetre, előfordulásra érvénye
sen kívánja formalizálni? Raffai felemásan viselkedik 
a tárgyával. Nem híve a teljes formátlanságnak, ami 
az alkata szerint éppenséggel adott vitalitás kifejezője 
lehetnek. Mint a jelentős nyelv-művészek, ó is rend
szeresen visszatér bizonyos szabályokhoz, többnyire 
úgy, hogy megteremti azokat. Nem a semmiből per
sze, hiszen az általa elfogadott szabály a formátlan
hoz tapadó ösztön után közvetlenül következő elemi 
rendszer alakzata ugyan, de mégiscsak az emberi is
merettörténet első, nagyfokú tudatosságról árulkodó 
adata. A fent és lent rögzítése, a középpont, csatlako
zások, az ismétlődések határainak kijelölése. Minden 
művében „olvasható” a rend valamely, hol nyilvánvaló, 
hol nagyon is rejtett jelhálója. Nem szakad el Raffai 
Réka a szabálytól, rendje ezért csak részben „saját 
rend", nem ebben van az erőssége, hanem a kifeje
zésben. Nem grammatikát teremt, melyben az eset
rendszerek, ragok egy merőben különös elrendezésű 
valóság korábban használatostól eltérő differenciált
ságban jelennének meg. A frázisok érzelmes szépsé
ge és nem az elvont grammatikában megjelenő ide
gen világkép fenséges, kockázatos kihívása vonz 
ezekhez a képekhez.

Mindehhez tartozik lényegében a harmadik alap
pont: miképpen lehetséges az alanyi mondandót és 
kifejezéskészséget a közösségi értelemben feldolgoz
ható (érthető) kommunikáció terepévé változtatni és

Aláfestés II. 1998
vászon, zöldföld pigment, tojástempera 
80 x 56,7 cm
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vászon, olaj 

120 x 108,5 cm

és téma-inspirációkkal? A válaszok természetesen 
Raffai Réka munkáiból származtathatók, mint ahogy 
a kérdések megfogalmazására is e festmények sar
kalltak. A felsorolt dilemmák egytől egyig ott vannak 
a képeken. Az alakulás irányában elindított anyag 
nem feltétlenül mindig a festő jóvoltából ölti a „struktú
ra" ruháját és a struktúra irányából elindított anyag 
nem mindig a festő közreműködése okán veszíti el 
formai konzisztenciáját. (Aláfestés II. 1998. és Aláfes
tésre épülő kép. 1998.) A művész figyeli magát és az 
anyagát, hol egyik, hol a másik szolgáltatta felismerés 
irányítja azt a szervező munkát, amit festésnek neve
zünk hagyományosan.

Az ötödik: miképpen cselekedjék a művész, aki 
frontálisan ütközik meg választott műformájának nagy 
történeti kudarcaival, manírok manírjaival átitatott telí
tettségével, a forgalomban lévő interpretációk dodonai 
döntésképtelenségével, a fiaskó-élmények nyomán a 
formát elhagyók tömegeivel? Sok reménye, fogódzója 
nincs, hacsak az nem, amit műveinek létrehozásával 
nyilvánvalóan nem csak önmagával kíván elfogadtat
ni, hogy ti. ez az egész tevékenység valamiféle kény

Aláfestésre épülő kép 1998 
vászon, tojástempera, olaj 
185 x 139,5 cm

szer, melynek delejes erőteréből szabadulni képtelen
ség és minél inkább taszít a valóság, benne a művé
szet válságokkal teli tartományaival, annál inkább 
csak ez a merőben mesterséges, mégis belőlünk kö
vetkező késztetés az, ami a cselekvésnek értelmet 
ad. Nem kis mértékben az is támogatja itt érzékelte
tett gondolatmenetemet, hogy nem ad címet képei
nek. Gondot jelent ez az osztályozásnál, az idézések
nél, de azonnal elfogadható döntések eredménye, ha 
arra gondolunk, hogy esetében valamiféle lankadat
lan, megállás nélkül folyamatosan mesélt monológ fe- 
jezetszerűen alig differenciálható áramába kapcsolód
tunk be, ahol még a szériaszám sem igazít el. Hiszen 
olyannyira ugyanarról van szó minden művében. 
Ösztönösen ömlő jelsugarak, amiket a kézműves 
néha eszelősnek tetsző „túldolgozásai" helyeznek az 
esztétikai értelemadás feladatain túli fertályokra.
A kétezredik év nagyméretű vásznai olyan személyes 
„élet-dokumentumok”, amik monumentális formában 
foglalják magukba a valóság optikai elemzése közben 
darabokra szaggatott látványokat, majd rakják egybe 
azoknak kiválasztott attribútumait a folytonos remegés 
(lélegzet, fázás, friss ébredés, fáradtság stb.) jelenléte 
közben sejtelmes, páratlanul aprólékos belefeledke
zéssel, mint valóság „verziókat”.

Raffai Réka eddig munkássága, műveinek nagy 
száma, kivitelük minősége és megmunkáltságuk foka 
egy sajátságos kerülőút képzeteit keltik. A mesterség
hez, a festészet mindennapi gyakorlatának történeti 
örökségéhez olyan közel kíván kerülni, amennyire 
csak lehetséges. E művek nagy számával alátámasz
tott törekvése azonban mintha a dervistánc transz-ál
lapotában állandósította volna kapcsolatát belső vilá
ga testetlen fogalmaival és kéznyomainak folyton el
lenőrzött futamaival, valamint anyagainak tudatosan 
választott, de az említettek értelmében ösztönösen 
felhasznált csoportjaival. És ebben a folyamatban 
minden elméleti szempontból szembeötlő törékenység 
ellenére is olyan kemény és tömör princípiumra tereli 
a figyelmünket, aminek kalkulálásával a legnagyobb 
nevű művészettörténeti bajlódások sem jártak siker
rel. Avval ugyanis, hogy miképpen lesz a magatartás
ból (az erkölcsből) esztétikum. Ezért ígéretes az, 
amit tett. ■

közleményekké tenni, melyekben az elvárható mérté
kű (ez eléggé bajosan quantifikálható mellesleg) izga
lom, érdekesség (kinek mennyi az alkalmatos egység 
éppen?) éppúgy meglegyen, mint az adottság a funk
cionális nyelvként történő használatra, ami nyilvánva
lóan nem mondhat le a tradíció kidolgozta és egyszer
smind megkövetelte sémákról? Minden bizonnyal úgy, 
hogy az említett mondandó festői közléstartalmát meg 
tudja őrizni azon a láthatatlan határmezsgyén, melyen 
márkihívó és idegen, de még befogadható annyira, 
amennyit a tradícióhoz tartozás és a megújulás szük
séglete közönségesen követel. Igen találónak ítélem 
azokat az 1995-ben született, vászonnal, madzaggal, 
fehér diszperziós festékekkel és vastag kazeines 
„közjátékokkal” tömörített vásznakat, melyeken a tex
túra maga válik az anyag lehetséges alakulásának 
történetét elmesélő témává. Vízszintes és függőleges 
igazodású, megtört, szaggatottan festett vonalak az 
egyik felületen, aztán a másik képen az ezeket tér
ben megszemélyesítő húrok, majd mindkettőn, ugyan
azon a művön belül, a tárgyi-anyagi „tények” értelme
zése más-más beavatkozásokkal. A kevésbé plaszti
kus esetében a kísérő, utólag behelyezett vörös vona
lak nem kevés optikai vibrációt is eredményező utó
kép-játéka a beavatkozás eredménye, vagy a másik 
esetben a felületre helyezett vászonlap, melyen az 
alapstruktúrából kiemelt, azt szimuláló vízszintes és 
függőleges perforáció kis hasábjai láthatóak. Közlés
értéke mindkettőnek a rendszerről, a rendszerek 
mikro- és makroazonosságáról szóló üzenet, melytől 
a szabadulást láthatóan nem kívánja elindítani Raffai 
Réka.

Az alapvetések között a negyedik: miképpen le
hetséges az alanyi módon esetleg kielégítő (önmegje
lenítő), a belső világ ösztönös és magának formát alig 
követelő feltörései mellett másra, főként a készen ka
pottra is ügyelni? Nincs-e veszélyforrás abban, ott, 
ahogy az ellenőrizetlenül szabadjára engedett jelzé
sek futamai önértékűvé válnak? És milyen esztétikai 
természetű szerveződés származhat a nem logikus, 
nem tudatos, nem szándékolt, irányokat és kiterjedé
seket nem megjelölő mozdulatokból? Milyen veszély 
következhet továbbá abból, ha mindezeket a „csak” 
belső érzékenységre ügyelő közléseket össze kívánja 
egyeztetni a folytonosan megújuló, de megkerülhetet
lenül létező szabályszerűségekkel, objektív eljárási 
szabályokat tartalmazó módszerekkel, külső forma-
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Hegyi Csaba kiállítása 
Pécsi Kisgaléria
2000. november 16. -  december 10.

Szimpla realizmus 
versus bonyolult fikció

A pokol tornásza, 2000 
olaj, vászon 
190 x 290 cm

Hegyi Csaba képei, munkái nemcsak egy befejezett
nek mondott korszak, hanem egy képzőművészetinek 
mondott műfaj határán látszanak elhelyezkedni. A ha
tárhelyzetnek a vélelmét nemcsak az támasztja alá, 
hogy az alkotó művészi gyakorlat hagyományosnak 
tekinthető eljárásaiban valóban végére jár egy sor do
lognak és —  a vég hol- és mikor-létének meghatároz- 
hatatlanságából következően —  alkalmilag eljut a vá
lasztott összefüggések időarányosan befejezésként is 
elfogadható ultima ratiojához, melyen túl látszólag 
valóban nincs tovább.

De, hogy nincs-e valóban tovább, azt már nem 
a munkáiból, hanem magunk nézői képzettársításai
ból, intellektuális igényességből következhetően szá
míthatjuk csak ki. És egyáltalán nem tűnik'bizonyos
nak, hogy olyan nagyon bízni kéne a paradoxonok 
heves jelentéskioltásainak hatékonyságában. A nincs 
és a semmi több változatban, alakmódosulásban fel
tűnő alteregóinak jelentésein túl bőségesen van még 
mit kikanalaznia annak, aki valóban a művészet való
ságára kíváncsi. Az is alátámasztja bizakodó gyanún
kat, hogy a nyelv és jelentések, valamint a reprezen
táció természetét firtató, mély és bonyolult gondolati

rendszereknek a dominanciája veszi át Hegyi Csaba 
munkáiban a „parancsnokságot”, mely mindig és min
denütt a határterület benyomását kelti. Régtől fogva 
tudott persze, hogy milyen mértékben eredményeztek 
a legkülönbözőbb tudományos, elméleti területeken 
gyümölcsöző felismeréseket a kölcsönhatások, érint
kezések peremvidékein végzett kutatások. Ezeket a 
közelmúlt művészetében a Fluxustól számítva lénye
gében folyamatosnak tették megfoghatóvá az irodalmi 
és filozófiai koncept futamai, az információelméleti 
esztétika szinte fraktálgeometriai szabályok szerint 
rendeződő fejezetei és a művészeti piac visszamenő- 
leges kielégülésre utazó hét-fátyoltáncai. Hogy a dol
gainkba, elismeréseinkbe, minősítéseinkbe finoman 
szövődő politikum szálairól ne is tegyünk említést. 
Tekintélyes felsorolás következhetne itt azokból a fo
galom-gesztus idézetekből, melyekhez mesterünk 
a legnagyobb természetességgel fordul, s amelyek
nek mindegyike manifeszt művészettörténeti előkép. 
Annak, aki figyel erre. Hegyi intencionális élményaktu
sainak jelentős forrásai az idézett területek. És az 
életnek az a szeglete, ami —  bármennyire is titkos 
marad, fel-felsejlik a „sorok között” , a felnőtt férfi 
mindeddig kifejtetlenül hagyott élményköre. Speciális 
viszonya újszülött gyermekéhez, annak anyjához, 
ezentúl más, kibővült tartalmú jövőjéhez. Szimplán: 
minőségi változásokon átment realitásához.

Bizonyos értelemben a festészet vége-tétel vissz
hangzik a kiállítás darabjaiban és a gazdag dokumen
tációban, ami katalógusként kíséri a műveket. Miköz
ben a leszámolás végletes, a véglegesség elbizonyta
lanított futamaival kísérve próbáljuk elvégezni az érte
lemadás (valószínűsítési kényszerekkel elegyes) mű
veleteit, folyvást ott a bizonyos hiedelem bennünk, 
hogy az ellentétes állítások éppúgy megfelelőek (sa- 
tisfactory, geeignete) volnának a megjelölt festői vagy 
szöveges térben, mint egy eredeti vagy tetszőleges 
más változat. Vagyis, hogy nem a formális logika szű
kös állomáskeresőjén, hanem az emóciók amannál 
árnyaltabb és több kiterjedésű skáláján mozgatja He
gyi Csaba a művet magában újraalkotó „más" szem 
és elme pásztázását (parcours). Vagy, ha nem vezeti, 
akkor hagyja, hogy működjön magában, éppen adott, 
„hozott” szabályaival vagy szabálytalanságaival.

A jelentések ingája folyton a pozitív és negatív 
végletek között csápol, ennélfogva nemcsak a festé
szet megszüntetésének bekövetkezhetőségét, hanem 
a festészet lehetséges újjászületésének esélyét is
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érzékelteti programjában, amennyiben a korábban 
privilegizált, ámde elfáradt műfajok klasszikusan él
vezhetővé tett visszfényét a kifejezés utaló rendsze
rének, hatókörének és eszközparkjának kitágításá
val kívánja ellensúlyozni. Amivel ugyan a bizonyta
lanságot cseppet sem enyhíti, de tényleges méreteit 
mindenképpen fokozva érzéki örömforrásként érzé
kelteti annak nem kevés paradoxonnal terhelt esz
tétikai jelentőségét, valamint fogalmi súlyát.

E pontokon a wittgensteini evidencia, hogy ti. 
a „világ mindaz, aminek esete fennáll” a felhatalma
zás formája. Valóban nincs semmi, ami a művész 
veszélyérzetét előhívná a szabadság eme végtele
nig tágított fogalmi birodalmában. Ezért mondhatja 
a beteljesülés képtelenségének bizonyosságával, 
hogy az „egyszerre kint is és bent is, az pontosan 
a mindenség fele része”. Ugyanakkor nincs anyag, 
eszköz, forma, szerszám, és nincs jel, amit ne tarta
na szándékoltan elégségesnek arra, hogy önmagát 
éppúgy, mint negatívba fordított inverzét is szenvte
len érvényességgel ne közvetítse, akár „realista" ol
vasatban. Lásd: pszichedelikus címlapfotó ezüstkék 
albínó önportré átirata. Még érdekesebb, ha ve
szünk egy aforisztikus, mégis rafináltan túlstilizált 
példamondatot Hegyitől. Azt mondja, hogy „a törté
netiség mítoszát a kontinuitás sejtelme élteti.” 
(Szimpla realizmus katalógus. 2000. 4. old.). Amúgy 
ólmos szöveg, a genitivus partitivusok többen van
nak a megszokottnál. (Lőjön vissza azonnal valaki: 
mi az, hogy megszokott? Kinek, mikor, hogyan?) 
Tényleges, tartalmi mozzanatokkal ne foglalkoz
zunk. Csak azt állapítsuk meg a történész bizonyos
ságainak és a vizionárius idő-látás hipotéziseinek 
gyakorolt végleteitől teljesen függetlenül, hogy a tör
ténelem lehet ideológiaszerű, mitikus is. Vagy, hogy 
a kontinuitás vélelme valóban csak fikcióra vonatko
zik, ami mögött a tér is és az idő is gyorsan párol
gó, megfoghatatlan kiterjedésű fluidum. Ezek való
ban bizonyításra szoruló apróságok. A történelem fi
lozófiáját kutató szakember műhelyében lehet csak 
reményünk a boncolás végeredményének láthatá
sára.

De milyen kihívóan poétikai értelmű az a bein
dított kényszer, ami a használt szavakat felcserélési 
szabályok szerint rendezteti el velünk. Költői szép
ségű variációk, melyeknek jelentése semmiben nem 
biztosabb vagy bizonytalanabb a kiinduló mondat
nál. Nézzük: „A mítosz történetiségét a sejtelem 
kontinuitása élteti. ” Vagy: „Az élet sejtelmét a törté
netiség mítosza teszi folyamatossá." Vagy: „A konti
nuitás életét a történetiség mítosza sejteti.” Vagy:
„A történetiség kontinuitását az élet mítosza sejteti." 
Vagy: „A sejtelem mítoszát a kontinuitás történetisé
ge élteti.” És a többi és a többi.

A tetszőlegesség esélye, transzparens interfe
rencia, a tervszerűség lehetőségének elveszettsége 
—  ezek Hegyi Csaba kifejezései. Maró és mélyre
ható szkepszis az érzékelésben, leírásban, eszkö
zökben és funkciókban. Időtlenné tágítása több, 
mint költészettani művelet. A festészet művészetét 
már elhagyta, a tiszta bölcselethez pedig még nem 
érkezett meg. Tárgyának megragadásához azonban 
magasrendű gondolkodói eltökéltséget követel meg. 
És úgy tapasztaltuk: nem volt még kárára a kultúrá
nak soha az, ha nemcsak önmagára vonatkozó igé
nyeket volt képes ébreszteni és követelményeket 
tudott támasztani. E követelő és nem mindennapi 
vitákat provokáló anyagban elmerülni nem is kivált
ság, és nem is élvezet. Mélyebb, másabb, megfo- 
galmazhatatlanabb. Laposabb, régtől ismert, azon
nal megfogalmazható. Új világ, amely új határok 
kijelölésére vár. „Itt állunk a kapuja előtt” —  ahogy 
a slágerszöveg mondja. ■

2000. október 19. -  november 12.
Pécsi Galéria -  Pincegaléria

Nádor Edina kiállítása

Nádor Edina 1996-ban szerezte fémszobrász-diplo- 
máját. A fiatal szobrász bronzszobrait viaszveszejtés- 
sel készíti; ezenkívül különböző —  öntött, domborított 
—  fémek egymásba hegesztésével komponálja össze 
vas plasztikáit, amelyeken keresztül csaknem mindig 
a zárt és a nyitott, a kint és a bent, figura és struktú
ra, stabil és instabil, a súlyos és a súlytalan viszonya, 
feszültsége és szintézise, a konstruktív és az organi
kus, az anyagtalan és a tömegszerűség ellentéte fog
lalkoztatja.

Nádor Edina vasszobrai (Tánc, Tiltott párhuza
mok, Vitorla, Ébredés, Bálna stb.) tulajdonképpen 
konstruktivista vagy minimalista szobroknak tekint
hetők. Ha a szobrokat rajzoknak tekintenénk, akkor 
vonalak és kitöltött, kiszínezett felületek együtteséről 
beszélhetnénk.

Ilyen alapon megkülönböztethetünk
1. egyértelműen lineáris, „grafikai jellegű” szobrokat,
2. vegyes (lineáris és kitöltött síkokból álló), valamint
3. a legplasztikusabb csoportot képező, tömörebb, 

súlyosabb, telített kompozíciókat.

krónika
A Tánc I. címet viselő kompozíció valójában ket

tő, szögletesen megtört ívű alakzat egymás mellé, ill. 
egymásba kapcsolódása. Kettejük közös megjelenési 
formája, egymáshoz képest történő deklinációja, el- 
csúsztatása mégis, mintha egy harmadik figurát is al
kotna: a két alakzat tánca, egymás mellé rendelése 
így egy harmadik létrejöttét is eredményezi. A tánc di
namikája a kompozíciót mozgásfázisok szimultán 
kompozíciójává alakítja.

A további két ilyen, mondjuk így: lineáris alkotás 
akár ördöglakatra is emlékezteti nézőjét; a vonalak 
árnyéka, vetülete valójában a kompozíció részének 
tekinthető.

A Tiltott párhuzamok is ugyanerre a kettős vonalú
—  de ezúttal valójában egyetlen összefüggő rajzolatú
—  alakzatra épül. Ez azonban egy sajátos, negatív 
talapzatból emelkedik ki; ezáltal a talapzat is a pozi
tív-negatív játékú kompozíció részévé, annak árnyék
szerű leképezésévé, sőt, kiindulópontjává és kiegé
szítőjévé is válik.

A Vitorla főszereplője már nem a vonal, hanem a 
hajlított, háromszög alakú „mező”, amelyet (bár mi 
tudjuk, hogy vasból van) a szél játéka feszít ki; ezt el
lensúlyozzák az egymásra merőleges egyenesek, és 
alakítják a kompozíciót egy dinamikus plasztikává. Ez 
utóbbi alkotást fokozza Nádor Edina egy másik művé
ben azzal, hogy a repülés érzetét keltő, matt felületű - >
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mező mellé merőlegesen, alulról egy fényes lemezt 
helyez. Ezzel egyidejűleg a megtört ívű vashuzalok 
egyenesei —  amelyek mindkét szelvényen keresztül
hasítanak —  összefűzik az egymással csak két pon
ton érintkező, fényes és matt fémmezőt.

A kiállítás egy következő alakzata ismét egy pá
ros kompozíció —  ezúttal sötét, fekete, rücskös felüle
tű lemezekből és huzalokból. A két, egymással egy
szerre merőleges és párhuzamos viszonyokat létesítő 
két mező azonban egyetlen ponton sem találkozik; 
őket csupán a nagyobb alapterületű, megtörtén ka
nyarodó alakzatból kiágazó fémhuzalok egyeneseinek 
érintései kapcsolják össze.

A Bálna lehetne akár egy hatvanas-hetvenes 
évekbeli lakás adekvát, elsőrangú szobadísze is.
A szobor letisztult, szűkszavú, mégis frappáns, ötletes 
és könnyed kifejezője címszereplőjének. A nagy töme
gű állat kompozíciója légiességével szinte érezteti 
maga körül a szemmel nem látható vizet, s annak fel
hajtóerejét. Edina ezt úgy érte el, hogy az állat testét 
nem tömeggel, hanem egy vékonyabb, hajlított ívű 
lemezzel jeleníti meg, ezt látta el irányjelző vonalak 
vektoriálisaival, egyetlen vízszintes huzalra fűzött né
hány merőlegessel, amelyek a test változó méretű ke
resztmetszetének és haladási irányának megfelelően 
fokozatosan rövidülnek. A bálna testén elhelyezett lyu
kak csak fokozzák a test dinamikáját, a víz közegével 
való közvetlen, lágy kapcsolat hatását, érzékeltetve 
felhajtóerejének könnyedségét és az úszás irányát, 
látszólagos sebességét.

Az Ébredés képviseli az általam felállított csopor
tok közül a harmadikat, s a csoportba tartozó szobrok 
közül is talán a legsúlyosabbat, címéhez megfelelő 
módon a nehézkesebbet, statikusabbat. Annál is in
kább, mivel az alkotásnak talapzata sincs. Itt a plasz

tikus, nehéz tömeget körülvevő nyolc, egymáshoz 
kapcsolódó „vonal" oly vastag, hogy már szinte hu
sángnak tekinthető. Bezárják, fogva tartják a súlyos, 
„nehéz ébredést".

Végül, a legnagyobb plasztika már teljes mérték
ben nélkülözi a kísérő egyeneseket. Olyannyira, hogy 
az éles szögeikkel hosszanti irányban az égbe törő, 
rozsdás három- és négyszögek valójában egy látha
tatlan, enyhe dőlésszögű egyenes köré vannak felfűz
ve. A könnyű és a nehéz, a látható és a láthatatlan, 
a vékony és a vastag egyidejűleg érvényesül a nehéz, 
durva elemekből konstruált, mégis légies kompozíció
ban, amely akár a Jákob lajtorjája címet is viselhetné.

Nádor Edina jelen kiállításának tere is szoborként 
jelenik meg, a látogató így nem csak a kiállítótérbe 
lép be, hanem egy óriási szobor kiállított terébe is.
A néző tehát a szobron áthaladva, abba belépve 
fogadhatja be a többi szobor vizuális és plasztikus él
ményét, míg ezalatt őt is bekebelezi az óriási szobor 
által megnyíló-bezáruló tér. A vas- és méhtelepen 
összeszedett, rusztikus felületű, lágyabb, s leegysze
rűsített, zárt karakterű plasztikák magukon viselik 
nemcsak a megélt környezet nyomait és az idő vas
fogát, hanem a beléjük hatoló, köröttük mozgó alkotó 
vagy néző (keze-lába-) nyomát, tekintetét, helyzetét, 
közegét, közeledését és ámulatát.

Beke Zsófia

2000. november 7-24.
Komló, Múzeum/Könyvtár

Jegenyés János
üvegtervező iparművész kiállítása

Jó dolog hazalátogatni, különösen, ha nem tékozló fi
úként, hanem teli kézzel érkezik a visszatérő. Jege
nyés János, Komló szülötte teli kézzel érkezett.
Műveit hozta el ifjúsága színhelyére elismert művész
ként, aki az elsők között kapta meg az üvegművészet 
fejlesztőinek alapított szakmai díjat, a Pro Vitrariát és 
a Ferenczy Noémi-díjat is kiérdemelte szakmai igé
nyességével.

Komló számon tartja tehetségeit, érdeklődik mun
kájuk iránt, így lehetőséget adott e kiállításra. Ez a bi
zalom éltető jellegű a művészember számára: a szü
lőfölddel való érintkezés megújítja erejét, hasonlóan 
a mondabeli Anteushoz, akit addig nem lehetett 
legyőzni, míg nem szakították el anyjától, a földtől.

E bányászváros meghatározó Jegenyés János 
művészpályája alakulásában: az ipari táj konstruktivi- 
tása, puritánsága formálta ízlését, s innen hozta ma
gával munka-etikáját. A bánya világa —  amit egykor 
személyesen is megtapasztalt —  a végletek és nagy 
ellentétek átélésére és művé fogalmazására késztet
te. A bányamély éjéből a fény felé nyúlt, a fény éltette 
anyag, az üveg megmunkálása mellett döntött, amire 
az Iparművészeti Főiskolán folytatott tanulmányokkal 
készült fel. A tűz metamorfózisában létrejött mestersé
ges anyagot, az üveget alakítja immár negyed száza
da épített környezetünk esztétikusán megformált 
részévé: ablakok, dekoratív üvegfalak, ajtók, csillárok 
készítésével. Tulajdonképpen apró alakító gesztusok
kal dolgozik: kis történések, beavatkozások válnak 
Jegenyés üveglapjainak díszévé: A rétegelt síküveg 
levegőzárványai alkotta ritmus, a homokfúvás mélyí
tette rajz, a húzott üvegrudak sorolása vagy összeol
vasztásuk eredményezi a formát. Beépített üvegmun
káiról itt fotók tájékoztatnak, s láthatjuk ezúttal a pécsi 
városháza dísztermébe szánt, a város térképének 
adaptálásával készített ólmozott, festett üvegablakai
nak szép tervezetét is.

Végtelenített üvegrúdból hajlított, a négy égtájba 
mutató, térbeli keresztje a pécsi székesegyház kör
nyezetébe szánt köztéri szobor. A vallás kiüresedett 
jelképeként is értelmezhető, a látható minimálisra re
dukálásával, az üvegrúd immateriális jellegével, fény
rajzával mégis sokkal inkább a vallásnak és hitnek vi
zuálisan egyedül adekvát kifejezésének tűnik. Techni
kája már átvezet jelen kiállításunk témájához: az 
ugyanilyen módon készült kapu plasztikájával. E szo
bor térben megkettőzött U alakját első pillantásra ipari 
formának tűnő csőrendszer-geometriáján túlemeli 
anyagának nemessége, árnyai és előállításának 
üvegtechnikai bonyolultsága.

A térbe fénnyel írt nyílás-befoglalást hasonló ará
nyú, az egyiptomi pilonok keskeny bejáratát is emlé
kezetünkbe idéző üvegkapuk követik, most már tömör 
üveghasábokból építve, tagolásukkal is e monumen
tális előképekre utalva. E kapuk azonban nem épüle
teken illetve falakon nyílnak, nem tudjuk, hogy hol a 
kint és hol a bent, hová vezet: csak magányukban ro
konok némiképp a japánoknak a természet egy szép 
szegmensét keretbe foglaló kapuival, amik ha víztü
körben állnak, tükörképükkel a végtelen egy szeg
mensét magába ölelő formává zárulnak. Előképüknek 
tekinthetők a diadalívek is: az ókor győztes hadjáratait 
záró diadalmenetek díszleteként, annak emlékét jelző 
kapuk a városi táj vizuális szervező és kultikus ele
mei.

Jegenyés János kapui viszont üvegből készült kis 
szobrok, optikailag szinte nincs tömegük, személyte
lenek, csak a bennük vagy rajtuk megcsillanó fény a

Jegenyés János: Kapu, 1999
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kapu-káprázat előidézői. Úgy vélem, Jegenyés e 
munkái határjelek, az átlépés, a döntés, a választás 
aktusának, az életút egy állomásának emlékműszerű 
jelei, a végleteknek, az alfa és ómega ellentétének 
határán. Az évezred- és a rendszerváltás sorsfordító 
ideje különös aktualitást ad nekik. Helyzetekre utaló 
tárgyakká válnak: átlépésre vagy elkerülésre és meg
fontolásra késztetők. Jegenyés alkotói magatartásá
nak egyik alapélménye és kitüntetett problémája is ez, 
mint akadály és lehetőség léte. Hiszen az üveg ambi
valens anyagával kivitelezve talányosabbak: míg 
a tekintetet átereszti, fizikailag lezárhat, elválaszthat 
a belőle készített ajtó vagy kapu.

Jegenyés János e témára hangolódását Komló 
középkori templomromjának gótikus ajtókerete is ins
pirálta, a szülőföld gondjait és problémáit átérző mű
vész ennek formájából, keserű-igaz helyzetrajzzá váló 
üveg-kompozíciót készített. Ez lett a kiállítás címadó 
műve, ahol a múltból vett elem látomássá egészül: 
a történelmi emlék kapuszárain a kezdet és vég betűi
vel, nyílásában Petőfi Sándortól vett versidézettel. 
Múltunk ez épített és írott művének: Jegenyés 
felismerésében hozzánk szóló józan tanulsága és 
közlése: csak magunkra számíthatunk: sorsfordító 
időkben az emberségünket megtartva lépjük át 
az akadályokat.

Mendöl Zsuzsanna 
(A kiállításmegnyitó szövege)

Café Zacc
2000. október -  november 
Pécsi József fotóművész kiállítása

Reneszánsz ember az avantgarde 
sodrában

Újrapolgárosodó napjainkban szeretnők visszaállítani 
a kávéházkultuszt. Budapesten eljárunk a felújított 
Centrálba, amelynek immár semmi köze Karinthy és 
Osváth Ernő törzshelyéhez, Pécsett beülünk a Dante 
rendezvényeire. Keressük a fórumot, teremtenénk a 
hangulatot, csempésznénk vissza az értelm(iség)et 
a társadalomba, ám ma alkalmasabb és korszerűbb 
kommunikációs csatornának tűnik a Chat, amelynek 
legfeljebb az Internet Café adhat méltó otthont.

Ami e század elején élő mozgása volt a szellem
nek, ma múzeumi érték. Azért különleges 
atmoszférájú a Café Zacc kiállítása, mert míg ezred
végi emberek ülnek az asztalok körül —  az avant
garde, a valódi kávéházi értelmiség relikviái kiállítás 
formájában a falakra kerültek. A tárlat Pécsi József 
(1889-1956) aktfotóiból áll, aki annak idején maga is 
a Vadászkürt Szálló kávéházában találkozott a kor 
fotósaival, Székely Aladárral, Kálmán Katával, Balogh 
Rudolffal vagy az esztéta Hevesy Ivánnal.
Valószínűleg nem tiltakozott volna a miliő ellen.

Juhász Gyula szerint az a szellemi gazdagság, 
amely az avantgarde Budapestjét jellemezte, csak 
a reneszánszéval volt összemérhető. Ami azt jelenti, 
hogy Pécsi József megfelelő helyre született a 
megfelelő időben. Olyan polihisztor művész-tudós 
volt, aki személyében a humanizmus értékeit —  
emberközpontúság, univerzális világszemlélet, ter
mészetszeretet —  ötvözte az új tárgyilagosság jel
szavaival: modernség, technika, anyagszerűség,

Pécsi József: Akt erkélyajtónál, 1930

profizmus. Egy huszadik századi értelmiségi, aki 
önportréihoz előszeretettel bújt reneszánsz 
kosztümbe, egy művész, aki miközben műfajt alapított 
reklámfotóival, leonardói szépségű aktokat 
fényképezett.

Pécsinek az életmódja is cinquecentói volt. 
Körülvette magát a szépség gazdagságával: egyaránt 
gyűjtött XVIII. századi francia bútorokat, kortárs 
fotókat és értékes gyűrűket. Híres Dorottya utcai 
műtermét, ahol közel harminc éven át dolgozott, a kor 
legnevesebb belsőépítésze, Kozma Lajos tervezte.
A kiállított fotókon felfedezhetjük, hogy a műterem 
berendezéséhez a kortárs művészek munkái, például 
Gádor István kerámiái éppúgy hozzátartoztak, mint 
a régiségek.

A kor szellemi pezsgésére utal az a tény is, hogy 
a művészek jóval szorosabb kölcsönhatásban álltak 
egymással, mint napjainkban. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint a számos portré, amit Pécsi a kor nagy
jairól, többek között Bartók Béláról, Kassák Lajosról, 
Kosztolányi Dezsőről készített, miközben az ő külön
leges, markáns arcát megfestette Scheiber Hugó, 
érembe faragta Pátzay Pál.

Pécsi a legszélesebb értelemben vett szakmát 
űzte. „Teremtsük műveinket a magunk képmására, 
és nézzük a dolgokat saját szemszögletünkből. 
Kínlódjunk, kutassunk és kísérletezzünk, tűzzünk 
magunk elé új művészi feladatokat...’’ —  vallotta. 
Ennek a kínlódásnak az eredménye, hogy mint 
művész minden műfajában megújította a fotózást, 
amely többek között neki köszönheti, hogy a fes
tészeti eszközök másolása helyett elnyerte a tech
nikához illő arculatát. Mint esszéista eredményeit és 
gondolatait cikkekben, könyvekben, tanulmányokban 
közölte. Mint feltaláló a meglévő jól ismert technikák 
mellett újakat is kidolgozott, sőt, kamerákat is 
szerkesztett. Mint pedagógus 1913-ban megalapította 
az Iparrajziskola (a mai budapesti Képző- és 
Iparművészeti Szakközépiskola őse) fotótagozatát,

ezzel megteremtve a professzionális fotóművész
képzés alapjait. Később saját műtermébe fogadott 
tanítványokat, akiknek azt tanította, hogy művészet 
csak a szakma megtanulása után következhet.

„Adjunk egészen keveset, de azt szerkesszük 
meg igen gondosan, képpé sűrítve mondanivalónkat." 
Pécsinek ez a fő művészi elve alakította aktképeinek 
stílusát is. Elutasított minden sallangot, l’art pour l’art, 
hatásvadász megoldást. A szecesszionizmust, 
a századforduló mesterkélt beállításait eltévelyedés
nek tartotta.

„A modern aktfotográfus kerülje a festóiességet, 
és minden esetben a fotótechnika lehetőségeivel szá
moljon." Ennek az elvnek a nyomán váltak érdek
lődésének fő tárgyává azok a művészi problémák, 
amelyek a meztelen női test (a reneszánsz ünnepel
je) és a fény (a huszadik század festéke és ecsete) 
kölcsönhatásából adódtak. A gondosan megválasz
tott, gyakran különleges fényviszonyok között aktjai 
megmaradnak anyagszerűségükben, miközben a 
képeken az a magasabbrendű szépség érvényesült, 
amelyet Pécsi „poétikus érzéstől átitatott egyéni 
meglátásba mindenek fölé emelt.

A kompozíciókban minimális kiegészítőket alkal
mazott, de a jelzésszerűen geometriai elemekkel 
strukturált képfelületeken akkor is a Bauhaus hatását 
fedeznénk fel, ha némelyik modell nem éppen 
a Breuer Marcell által tervezett csőbútorra támaszkod
na. Drapériákat nem szívesen használt, a lényeget 
vélte velük elkendőzni.

Mivel a fotó mindent megmutat, nem válogat 
a látvány elemei között, a fotóművész annak a 
lehetetlenül nagy feladatnak kénytelen eleget tenni, 
amit József Attilát ferdítve így fogalmazhatnánk mg: 
az igazat mondd és a valódit. Pécsi számára paradox 
feladatot jelentett a látvány maximális tiszteletben 
tartása egy olyan korban, melynek fő képzőművészeti 
vívmánya a tárgyszerűségtől való elszakadás volt.

A műfaj és szemlélete együtt határozták meg, 
kiket tartott alkalmas modellnek. Utánozhatatlan 
stílusban utasított el mindent, ami csúnya vagy 
groteszk: „Nem óhajtunk... túl kövér lecsüngő melleket 
látni aktfotón: az ilyenek nem egyeztethetők össze 
esztétikai elképzelésünkkel.” Nem ragaszkodott azon
ban a tökéletes szépséghez sem, inkább a har
monikus, egészséges, rugalmas testet tartotta ideális
nak. Képei azért is hatnak hihetetlenül felszabadítóan, 
mert mindennapi alakokat lényegítenek át, ráébresztik 
a nézőt, mennyire szép és költői a valóság.
Szükséges üzenet ez, különösen manapság, hiszen 
a kávézóból kijövet épp csak rá kell pillantanunk a 
közeli újságosstandra, hogy ráébredjünk, a már Pécsi 
idejében is létezett olcsó konkurencia azóta akkora 
teret nyert, olyan mélyen hatol a köztudatba, hogy 
még a magas művészetből is kiszorított minden más 
szépségideáit.

Végezetül még egy fontos adat. Ezeken a falakon 
olyan fotók láthatók, amelyek nem pusztultak el 1945- 
ben, mikor bombatalálat érte Pécsi József műtermét, 
és könyveinek, felszerelésének, gyűjteményeinek és 
legfőképpen munkáinak nagy része megsemmisült.
A veszteség különösen azért teszi becsessé a meg
maradt munkákat, mert bár Pécsi túlélte a II. világ
háborút, az utána következő több mint tíz évben 
kizárólag igazolványképek és családfotók készítésé
ből tarthatta fent magát.

Lénárd Anna
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Kálmán Imre: A cirkuszhercegnő
Pécsi Nemzeti Színház C S E R I  L Á S Z L Ó
2000. november 19.

Mister X és Ogödej
Amióta operett létezik, a rendezők sora teszi fel ma
gának a kérdést, hogy a főbb szerepekre énekeseket 
vagy inkább színészeket kérjenek-e fel. Mert aki 
ugyanolyan jól énekel, mond prózát és táncol is, ritka, 
mint a jó színházkritikus, és a gyakorlatban többnyire 
a primadonna és a bonviván profi énekes, a szubrett 
és a táncoskomikus pedig inkább kiváló színész; 
vidám bolondozásuk amúgy is feledteti az esetleges 
rosz-szabb énekesi teljesítményt. Ennek a szemlélet
nek általában az a következménye, hogy a közönség 
már alig várja, hogy a két hősszerelmes, ha már úgyis 
befejezték nagyáriájukat, minél előbb tűnjenek el a 
színpadról, mert csak szenvednek: részint az egymás 
iránt érzett, három felvonásos át reménytelennek tűnő 
szerelemtől, másrészt attól,'hogy meg kell szólalniuk. 
Voltaképpen mindenkinek az volna a legjobb, ha 
mindjárt az elején, vagy esetleg még korábban, egy
máséi lehetnének, elénekelnék azt a két-három szá
mot, amelyet a szerző számukra kigondolt, s attól 
kezdve szabad folyást engedhetnének az önfeledt 
játéknak, lehetne végre móka és kacagás, s ez ellen 
a nézőnek sem lenne kifogása.

Kálmán Imre A cirkuszhercegnő című operettjé
nek ma esti (november 19.) előadása során is ez 
a megoldás lenne a legmegfelelőbb, bár Nagyági 
Mariannával, mint Palinska Fedóra hercegnővel nincs 
különösebb gondunk, mindössze talán annyi lehetne 
a kifogás, hogy éppen Mister X-be (Haramza László) 
szerelmesedik bele meggondolatlanul. Ha egy kicsit 
körültekintőbb, beláthatná, hogy az anyagiakat tekint
ve jobban járna Sergius Vladimír nagyherceggel 
(Krum Ádám), amúgy pedig, nőként, akár Gyula bá
csival, a főpincérrel (A/. Szabó Sándor), Petrovics

hadnaggyal (Benyovszky Tamás) vagy még Kálmán 
Imrével is, poszthumusz. Neki azonban minden áron 
az álarcos műlovar kell, akinek, mit ad a véletlen, 
ugyancsak hercegi vér csörgedezik az ereiben, ám 
erre Fedóra hercegnő inkább csak ráérez, vér vonzó
dik a vérhez. Az furcsa módon nem zavarja, hogy 
Haramza László Mister X-ként tetőtől talpig görcsbe 
merevedett az előadás elejétől a végéig tartó teljes 
időszakaszban, tehát éppen a legrosszabbkor. Arca 
hol fehér, hol zöld, mosolya erőltetett, mozgása dara
bos, azonnal látszik rajta, midőn belép, hogy idegen 
számára ez a közeg, egész lénye olyan, mint egy 
kriptából éppen kitámolygó kísértető, akit onnan is ki
üldözött Ögödej, Dzsingisz kán kutyafejű fia.

Létidegensége különösen hangsúlyossá válik, 
amikor olyan figurák mozognak körülötte, akik vele el
lentétben élnek és virulnak, hús-vér emberek, akiknek 
megnyilvánulásai természetesek, örömeik és bánataik 
hihetőek. A Miss Mabeit alakító Fábián Anita kedves, 
könnyed, otthon érzi magát a táncban, az énekben és 
a prózában is, a Tónit formázó Fillár István igazi profi, 
a kisujjából rázza ki a szerepet, akárcsak N. Szabó 
Sándor, Unger Pálma vagy Krum Ádám.

Haramzának azonban nemcsak a prózai résszel 
gyűlik meg a baja, a dalolással is gondjai vannak. 
Egyes magasságokban vagy inkább mélységekben 
hangja elerőtlenedik, ilyenkor a zenekar, a kórus vagy 
akár a partner is elnyomja, így nem hallunk tőle sem
mit. Nagyági Marianna esetében mindez nem észlel
hető, igaz, gondolhatunk arra, hogy ő nem kényszerül 
álarcban halálugrálni a cirkuszi trapézról a vágtató ló 
hátára, mint Mister X, akinek közben egy Stradivarin 
még el is kell húznia Bach d-moll Partitáját, No.2,

BWV 1004. De mégis inkább arról lehet szó, hogy 
Haramza, bármily kegyetlen dolog is kimondani, nem 
színpadra termett, a benne rejtező értékeket talán 
más területen kellene kamatoztatnia, ez volna a görcs 
feloldásának leghatékonyabb módja. A darab egyéb
ként pergő, jó ritmusú, akadnak benne szellemes 
megoldások. A jelmezek kifejezetten szépek, ellentét
ben a díszlettel, amelyből a pénzhiány okozta szegé
nyesség árad. De a koreográfia jó, a táncos lányok 
csinosak és jól táncolnak, a huszárok kiválóan mo
zognak, a kórus meglepő színvonalon énekel, még 
a kétméteres mackó is vidáman jön-megy, pedig ha 
tükörbe nézne, elkeseredne, hiszen egy a huszadik 
század ötvenes éveiből származó szocialista játékma
ci nézne rá vissza; de ennek nincs különösebb jelen
tősége, mellékszereplő, így súlytalan. Legalábbis 
ebben a darabban. A Micimackóban, vagy különösen 
a Maci Laci és Bububan mások lennének a viszo
nyok. Ott a Maci Laci kergetne egy apró, álarcos 
Mister X-et, és szüntelenül fenéken billentené, amitől 
annak egy életre elmenne a kedve az énekléstől és 
az orosz hercegnők zaklatásától. ■

Rendező -  Bor József Erkel-díjas 
Vezényel -  Cser Miklós, Papp Zoltán 
Szereplők:
Palinska hercegnő -  Nagyági Marianna (Lesznyák Katalin)
Segius Wladimir nagyherceg -  Krum Ádám 
Mister X -  Haramza László (Homonnay Zsolt)
Miss Mabei Gibson műlovarnő -  Fábián Anita (Keszler Éva)
Slukkné -  Unger Pálma (Krasznói Klára)
Tóni, a fia -  Fillár István (Pintér Tibor)
Gyula bácsi fópincér -  N. Szabó Sándor (Stenczer Béla)

Közreműködik a Pécsi Szimfonikus Zenekar, a PNSZ énekkara 
és a Pécsi Balett

... de a koreográfia jó, a táncos lányok csinosak és jól táncolnak, a 
huszárok kiválóan mozognak ...
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XI. Pécsi Folknapok Nemzetközi
Népzenei Fesztivál F E K E T E  E T E L K A
Pécsi Egyetemi Klub 
2000. november 10-11.

A népzene mai kultusza
„Mindig utólag derűi ki, hogy egy fesztivál 
mire jó. Ha egyáltalán megszólal, teret kap 
a népzene a mai kulturális káoszban, már 
önmagában nagy dolog. Ha ettől még 
gazdagabbak is leszünk, érdemes arra, hogy 
terjedjen. Túl a dolog zenei tartalmán, másfaj
ta kulturális értékrendet képvisel, én azt gon
dolom, méltó arra, hogy ilyen formában is 
éljen."

Pálinkás jó estét! —  az ajtóban előkerül egy kínál- 
gató, körbejár az üveg, a jó időben érkezők így kezd
hetik. Aztán jöhet a zene, tánc, hajnalig tartó 
vigadalom, s mindenki részt kap egy összetett világ
ból, amiben a régi rend új formában, mai gondola
tokkal éled újjá. A helyzet nem szokatlan. Tudjuk, ma 
már nem a mindennapok része az, amit látunk, nem 
is volt az soha, hisz a jelen képét mutatja a szín
padon. Valamit mégis keresünk benne, hogy 
magunkban újrateremthessük.

Egy folkfesztivál, mint bármilyen más fesztivál, 
megosztja az embereket. Van egy erős mag, amely 
minden népzenei rendezvényen ott van, rendszeres 
látogatója a táncházaknak, aztán vannak, akik olykor 
nagyobb folkesemények kapcsán felbukkannak, 
s végül akik híresebb, kuriózumnak számító 
népzenészek hallatán vesznek részt egy koncerten. 
Hogy idén melyik csoport képviseltette magát, nem 
tudom, valahogy a péntek estén lassan és csak félig 
megtelt terem árulkodott a ritkán hallott muzsikusok 
és a pénz hiányáról. Bennfentesebbre sikerült az idei

Tanac együttes

mulatság, hisz a meghívott együttesek, zenészek 
közül négy (Simply English, Teskó, Vízin, Zengő) 
pécsi, s volt akiket nemrég hallhattunk (Pécsi Napok 
—  Bran). Bár családiasabban, mindezek ellenére 
színvonalas előadásokat hallva, jó hangulatban telt 
a folkhétvége.

„A tizenegyedik fesztivál ugyanolyan fontos, 
mint a tizedik. A feladat ugyanaz: jó prog
ramot kell csinálni.”

A sort Bodor Tibor Teskó kezdte. A közönség, 
mint egy kelta nagyurat hallgatta az országban 
egyedülálló hárfamuzsikust. Teskó zenéi 
„kétfedelűek”: egyrészt autentikus ír népzenére, kelta 
és barokk kori ír hárfás (Turlough Carolantól) dalla
mokra maga komponálta kísérettel, másrészt saját 
szerzeményekre épülnek. Szabadon feldolgozott dal
lamai magukba foglalnak: ír népi hangfolyamokat 
(The Clergy’s Lamentation...), lassú hallgatóból 
kibomló táncos jiges játékot (Set) vagy akár az 
elmélázó ember improvizációit (Suntraid). Koncertjein 
mindig akad egy-egy barát, ritkán sajátítja ki a szín
padot magának, inkább együtt zenél, mint most pl. 
Várkonyi Zsófiával (fuvola) és Juhász Cecíliával 
(hegedű). Ez a felállás nem új, a legutóbbi lemezen 
(Suntraid) is megtalálható. Még mindig ír zene, annak 
mégis teljesen más világát mutatja a Bran tükrében. 
Régi csaták idézése közben az autentikus dal
lamvilágból kilépve maivá válnak a hangok egy padló
dobogásban, egy mikrofonrecsegésben, egy kopogás
ban a széktámlán, ötvözve a múlt hagyományát 
a jelen merészségével. A jól ismert dallamok után 
újdonságként hatottak a Tír na nóg (Tündérzene

1999) lemezre felvett ószirmi kódexből származó 
dallamok feldolgozásai. (Óro Mo Bhaidin ószirmi sira
tóéneke, a Caoineadh an Spailpingben megjelenő 
hiedelemvilág...) A XVII. sz.-i kódex csak képekből áll. 
A 66 oldalon több mint három-négyezer dallam 
rejtőzik, amit a képen lévő madarak röptéből, 
egymáshoz való viszonyából lehet kiolvasni. Ezzel a 
szimbolikával csak a Bran foglalkozik. A dallamkincs 
eredetisége mellett a hangszerelés saját ötlet. (Van, 
ahol a furulya helyett káváit (moldvai hangszer) 
használnak.) A mai divatos ír dömpingben egyedi 
színfoltként hat az ő zeneviláguk, egy utazás 
(Immran), amin keresztül eljuthatunk két világ közt 
(Idir) egy-egy helyen elidőzve (Port) a tündérek 
világába (Tir na nóg).

A zene sokszor nem csak egy keresett világ, 
hanem identitás kifejezése is egyben. Éljünk akár 
„idegen földön” (Simply English —  Echo 99/4-5) vagy 
nemzetiséghez tartozva. Ez történt Véménden is, 
mikor disznóvágáskor két pálinka és három schwartli 
között megalakult egy zenekar, a Wemender Ouartett. 
Csupán egy harmonika kell, s négy jókedvű tanár. 
Magyarországi németekként legfontosabbnak a ha
gyományőrzést, kultúrájuk ápolását tartják. Mein 
Heimatland (az én szülőföldem) hangzott a mindig 
bevezetőként énekelt dal, s ezzel kezdetét vette a 
mintegy száznyolcvan éve itt élő svábok mindennap
jainak a zene nyelvén való bemutatása. A falu élete 
elevenedik meg: a nagymama meséje, a kovács 
feleségének megregulázása, a szerelem, a katona
sors és a második világháború utáni kitelepítések fáj
dalmai. A közel háromszáz összegyűjtött dallamból 
válogatott előadás talán kicsit hosszúra sikeredett, 
hisz itt igazán az érezheti jól magát, aki ebbe a sajá
tos hopszasszavilágba beleszületett. (Fel lehetett 
ismerni a közönség soraiban az egy nemzethez tar
tozókat.) Mindemellett a dalokat tisztán, mély átélés
sel szólaltatták meg.

„Mint mindegyik fesztivál, a pécsi is igyekszik 
önálló arcot kialakítani magának. Itt nem 
annyira a show a lényeg. Arra próbálunk 
figyelni, hogy olyan zenészek közül hívjunk 
egyre többet, akik még otthonról hagyo
mányként hordozzák magukban a muzsikát. 
Az eredeti elképzelés szerint a csángózene 
lett volna a központi téma, de anyagiak miatt 
ez csak részben valósult meg. Ezért hívtuk 
meg a csángó zenészek mellett az 
Egyszólamot. Ezekre a zenékre figyelni kell, 
mert nem hatnak mással, csupán magukkal."

„Haladunk a világ közepe felé" —  mondta a kon
feranszié. Egy bőrkabátos idős ember lép fel a szín
padra, belső zsebéből furulyát vesz elő, s belekezd 
a keservesbe. Szemmel láthatóan feszült. Nem a 
furulyajáték miatt, ö pásztor, ahogy ők mondják, 
„csobán" volt, mi és a színpad tesszük akaratlanul 
azzá.
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Karácsony Lázár Gyimesbükk Halaspatakáról jött. 
Hétévesen kapott egy furulyát nagyapjától, s tőle ta
nult meg rajta játszani. A kisfurulya, két oknás furulya 
hangjai egy-egy végtelenül díszített hangfolyammá 
forrnak össze a kezében. A dallamok felismerésében 
a rítusszerű ismétlődés ad kapaszkodót. Talpalávalót 
a gardon (Morvái Ferenc) egyenletes lüktetése segíti. 
Egy ütemre lélegzik a színpad a kettősjártatójában, 
sirülőjében, a héjszák képzeletbeli körtáncaiban, majd 
újra lecsendesül egy keservesben. Ahogy kezdte, úgy 
is fejezi be a zenész, a két elcsendesülés közti régi 
gyimesi mulatozást nekünk adva.

A kaval (ötlyukú furulya) hangja más tájra visz 
tovább. Az édes Gergelem ismert dallamáról min
denkinek Moldva jut eszébe. Hodorog András 
Klézséről (kaval, hatlyukú furulya, tilinkó), Paun Vasile 
(koboz, harmonika) Radovából érkezett. A bandából 
most ketten jöttek, a dobos és a hegedűs otthon 
maradt. Érdekes párosítás az övék, két nemzet 
találkozása a zenén keresztül. Hodorog András 
kezében játszi könnyedséggel szólalnak meg a dal
lamok, horák, legyen a hangszere akár egy műanyag 
csőnek tűnő tilinkó. Nem csoda, ahogy mesélte, 
a furulya mindig a kezében volt. Ebben a zenében 
sűrítve kapjuk a moldvai csángók világát, keservét: 
a román templomi szertartásokat, a pusztinai tölgyfa 
alatt tartott magyar miséket, az idegen nyelvű iskolát, 
a ma már csak tánctáborokban élő régi bálok ízét.

Teljesen más, népek zenéjét magába sűrítő világ 
zárta a pénteki napot. Talán jó is volt így, könnyed, 
bohém érzéssel távozni. Ők a Croque Hule 
(öszvérharapás), szekéren öszvérekkel világot járó 
vándorzenekar. A több mint három éve 
Franciaországból induló társulat célja Európa orszá
gait bejárni, a népek zenéjét megismerni.
Olaszország, Szlovákia és a csehek után itt 
Magyarországon nyolc hónapig voltak Magyarlukafán, 
s most Erdélyben zenélnek. Nyitottak mindenre, nincs 
olyan, ami a legjobb —  vallják. Műsoruk is ezt a sok
színűséget tükrözte. Hallottunk zsidó, cseh, román, 
cigány dallamokat, amiben kiváló utcazenészekként 
mindenki megtalálta a saját, látványos karakterét: 
a mélázó bőgős, a frakkba öltözött hegedűs, a bohóc
szerű klarinétos, a régi utcai énekes hangulatot idéző 
lányok jókedve már szinte show-vá vált, komoly zenei 
tudással a háttérben. (Fantasztikus klarinétfutamokat 
hallgattunk, s a sokféle kultúrát magába olvasztó 
énekhang is hitelesen szólt.) „Amíg szeretjük, addig 
megyünk” —  mondják. Ki gondolná, hogy mint min
dennek, ennek a különc műfajnak is megvan már 
a konkurenciája.

Újdonsággal előrukkolni ma már nehéz. Hisz 
önkényesen is hasonlítgatunk már meglévő dolgok
hoz, kategorizálunk. Ha valaki teljesen új stílust üt 
meg, azzal szemben szélsőségesen oszlanak meg 
a vélemények.

„Nem tehetek mást, mint mondom” —  s leült, 
kényelmesen hátradőlt, bársony zakóját levette, s 
belekezdett a nótázásba, mesélésbe. Ő Berecz 
András. „Ez nem közömbös” —  hallottuk a piros arcú 
zöld Péter mesélése közben, s valóban, vele szem
ben a közönség nem maradhat közönyös. Sajátos 
mesélői stílusában az autentikus, gyűjtött mesék mai 
történetekkel egybefonódva tovább íródnak. így 
lesznek a vitézek nagyarcú legények, akik dolguk 
végezetlen, lógó orral, hónuk alatt fejükkel távoznak, 
így keletkezik a böhöm nagy sas, így formálódik a 
teremtéstörténetben a polcon levő maradékanyagok
ból Evacska. A történetek nála keretszerűek, megvan, 
hogy hova kell eljusson, s megvannak a szereplők 
állandó tulajdonságai, a többi menet közben a hangu
lattól, befogadókészségtől függ. Ezt a bizonytalansá
got viszi mindig a színpadra, s ahogy mondta, ettől 
érzi ő is jól magát. A nézők vevők voltak a sajátos

előadásra, így ezt az estét is a közönséggel közösen 
alakította.

Idén a házigazda zenekaroknak (Zengő, Vizin) 
is ugyanakkora szerep jutott, mint a vendégeknek.
A Zengő legtöbb dala az utolsó, Víg Óra albumuk 
anyagából szólalt meg (somogyi és rábaközi blokk, 
Hordófúró nóta, baranyai és Dráva menti horvát 
zene). A 99-ben megjelent album óta a zenekar 
összetétele azonban megváltozott. A már az albumon 
is szereplő Lucskai Ágnes az énekes, a brácsánál 
Jagudits Balázs (januártól még egy hegedűs, Balassa 
Édua is belép az együttesbe). A változások ellenére 
színvonalas, jó hangulatú műsorral készült a Zengő, 
különösen a táncos számok éltek, finom össze
szokottságot, összhangot sugároztak. Nem maradt 
el a közönség lelkesedése sem.

A folknapok számomra legfergetegesebb műsorát 
a Vízin zenekar adta. A tőlük többször hallott Dráva 
menti, bácskai dudazenék mellett újdonságokkal is 
előálltak. Az első meglepetés a Tanac Trió (Popovics 
Andrea, Radó Júlia, Velin Vesna a Tanac táncosai is 
egyben) énekeseinek műsorba szerkesztése volt, akik 
a zenekarral összedolgozva bácskai sokácok dalaiból, 
táncaiból adtak kóstolót. Műsoruk hosszas gyűjtőmun
ka eredménye (Szávai József-Tanac, Vizin Antus).
A dallamokat és a hiányzó szólamokat Radó Júlia 
jegyezte le (JPTE ének-zene-karvezetés szakán 
végzett). A többszólamúságból egy esküvői szertartás

Vizin zenekar

bontakozott ki, hallhattuk a férjhez menő leány bú
csúénekét, a lakodalmas menet duhajkodásait, asz- 
szonykólót és a betyárác csipkelődő rímverseit.
A hangulat tovább forrósodott a bolgár és macedón 
zene megszólaltatásával. Sajátos déli hangok között 
még érzékeltük a bolgár duda és furulya, a balkáni 
kétfenekű dob más színét, a Tanac-táncosok bőrövbe 
kapaszkodó lánctáncát, de a töröksíp fergeteges 
szólamaival (Végh Andor) végül mindent egy zenefor
gataggá olvasztott össze. Ha hangszerelésben —  
anyagiak híján —  nem pont ugyanúgy szólaltak meg 
a dalok, nem zavart senkit, bennünk maradt a balkán 
sajátos hangulata.

„Pécs kivételesen jó helyzetben levő város.
Itt a régóta jó l működő táncház, néprajz tan
szék, tánckörök, jó hátteret adnak egy fesz
tiválhoz. Sokszor hallom más népzenei ren
dezvényeken járva, hogy Pécs fellegvára a 
hazai népzenei életnek. Van kinek programot 
szervezni. ’’

Az idézetek Bergics Lajostól, a Folknapok művészeti vezetőjétől szár
maznak.

Zengő együttes
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CD-szemle
Szabó Dániel
„Clusters / Fürtök”
„Free Mind Trió”

Mozgalmassá vált a Montreaux-i 
jazz-zongoraverseny győztesének élete 
(lásd előző Echo), a Dante Jazzklub 
avató koncertjére az új Szabó Dániel 
Quartetet hívták, ha már pécsi az illető... 
A fővárosi Oláh Zoltán bőgős és Mohay 
András dobos már korábban is szere
pelt vele, 1998-as első CD-jén is közre
működtek. Zana Zoltán szaxofonos ko
rábbi alkalmi zenésztárssal pedig most 
állandósult a kapcsolat. A kimondottan 
klubzenélésre alkalmas repertoárjukon 
meg- és áthangszerelt számok szere
peltek, érdekes ritmikai megoldásokkal, 
tördelésekkel, hatásos kiállásokkal, re
mek szólókkal. A pécsi fellépés előtt mu
tatta be Szabó Dániel Free Mind Triója 
Budapesten a Benczúr Klubban az új le
mezét, majd Pécsett a Művészetek Há
zában az új szólózongora CD-jét, a 
„Clusters /  Fürtök"-et. Három koncert, 
két különböző lemez, eltérő zenei vilá
gok, melyeket a zongorista személye 
kapcsol össze. A Fürtök meditatívabb,

némiképp karácsonyi, ünnepi hangula
tot áraszt, a borító is ezt sugallja a hótól 
fehérlő fenyők előtt játszó zongoristával, 
de nem hiányoznak a forróbb pillanatok 
sem. Hármas tagolású a zeneanyag: a 
keretet a nyitó „Hark! The Herard Angel” 
és a lemezzáró „Aranyszárnyú angyal” 
karácsonyi dalok feldolgozásai adják. A 
„Passión Dance” és a „Round Midnight” 
jazzstandard átiratok, a többi saját szer
zemény. A lemezeim hangfürtökre, 
hanghalmazokra, clusterekre utalás: 
több szomszédos hang egyidejű meg
szólaltatása, a „Visszatérő álom" Így in
dul, érdekes, néha talán debussys, 
máskor kortárs hangulatokkal, 
(álom)szép, érzelemdús darab, mélysé
gekkel, magaslatokkal. A „Kis egyszerű” 
a címben jelzett daliamocskát bontja ki, 
folkos-etnojazzes hatások érződnek, 
Keith Jarrett és Chick Corea világát fel
villantva. A „Caracters /  Swing, Walzer 
és Blues” tényleg briliáns három karak
terdarab. A jazzörökzöldek közül a „Ro
und Midnight” zongoristánk kedvence 
lehet, hisz már a debütáló korongján is 
szerepelt, igaz, akkor trió formációval. 
Ez érdekes összehasonlításra ad mó
dot, hisz szinte minden jazzkedvelő is
meri Thelonius Monk örökzöldjét, aki ma 
is az egyik meghatározó leckeadója a fi

atal zongoristáknak. Szabó Dániel értel
mezésében komplex harmónia-felépí
tés, disszonanciák, izgalmas ritmuskép
ietek, hangulati és dinamikai kontrasz
tok jellemzik a számot. Ugyanez áll a 
„Passión Dance” McCoy Tyner stan
dardra is, kiegészítve a Monk-követő —  
John Coltrane együttesében is szereplő 
—  amerikai zongorista jellegzetes bal
kézhasználatával, érdekes rezgéseivel, 
de úgy adaptálva, hogy beleillenek a le
mez ünnepi hangulatába, sajátos, egyé
ni feldolgozások. Általánosságban a 
megírt témák adnak keretet a középső 
részek spontán improvizációinak, van 
egy daliami kezdemény, egy séma, ak
kordséma, amit utána variációk követ
nek. Hisz a szólózongorázás szabad 
műfaj, lehetőség a szabadságigény ki
élésére. A lemez túlmutat a jazz műfa
ján, az európai klasszikus zene elemei 
is fellelhetők benne, fajsúlyos, egyéni 
harmonizációkkal bővülve. A Fürtök ki
mondottan pécsi produkció, a Liszt Fe
renc Hangversenyteremben készült, 
Dobos László a kiadója (do-la stúdió). A 
Free Mind Trió Szendőli Péter dobossal 
és Mits Gergely basszusgitárossal jazz- 
rockos és latinos elemekkel tűzdelt fúzi
ós zenét játszik, modern jazz harmóniá
kat és hagyományos mainstream ele
meket egyaránt tartalmaz, hangulatát 
tekintve sokféle ritmikai és dallamvilág
ból táplálkozik. Csak saját szerzemé
nyek szerepelnek a lemezen. Érződik, 
hogy a három muzsikus régóta egymás
ra talált, nagyon együtt vannak. A „Ne
gyedik dimenzió” latinjazze hamar kor
társ jazzbe csap át, a ritmikai váltások 
fokozzák a feszültségteremtést. A „Séta 
a kacsámmal” igényes improvizációs 
motívumalkotásával és dinamikai finom
ságaival tűnik ki. A „Meghökkentő mese” 
kezdő basszustémájára egymásután 
lép be a dob és a zongora, nekem Gary 
Burton ' zongorista-vibrafonos virtuóz 
technikája, komplex fúziós elképzelései 
ugrottak be a zongorajáték hallatán, de 
a basszusszóló is ugyanilyen innovatív 
szellemű. A „Változás előtt” meditatív 
kezdés után latinos ritmizálásba megy 
át, a kemény, szinte rockos dobolással 
és tördelt ütemekkel megtámasztott „La
birintus” pergős billentyűs témát kínál, a 
rövid „Dézsávü” lírai dallama hozza az
tán a megnyugvást, hogy a „Veszélyes 
kaland” újra gyorsítson a tempón, amit 
sűrű ritmusváltással, basszusszólóval 
színez. A záró „Intro, Virtuális utazás" 
visszafogott, dallamos bevezetője után 
kemény, szaggatott dob- és basszusrit

musokra épül fel a billentyűs téma, egy
re gyorsuló futamokkal, majd ritmus- és 
hangulatváltásokkal, rövid dobszólók
kal, feszes ritmikával ér véget az uta
zás. A magas művészi szintből nem en
gedő, megalkuvásmentes korongnak 
Binder Károly (Szabó Dániel tanára, je
lenleg a jazzkonzervatórium vezetője) a 
kiadója.

Kispál
és a borz

„Velőrózsák”

Dióssy D. Ákos
—  billentyűs hangszerek 

Kispál András —  gitár 
Lovasi András

—  basszusgitár, ének, szövegek 
Tóth „Csülök” Zoltán —  dobok 
Közreműködő zenészek: Ágoston Béla, 
Balezer Gábor, Boni Hahn, Németh Ró
bert, Pettik Ádám, Varga Líviusz

Vajon merre vette az irányt a zene
kar? Ezt a kérdést akkor tettem fel ma
gamnak, miután részt vettem egy multi 
lemezkiadó (nem a Kispáléké) újdonsá
gait tálaló bemutatón. Nos, amit művé
szetnek nevezünk, mindaz hiányzott in
nen, csupa playback tátogósdit, gagyi 
műanyag produkciót „élvezhettem” so- 
kadmagammal. Az alsó igényszintet 
megcélozva ilyen ma a megszokott ter
mékbemutató. Silány tömegkulturális 
áruk fóruma, hogy ez kell a népnek... 
Letaglózva távoztam a giccsparádéról, 
ami után a „Velőrózsák'' vitathatatlanul 
depressziós hangulata teljesen feldo
bott. Hangzásában a legjobb lemezük, 
ami persze nem jelenti azt, hogy teljes 
mértékben megújult volna a Kispál és a 
Borz zenéje. Effektekkel indul az album: 
autózúgás, irány az út (velőrózsát fal
ni?), kutyaugatás... A „Kapcsolj le min
dent” számban be is jön az állat pavlovi 
reflexeinkkel, ha autóban szexelünk 
(„...Üregbe húst temetni...”), hogy az 
ösztöneinkkel mennyire nem bírunk, s 
aztán csak megállapítjuk, hogy nem is 
esett jól. Nem véletlen a szomorkás gi
tárzene, a középrész mélytónusú eroti
kus szólója, akár a Shadows vagy Dua- 
ne Eddy, netán a Pixies mélabúja, ben
ne kis Casio-prüntyögéssel, illő szinteti
zátor-szőnyeggel. A szöveg végén nem - >
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marad el a Lovasi-féle csavar: „...Szo
morú lettem, hogy ott sem voltam’’. Az
tán jön a „Ha ez a vég”, folytatva az elő
ző, „Holdfényexpressz" (1998) album 
vonalát: űrtéma, szellemek, világvége 
előtti eufórikus hangulat. A Vég —  a 
szerzemény tanulsága szerint —  akár 
még jót is hozhat... A visszafogottabb, 
pszichedelikus „Vér és bél” a brazil tele
víziós szappanoperákat tűzi pellengérre 
(„...Székláb beszél tapétához, Közbe 
jönnek legszebb lányok...”), az „l’m the 
Walrus” Beatlest/Lennont idéző énekstí
lussal. A „Hang és fény" is az általános 
elértéktelenedést tálalja a cirkusz és ke
nyér mai népbutító televíziós megfelelő
jeként, az elmagányosodott ember vá
gyaival. „Az autóm és én 1.” akár egy 
roadmovie: a szemlélődő átvág a hal
dokló világon és embereken, várva, 
hogy mikor ér véget odisszeiája. Az üte
mes, remek zongorafutamokkal feszített 
szám kontrasztja a lemezzáró „Az au
tóm és én 2.” akusztikus gyöngyszeme. 
Még mindig érdekes ez a vonzódás ko
runk személyszállító járművéhez. A szá
guldás a virtuális szabadság eufórikus 
érzetét keltheti, de a pléhláda sokféle 
tevékenység színtere is lehet a táplálko
zástól a (mobil)telefonos ügyintézésen, 
a zenehallgatáson, az autósmozi gyö
nyörein át a páros testgyakorlatokig. A 
szűk hely, a bezártságérzés azonban 
akár fóbiát is kiválthat... Szép költői ké
pek, lírai hangok uralják a „Hullámtanul
mány” (....Minden hullám jellem, és de
monstrál nagy erőt") és a „Mialatt az ég" 
(„...Minden kis részletnek, hogy divatja 
lett meg sármja /  Ha a nagy művész a 
haldoklást jó pénzéi cukorba mártja...") 
számokat. Ilyen a „Nincs nagy baj” han
gulata is, amiről nekem Gary Brooker 
(Procol Harum) világa ugrott be billen
tyűs harmóniáival. A „Fogás volt temér
dek” nem egy egyszerű horgászkaland, 
mélyebb értelmű a szövege, „hol a he
lyünk a világban” típusú depressziós 
sanzon. A személyes motívumokkal 
(kisgyermek, család...) operáló „Kicsit 
had” kitűnő felépítésű: a rockos része
ket a „Roxanne” című Police számra 
emlékeztető ska ütemek váltják, de a

torzított énekhangú rész már a XXI. szá
zadi skizoid embert idézi. „Az emberek 
megértik" is az előző gondolatokat vari
álja kissé latinosán, de ez nem a ma
napság oly divatos, vidám és gondtalan 
latin világ. Szintén az ütemesebb zenék 
közül való az egyszerű, de hatásos 
„Még egyszer”. A régi Kispál-hívők ked
velni fogják.

A Kispál és a Borz nyolcadik stúdió
albuma —  eklektikus, de ezért igen szí
nes zenei világával, magas színvonalú 
és a sablonokat elkerülő megoldásaival 
—  ha nem is hozott megújulást az 1987- 
ben alakult pécsi csapat életében, de 
abból a szempontból mindenképpen to
vábblépés, hogy megőrizte és továbbár
nyalta szövegcentrikus számaik gondo
latiságát. A „Velőrózsák" cím nem iga
zán hozható kapcsolatba a lemez tartal
mával, hacsak a vér, bél és zsír utaláso
kat nem számítjuk. Minden valószínű
ség szerint egy velő rántva, tartárral és 
sült krumplival ugrott be a fehérjebom
bára kiéhezett zenekari tagnak. A CD 
hátsó borítóján (grafika, design, fotó: 
Péko) egy szép nagy velős csont, belül 
pedig az abba dugott rózsaszál piroslik. 
A címlapborító is morbid, egy vöröslő, 
nyers húst épp beköpködő légy képe, 
fölötte tövises, zöld rózsaszár. Kár, hogy 
a szövegeket tartalmazó rész túl sötét
zöldre sikeredett, így elég nehéz kibön
gészni az írásokat. A nagylátószögű op
tikával készült belső, elzöldített zeneka
ri fotó (Kálmándy Pap Ferenc) viszont 
igen hatásos, jó munka. A borító erős 
színekkel operáló, sötétbe hajló jellege 
egyébként jól harmonizál az album tar
talmával. Hisz az apokaliptikus hangulat 
a fő közös motívum, a nincs kulcsszóvá 
tételével a hiány felfedése, pesszimista 
jövőkép a kiégett világról, avagy költői 
tudósítás a kiégett emberekről, az érzé
sek kiüresedéséről. Bizony nem egy fel
dobó hangulatú lemez, de nem is a disz- 
kós happy partizombiknak készült. Hite
les lenyomat az ezredvégről. Nem a 
könnyen emészthető művek közé tarto
zik, sokadszor meghallgatva újabb és 
újabb értékei tűnnek elő.

Fúzió
Jazz Group
„The Soloist”

Úttörőnek számítanak abban a te
kintetben, hogy a pécsi jazzelóadók kö
zül nekik jelent meg elsőként CD-jük, 
amit 1996-ban rögzítettek „Spirit of 
Jazz” címmel. Második CD-jük, a „The 
Soloist” a közelmúltban látott napvilágot. 
Hosszú utat járt be eddig az együttes, 
melyet 1988-ban Füzy Tibor gitáros, 
Pabst Miklós basszusgitáros és Várnai 
Tamás szaxofonos alapított Fúzió Jazz 
Trió néven, akusztikus felállással és mu
zsikával. Példaképeik akkoriban Jan 
Garbarek és John McLaughlin, „A gitár
trió” (Al Di Meola, John McLaughlin, Pa- 
co De Lucia), itthonról pedig a Trió 
Stendhal és az In Line együttesek vol
tak, de emellett számos jazzirányzat 
(jazzrock, latin-jazz, mainstream, stb.) 
hatott rájuk, ettől a nevükben is felvállalt 
fúzió. Már 1991-ben is készítettek felvé
teleket: trióban, majd Törő István kon- 
gással kiegészülve, két műsoros kazet
tán jelentek meg ezen anyagok. Az idők 
folyamán változott a felállás, Várnai Ta
más helyére Gödi József altszaxofonos 
került, és állandó dobossal, Szűcs Ta
mással bővült kvartetté a formáció. így 
négyen vonultak be a Magyar Rádió bu
dapesti 8-as Stúdiójába felvenni az em
lített első cédéjüket, a nemzetközi hírű 
Horváth Kornél ütőhangszeres (Kasza
kő, Trió Stendhal stb.) közreműködésé
vel. Az utóbbi időben Majoros Dóra éne
kesnő csatlakozott hozzájuk, vele ké
szült az újabb, „The Soloist” című leme
zük. Nemcsak ő „A szólista”, mert hege
dűn Lantos Zoltán, pozanon Gyenes At
tila, szintetizátoron Szendőfi Péter és 
ütőhangszereken ismét Horváth Kornél 
a közreműködő.

A lemez anyaga két részből áll: az 
énekesnőre épülő és a zenekari dara
bokra. Majoros Dóra kellemes szoprán
ja nagy meglepetés a jazzbarátoknak, 
hisz tehetségét eddig csak blues- és 
rockzenekarokban kamatoztatta. A „La
tin zene” című számot tisztán intonálva, 
a vibrátókkal kitűnően játszva alakítja 
(jazzes) stílusossá, izgalmas énekimp
rovizációkkal színesítve. A pezsgő lati
nos ritmusokra épülő darabot a pozan- 
szaxofon együttjátéka, a szaxofonszóló 
és egy jó akusztikus gitárszóló dúsítja. A 
„Kár, hogy...” egy fokkal visszafogottabb 
ritmusú dal érdekes hangsúlyozásokkal, 
Dóra ebben hangterjedelmének más fo
kait használja, a legfinomabb árnyalato
kat is bemutatva. A fővárosi Lantos Zol
tán —  aki két szólólemezén az indiai ze
ne elsajátításával tűnt ki az itthoni me
zőnyből —  megtalálta a helyét ebben a 
latinos, jazzrockos világban, remekbe
szabott és virtuóz hegedűszólóval bizo
nyítja, hogy méltán népszerű muzsikus 
külhonban is. Az „Ismeretlen fény” szép 
dallama állítja talán a legnagyobb fel

adat elé énekesnőnket, de széles hang- 
terjedelmének nem jelentenek problé
mát a nagy ugrások és dinamikai váltá
sok sem, minden hangfekvésben ará
nyosan szólal meg, az album legjobban 
sikerült és legerősebb énekes darabja. 
Az „Őszidő" visszafogott szép dal, Dóra 
e melankolikus hangulatot is nagyon ér
zi, szépek a hajlításai, a hegedűs remek 
betétei fokozzák a lírai hatást, a kitűnő 
hangszerelés a fúvósokkal teljesedik ki.

A zenekari számok közül az „Ébre
dés” a contemporary jazz populárisabb 
kategóriájába tartozik, sok finom hang
szerelési és szólisztikus megoldással, 
egyszerű, de éppen ezért hatásos 
akusztikus gitárjátékkal. A melodikus 
szaxofondallamra épülő „6/4" is érdekes 
ritmikai megoldásokkal, váltásokkal, 
szólóbetétekkel teszi változatossá a le
mezanyagot. A „Bossa" latinos lükteté
sével, az ütőhangszerek döntő szerepé
vel, a szaxofon és hegedű kontrasztjára 
épít, amit gitárszóló old fel. A „Body- 
guard" szaxofontémája kicsit ismerősen 
köszön vissza a korábbi számokból, 
nem sok újat tesz az eddigiekhez kicsit 
ötlettelen repetícióival, csak az erőtelje
sebb ritmushangsúlyozásnak, kiállások
nak köszönheti, hogy mégis fenntartja a 
figyelmet. Összességében ez egy jó le
mez, Füzy Tibor kompozíciói kiérleltek, 
jól lavírozik a popularitás és a fajsúlyo
sabb megoldások között. A dobos Szűcs 
Tamás szövegei sem tűnnek erőltetett- 
nek, és hangszeresként is jól teljesít: 
pontos ha kell, kemény ha kell, a legfi
nomabb ritmusmegoldásokra is képes. 
Pabst Miklós basszusgitárjátéka amel
lett, hogy megbízható, Jaco Pastorius 
érzelmekkel telített puha hangjait idézi. 
Az album legnagyobb felfedezése per
sze Majoros Dóra, kitűnően megállta 
helyét ebben a számára új közegben, 
élmény hallgatni, remek feszültségte
remtő képességgel van megáldva. A ze
nekar jól hangszerelt kísérettel támasz
totta alá énekét, példás az összhang kö
zöttük. Mindehhez tegyük hozzá, hogy 
bár a Fúzió Jazz Group számos rangos 
fellépést, fesztiválszereplést (Pécsett és 
szerte az országban) mondhat magáé
nak, de nem ebből élnek —  mindegyi
kük komoly hivatással bír —  pedig telje
sítményük alapján bőven megütik a pro
fik színvonalát.
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Dulánszky Jenő emlékezetére

A szerkezet költészete
Befejezte éppen soron lévő számításait, sorszámokat adott a 
dossziéknak és mappáknak, még rendelkezett arról, hogy mikép
pen és hova ültessék a legújabb fát az udvarban. Nem adta meg 
magát, a betegség elleni küzdelem fél évtizeden keresztül eldöntet
lennek látszott. De legyőzte a túlerő. Ez az esély is ismert volt a 
számára, életének ebben az utolsó szakaszában ez lehetett az 
egyetlen ismeret benne, mely nem tudott cselekvő és alkotó tudás 
lenni.

A magyar és pécsi építész társadalom újabb vesztesége, hogy 
Dulánszky Jenő okleveles építészmérnök, vasbeton-építési szak
mérnök november 16-án, 64 éves korában elhunyt. Pécshez kötő
dő emlékezetes, történelmi dinasztia sarjaként született 
1936-ban Pécsett. Itt végezte az Építőipari Tech 
nikumot, itt kezdett dolgozni statikus szer
kesztőként a Pécsi Tervező Vállalatnál, 
majd vasbeton-építési szakmérnöki 
diplomájának megszerzése után a 
Pécsitervnél, a Baranya megyei 
Tanácsi Tervező Vállalatnál, ké
sőbb a Dél-dunántúli Tervező 
Vállalatnál. Szakági főmérnök
ként, statikus vezető-tervező
mérnökként tartották számon, 
kapcsolata azonban az épí
téssel szakmájának egzaktsá
ga ellenére is telve volt spiritu
ális megfontolásokkal, a kemény 
mérnöki tudományok ellenére is 
delejezték a határátlépések kísérté
sei, a szerkezet jelentőségét esztétikai 
értékre fordító módszerek. Minden bizonnyal ez 
volt az oka annak, hogy a magyar építészet fizikai-szelle
mi megújulásában oly jelentős szerepet játszó Pécsi Ifjúsági Iroda 
tagja lett, és hogy élete végéig aktív munkatársi kapcsolatban állt 
az ország legkülönbözőbb részein tevékenykedő —  egykor pécsi 
—  építészekkel. Igen fontosnak tekinthetjük az egymástól rendkí
vüli módon eltérő funkciójú épülettípusok szerkezettervezői munká
it, mint például az egyedi paneles, alagútzsalus lakóépületek vagy 
középületek (Nevelési Központ). Első, jelentékeny, szakmai figyel
met és tanulságos, máig le nem zárt szakmai-esztétikai vitákat pro
vokáló munkája a Csete Györggyel épített orfűi forrásház volt 
(19871-73). Csete Györggyel az együttműködése haláláig emléke
zetes müvek sorát jelentette, melyekben Dulánszky Jenő biztosítot
ta a szerkezet szuggesztivitásával a rendkívüli hatásokat. A halász
teleki (Csepel-sziget) Szent Erzsébet római katolikus templom 
egyedülálló, ragasztott fa tartószerkezetű kupolája (1976-80) után 
a sajnálatosan befejezetlenül, fedetlenül maradt pécsi műjégpálya 
és lelátója (1980-83) volt meghatározó jelentőségű munkája (Pálfi 
Miklósnéval). Ekkoriban születtek ponyvából készült sátorépületei, 
üzletháza és a sportsátor Tabon (1980-85). Holczer Józseffel gon
dolta ki a harkányi római katolikus templom átalakításának szerke

zeti terveit (1986-88) és evvel a munkával párhuzamosan az egy
kori pécsi alkotótárssal, Jankovics Tiborral a hévízi BM üdülő és 
uszoda impozáns faszerkezeteit (1988-90). 1992-96 között épült a 
Csete Györggyel tervezett kőszegi református temploma, 1998-ban 
fejezte be a rendkívüli, feszített szerkezetű ópusztaszeri pavilonok, 
valamint kápolna tervezését és kivitelezését. A beremendi „Megbé
kélés kápolna” munkálatai során —  ugyancsak Csete György mun
katársaként —  a beton héjszerkezet korábban kiaknázatlan lehető
ségeit bontotta ki. 1999-ben —  részint sportszeretetétől is vezettet
ve —  tervezte meg a Makár teniszcsarnok acél tartószerkezeteit. A 
Velencei Biennálé magyar pavilonjának a munkálataival egy időben 
kezdte el a m a még befejezetlen, debreceni, tégláskerti református 

templom, valamint az UPC pécsi kirendeltsége Ver
seny utcai telephelyének átalakítását, építész- 

statikusi tervezését. A nagyobb lélegzetű 
munkák mellett a hatvanas évek elejétől 

tervezett kisebb-nagyobb magánépü
leteket is, melyek között voltak 

emeletráépítések (Pécs, Szt. Ist
ván tér 7.), társaslakóház-bővíté- 
sek (Angster József u. 3/C), or
fűi nyaraló, kilátótorony a cser- 
szegtomaji arborétumban, 
komlói társas lakóházak, ola- 
szi pedagóguslakások.

Munkásságát és emberségét 
számos díjjal ismerték el. Meg

kapta a Kiváló Munkáért érdem
érmet, a Kiváló Újító kitüntetést, 

többször az „Év legjobb műszaki alkotá
sáért” odaítélt nívódíjat. Az ópusztaszeri Nem

zeti Park „Erdő és ember” című kiállításának pavilonjaiért, 
kápolnájának szerkezettervezéséért elnyerte a Magyar Építőművé
szek Szövetségének „Csonka Pál érdemérmét" 1997-ben, ami a 
mesterség, a tudomány és a művészet egységében élő alkotót, an
nak mindenkor az embert szolgáló, annak erkölcsi integritását ele
venen tartó építészetét ismerte el. A beremendi „Megbékélés kápol
na” szerkezettervezői és kivitelezői munkájáért 1998-ban „Beton
építészeti díjat” nyert. Egyik utolsó munkája volt az Echo legutóbbi 
számában felidézett Velencei Biennálé —  Maróti Géza tervezte —  
magyar pavilonjának szerkezeti átalakítása, tetőterének beépítése, 
mely munkát az év tavaszán még „művezette” is.

Dulánszky Jenő az építészetnek az a csendes és szigorú mes
terségének falai közé visszahúzódó munkása volt, akinek szerepét 
az építészet lényegét esztétikai perspektívából értékelő ítélet nem
igen ismeri fel. Annál nagyobb megbecsüléssel támaszkodott szak
tudására és felelősségérzetére maga az építész szakma, amely 
most az elvesztett értékhez mérhető megrendüléssel búcsúzik Du
lánszky Jenőtől.

Aknai Tamás
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U T O L S O  O L D A L

Mendöl Zsuzsa művészettörténész, a város kultúrájának megfontolt szavú kutatója mindig figyelmet követelő mondandóival méltán tarthat számot arra, hogy az Echo bár
mikor, bármivel kapcsolatban kinyitja ajtait számára. Ezúttal ugyan városlakóként írta le kéretlenül a gondolatait és juttatta el kéziratát az Echóhoz, de felfogásából áttetsző
én kitűnik a tudós finom rendszerekben és összefüggésekben is otthonosan eligazodó érdekeltsége, amellyel ha vitatkoznunk is kell, megfontolásai érdemes, bár sok tekin
tetben lefolytatott vitákra hatalmaznak fel.

Evidencia: a város építésének, alakításának éppen soron következő tennivalói sokak számára dilemmaként jelennek meg. Abban az esetben természetesen, melyben lé
teznek a szándékok, a célok, a hozzájuk rendelhető jogi és anyagi eszközök. Az említett evidencia azonban csak a mozgás közben érhető tetten. A némaság, a cselekvésre 
képtelenség és az akarattalanság nem követeli dilemmák feloldását. A Jókai tér millenniumi átalakulásának, az újabb funkcionális téralakítási elképzeléseknek a megfogalma
zása során is eldöntendő kérdések sokaságával találkoztak a tervezők. De Pécs városának egyszerű története megköveteli, hogy mérlegeljük a benne fellelhető statisztikai 
tendenciák irányait. A város határain beiül számos ok miatt, de folyamatosan és mindig alakultak a formációk, folyvást felvetődtek újabb és újabb térformálási elképzelések, 
amelyek az éppen meglévő módosulásával jártak együtt. Ezek között nem egy szerencsétlenül, mások igen szerencsésen befolyásolták e terek alakulását, kivétel nélkül úgy, 
hogy a „régi és új" párbeszéde aktívan folyt eközben. A Jókai tér életének újrateremtése évekkel ezelőtt megkezdődött. Rekonstrukcióval, helyreállításokkal, új közszolgálati 
és frivol kereskedelmi funkciók megjelenésével, emlékkúttal, egyre nagyobb mennyiségű és egyre el
térőbb típusú gépkocsival. Változások sokaságával, amelyek úgyszólván kaotikus állapotokat terem
tettek. A millenniumi terv a Jókai tér mainál távlatosabb funkcióit kívánja életre kelteni és ezek meg
ragadása közben a tervezők lefolytatták a Mendöl Zsuzsa művészettörténész írásában is megjelölt 
szempontok ellenőrzését. Ennek ellenére kötelességünknek tartjuk, hogy a nagy felelősségérzettel,
„városlakóként"papírra vetett sorokat csorbítatlanul közreadjuk, melyekkel, ha nem is mindenben ér
tünk egyet, tiszteljük azokat komolyságuk, a szerző városféltése, tiszta szándékai miatt. (A szerk.)

Egy városlakó gondolatai a Jókai tér 
tervezett átépítéséről
A Művészetek Házában kiállításon mutatta be Dévé
nyi Sándor építész munkatársaival: Bencsik István és 
Pál Zoltán szobrászokkal készített javaslatát a Jókai 
tér és környéke átalakítását célzó millenniumi emlék
mű elhelyezésére. A helyi tv Jelenlét műsorában 
(október 23.) elhangzott beszélgetésen is népszerűsí
tették elképzelésüket, s'a reklámújságban is olvashat
tunk e terv érdekében lobbizó véleményt.

A millenniumi köztéri szoborállítási hullámból nem 
maradhat ki Pécs sem, hiszen minden feltétel adott 
ehhez: vannak terei, Kossuth-díjas szobrásza és épí
tésze, kövek a hegyekben, s a magasztos célra anya
giakat biztosító városvezetés. Örülünk is a művészek
nek feladatot és munkát biztosító, a várost gyarapító 
gesztusoknak, terveknek. A kampányszerű szoborállí
tás elkapkodott irama országszerte ugyan leginkább 
a közhelyes köztéri szoborállítás gyakorlatát folytatta: 
államalapító királyunk alakját, vagy a szent koronát 
választva leggyakrabban ez alkalomhoz illőnek. A pé
csi tervek e gyakorlattól eltérően egészen egyedi 
megoldással kecsegtetnek: egy egész városi teret, 
történelmileg kialakult, mára meglehetősen egységes
nek mondható miliőt kívánnak átváltoztatni, áldoznak 
fel ez apropóból: A Jókai teret ki akarják szakítani 
a környező utcák rendszeréből és forgalmából, meg
szüntetve illetve ellehetetlenítve átjárhatóságát: szob
rokkal, meggyűrt burkolattal, kóütközők tiltó ritmusá
val, fákkal, vízcsorgóval és medencével, nagy fákkal 
amolyan városias „kőkert” pihenővé, vonzó tartózko
dóhellyé kívánják alakítani. Mindez milyen csábítóan 
hangzik! Főként a beígért „mediterrán jelleg”! Pedig 
ez már megtalálható e térrel szomszédos Elefántos 
tömb belsőben is: megtapasztalható a kőburkolat öre
gedése, a kőpadok koszolódása, a nyári hőség kat
lanhatása, tikkadt délszaki cserjék, és dézsanövények 
„mediterrán idézeteivel”. Ez a mostani terv a város 
több pontján (pl. Színház tér) már elkezdett, mintába 
rakott, anyagtobzódó, költséges térburkolásra itt ten
né fel a koronát: valóságos kő-katalógust nyújtva: 
a szem valóban gyönyörködhet a szürke bazaltkövek, 
a szabályos és szabálytalan kőlapok színbeli és 
plasztikai gyönyörűségein: a sárgásbarnától a fehérig 
terjedő harmóniákat egybeterelő szürke raszterig, ami 
sajátos eklektikával kapcsolódna a betorkolló utcák 
viakolor burkolatához. Persze járni rajtuk —  pláne kö
römcipőben —  már kíván némi egyensúlyérzéket.
A téli havas, fagyos idő különösen érzékletesen átél- 
hetővé teszi majd ez anyagbeli és plasztikai különfé-

leséget! A tervbe vett fákkal a térfalakat 
alkotó szép, és végre rendbe tett ház
homlokzatok elfedődnek. Azzal, hogy a 
térnek (a Munkácsy és Perczel utcákból, 
a Széchenyi tér felől) a Jókai utca felé 
áteresztő —  érintő forgalmát megszün
tetnék, a Ferenciek utcája üzletforgalmát 
és lakóinak életét, működését nehezítenék: árufeltöl- 
tés, költözés, mentők, tűzoltók behajtása e „túlontúl 
berendezett" térségen ellehetetlenülne. A szobrok 
anyagában folytatódik az anyagtobzódás: a külföldi, 
drága fekete márvány drapériaszerűen felgyűrt, 
fényes formáitól a rusztikusán megmunkált felületű 
rózsaszín kövekből alakított csörgő, a szürkés, meg- 
munkálatlan kőből geometrikusán, steril formájának 
ellentétével előbukkanó köznapi széknek emlékműlé
tet nyújtó megoldásával. Pedig e terv egészében 
megnyerő: a szobrok monumentalitása azonban ide
gen és egymást kioltó lenne e kis térbe zsúfolva.

Meglehetősen fellegjáró a terv, a valóságtól és 
adottságoktól elrugaszkodó, nem itt kell pihenópark —  
szoborkertet létesíteni! A megvalósítás költsége már 
így is tetemesnek tűnik, pedig a tér régészeti megku
tatását nem hallottam, hogy belekalkulálták volna! Pe
dig ilyen dimenziójú átalakításnál —  a törvény is köte
lezi —  a terület feltárását. Ez is hozhat olyan megle
petést, ami megőrzésre és in situ bemutatásra érde
mes, ami megváltoztathatja a tervezésbe belekalkulál
ható adottságokat.

Meghökkentő számomra az is, hogy a 
Dévényi—Pál—Bencsik tervezet úgy foglalkozik a Jókai 
térrel, mintha nem is lenne ott a Zsolnay gyár állíttatta 
centenáriumi Zsolnay kutacska (Gazder Antal, 1968). 
Tervük átgázol rajta, meg sem próbálták koncepció
jukba bekapcsolni, mint a tér megőrzésre érdemes, 
egy korszak ízlését, kultúráját és törekvéseit nívósán 
kifejező objektumát. Pedig e tervező kollektíva min
den építő és alakító munkáját a város tradícióinak, 
építészeti értékeinek védelmével deklarálja. Az idei 
velencei építészeti biennálé jelszavát: „több etikát, 
kevesebb esztétikát a városépítésben” az egyik 
„legjótanulósabban” magáévá tevő magyar kiállítók 
manifesztuma is már példaszerűen telített volt etikus 
gondolatokkal és megnyilatkozásokkal. De íme a gya
korlat, úgy tűnik, igencsak más nálunk is: a minél jö
vedelmezőbb megbízás kiötlése és elnyerése, amit 
aztán a beleölt milliók emléke és nehézkedése óv 
meg és tart meg ideig-óráig. Egyébként éppen e sok
féle kőanyag felfagyó romlandósága meglehetős

rendszerességgel e térre újabb milliók ráköltését ten
né szükségessé. (Mindenesetre csak e burkolat árá
ból egy szerényebb hajléktalanszálló is megépíthető 
lenne.) A millenniumi megújításként e téren elegendő 
az aszfaltburkolat cseréje, a kővázák virágainak gon
dozása: A Zsolnay centenáriumi kútból pedig nyaran
ként csorogjon egy kis víz, odacsalva felfrissülni a 
madarakat. Hagyjuk meg az utcát és e teret a közle
kedésnek, a rendezvényeknek pedig a szabadtéri 
színpadot kéne visszaállítani, ami méltóbb helyszíne 
lenne ezeknek, mint a Színház előtti tér, vagy a 
Széchenyi tér, s most e kis, a régi Pécs világát idéző 
teret is ilyesmire kívánnák befogni, kikapcsolva a vá
ros hétköznapi életéből.

A Jókai téren a Zsolnay centenáriumi kút a 
Zsolnay Vilmos-emlékkútnak mind anyagában, mind 
méretében kissé párdarabjának számít. Politikailag 
indifferens, s esztétikailag semmivel sem rosszabb, 
mint korának egyéb köztéri alkotásai, sőt az akkori 
modernitás képviselője! Zsolnay Vilmos halálának 
centenáriumán igazán méltatlan gesztus lenne a vá
ros vezetősége részéről és a város művésztársadal
mától eltávolítani az általa alapított gyár háborúk utáni 
magára találásának, a várost a biennálék helyszínévé 
avató kerámiatradíciót megalapozó, e fellendülésben 
domináns szerepet játszó porcelángyár újkori megúju
lásának kezdetét jelképező alkotást. Ez a kapitalista 
kiszorítósdi játék, inkorrektségének gusztustalanságá- 
ról már nem is ejtek szót: ha ez gyakorlattá válik, bár
melyik köztéri szobrunk sincs biztonságban, csak egy 
jól lobbyzó alkotógárda kell, aki új elképzeléseivel 
bármikor félresöpörve a régit, önmegvalósíthatja 
magát.

Tisztelem és értékelem e tervező-alkotógárda 
minden tagját és munkásságát: e tervük —  a járófelü
let kivételével —  értékes és szép, de nem erre a térre 
való. Pécs szanált keleti városrészén nagy térségek 
vannak, ott még a térfalakat is megtervezhetnék e tér
berendezésükhöz, e sok szép szobrászi ötlethez, ha 
a közönség megszereti, odaszokik. A halhatatlanság 
nem csak a belvárosi szűk négyzetmétereken terem!

Mendöl Zsuzsanna
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Jókai tér az Elefántos házzal az 1900-as évek elején



„Borban az igazság -  
In vino veritas”

M o n d j á k ,  „ a  j ó  b o r n a k  n e m  k e l l  c é g é r ” , d e  h o g y  t u d já k ,  
P é c s  b e lv á r o s á b a n  a  J ó k a i  t é r  7 .  s z á m  a l a t t  V 1 N O T É K A  
n é v e n  b o r s z a k ü z l e t  k í n á l j a  B a r a n y a  é s  a z  o r s z á g  l e g k i v á 
l ó b b  p a l a c k o z o t t  m i n ő s é g i  b o r a i t ,  p e z s g ő i t .

S z o l g á l t a t á s a i n k :
—  H á z i  v in o t é k a  k i a l a k í t á s a
—  N é v r e  s z ó l ó  p a l a c k -  é s  p o h á r g r a v í r o z á s
—  D í s z c s o m a g o l á s
—  K ü lö n b ö z ő  p o h a r a k ,  k e ly h e k ,  k a n c s ó k  s t b .
—  E s k ü v ő r e ,  e l j e g y z é s r e ,  r e n d e z v é n y r e  h o r d ó s b o r - a j á n -  

l á s ,  h á z t ó l  h á z i g  s z á l l í t á s
—  C é g e k n e k  n a g y o b b  t é t e l  r e n d e lé s e  e s e t é n  n é v r e  s z ó l ó  

p a l a c k o z á s
—  I n f o r m á c i ó k  a  V i l l á n y - S i k l ó s i  B o r ú i r ó l  é s  m á s  

b o r v i d é k e k r ő l
—  K i s -  é s  n a g y k e r e s k e d é s

S z a k é r t e l m ü n k e t  é s  v á la s z t é k u n k a t  a z  Ö n ö k  s z o l g á l a t á r a  
a j á n l ju k ,  h o g y  a  k ö z ö s e n  k iv á l a s z t o t t  b o r  e l f o g y a s z t á s a  
e g y  e m l é k e z e t e s  g a s z t r o n ó m i a i  é lm é n n y é  v á l j é k .

VIN O TÉKA
P é c s ,  J ó k a i  t é r  7 .

T e l . :  ( 7 2 ) 3 1 3 - 3 3 1  
N y i t v a  t a r t á s :

h é t f ő t ő l  p é n t e k i g  9 . 3 0 - 1 8 .0 0  
s z o m b a t o n  9 . 3 0 - 1 3 .0 0

A  klasszikus...

In ternet
színház,

koktél- és jazz-klub

Pécs, Janus Pannonius utca 11. (Sétatér)

telefon: (72) 210-661
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