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A legfőbb érdek
Az idő haladtában megváltozó emberi kapcsolatok, 
célok, feladatok, a munkaeszközök állapota vagy 
a kulturális információk éppúgy tükröződnek 
a művészet éppen adott alakzataiban is, mint 
a köznyelvben. A műtárgy médium azonban önmagát 
is közvetíti, ami lényegében csak annyit jelent, hogy 
a jel- és nyelvteremtés feladatát némi önkénnyel 
valósítja meg. „Külön világot alkot” — magának. 
Konvencióvá válásához idő kell, a „beépüléshez” 
szükséges idő általában a megértés és elfogadás 
ideje is. A művészet jól sikerült műveletei többnyire 
csupán ennek az időnek az ajtaját nyitják résnyire, 
melyen keresztül aztán az érlelődés áramai jöhetnek- 
mehetnek. Eredményesek lehetnek.

Kószálunk tereinkben és tárgyaink között.
Naponta éljük, gyakoroljuk a hozzájuk kötő magánli
turgiákat, megismertük részleteiket, némi természetes 
beletörődéssel unjuk is azokat, miközben ezen 
apróságok jóvoltából egyre vastagabb bennünk az 
otthonosság érzése. És miközben ezt rendkívül jóleső 
emóciónak tartjuk, nincs ellenkezés bennünk 
hatókörének gyarapítása ellen. Természetes igényünk 
van a változtatásra ezen a téren is. A változások 
korántsem kockázatmentesen tevékenykedő ügynökei 
a művészek. Az építészek, írók, szobrászok, muzsiku
sok, táncosok és mindenki, aki az idézett köznapi 
„liturgia" megújításán munkálkodik. A művész alkal
masságának egyik mértéke kíváncsiságának hőfoka. 
Ez hozza mozgásba a figyelmét. Figyelmének sikeres 
célra tartása pedig éberséget követel tőle. 
Módszereiben a helyzet meghatározása is 
nélkülözhetetlen. Első kérdései: mi történik ma az 
emberrel, mi történik a környezetével? A válasz 
minősége az éberség, kíváncsiság és alkalmasság 
függvénye. Megismerés tehát a művészi 
tevékenység, előhívott, felfedezett ismeretlenek szám
bavétele. Alkalmi eredménye, hogy a jelen minősítése 
bekövetkezik. Meghatározások születnek. Nem titkolt 
és nem tagadott dolga ez a művészeteknek.

Kisimul az arca és könnyen fakad mosolyra, aki 
hisz valamiféle igazságban. Aki ismeri azt, tudja, és 
képes formát adni neki, az delejezi környezetét. Arca 
ugyan borús olykor, de tekintete magabiztos és szavai 
lényegre törőek. Gesztusai az éppen használt 
nyelveken is érthetőek. Érzéki mindez a javából.
A változás titkos tényeinek felismeréséből és a 
nyelvek szenzuális értékéből táplálkozik a művészet. 
És valami ugyancsak titokzatos érdek jelenlétéből.

Fülep Lajos, a Zengővárkonyban élt, pécsi 
egyetemen Dante korát tanító művészetfilozófus és 
művészettörténész írta egy Derkovits Gyuláról szóló 
hírlapi cikkében: „Legnagyobb érdek az egziszten
ciális”,

Aki még idáig is eljut az Echo olvasásában, az 
alighanem meghökken. Fülep, a református pap írhat
ta ezt? Hiszen éppen a hitben gazdag valóságszem
lélet alapvető követelményének látszik a kijelentéssel 
szembefordulni. A szellemi szféra elsődlegességének 
vélelmével. Minden lelkipásztor küldetésének funda
mentumával. Miért mondta ezt, és miért így mondta?
A „józan ész” birtoklásának hitében milyen 
késztetésre idézhette fel Fülep az ismert kanti 
axiómának („Das Schöne gefállt ohne alles Interessé.” 
— „Szép az, ami érdek nélkül tetszik.”) az ellentettjét? 
Menjünk utána állításának.

Ami az érdek megléte nélkül fogadható el — ha 
egyáltalán létezik ez az esély —, erősen ellentéte az 
egzisztenciális érdekből bekövetkező elfogadásnak.
A kanti elméletben a művészethez viszonyulás érdek 
nélküli, passzív szemlélődés. Ebből következik, hogy 
a kontempláció semmit sem változtat, semmi érdek 
nem fűződik ahhoz, hogy változtasson, hiszen azért 
érdek nélküli. Ráadás az egzisztenciálisan fontos dol
gokra. „Ajándékba luxus” — ahogy Fülep mondta.
A valóságban ellenben a művészet közvetlenül, nyíl
tan, vagy közvetve mindig egzisztenciális jelentőségű. 
Ma sincs másként. A művészet nem luxus. Lehet sat
nya, lehet funkciótlan, lehet, hogy perifériára kerül. Az 
is előfordulhat, hogy egyáltalán nincs művészet, mert

nincs rá szükség. Nincs miért, nincs kinek.
Százmilliók élnek úgy, hogy azt sem tudják mi fán 
terem ez a furcsa ideológia. Valami van nekik is azon 
a helyen, de annak nincs elmélete és piaca. Nem 
Kunst.

És lassan rátalálunk Fülep érvelésének sarokpont
jára. Azt a meglepő állítást tette, hogy maga a „vallás 
is csak addig van, amíg existentialis, ha luxus, vége”. 
A művészetet minden materializmusa, gyakorlatiassá
ga ellenére a vallással, a hittel tette egyenértékűvé.
A vallás és a művészet egyaránt a valóság titokzatos 
övezeteibe világít be. A művészet is megszűnhet, 
lehet, hogy a vallás is eltűnik, és csak a hit marad.
Az, hogy tízezer évekig volt valami ezen a helyen, 
nem garancia arra, hogy mindig lesz. De ha egy 
közösség beépítette életébe, akkor szükségszerűen 
egzisztenciális jelentőségű is. Ez nem elméleti 
kérdés, a priori tétellel nem intézhető el, tény-állítás, 
amelyre először egy tény-tudomány hivatott felelni.
Ha válaszát megértjük, nem kell fetisizált „dogmákat 
követnünk vakon”. Sok azonban a dogma, és akad 
fétis is. Ezeket ritkán porolja le jókedvéből az ember. 
Csak, ha egyszer és igazán a valósággal kell szem
benéznie. A „szép" fogalma és a hozzá kapcsolódó 
beidegződések ekkor szinte akadályozzák a 
műveletet.

A titok, ami a valóság működésében a „még nem 
megismert" fertályokon sejthető, a művész alapanya
ga. A titok a valóság alkotórésze. A művészt karban
tartott alkalmassága is inti arra, hogy felfogja a köz
napok szöveteiben megbújó lassú változás erjesztő 
mikrobáit. Ha nem talál ilyeneket, és beéri a meglévő, 
éppen adott jelzéselemek váltogatásával, messzire is 
juthat akár. Oly mennyiségű jól ismert jel áll rendel
kezésünkre, hogy belőlük tetszőleges számú variáció 
létrehozható. Létre is hozzák ezeket. Minden korszak 
művészete bőséggel kanalazott a visszafelé tekintő 
esztétikai érvek medréből. De azért boncolgassuk 
néha a hamis dogmákat!

„A művészet nem luxus”



FO
TÓ

K
: 

K
Ö

R
T 

V
É

LY
E

S
I 

LÁ
SZ

LÓ

A települések, közösségek fizikai 
keretei is folyamatos átalakulás
ban vannak. Pécs műemlékekben, 
emlékművekben gazdag város. Ör
vendetesen gyarapodik javaiban, 
köztéri műtárgyakkal is. A követ
kező írásaink ebben a körben ke
restek válaszra váró kérdéseket.

Közterek j

A meglepetés
Egy jelzés csak. Az 1993-as Velencei Biennálén 
Hilla és Bernhardt Becher— a hetvenes évek egyik 
általánosan elfogadott és megismert műfajának, 
a konceptuális fotográfiának mesterei — kapták a szob
rászati díjat. A zsűri a jellegzetes valóság-tipológiák, 
dokumentatív fotósorozatok készítőinek ítélte azt. 
Rögzítsük a furcsa tényt. Tehát a szobrászati díjat.
A fotót ebben az ítéletben a valóság kiterjedéseit és 
hatásos eszmei döntésekkel alátámasztott, kiválasztott 
részleteit közvetítő médiumnak tekinthetjük egyedül, 
hiszen nincs létezésében semmi, ami a hagyományos 
szobrászat bármely karakterjegyét felidézhetné. Amit 
a két alkotó fotóvilága a maga interface funkciójában 
ábrázol, az valóban időbeli, anyagi és térbeli jelenség. 
De ha tetszik, akkor több is. Megcélzott valóságuk 
értékelése, módszer, ami újabb — és a díj megítélése 
szerint — felismerésekhez vezetett. A „józan ész” 
számára nehezen befogadható verdikt volt ez.
Jelképes jelentéssel is rendelkezett nyilvánvalóan.
De minek teremtették meg a felismeréseit és minek 
a jelképeit? A valóság érzékelésben és értékelésben 
is drasztikus átalakulásának, a dolgok, tények ma 
mindennél jellemzőbb „anyagtalanodásának (demateri- 
alizációjának)”.

Nem kertelek, már az elején leírom: alig hiszem, 
hogy vannak örökéletű műfajok. Nem tűntek persze tel
jesen el, olykor speciális művészi megfontolások 
nyomán előkerülhetnek, de ekkor már többnyire meg
tapad rajtuk az idegen, új kor és a más, átalakult

kultúra sokféle stilizálása, át- és újraértékelése. 
Portréfestésról szólni ma? Csendéletekről? 
Tájképekről? Aktról és városképekről?
Emlékművekről? A jelen kiállítótermeit járva, a modern 
művészet múzeumait megismerve, a ma városi 
életének európai és tengerentúli atmoszférájában 
időzve természetes magától értetődéssel számolunk 
le az említett műfajokkal. Tökéletesen befogadható, 
olykor a teljesítmény láttán megilletódöttséget kiváltó, 
egyeseknél mély érzelmi és érzéki hatásokat keltő 
alkotások sora teszi megragadhatóvá őket.

Hol?
A történelemben. Gyűjthetóek, eladhatóak, idegen- 

forgalmi látványosságként forgalmazhatóak. Talán még 
folytathatóak is ideig óráig. De említettem az emlék
műveket. Maradjunk ezeknek a közelében. Pécsett és 
a környékén is születtek ilyenek. Tények ezek végre, 
melyekkel szembe lehet nézni, melyeknek programja, 
anyaga, kiterjedése van. Szakadatlan, eltérő ritmusú 
sorokban, más-más szándékokat és eszményeket 
közvetítve, de újabb és újabb szobrok jönnek létre ma 
is. Makrisz Agamemnon Felszabadulási emlékműve 
a város fölötti hegyoldalban. Az Ötvenhatos emlékmű, 
Farkas Ádám munkája a 48-as térre, Réger Tibor 
II. világháborús emlékműve a pécsi Barbakánnal 
szemközti teresedésre került. Méltán emlegetett 
esemény volt a szigetvári vár előtt a Bencsik István 
millenniumi emlékművének, és a székesegyház déli 
kettős kapuzatának, Rétfalvi Sándor szobrászművész 
alkotásának felállítása. Két éve vált teljessé az Aradi 
vértanúk útján az 1849-es október mártírjainak portré-

szobrok
sorozata és egy éve került Batthyány Lajos miniszterel
nök büsztje a Kossuth térre. Pécs-Baranya művészei 
nemrég kiállításon mutatták be azokat a terveiket, 
melyeket településeink közterein gondoltak felállítani. 
Most pedig a Jókai tér tervezett átalakítása biztosít 
kihívó impulzusokat a közterek alakulása iránt érdek
lődő számára. Érezhetően napirenden lévő feladata 
lett a városlakónak olyan műtárgyakról véleményt 
alkotni, olyan tárgyakkal, tér-alakulatokkal, testet öltött 
ideológiákkal kapcsolatokat kialakítani, amelyek min
dennap megélhető város-látványait megváltoztatják.

A hiedelmek
Azt mondják, nincs más, jobb hely a modern 

művészet fennmaradása számára, mint a modern 
város. Mégsincs vitatottabb helye a modern 
művészetnek, mint a város. A modern falut, mint 
lehetőséget csak azért nem vitathatjuk, mert alig van 
adatunk a kapcsolat valószínűségére. A tizenhatodik 
század óta — mióta az ember megélte és alakította tér 
minőségéről éppen annak problémáitól hajtva rendsze
resen gondolkodunk — a város vagy bármiféle 
település nyilvánossága elé kerülő műtárgy élő, eleven 
viták tárgya. A viták általában érintik a település 
építészeti-optikai minőségét, amihez az illeszkedést 
vagy kontrasztot tartják kívánatosnak.

A közösségek ezen kérdéskörben többnyire éles 
ellentéteket tartalmazó véleménye is segít megismerni 
a nyilvánosság tereiben „működő” emlékmű, szobor, 
plasztikai jel természetét. A viták gyakran érzelmi túlzá
soktól sem mentes hangneme és a felhasznált érvek 
igen gyakran rendszeridegen volta is utal arra, hogy a
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mesék
nyilvános terekben elhelyezkedő modern műalkotás 
mindmáig egy mély és alig áthágható szakadék 
meglétére utal, ami a művész, műveket támogató 
mecenatúra és a közösség befogadásra készsége 
között tátong. De volt-e mindeddig jelentősége, valami
lyen következménye annak, hogy a társadalmi 
diskurzus folyik? Hogy a közösség az önmagát meg
alkotó folyamatban él a műalkotás ébresztette fel
szólítással és kiteljesíti azt? Nemcsak az a kérdés 
egyebekben, hogy mi tesz modernné egy várost, és 
hogy ez a tény önmagában miért éppen a modern 
művészetnek kedvez másutt a leginkább, hanem az, 
hogy ezt a kérdést milyen tapasztalatok és érzelmek 
tétetik fel velünk? Milyen vágyak fejeződnek ki benne, 
ha szűkössége korlátoz, és mit jelent, ha huzatosán 
szabad, követelményektől mentes a rendelkezésre álló 
közösségi tér.

Talán nem frivol feltenni ezeket a kérdéseket egy 
településen és közösségben, melyeknek legértékesebb 
monumentumai éppen most kerültek be a világörök
séget nyilvántartó jegyzőkönyvekbe. Pécs 
városképfestészete, a legkorábbi metszetektől Weber 
Xavér Ferenc, Gábor Jenő, Gebauer Ernő vagy 
Körtvélyesi László dokumentációjáig olyan vedutákat 
jelenít meg, amely mögött a település részleteinek for
mai-festői értékei sokat sejtetőek, önmagukban való 
értékük őrzésén kívül még érdeklődést is ébresztenek 
abban, aki ismeretlenként rájuk tekint. Színükben, 
arányaikban, rendezettségükben és rendezetlenségük
ben, anyagaikban, elhasználtságukban, az igényes és 
igénytelen megoldások elosztásában, a terek és 
tömegek ritmusában rendelkeznek néhány olyan saját
ságos formaösszefüggéssel, amik magukat kelletően

ajánlják a művészeknek. A művészek észlelték, észle
lik és visszaadták-visszaadják a város látvány szem
pontjából legjobbnak tekintett minőségeit.

A repedés
A köztéri szobrászat szempontjából ennek az 

egésznek egyetlen igazán fontos következménye van.
A városban, amely a folyamatos szűkösség történelmi 
állapotaiban alakította ki formai jellemvonásait, így 
Pécsett is, aránylag jól felmérhető, sajátságosán 
jellemző térarányok jöttek létre. A „hely szellemét" igen
is hordozzák építészeti tereinek és tömegeinek rendjei. 
Az egyemeletes és földszintes, még az egyházi 
„negyedben" is szerény reprezentációt felvonultató 
architektúra kereste és megtalálta a kultusz, valamint 
a köznapi fizikai funkciók szolgálatára a léptékben, 
anyagban elegendően elégséges megoldásokat.
A fülkeszobrokat, emlékoszlopot, obeliszket, kőkeresz
teket, vízvételi helyeket, kádakat, kutakat, kerékvető
ket stb. Ezt a rendet zavarta meg először a főtér körüli 
szálloda- és bérházépítkezés a XIX. század derekán, 
és fokozták a térérzékelés diszharmóniáját a század- 
fordulón épült városházának valamint a Takarékpénztár 
épületének, a szűk Király utcába beékelt többemeletes 
szálloda-, hivatali és lakóépületeknek a tömbjei.

Mindezek azonban talán még mindig elfogadhatók 
voltak egy harmincezres lélekszámú, ugyanakkor 
komoly hadászati és bányászati perifériákkal, majd 
repülőtérrel is rendelkező középváros lényegében 
patriarkális életének kereteként, annak reprezentáció
jaként. Ebben a történeti periódusban két nagysza
bású, de nem kevés konfliktust leplező emlékmű épült 
Pécsett. A Kossuth és a Zsolnay emlékművek. A város 
gazdasági és politikai tájékozódásának irányai pél
damutatóan érthetővé lettek téve e két nagyszabású 
műben, Horvay János alkotásaiban. A köztemető is 
ebben a periódusban népesült be síremlékekkel, 
melyek már erőteljes reprezentációs megfontolásokat 
is jeleztek, tehát az eredeti funkció szolgálatának 
céljától, a megfelelő vallás jegyében azonosító, az 
elhunyt emlékét őrző, felidéző funkcióktól némiképpen 
eloldott értékpreferenciákat jelenítettek meg.
A társadalmi és gazdasági státusok kérlelhetetlen 
egyértelműséggel rekonstruálhatók a temetőkben.

A mese
Victor Hugó az 1482-es párizsi Notre-Dame-ról írt 

híres regényében (1831) jegyezte le a helyi referen
ciákban gazdag városi tér, a „beszélő építészet" közel
gő halálát, amikor arra utalt, hogy a könyv, az írás az 
építészet és kultusz minden elbeszélését és utalását 
képes sűríteni, a megismerés számára átadni. Csak 
azt jelezte, hogy az építészethez kötött szobrászatnak 
el kell veszítenie a közösség előtt az érdekességét és 
azt nem, hogy az elbeszélő értékek valami mássá is 
átalakulhatnak. Benne mégis ott volt a XIX. századi 
modernizáció emberének fogyatkozó bizalma a kultúrát 
közvetítő, de egyszersmind materiális városi környezet 
„olvashatóságával” kapcsolatban. A meghatározó kul
tusz, erkölcsi-emberi példa, történelmi sorscsapásokra 
emlékeztető, felhívó jel alkalmasságával kapcsolatban.
Az elbeszélés területe a könyv. Az írás, mely az infor
mációt a lehető legegyszerűbben rögzíti és továbbítja.
És ennek a szkepszisnek nem egyedüli oka volt az, 
hogy Hugó az első igazi tömegkommunikációs for
radalmat mint újságíró személyesen is átélte, hanem 
az, hogy mindehhez társult a fotográfia, a képes és 
szöveges reklám is. Daumier számos litográfiája 
árulkodik arról, hogy mint lepik be a homlokzatokat 
a nagyméretű festett reklámok, és látjuk azt is, hogy 
miképpen emelkedik fel a léghajó a város fölé a híres 
fotográfus, Nadar fényírdájának reklámlepedőjével.
Hugó csak továbbgondolt egy folyamatot és elmondta 
előérzeteit. Az új polgárság a pécsi temetőnél 
jegyzettekkel megegyezően természetes 
érdekérvényesítésének lehetőségét látta abban, hogy 
köztéri szobrokat állítson.

A történelmi város a XIX. század végén így kapott 
egy utolsó lehetőséget arra, hogy „elbeszélő" tér 
legyen. Háborús emlékművek, hadászati fóemberek, 
politikusok és üzletemberek szobrai, máshol 
diadalívek, hősportrék, elszármazottak arcképcsar
nokai, a színházak homlokzatára ültetve nagy drá
maírók és színészek, koncerttermek mellvédjeire állítva 
a zene géniuszai kerültek be az átalakuló, a történetitől 
eltérő léptékben fejlődő város képébe. Szolgálta az új 
„elbeszélő” térformák gazdagodását, hogy a klasszikus 
antikvitás átírt szobrászati patronjait nagy 
példányszámban volt lehetséges malterba, gipszbe, ->
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E L M É L K E D Ő

Hilla és Bernhard Becher: Hűtőtornyok. 1 9 5 9 -7 2  
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A lexander C alder: A  terek őrzői. 1971 .
8 m m agas. Hannover, Kurt Schwitters tér 
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betonba, de akár vasba is kiönteni, a küklopszokat, 
atlétákat, atlaszokat aztán oda lehetett küldeni 
a kapualjakba, erkélyek alá, attikák fölé. Mindez 
összekeveredett a még megmaradt történeti „mese" 
anyagával, aminek következtében figyelemreméltó 
„hangzavar" állt elő az építészeti és szobrászati terek- 
tömegek polifóniájából. Az organikus, belső emberi 
arányérzék mértéktartásra és kiegyensúlyozottságra 
érzékeny felindulásait a tekintélyelvű érvek, a sikerbe 
vetett hit, a példák követésére késztető szociáltech- 
nikák nyilvánvalóan elnyomták. Volt és van izgalma 
ennek az eklektikus, sűrű városi sormintának, de 
a kultikus, morális vagy tanító célzat meséjének 
hatékonyságáról egy felszólalást sem találunk.

A szemérem
Pécsett azonban nem volt az építészetben foly

tatása a XIX. században elkezdett folyamatnak sem.
Itt nem formálta át a huszadik század máshol 
meghatározó normáinak megfelelően a városképet 
a modernizáció. Itt csupán egy-két esetben jelenhetett 
meg — három templomon és tízegynéhány 
magánépületen — az a puritán, szerkezetesztétikai 
hatás eszközeit érvényesítő szándék, amely egyébként 
a motívumokban, elbeszélő elemekben gazdag 
történelmi városi tér szempontjából halálos tőrdöfésnek 
is számított. A vasútállomás, repülőtér, villanymű, 
malom voltak az első példái a modern építészeti kon
struálásnak, és ezek bizony semmiféle, önmagukon 
túlmutató idea megjelenítését nem célozták meg. Nem 
tették ezt a sörgyár, a laktanya, tv-torony, hőerőmű, 
Sopianae gépgyár sem. Nem tették a politikai és igaz
gatási szervezetek székházai és a bankok. Ezeken a 
felirat lett volna, ami a történelmi „elbeszélő építészet” 
mintájára valamilyen információt közölhetett volna, de

ezt a tulajdonos, illetve funkció megjelölésén kívül 
másra nemigen használták hosszú ideig. Az „olvas
ható” város adottságaiból az olvashatatlan város ténye 
nőtt ki. A művészet hagyományos eszközeivel képtelen 
ellensúlyozni az elveszett vizuális vonzerőt.
A történeti alakulatokat megőrizni nehéz, élő formává 
tenni őket képtelenség. A modernizációt — abban az 
ütemben és olyan célok, funkciók megfogalmazásával, 
amit ma tapasztalunk — folytatni veszélyes.

Ellenpontok. Mi van?
Emlékművek ma? A kultusz teljes spirituali- 

zálódásának korában? A szélsőségesen individualista 
emberi értékeket kizárólagossá avató képzőművészet 
mai követelményeinek idején? A „nyitott művek", tágas 
metaforák a lehetséges programok tetszőlegesen örök 
vagy tetszőlegesen pillanatnyi viszonylatokat is 
egyformán magukba fogadhatnak. A közösségi terek 
műalkotásai kérlelhetetlen eklekticizmussal fenyeget
nek, ha az alkotó az „elbeszélés", a program közlési 
kötelezettségét a programadó nyilvánosság előtt vállal
ja, miközben saját műtermének, egyéb műveiben 
mutatkozó szándékainak egyebekben semmi köze 
nincs a direkt programokhoz, lineáris futású mesékhez. 
A mai emlékművek — ha mások lesznek, mint 
a közművészet és közkultúra közmegegyezésben 
jóváhagyott és értékelt egyéb teljesítményei — 
csak fokozzák a vizuális zűrzavart. Ha ugyan
olyanok lesznek, akkor a tradíció perspektívájából 
nézve talán jelentéktelennek is tekinthetők, de 
bizonyos, hogy korukkal a „beszélő viszonyt" inkább 
fenn tudják tartani, mint a visszamenőleges esztétikai 
és ideológiai igazolásokat forgalmazó művek. Erdély 
Miklós monumentális Szent István emlékműterve 
a hatalmas, magányos székkel nem támasztott sem
miféle jelentéstani akadályt az értelmezéshez, anyagi 
és léptékminőségei pedig figyelemfelkeltő, még a mai 
reklám formátumaival is versenyképes plasztikai 
értékek lettek volna. A legteljesebb tetszólegességgel 
kiválasztott néhány darab talán ilyen lehet. Érdemes 
egy pillantást vetni majd az évszámaikra is. Wolf 
Vostell „Nyugvó közlekedése" (Ruhender Verkehr) a 
bebetonozott, ámde szállítható 1962-es Opel Kapitán 
kocsival mély, paradox jelentésutalások sokaságát 
eredeztető valóságos élményaktus. A tér és történelmi 
idő meghatározásának keserédes monumentuma 
Claes Olderburg Vakolókanál szobra. 
Tenyérbemászóan idegen, szívmelengetően 
megszokott, harmonikusan kontrasztos. Meghökkentő 
és barátságos. Nincs preparált meséje. Jean Tinguely 
szobra az amsterdami Van Gogh Múzeum hátsó 
kertjében, vagy egy svájci kertben a lassan mozgó hul
ladékkerekekkel, lánccal, a rojtosra kopott vastag 
gumitömlővel, ami lustán himbálózva fröcsköl vizet a 
környezetére mint „szökőkút”. Olyan művekre utalunk, 
melyeknek érdekessége feltétlenül utat biztosít az 
élménnyé és értékké váláshoz. Nemcsak alkotói 
bátorság kell hozzá természetesen, hanem a közösség 
kurázsija is. Brancusi és Calder szobraiban ezt érjük 
tetten. Ami azt fejezi ki, hogy egyik sem fél szem
beszállni az ismeretlennel. Egyebekben minden 
valamirevaló felfedezés egyik ösztönzője ez a 
motívum. Pierre Székely amúgy bámulatos „Kókertje" 
a Káptalan utcában egy fél város vitalizálására alkal
mas, legyúrhetetlenül erős szoborművet vonultat fel.
A „Kőkért" azonban éppen adat- és élménygazdagsága 
miatt lesz a szobrászat és az építészeti tér halála. 
Töredéke jön elő annak, ami kapacitásként megvan 
benne.

Emlékművek ma? Vetekedhet az elmében 
meglévő, információkból összesodorható adatok 
sokaságával, a hullahegyek, csataterek, névsorok, 
portrék azonnali felidézhetőségének esélyét adó forrá-
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sok érzelmeket ébresztő, tömegével egy formai tekin
tetben többnyire redundáns kő, bronz, fa stb. tárgy? 
Amiben valójában nincs talány? Legtöbbször csak 
szájbarágós és egyszerű példázat, amit a magas 
intellektus képes csak valamely hermeneutikai appliká
cióként önmaga javára fordítani. De ez nem a „józan 
ész” reakciója. Tárgy, aminek az éppen ott, éppen itt, 
éppen akárhol megjelenése az elhanyagolt, szemetes, 
villanydrótokkal összecsíkozott térben csak fokozza az 
anyag és tömeg, tartalom és környezet kakofóniáját? 
Ahol az „összehangzó értelem” jelenlétét a „szép” 
megteremtésének feladatával megbízott szakember 
kötelességtudása teszi lehetetlenné. Milyen gyakran 
halljuk: „Kellene ide egy szobor." Vagy azt, hogy: „Hova 
kellene tennünk ezt a szobrot?” Kérdése volt ez egy 
közösségnek, amely éppen megszabadult a 
pestisjárványtól? Vagy kérdése volt ez annak, aki hálát 
kívánt jelenteni teremtőjének az életében bekövetkező 
szerencsés fordulatért? Akadt, adódott hely, anyag, 
lépték. Ma a vizuális érzékelés kondicionálását foly
tató, megkerülhetetlen és naphosszat tartó erőtér a 
piac és gazdaság meghatározta környezet, valamint 
a katódsugárcső. Látásunk belső forma-atlasza már 
nem tartalmazza a kék katáng és a kontyolt tető vagy 
a harmatos májusvégi kukoricaföld képzeteit, 
felidézhető érzeteit. Mit akkor? Tudjuk. És a felis
merések miért nem fejeződnek ki a művészet nagy 
nyilvánosságot jelentő közbeszédében?

Pontosság?
Ne vessük ki eszünkből a következőket. A mass 

média létrehozásának olyan lehetőségéhez jutott az 
alkotó és a befogadó is, amit korábban, nem ren
delkezvén az eszközökkel, kritikusan lenézett. Bár 
hallatlanul izgalmas önmagában is a modern tech
nológiáknak, kommunikációs és médiaiparnak az 
a magas és alacsony művészeti aktivitás között oszcil
láló folyamata, ami kb. húsz éve elkezdődött, és amit 
a koncept, a minimál, a Fluxus, a Language és 
processz művészetek megjelenése tett felfoghatóvá, 
az experimentális műhelyek egy közös deltához 
érkeztek, amitől már nincs messze az a szabad és 
végtelen felület (tér és kiterjedés), mely a globálissá 
tett civilizáció technikai rendszereit a lokális (egyéni, 
közösségi) jelrendszerek továbbítása érdekében 
kénytelen használni. Olyan „köztéri alkotás” közelébe 
kerültünk, amely a legfinomabb személyes 
rezdüléseket is felfogni, vizualizálni képes, képes azt 
nagyobb rendszerekbe felszívni, segít folyamatokat 
algoritmikusán és aleatorikusan végigzongorázni és 
lehetőséget ad a pillanatnak megfelelő legjobb 
választásra is.

A jelen művészetének máshol meghatározó 
princípiumait a hetvenes években találták meg, 
a posztmodern korszak végén, ahol a tér, kulturális és 
időkapcsolatok a gazdasággal karöltve hozták létre 
a „globális" civilizáció körvonalait. Az ezredfordulós 
nemzedékek számára az a semmilyen térképen nem 
szereplő és senki által fel nem mérhető kiterjedésű 
kontinens, amit az informatikai fejlődés létrehozott, 
a hálózatok világa jelzi egy „újabb kor" kezdetét, és a 
fertőzésmentes történelmi vagy természetes környezet 
a megőrzésre méltó talapzatot, ami mindezt fenntartja. 
De ha ezt nem találják meg, könnyen narkotikummá 
válhat a testetlen dimenzió, ahová az információkkal 
végezhető műveletek sikerképességének vonzereje 
visz el.

Számosán úgy emlegetik ezt a kezdetet, mint 
mondjuk az Amerika felfedezésével azonos „ugrást” 
a civilizáció történetében. A gazdaság, a piac, a 
szórakozási szokások végtelen számú eseményei 
a nagy tömöríthetőségű adathalmazok segítségével 
hívhatók elő, a hang- és képhordozó eszközök az elek

tronikus médiumok és a kommunikáció felhasználói 
felületeinek összekapcsolásában jelennek meg.
A hálózatos technológiákkal kiteljesedő „szolgáltatás” 
a gondolkodást és a szórakozást is nagyfogyasztói 
szintre emeli.

Ezen a kibernetikus horizonton a hierarchikus 
szerkezetek megszűnni látszanak. Itt nincs központ 
tehát és nincs periféria, mert minden központtá válik, 
amelyben éppen „tartózkodunk”. Valamiféle szándékolt 
és tervezhető egocentrizmus jelenhetett itt meg, amely 
a „kognitív zajban valósítja meg önmagát”. Ez a „zaj”
(Alapzaj címmel a pécsi egyetem Művészeti Karán 
1997-tól évenként szerveztek a kérdéskörben 
tájékozódó-tájékoztató szimpóziumot) a kommunikáció 
előfeltétele, amely az információt adó vagy vevő 
személyt aktuálisan körülveszi. Az egyéni reakciók 
csupán csökkenthetik vagy fejleszthetik ezt a zajt, attól 
függően, hogy milyen dominanciát szereznek a művek
ben rejtőző erőktől teljes függetlenségben. Nincs más 
csak a szokás és a divat, minden a nyilvánosság előtt 
zajlik. Az utánzás, vagy kissé akadémikusabb megfo
galmazásban a reflexiók és önreflexiók újabb, sűrű 
közege ez, megnyilvánulásai stílusteremtőek, és nem 
csak a „virtuális kontinensen”. Ha igaz amit állítunk, 
akkor a megfogalmazásban egy korszakot feltétlenül 
nagy általánosságban jellemző erőteret írtunk körül.
Mi szerepel ennek részproblémái közül a jelen köztéri 
művészetében? Hol van ma a titok, a talány, minden 
nagy mű egyik éltető eleme?

Be kell látni ugyanakkor, hogy ennek az idézett 
dimenziónak a fejlődése összefügg a mindenkori 
innovációs adottságokkal (kreativitás) és adatfeldolgo
zó, válogató, kombináló készséggel is, nem független
ségben a közvetített tartalmaktól, minőségektől. Ez a 
közeg mai dokumentumait szemlélve valóban behálóz
za nemcsak a virtuális, hanem a valóságos tér egészét 
is, valóságosan is, virtuálisan is elér az elképzelhető 
kiterjedés legtávolabbi pontjáig. A vétel és a kapcso
lódás nyitott lehetőségként áll előttünk, a civilizációs 
centrumokban már „netfüggőségek” alakultak ki, 
a perifériákon még csak „ismeret" van ezekről 
a lehetőségekről.

Milyen emlékművek születhetnek, amikor egy leg
újabb kori földi „fekete lyuk"ellenállhatatlanul szívja 
magába a különbözőségeket és a legjobb úton

Constantin Brancusi: A végtelen oszlop. 1937. 
2 9 ,3 4  m m agas. Tirgu Jiu (O lténia, R om ánia)

vagyunk afelé, hogy valamely mikrochip segítségével 
a virtuális tér „alapzaja” kognitív tudatunk részévé 
legyen? A számítógép, a mátrixok, a virtuális valóság 
művészete már a jelen művészete. A hetvenes évek 
végének teljesítményei történelmi pozíciókat szereztek 
maguknak, a nyolcvanas és kilencvenes évektől mért 
távolságuk esetenként nagyobb, mint az avantgárd 
klasszikus korszaka felé mérhető szakasz hossza.
E tényekkel kell-e számolnia a közösség elé állított 
műveknek, vagy elég, ha éberen és nyitott szemmel 
ismétlünk ma már hamisnak tetsző dogmákat?
Jól tesszük, ha hiszünk a meséknek? ■

Jean  Tinguely: H euréka. 1 9 6 3 -6 4 .  
Acél zártszelvények, vaskerekek, fém pipák, festett 

villanymotorok. 7x6x4 m. Zoliikon (Svájc)
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Köztéren 158 műalkotást helyeztek el mostanában. 
Megítélés kérdése, hogy ez a millennium tiszteletére, 
vagy ürügyén történt, mindenesetre közpénzek igény- 
bevételével. Ebből legalább 37 szobrászmúhely 
István királyunk alakján serénykedett. Szerepet játszik 
ebben talán az is, hogy I. Istvánról nem maradt fenn 
hiteles ábrázolás, így a művésznek nem kell számol
nia a hasonlóságnak egyébként a XXI. században is 
megszívlelendő kötöttségével.

Az ábrázolás hűségének problémája nem idősze
rű kérdés, de e nélkül is nehéz a dolga annak, aki 
a köztéri művészet sok tiltópóznával körbehatárolt 
műfajában próbál maradandót alkotni. A megrendelők 
igényei és pénzügyi lehetőségei, a közvélemény 
elvárásai, a politikai és hatalmi erőtér, az utca és a tér 
jellegzetességei mind-mind a saját szempontrend
szerük szerint preformálják a készülő művet. 
Szerencsés esetben a művész képes minden erőt és 
feszültséget a mű esztétikai erejének növelésére 
fordítani. Sok esetben éppen azok a szobrok a 
legbeszédesebbek, energiatelibbek, melyek alakítása 
közben hatalmas indulatok és érdekek feszültek 
egymásnak. Manapság és ezen a vidéken talán pont 
ezt a gazdag vitalitást és sokrétűséget hiányoljuk a 
hivatalossá váló emlékezet és reprezentáció céljából 
készülő munkákban. Hajlamosak vagyunk azt gondol
ni, hogy a közös emlékezet gyújtópontjába kerülő 
szobor nem képes paradigmatikus, a művészet 
egészére vonatkoztatható, érvényes minőséggel bírni. 
A való világ, a házak közötti térség nem kedvez 
a képzőművészetnek.

Ebben megerősíthet minket az, hogy a spontán 
és közmegegyezésre fittyet hányó utcai művészet, 
a grafiti is szűk határok között ismétli magát, és 
környezetével mechanikus viszonyban van. 
Túlságosan funkciókkal teli egy emlékmű, közvetít 
a még élő kortársak és az utókor között, amelynek 
tagjai már a szobron keresztül idézik fel a múlt 
eseményeit. A közösség önmeghatározásában fontos 
funkciója van az ilyen típusú munkáknak. A mitikus 
múltat vagy a közelmúlt traumatikus eseményeit 
egyezményes szimbólumként jelzik a szobrok. A kon
szenzus a szobor körüli vizuális és írásos kommu
nikációban jön létre, és a hétköznapitól eltérő idő- és 
térélmény jelölődik ki az emlékezeti munka közben. 
Mindez azonban nem elsősorban esztétikai erőtér, 
ami nehézzé teszi a kritikai pozíció kialakítását.
A művészeti minőség kortárs művekre vonatkozó, 
amúgy is ingatag kritériuma nem biztos, hogy adekvát 
egy kultúrantropológiai és emlékezetszociológiai 
jelenség kapcsán. Ennek ellenére a köztéri szobrok 
művészetkritikai megközelítése indokolt, mivel kimu
tathatóak minőségi különbségek a szobrok között.

Nem törvényszerű, hogy a közízlés ne legyen 
képes magáénak tekinteni az elzárt termekben 
otthonos, frissen alakuló művészet nyelvét. A határtól

R achel W h ite read : A  Judenplatzra  
fe lá llítandó em lékm ű terve
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Rendeljünk
pár kilométerre avatták fel (már az FPÖ kormányzása 
idején) Bécsben Rachel Whiteread Londonban élő, 
nem osztrák származású (!) művész emlékművét 
a Judenplatzon, mely a bécsi zsidó gettónak állít 
emléket. Egy hatalmas négyzetes formában egy 
könyvtárterem belsejét, azaz levegőjét öntötték ki.
Az egykori falak által határolt belső tér kövülete 
látható körben, betonkönyvekkel a polcokon. 
Megdöbbentő erővel válik láthatóvá a hiány, 
a pusztítás, a könyvekbe ülepedett zsidó múlt. 
Ugyanabban az anyagban, amiből a bunkerek, lóállá
sok még sok évig tanúskodnak bronznál és fényesre 
csiszolt márványnál hitelesebben az őrületről. Az 
emlékmű finom és szép megoldása, hogy a könyvek 
pozitívban ülnek a nem létező polcokon, egyszerre 
jelezve a füstté-gázzá vált múltat és az emlékezésben 
újra tárggyá váló és elpusztíthatatlan tartalmat.

Kicsit távolabb, Berlinben, azon a téren, ahol 
zsidó szerzők könyveit égették el, a kövezeten alig 
egy négyzetméteres üvegpadlóra bukkanunk, ahol 
a mélyben erős fényben úszó, üres polcokat láthatunk 
egy nagynak tetsző, alattunk elhelyezkedő térben.
Az emlékmű nincs posztamensre emelve, megvilágít
va, nem jelzik táblák, nyilak, nincsenek fájdalomtól 
meggörnyedt vonagló tömegek a márványlapokba 
vésve, nincsenek imitált lövésnyomok és sötét, baljós 
obeliszkek.

A sok emlékmű állítása és bírálata közben nem 
tudatosul kellően, hogy a szobor nemcsak a felidézett 
eseményt vagy eszmét, hanem a megrendelő elvárá
sait, a közvélemény pozícióit is lenyomatként őrzi. 
Annak a mondatnak, hogy hazánkban 37 István király- 
szobor állíttatott, számomra nem az az elsődleges 
jelentése, hogy a művészettörténet szempontjából 
ezek nagy részének valószínűleg marginális szerepe

lesz, hanem az, hogy a királyokat megörökítő szob
rokba hogyan dermed bele a hatalom viszonya az 
emlékműhöz és a közönség megszólításához.

A szoborállító felelőssége szinte csak történelmi 
dimenziókban mérhető. Az utókor ítél, és a donátorok, 
mecénások az idő múltával egyre pőrébben állnak az 
őket reprezentáló mű tövében. Szegény római 
honatyák aligha büszkék ma tettükre, a II. Viktor 
Emánuelről elnevezett monstruózus emlékműre.
A hellenizmus eszméjének megcélzása már a XX. 
század elején is katasztrofális következményekkel 
járt, és a nagyszerű szándéktól függetlenül tanúskodik 
a kor önmagát középpontba állító történelemszem
léletéről és dölyfös önbizalmáról. Ugyanakkor nem 
elvitatható a szoborállítók beleszólási joga egy olyan 
szobor készültébe, amely az ő adakozásukból az ők 
és családjuk szenvedéseinek vagy szabadságharcuk
nak állít emléket.

Az I. világháborús emlékmű története kapcsán 
Romváry Ferenc hívja fel a figyelmet Pécs szobrai 
című könyvében a máig ható tanulságokra. 1917-től 
törvény írta elő hősi szobrok állítását. Mégis 
közadakozásból nyílt mód a szobrot felállítani, de 
a Sétatér alsó részére tervezett emlékmű a heves 
indulatok több hullámát nem élte túl. Az összeg egy 
részét az Anya- és Csecsemővédő Intézet építésére 
fordították, a maradékból a Széchenyi téren látható 
19. és 52. Pécsi Honvédezred bronz domborműve 
készült el.

A polgármesterből, építészekből, szobrász- 
művészből és államtitkárból álló zsűri méltató szavai 
a Dunántúl című napilap egyazon számában jelentek 
meg Perr Viktor kemény véleményével. „A beérkezett 
pályaművek lehetnek abszolút értékű művészi alkotá
sok, de egy bizonyos célt kell hogy szolgáljanak.

G Y E N I S  T I B O R

E L M É L K E D Ő
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szobrot!
Acél és a várakozás tárgya nem lehet szentimentális 
búcsúzkodás, sem hajrás csatajelenet, sem álpá- 
toszos megdicsőülés, sem női aktokkal való bril- 
lírozás, sem sablonos oroszlánvicsorgás. De éppúgy 
nem lehet... a halálnak apatikus, passzív tudomásul
vétele sem... Ebben a pályaműben semmi nincs a 
hősiből. Ezt az emlékművet bármelyik békés 
kórházban a legpolgáribb vakbélgyulladás 
következtében elhunyt baka sírjára is fel lehetne állí
tani. A hősök — holtak és élők — emlékművétől elvár
juk annak művészi kifejezését, hogy hősi halottaink 
a mai helyzet dacára sem hiába haltak meg. Ki kell 
fejezni a hadviselt élők áldozathozatalát is. A holt és 
élő hősök iránti kegyeletre és hálára kell hangolnia 
a szemlélőt. A hősök emléke ne legyen kőbe 
merevített, semmitmondó frázis...” (1931. június 10.)

Akitűnő helyen megépített, II. világháborús 
emlékmű még egyelőre változatlan formában áll, 
palimpszesztusként őrizve a szobor körül kialakult és 
egyre dagadó polémiát. A Képzőművészeti Lektorátus 
által zsűrizett nyertes pályamunka a második for
dulóban került első helyre, mivel az első fordulóra 
beadott pályamunkákat erre a célra alkalmatlannak 
találta a zsűri. A szobor állítására létrejött alapítvány 
egyet tudott érteni a szolid, formabontónak nem 
nevezhető tervvel, mégsem érezték azt elég kife
jezőnek, így került rá mindenki egyetértésével a Pro 
Patria felirat. Az ezt követő vésetek már az alkotó 
szerzői jogait sértik. A személyes emlékektől és meg
győződéstől hajtott feliratkészítők szemszögéből 
semmi rossz nem történt, hisz autentikus módon nyúl
tak a kő felületébe, ugyanazzal a technikával, ugyan
abban a tónusban, megerősítették azt funkciójában. 
Csakhogy az ilyen típusú szobor nem a személyes és 
partikuláris, mások meggyőződésével olykor ellen

tétes tartalmak hordozója. A kollektív emlékezetről 
lecsiszolódik a közösség számára elfogadhatatlan 
mintázat, jelen esetben ez most egyelőre feketére 
mázolva.

A felírás kényszere és helye egyébként rámutat 
a szobor formai-minőségi hiányosságaira. Csak egy 
közülük: nehezen értelmezhető, miért oly kockázatos 
megközelíteni az oszlopot a fényes fekete köveken. 
Esztétizálásnak hat az egységes és nyugodt, a járdát 
az oszlopokkal összekötő sík felpolírozása. A koszorút 
elhelyezők emiatt új főoldalát jelölték ki a szobornak, 
a hátulról elhelyezett virágokkal. Lapidáris naplóját 
adja a kő a lefestett feliratokkal a különféle reprezen
tációs elképzeléseknek. Javaslom, ha eltávolítására 
kerül sor, használják fel okulásul az emlékműállítás 
emlékművéhez.

A művész a legelső és kézenfekvő reakciót 
választotta, mondván: elfogadott, felavatott szobrába 
belerondítottak. Sérül a több évszázad során kiharcolt 
művészi szuverenitás, és ezzel valamiképp a mű 
szakralitása is veszélybe kerül, hiszen azt a szekula
rizáció óta az alkotó zsenijéhez kapcsoljuk.'

Eltekintve a konkrét esettől vajon lehet-e 
szelídebb, integratívabb, többféle szempontra figyelő 
megoldást találni? Az építészet konkrét funkcionali
tása révén fokozott mértékben szembesül hasonló 
kérdésekkel — az épített környezetet használók 
igényeivel. A modern építészet válsága nyomán szá
mos módszer és mozgalom jött létre a hatalmi struk
túrába ágyazott építészet és a tömegek elvárásainak 
közelítésére. Az új stílusok az emberközpontú lépték, 
az egyre több tudományterületet integráló ter
vezőgárdák gondossága ellenére a krízis nem múlt el. 
Az építészetnek a csomagolástechnikává válással 
a fogyasztóivá vedlő várostervezéssel kell megküzde
nie. A plázaváros kontra történelmi városmag dilem
mája a Pécs-típusú városokat is elérte. Henri 
Lefevbre1 1 2 1974-ben a következőket írja: „A történeti 
város (mint társadalmi jelrendszer) már nem őriz sem
mit az előírások koherens láncolatából, a szim
bólumokhoz, stílusokhoz kötődő időrendből, 
időbeosztásból. Távolivá válik. Üres szövegként 
porosodó kiállításként, múzeumként hat. A történetileg 
kialakult város gyakorlatilag már nem él, nem hat.
Nem egyéb a turisták, a látványosságra és festőiség- 
re éhes esztétizmus kulturális fogyasztási cikkénél.
A város meghalt. Még azok számára is, akik nagyon 
szeretnék megérteni. A városiasság azonban elide
genedett és szétforgácsolódott jelenidejűségként, 
csíraként, lehetőségként — makacsul fennmarad.” 3

A megváltozott helyzetben — ami nem feltétlenül 
tragikus — a Pécshez hasonló városok viszonylag 
szabadon választhatják meg jellegzetességeiket, 
vonzóbbá, karakteresebbé téve magukat egy olyan 
folyamatban, melyben az országhatárok jelentéktelen
né válnak, a karakteres városok és elsősorban kul
turális értelemben jellegzetes városok szerepe egyre 
nő (pl. Salzburg). Ahogy a városi térből mint erőfor
rásból áru lesz, vagy legalábbis e jelleg erősödik, úgy 
a köztéri szobor az őt körülölelő térrel is mindinkább 
a sodrás része lesz. A szobor létrehozta más idődi
menzió és szakrálisnak mondható tere az 
érzékenység fogyásával és a lét deszakralizálódásá- 
val erőtlenné válhat. Akár a korábbi értékekhez való 
ragaszkodás, akár az „élményszobrászat” vagy 
a profán emlékművek esetében a kapitalizmus hatal
mi struktúrája ismét csak kiolvasható a műből. Újból 
a már említett zabolátlan és hierarchiáknak ellenálló

„Nem  tervezett" felirat és m arad ván ya  R ég er Tibor 
pécsi szobrán . (II. v ilágháborús em lékm ű)

Emlék és mű
Az Echo vitaestje a 
Művészetek Házában 
2001. március 13-án 19 órakor
Pécs, Széchenyi tér 7-8.

Vendég: Kovalovszky Márta Széchenyi-díjas 
művészettörténész

A köztéri szobrászat történetének, jelenének egy 
szeletét testesíti meg a valamely ideológiai tartalom 
megjelenítésének céljából létrejött emlékmű. Miért 
kell, kinek kell egyáltalán a köztereken szobor (tér
forma)? Honnan a benyomásunk, és megalapozott- 
e, hogy a közösségi művek gyorsan elhasználód
nak, „korrodálódnak”? Miért tűnik számos monu
mentum giccsesnek, és miért nem viselnek el a 
közterek az említett esztétikai korrózióval szemben 
ható erőteljesebb akcentusokat? Az Echo kritikai 
szemle 2001. márciusi számának központi témáját 
a szerkesztők szándéka szerint nemcsak a folyóirat 
hasábjain, de személyes beszélgetés során is 
körüljárhatjuk.

grafiti példája: a minél feltűnőbb helyekre felfújt ábrák 
tulajdonképpen rövid nevek, a készítő vagy a festő
csoport gondosan megtervezett és begyakorolt nevei. 
A festők célja névjegyük elhelyezése, a figyelem 
kiprovokálása, ami pontosan illeszkedik a (poszt-) 
információs társadalom figyelemgazdasági dinami
kájába. Az információk bőségének korában az egyes 
információk értéke szükségképpen devalválódik, így 
a csereértéket a kivívott figyelem mennyisége és 
minősége jelenti. A grafiti ezen viszonyok leképzése 
is. Radikális kívülállása az elnyert figyelem értékének 
fel- és elismerésével veszít erejéből.

A nyilvános tér sajátja a differenciálatlan, rövid 
egységekben változó és turisztikai toposzokra érzé
keny figyelem. A szobor funkciója ezt gondosabb, 
kitartóbb és kulturális referenciákat előhívó 
foglalatossággá alakítani. Szakrális és profán tér 
összekapcsolása és egyben elválasztása, a figyelem 
átalakítása és az időbeliség tudatosítása is munkál a 
Pécsi Püspökség új, Szent Kapuján. A mű ez esetben 
is kirajzolja a megrendelő reprezentációs szándékait, 
templomról, kapuról, védelemről alkotott elképzelését. 
Az esztétikai megítélés vajon mennyire függetlenít
hető a higiéniás és állagmegóvó funkció felvetette tár
sadalompolitikai kérdésektől?

Egyáltalán: a művészetkritikai kérdésfeltevés tár
gya izolálható-e a mű formai, típustörténeti sajátossá
gaiban? Hol kezdődik a megbízó, a művész, és hol a 
közönség felelőssége? A művészet független kívülálló 
tere valójában nem mozdulatlan, légüres tér, hanem 
az élet által gazdagon behálózott, sokféle szempont
ból megragadható raszter — amire az avantgárd óta 
vágytunk. ■

1 A funkcionális köztéri művészet kapcsán a független művészet 
teóriája és a zseniesztétika erősen hatnak, holott mindkét nézet ala
posan kritizálható. Felerősödnek a művészeti világban is a deszak- 
ralizációs folyamatok. Elég, ha a teória, az írásbeliség művészeti 
folyamatokat alakító szerepére gondolunk. A kívülálló művész szak
mai érvekre hivatkozása csak párszázéves történet, mellyel szem
ben fejti ki hatását a művészeti termelés a maga piaci viszonyaival,
megrendeléseivel, honoráriumaival......a döntő mégsem maga a
mű, hanem azok az elvárások, melyeket vele szemben táplálnak" -  
mondja Boris Groys.

2 Lefevbre, Henri, francia filozófus, szociológus. A tér politikájának 
marxista elemzője, annak a gondolatnak a markáns megfogalmazó
ja, hogy a tér feletti ellenőrzés a társadalmi hatalom alapvető és 
mindent átható forrása a mindennapok szintjén.

3 Lefevbre, Henri, „A város jogán", in. Csontos János -  Lukovich 
Tamás (szerte). Urbanisztika 2000, Akadémiai Kiadó, 1999.45. old.
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Akinek fáj a hiány ...
Pécsi beszélgetés Szikora Jánossal

November 27-én mutattátok be Pécsett a Pillantás 
a hídról című Arthur Miller-darabot. Ezúttal har
madjára jöttél vissza Pécsre. Az utolsó távozásod 
1994-ben mondhatjuk viharos volt. Milyen 
szájízzel jöttél vissza?

A számban egészen másfajta ízek voltak, 
mint amikor elmentem. Az életem során ez volt az 
egyetlen olyan város, amivel a szó mindenfajta 
értelmében érzéki kapcsolatom alakult ki. Ez egy 
olyan város — és azt hiszem, ezt csak neked mond
tam el, noha nagyon régóta bennem van —, akivel 
olyan a viszonyom, mint egy nővel. Pontosabban 
olyan a viszonyom, mint egy titkos szeretővel. Tehát 
amikor most harmadjára visszajöttem, akkor ilyen 
érzéki ízek voltak a számban, és ebből az a 
keserűség, amivel hat évvel ezelőtt elhagytam 
Pécsett, teljesen hiányzott. Azt hiszem, ha nem hiány
zott volna, akkor nem tudtam volna ismét visszajönni.

Lehet, hogy ez a város, Pécs, olyan, mint az első 
szerelem, hiszen pályakezdésednek két nagyon 
fontos bemutatója kötődik ide. Az első még 
főiskolás korodban, Az óriáscsecsemő, a másik 
főiskolai vizsgarendezésedként Kafka A per című 
művének adaptációja.

Igen, ez valószínűleg ilyen egyszerű.
Mielőtt egy gyárszerű, polgári színházba egyáltalán 
betettem volna a lábamat, egy avantgarde társulat, 
a Brobo tagja voltam, amely a Balatonboglári 
Kápolnában játszott, és Halászékkal meg a Stúdió 
K-val egyidőben került az akkori kulturális élet 
árnyékkörébe, majd nagyon hamar a margójára.
Tehát az alapélményem a színházról egészen más 
volt. Aztán jött Pécs, a Pécsi Nemzeti Színház, az 
operett világa, a balett, a masztix szaga, a parókás- 
jelmezes színház, bársonyfüggönnyel és rivaldával 
és szörnyűséges büfével. Tehetségekkel és dilettán
sokkal, alkoholistákkal és elmebetegekkel, ez a fajta 
hihetetlen katyvasz akkor itt, Pécsett, huszonnyolc 
éves koromban lepett és érintett meg először. Ez alól 
nyilvánvalóan nem tudtam és a mai napig nem tudom 
magam kivonni. És volt még valami, amit akkor na
gyon szűzen és érzékenyen éltem meg. Pécsett a 
legmeghatározóbb érzésem az volt, hogy szeretnek.
A portástól a díszítőig, az igazgatótól a titkárnőig 
egyszerűen éreztem.

Nem beszélve arról a sikerről, amelyet követően 
aztán Győrben művészeti vezetőként kezdhetted 
a pályádat.

Igen, de alighogy művészeti vezetőként 
beléptem a győri színházba, egy teljesen másfajta 
közegbe, váratlanul azt éreztem, hogy nem szeretnek. 
Pedig még nem is csináltam semmit, csak bementem 
egy színházba, és már utáltak. És azt hiszem, ha én 
a nem-szeretemnek egy ilyen alattomos formájával 
találkozom, akkor agresszív leszek és nem szeret
hető.
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Vagyis Pécsett tartózkodva még nem értékeltem, 
hogy mit jelent az ember alkotókészsége szempont
jából az, hogyha szeretik, és milyen iszonyatos jelen
tősége van annak, hogyha gyűlölik. És bár később 
megéltem a puhuló diktatúra még utolsó görcsös 
rángásait, amik engem is elkaptak, és politikai okok
ból („mert rosszul választottam meg a barátaimat”) 
eltávolítottak Győrből, mégis azt kell mondjam, 
a pécsi két évet követő változásokban nem a politikai 
üldözöttség, hanem ez a bizonyos szeretethiány volt 
a legmegrázóbb.

Nem gondolod, hogy azokban az években, amikor 
politikailag nemkívánatos személynek tűntél, azok 
is szerettek, akik nem az előadásaidat szerették, 
hanem azt a rendszert nem szerették, amiben 
élniük kellett? Részt venni az előadásaidon egyfaj
ta demonstrációt is jelentett.

Biztos. Mélyen megéltem, hogyan polarizál
ja a szimpatizánsok táborát a politika. Bizonyos 
emberek szemében, ha te a rendszer ellenzőinek 
a táborába tartoztál, azt az embert egyszerűen illett 
szeretni, illett rá odafigyelni. Ez így volt velem is, és 
mondanom sem kell, hogy ez mennyire megváltozott 
az utóbbi egynéhány évben.

Demonstráció volt részt venni szolnoki vendég
rendezéseiden, amelyek azért voltak vendégren
dezések, mert szétválasztották tőled azt a stábot, 
amelyet gyakorlatilag te válogattál össze. Őket 
leszerződtették Szolnokra, téged pedig nem. 
Demonstráció volt elzarándokolni Miskolcra vagy 
akár Egerbe. De Egerben, ahol úgy tűnt, szabad 
kezet kaptál, sem találtad meg a számításaidat, 
és egyszer csak a Vígszínházban találtad magad.
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A Vígszínházban, ami egy meglehetősen kon
szolidált, régi, polgári színházi hagyományokkal 
rendelkező intézmény. Úgy tudom, hogy nem 
érezted jól magad.

Ez így nem igaz. Ma már erről könnyebben 
beszélek, mert nagyon távol van az a négy évad, amit 
ott eltöltöttem. És a négy szezon alatt volt három 
olyan előadás, amely számomra nagyon fontos volt. 
Az egyik Miller: Az ügynök halála, a másik Enquist:
A földigiliszták élete a Pesti Színházban, a harmadik 
Kárpáti Péter Az út végén a folyó című darabja.
A Vígszínház életem viharos szakasza után olyan 
volt, mint egy nyugodt kikötő, miközben kint zajlik a 
vihar. Az én „kötélzetem" pedig eléggé megtépázódott 
az azt megelőző években, és nagy szükségem volt 
a biztonságra és a nyugalomra amit ott meg is kap
tam. Mindemellett pedig Szolnokon csinálhattam 
olyan előadásokat, amelyeket az akkori 
Vígszínházban még nem mutathattam volna be. 
Például a Táncdalfesztivál '66 című esztrád-őrületün- 
ket. Ez jelezte számomra azt az ízléshatárt, amin 
belül korlátlan szabadságot élveztem, de ha ebbe az 
ízléshatárba beleütköztem, akkor egyszer csak ez a 
kikötő ketreccé változott. Négy évadnak kellett eltelnie 
ahhoz, hogy egy ilyen kikötőből inkább menekülni 
vágytam, mint megpihenni. Négy év után ismét star
tolnom kellett, és hova máshová, mint ismét Pécsre.

Ez 1990-91-ben volt. Az akkori igazgató, Lengyel 
György hívott először rendezni, utána pedig mű
vészeti tanácsadóként. Amikor tíz év után vissza
tértél, ugyanaz a színház fogadott, mint amit 
elhagytál?

Igen. Ebben a bizonyos második periódus
ban még sokan éltek a színészek közül azok, akik az 
indulásom időszakában körülvettek, majdnem azonos 
volt a műszaki gárda, és Pécs kulturális életét 
meghatározó személyiségek sem cserélődtek ki olyan 
mértékben, hogy ne éreztem volna újra otthonos 
közegnek a várost.

Számomra, aki akkor a színház dramaturgja 
voltam, úgy tűnt, hogy Lengyellel remekül tudta
tok együttműködni, pedig nyilvánvaló, hogy mind 
stílusotok, mind emberi habitusotok alapvetően 
különbözött. Kapcsolatotokat azonban egymás 
kölcsönös tiszteletben tartása határozta meg.

Pontosan. Lengyel György a főiskolán 
a tanárom volt. A főiskola elvégzése után pedig kife
jezetten baráti viszonnyá vált ez a tanár-diák kapcso
lat. Diákként is, szinte az első óráktól fogva éreztem 
az ő rokonszenvét. Mosolygott a hülyeségeimen, de 
nem akarta lefaragni, inkább orientált és terelgetett.
És ez számomra, aki egy elég nehezen kezelhető ter
mészet voltam, végtelenül fontos volt. Amikor pedig 
Pécsett az igazgató-rendező szerepében találkoztunk 
újra, akkor olyan fokú bizalom áradt belőle minden 
iránt, amit csináltam, hogy ilyen légkörben az ember 
csak tehetséges bír lenni. Pedig hihetetlen
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vakrepülésekbe mentünk bele együtt. Nekikezdtem 
a pápa darabjának, meglehetősen formabontó 
előadásban. Vagy említhetném a Nyárt, ami a bevett 
színházi szokásoknak eléggé ellentmondó miliőben 
került színre. Olyan vállalkozások voltak ezek, ame
lyekre ma is nagyon nehezen lehetne bizalmat 
szavazó igazgatót találni.

1993-tól Balikó Tamás lett az új igazgató, te pedig 
a színház művészeti vezetője lettél. Mint 
művészeti vezető a kamaraszínház önállóságára 
törekedtél.

Ez így nem pontos. Amikor Lengyel távo
zott a színház éléről, pályázatot írtak ki. Többfelől is 
jelezték: ha indulnék, komoly esélyeim lennének. Én 
azonban úgy éreztem, hogy a Pécsi Nemzeti Színház 
igazgatása egyszerűen felőrölné az alkotói energiái
mat, és ezt luxusnak tartottam. Ilyen értelemben 
nekem kifejezetten jól jött, hogy együtt pályázzunk 
Balikó Tamással. Akkoriban baráti viszonyban voltunk, 
és az egyezség közöttünk nem úgy szólt, hogy ő az 
igazgató, én pedig a művészeti vezető, hanem, hogy 
ő az igazgató művészeti és gazdasági értelemben 
egyaránt, amely hatalmát egy belső megegyezés 
folytán a kamaraszínházban rám testálja. Nem volt ez 
egy titkos paktum, sőt azt hiszem, ez a pályázatban is 
szerepelt. Az első évadnak ennek a szellemében kel
lett volna eltelni, de nem teljesen így történt.

Három bemutató volt abban az évben a kama
raszínházban. Az első volt a Húsdarab, Xantus 
János rendezésében. A második a Kamondi 
Zoltán rendezte A szív bűnei és a harmadik Bódy 
Gábor Tüzes angyala a te interpretációdban.
Ma hogyan értékeled ezt a műsortervet, és hogyan 
értékeled ezeknek az előadásoknak a sikerét?

Szerintem ez egy fantasztikus évad volt! 
Gyönyörűek voltak ezek az előadások, és azt hiszem, 
ma, hat-hét évvel később már nehezen lehetne 
Magyarországon hasonló, progresszív évadot létre
hozni olyan magas szinten, ahogy ez akkor itt,
Pécsett sikerült.

Aztán hirtelen az évad végére kiderült, hogy ez 
folytathatatlan.

Ennek a döntésnek az okairól nem 
beszélek szívesen. Azért nem, mert én csak a döntés 
végeredményével találkoztam, és hogy milyen okok 
folytán változott meg Balikó Tamásban a mi korábbi 
megegyezésünk, arra ma már felesleges bármiféle 
hipotéziseket felállítanom. Azonkívül annak idején 
abban a sajtóviharban, ami a kamaraszínház felrob
banása után keletkezett, Tamás bőségesen felsorolta 
azokat az érveket és okokat, amik őt arra késztették, 
hogy a kamaraszínháznak ezt a profilját felszámolja. 
Ugyanakkor azt sem lehet pontosan tudni, hogy ez 
egy egyszemélyű döntés volt-e — noha kifelé ilyen
nek látszott —, vagy pedig olyan háttérnyomás 
nehezedett Balikó vállára, amelyek hatására így kel
lett döntenie.

Az érvek világosak voltak: anyagilag veszteséges 
volt a kamaraszínház. Hogy látod, ha elkövettünk 
(s ezt többes szám első személyben mondom, 
hiszen együtt dolgoztunk) valamiféle hibát 
a műsorterv, a propaganda, a kommunikáció 
szempontjából, mi volt az?

Szerintem amit ott az adott lehetőségek 
között meg lehetett tenni, azt mi megtettük.
Az egyetlen dolog, amin a mai eszemmel változtat
nék, az — és ezt a szót nagyon utálom — a mar
ketingmunka. Ma már nyilvánvaló, hogy egy ilyen 
kezdeményezés életben tartásához ez nélkülözhe
tetlen.
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Hogy ez az évad milyen sikeres volt, azt 
A szív bűnei fesztiválsikere is bizonyította.
Nem kevesebb, mint négy díjat hozott el az 
Országos Színházi Találkozóról.
Amikor a döntést, hogy a továbbiakban csak mint 
beosztott rendező vehetsz részt a színház 
munkájában, a tudomásodra hozták, te azonnal 
beadtad a felmondásod. Következett két év 
szabadúszás. Közben megpályáztad a Szegedi 
Nemzeti Színház művészeti vezetői posztját, amit 
el is nyertél, és az 1996-97-es évadot már ott 
kezdted. Hogy érezted magad Szegeden?

Szeged nagyon sok tekintetben refrén- 
szerűen ismételte azt a helyzetet, ami Győrben 
fogadott. Beléptem Szegedre, és utáltak. Nem 
szerettek, féltek tőlem. Ezt nagyon sokáig éreztem.
A színházon belüli helyzetről beszélek. Ugyanakkor 
volt egy erős színházat szerető értelmiségi réteg, akik 
szerették volna, hogy végre valami történjék a szín
házban. Ők szerettek és biztattak. Én tehát ebben 
a fura kettősségben, hogy „ellenség a falakon belül 
és barátok a falakon kívül" éltem és dolgoztam. 
Viszont a győri kudarc elég sokkoló erejű volt ahhoz, 
hogy egy életre megtanuljam: hasonló radikális vál
lalkozásba soha többé nem foghatok egyedül. 
Szegeden az adott nekem erőt, hogy két hozzám 
hasonló radikális szemléletű rendezővel, Telihay 
Péterrel és Zsótér Sándorral együtt szerződtünk oda. 
Ha ők nem vállalták volna, hogy aláírják velem 
a szerződést három évre, akkor a szegedi színház 
művészeti vezetését nem vállaltam volna.

Mégis úgy tűnt, hogy az a szakmai közvélemény, 
aki Pécset elhagyva egységesen kiállt melletted, 
a szegedi időszakban megosztott volt, vagy 
egyszerűen nem szimpatizált azzal, ami ott történt. 
Mi lehetett ennek az oka?

Ezt a kérdést mi is feltettük magunkban, mi 
hárman. Pedig a három év alatt abszolút közön
ségsikerrel játszottunk. Például végigcsináltunk egy 
Csehov-ciklust, amely 90%-os nézettséggel ment. 
Vagy két évadon át folyamatosan játszottunk olyan 
prózai előadást, mint a Mester és Margarita, amire 
évek óta nem volt példa. Tizenhárom év után ismét 
volt prózai előadás a szegedi Dóm téren, ahol a 
Cyranót játszottuk nagy sikerrel. A szakma mégis úgy 
tett, mintha nem történne semmi. •
Rákényszerültünk arra, hogy komolyan elgondolkod
junk ennek az okán. Végül is arra jutottunk, hogy mi 
a szegedi összeállásunkat megelőzően sem tartoz
tunk abba az értéktrendbe, amit ma Magyarországon 
szeretni szokás. Vagyis a szakma meghatározó szín
házi műhelyei mellett megjelent még valami, és 
ebben nem akartak hinni a szakma értékadó 
képviselői. Ez elég szomorú.

Te hogy határoznád meg ezt az értékrendet?
A rendszerváltás előtti épphogy megtűrt 

„kaposvári jelenség" vált a 90-es évek első felében 
az elfogadott színházi kánonná. A kaposvári műhely 
tehetséges alkotói, akiket korábban épp hogy meg 
nem fojtott a szakma, a rendszerváltás után a szín
házi élet meghatározó személyeivé váltak. És ezzel 
az a magas színvonalú formavilág és művészi nyelv, 
amit ők munkáltak ki, lett a hivatalos mezsgye, ami
hez igazodni illik, aminek a fényében el lehetett dön
teni egy előadásról, hogy jó vagy nem. Azokat az 
előadásokat pedig, amelyek ezzel a kánonnal nem 
voltak mérhetőek, általában vagy lesajnálták vagy 
elhallgatták.
Ez a fajta értéktrend az utóbbi néhány évben megvál
tozott, elbillent, mégpedig az alternatív színházi kísér
letek felértékelődésének irányában. Tehát ami ma

alternatív körülmények között jön létre, az a „bubi”, 
ami pedig nem, az „ciki".

Nem gondolod, hogy mostanra, amikor, mint 
mondtad, ez az alternatív irány lett a mérvadó, 
te egy sokkal szokványosabb utat jársz a szín
házban?
Amikor szabályosnak kellett lenni, te szabálytalan 
voltál; most, amikor egyfajta értékrend szerint 
inkább kellene szabálytalannak lenni, szabályos 
vagy.

De igen. Ahogy idősebbé váltam, egyszer 
csak szembe kellett néznem lényemnek azzal a vál
tozásával, hogy jobban vonzanak azok a klasszikus 
értékek, amelyeket korábban pökhendiségből 
lenéztem, amik nem érdekeltek, vagy épp az ellenük
ben próbáltam megfogalmazni valamit. Volt egy belső 
választási helyzetem, amikor el kellett döntenem, 
hogy csináljam-e tovább azt a fajta „Szikorát”, ami
lyennek megismertek, elismertek, akivel azonosítot
tak, vagy pedig engedjek lényem azon ösztönös 
választásainak, amelyek azonban nem hozhatók 
közös nevezőre korábbi extravagáns, formabontó 
kísérleteimmel. És valahogy volt bennem egy öntudat
lan lázadás saját magam korai énje ellen, nem akar
tam alkalmazkodni önmagam idoljához. Szívesen vál
togatom az arcaimat. Hiszen ha most rám nézel, 
ez egy egészen más arc, mint amivel néhány évvel 
ezelőtt találkoztál. Nem csak azért, mert kevesebb 
a hajam, hanem azért is, mert úgy gondoltam, hogy 
nem viselek tovább egy olyan arcot, amivel én már 
nem vagyok azonos. Hogy akkor mi maradt? Maradt 
a vonzalom; állni a szakadék szélén és belepillantani 
a mélybe. És maradt az undor is. Az undor a falkától. 
Lehet, hogy ez a falka-undor tett engem mindig 
magányossá.

1999-ben Szegeden lejárt a szerződésetek. Ezt 
nem kívánták vagy nem kívántátok megújítani?

Ezt egyszerűen nem újították meg. Új igaz
gató került a színház élére, aki egy vélhetően erős 
politikai lobbi és egy nagyon kisszerű érdekszövetség 
eredményeként került tökéletesen érdemtelenül az 
igazgatói székbe. Érdemtelenségét azóta rövid idő 
alatt fényesen bizonyította, és hamar tönkretette mind
azt, amit mi ott három év alatt a prózai tagozatban 
létrehoztunk. De hát tönkretette ő a Szegedi Kortárs 
Balettet és az operát is. Ma sajnos olyan korszakot 
élünk, ahol ez a fajta gátlástalanság szinte imponáló. 
Én ezt mélységesen megvetem.

Nyilvánvaló a rendszerváltás óta eltelt időben, 
hogy a középosztály, akinek igénye volt a szín
házra, egyre jobban lecsúszott. Az értelmiség 
végtelenül megosztottá vált, és felbukkant egy 
meggazdagodott réteg, amelynek az ízlése erősen 
vitatható. Ezek között a körülmények között 
kiknek csinálod te a színházat?

Akiknek fáj a hiány. Nem azoknak akiknek 
hiányzik a színház, és nem azoknak, akiknek hiányzik 
valami, hanem azoknak, akiknek annyira hiányzik, 
hogy már fáj. Ez az én számomra az ideális néző 
manapság.

Számodra mi az a hiány, ami ilyen fájó?
Az életben számomra a legnagyszerűbb 

dolog a gazdagság. Vagyis a világnak az a hihetetlen 
érzéki gazdagsága, ami körülvesz minket: ennek az 
asztalnak a tompa barna színe, a minket körüllengő 
füst illata, a fények, vagy a köztünk feszülő múlt 
különös emlékei, amelyek még egy beszélgetés 
auráját is árnyalják. A világ legegyszerűbb élettényei 
egy unalmas délután is szagok, formák, színek, 
hangulatok bonyolult, egymásba átszövődő gazdag 
polifon szerkezetéből állnak össze. Ugyanakkor olyan 
illékony, mint egy buborék. Az embereknek szerintem 
érzékük és szükségük is van arra, hogy ezzel a sok
színű és bonyolult szövettel érintkezzenek. Amikor 
pedig ehelyett kliséket és egydimenziójú változatokat 
kapnak, akkor egyszer csak elkezd lukassá válni ez 
a szövet. Ebben a lukasságban pedig csak a butaság 
ásítozik, vagy a világban uralkodó rossz, amitől az 
ember fél. Tehát valami hiány jelenik meg az élet 
szövetén, amibe takarózva az emberek jól érezték 
magukat. És ha ez a takaró nem elég vastag, akkor 
átfúj rajta a szél, és az emberek elkezdenek dideregni 
és fázni. És akkor valami hiányzik...

2000-ben újra Pécs és újra egy Miller-darab.
Te választottad?

Igen. Ezt én ajánlottam, pedig tudtam, ha 
visszatérek Pécsre, akkor illene egy olyan darabot 
csinálni, amit „a" Szikorától elvárnak, tehát légben 
repülő színészek, szökőkút, egyebek. És úgy gondol
tam, „na azért se!" Ráadásul adva volt még Bubik, 
a fantasztikus művészi állapotban lévő nagyszerű 
színész. Azt reméltem, hogy kettőnk találkozásából 
valami nagyon izgalmas születik. És szerintem ez 
létre is jött. Utólag már nagyon örülök annak, hogy 
épp egy olyan darabbal, egy olyan előadással és egy 
olyan formával lehettem ismét jelen, ami nem kife
jezetten rám jellemző.

Hogy tudtatok együttműködni Balikó Tamással, 
aki a darabban játszik?

Úgy, mint egy tehetséges színész és mint 
egy ihletett rendező egy jó hangulatot sugárzó 
munkában.

Tapasztaltál-e változást most a színházban?
Harmadik visszatérésem drasztikusabban 

szembesített az idő múlásával. Nagyon sokan eltűn
tek, akik az indulásomkor, vagy pedig második vissza
térésemkor még jelen voltak. Elmentek vagy meghal
tak. Kicserélődtek az arcok a büfében. Talán az 
egyedüli állandóság, hogy a titkárságon és a műszak
ban még ott az az egy-két régi arc. Ha velük találko
zom az olyan, mintha megállt volna az idő. Mintha 
valami láthatatlan kéz Csipkerózsika-álmot bocsátott 
volna erre a színházra.

Milyen érzéssel távoztál a bemutató után?
Nagyon jó, mert minden felejtés dacára a 

múlt terhe mégis ott ült a nyakamon, és jó lett volna 
lerázni. Nem tudtam, vajon helyes döntés volt-e visz- 
szajönni, jó volt-e, kellett-e ez? De amikor a bemu
tatón valami különös meghatottság áradt a színpadról 
és a nézőtérről egyaránt, úgy éreztem, igen, ez az, 
amiért ide visszajöttem. Hogy megint kitörölhetetlenül 
itt legyek. ■
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Arthur Miller: Pillantás a hídról 
Pécsi Nemzeti Színház 
2001. január 17.

A Pécsi Nemzeti Színházban majd tíz éve nem láttam 
ennyire jó előadást, egy ott dolgozó színész szerint ez 
az idő akár egy negyed századra is kitolható. Az elő
adást három alkalommal volt szerencsém megtekin
teni, s az ebből leszűrhető tanulságok, mint a libikóka, 
megsemmisülés és feltámadás között mozognak ide- 
oda.

Arthur Miller darabja csak felolvasva is sikert arat
na egy arra fogékony közönség előtt, bár a tragédia 
nagy része csak beszéddel telik: monológ a prosz
céniumon, párbeszéd a színpadon állva, ülve; nincs 
történés, csak beszélgetnek, meg esznek, s ez a 
legritkább esetben tud érdekfeszító lenni. De Szikora 
János a szöveget olyan színházi jelrendszerrel 
gazdagította, ami végigkövethető, átgondolt, egyszer
re szimbolikus és konkrét, nem erőszakolta rá saját 
„látványszínház’’ világát a görög sorstragédia műfaját 
felidéző darabra, csupán sűrűbbre szőtte a szálakat.

Az előadás sikerességének lehet oka a világhírű 
darab és a hozzáillő rendező találkozása, de az is 
fontos, hogy a PNSZ többi előadásától eltérően a 
szerepek kompromisszum nélkül kioszthatók voltak, 
bár a statisztériából egyedül a tacskókutya színpad
képes, az öltöztetők és a színpadmunkások civil 
benyomást keltenek.

Az előadás legnagyobb értéke, hogy a transzcen
dencia nem a színpadi történéseken belül működik, 
a visszatérő narrátor és a sorstragédia szemlélése 
eljuttathatja a nézőjét a „másként látás” 
gyönyörűségéig, mert kap egy dekódolható történetet, 
eljuthat a katarzisig. Az igazi tapasztalat nem a 
művön belüli értelemmel bír: a belátás hiányával 
küszködő főszereplő téves önismereti modellt állít fel, 
ami a darab világában nem értelmezhető, hanem 
a kinti világnak „szóló", nem szájba rágott tanulság.

Azt, hogy a tragédia halott műfaj lenne, eddig 
csak könyvekből szerzett tudásként birtokoltam. Az, 
hogy a színházi nyelvet is meg kell tanulnia a közön
ségnek, eszembe sem jutott. Az általam látott har
madik előadás diákközönségének befogadói eszközei 
csődöt mondtak, csak az érzékelésük működött, 
jelezve, valami történt, ám téves válasz érkezett.
A kamaszközönség reakcióit a legkisebb erotikára tett 
utalás beindította, a káromkodások és az erőszak 
legkisebb felvillanása morajt és választékosán durva 
beszólásokat gerjesztett. Több tábla csokoládé elfo
gyasztását csak mint a kötelező színházba járás 
elleni élcet lehet értelmezni, erősebb nézőtéri poén 
volt az előadás közbeni mobiltelefonálás („— Adjam 
Katit is?’’ — és adta Katit a mögöttem ülő, elmesélte, 
hogy éppen színházban vannak), s ha a folytonos 
beszélgetést elnyomta az előadás, akkor az ő 
hangjuk is erősödött. A színház élő viszony a színész 
és a közönség között, s általában az előadás a ludas, 
ha zajosabb a nézőtér. Jelen esetben életkori sajá
tosság, és a tragédiának mint műfajnak a befogad- 
hatatlansága jelentkezett kortünetként. Arthur Miller 
Pillantás a hídról című tragédiájában antik mércével 
közelítette meg témáját 1955-ben. Miller nem szkep
tikusan viszonyult a „tragédia halálához”, sőt a görög- 
zsidó-keresztény kultúrkör tradicionálisan véres szín

Béke poraira!

padi formájának egy lehetséges megvalósulási 
módozatát eleveníti föl: állítja, hogy a hübrisz mégis
csak létezik. A tragédia talajvesztettségét ebben az 
„antik” mértékkel mérő darabban nem érzékelhetjük.
A tragédia olyan csapdát állít fel, amelyben Eddie 
Carbone (Bubik István) csak rosszul dönthet, olyan 
határhelyzetbe kerül, amelyben sem a döntés nem 
elkerülhető, sem a cselekedet, ebben a szituációban 
a hős nem maradhat vétlen, bukása és büntetése 
nyilvánvaló lenne iskolai tanulmányainkból.

Arthur Miller nagysága abban áll, hogy mer nem 
változtatni egy tökéletes formán, ahogy Szikora János 
rendezésében is ez az érték, finoman árnyal csak,

nem erőltet rá a darabtól idegen összetevőket az 
előadásra, néhány szürreális elemmel dúsítja csupán, 
és működni engedi a „nagy formát”. És ez a forma a 
nézőjét csapdába zárja, alapvető morális értékeiben 
kérdőjelezi meg a hétköznapi világát, hogy ekként be 
tudja-e sorolni magát valamelyik rubrikába. Miller és 
Szikora nem tesz egyebet, mint egy klasszikus forma 
segítségével abszurd helyzet elé állítja a nézőt, dön
tenie kell mi a jó, s mi a rossz. A néző nem marad 
magára, segíti az egyszemélyes kar, Alfieri ügyvéd 
(Márton András) személyében.

Három alkalommal tekintettem meg az előadást, 
mivel előszörre fél jeleneteket takart ki előlem a szín- ->

R odolpho (V idákovics S z láv en ), C atherine  
(M elkvi B ea) és  Eddie C arbone (Bubik  
István). H áttérben  M arco  (B áliké Tam ás)

„Apró m om entum okból 
ép ítkezik  B u b ik ,...”
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pad jobb oldalán, elöl elhelyezett asztal és fotel, 
harmadszorra egy beugrás eredményére kíváncsian. 
Gyökeresén különböző előadásokat láttam. Előszörre 
Márton András indiszponáltan, zavartan kezdett, 
másodszorra nyugalma és meggyőző figyelme végig 
vezette a nézőket, létrejött a kapcsolat színpad és 
nézőtér között, harmadszorra a közönség beszél
getésén át még intenzívebben igyekezett terelni 
a terelhetetleneket. Másodszorra a szereplők közötti 
játékok intenzitása, ideje is változott, ám a végered
mény alig. Harmadszorra az indulást követő apró 
bakik után egy nagy tempójú, tanulságokkal teli 
előadást láttam. Szikora János rendezése képes 
elviselni a részletek bizonytalanságát, mert minden 
pillanata többrétegű, egyetlen színpadon töltött néma 
perc alatt sincsenek színészei feladat nélkül. Olyan 
előadás jött létre, amelyben a színpadi mozgásoknak, 
cselekedeteknek oka, funkciója van, nincs kényszere
dett ténfergés.

Balikó Tamás Marcót tőle szokatlanul eszköztelen 
játékkal formálta meg, a nem cselekvés, a manír 
nélküli játék ösztönlényt tár nézője elé, nem ismeri 
a tépelődést, határhelyzetekben atavisztikusan cse
lekszik, sorsa tragikus, ő maga nem alkalmas a tragé
dia „hős’’ szerepére. Színpadi jelenléte az újdonság 
erejével bír.

Bubik István Eddie Carbone alakítása 
jutalomjáték. A teljes lelki hitelesség — egy ember 
elfojtott vágyaitól összeomlik a személyisége — 
megmutatására felépített szerep előadásról eladásra 
egyszerűsödött. Apró momentumokból építkezik 
Bubik, ahogyan tele szájjal eszik, s beszélni kezd, 
s repkednek a tésztafoszlányok, ahogyan szivarozik, 
s eregeti a füstkarikákat, fölötte kísértetiesen 
gomolyog a füstfelhő, ahogyan néz, ahogyan 
vetkőzik, ahogy Marcóval az első konfliktusuk lezajlik, 
mind, mind jelentőséggel bíró részletek. Szikora 
János részletgazdag rendezését jellemzi, hogy a 
vissza-visszatéró elemek újabb jelentéssel gazdagod
nak, ez érvényes még akár a jelenetek világítására is. 
Eddie és Marco első fizikai vetélkedése végén 
ugyanaz a felülről jövő fénybeállítás mutatja meg szá
munkra Eddie szánalmasságát, mint az utolsó, „bün
tetés” jelenetben.

A valódi konfliktusforrás Catherine (Melkvi Bea). 
Az ő szerepe is hasonló Eddie-hez, megmutatni, 
ahogyan elveszti önmagát a két férfi között őrlődve. 
Színpadi jelenléte a kislányos nyakba ugrástól

a kihívó csitrin át a hirtelenjében nővé válás 
zavaradottságán át egészen a lelkileg kiüresedett 
asszony megmutatását igényli. Szikora János fino
man alkalmazta a mezítelen női test látványának ere
jét, de hasonló erővel bír Melkvi Bea tánctudása is. 
Melkvi Bea alakításának minőségére a beugrás külön 
felhívta a figyelmet. Egy baleset miatt Létay Dóra 
vette át a szerepét, s mivel egy kidolgozott, meg
munkált, pontos játékokkal meghatározott személyi
séget kapott készen, „könnyű" dolga volt. Létay Dóra 
színpadi bravúrja megmutatta a Melkvi Catherine-je 
szerepében rejlő rengeteg erotikus játékot (az ölében 
darálta a kávét, az ölében tartja a cukortartót, amikor 
Rodolphót kínálja...)

Füsti Molnár Éva (Beatrice) és Vidákovics 
Sziáven (Rodolpho) pontos és kiegyensúlyozott 
játékkal viszik a rájuk bízott terhet, Füsti Molnár Éva 
változatlan, Vidákovics Sziáven pedig előadásról 
előadásra többet mutat a ficsúros kanárimadárból.

Az előadás komor zenei világát Weber Kristóf 
teremti meg szárd, calabriai népdalokkal, a 60-as 
évek Quando, quando-slágere pedig ellenpontként 
vonul végig az előadáson, a szünetben többen ezt 
dúdolják. Weber szívhang-dobolása dramatikus erő
vel bír, különösen jó zenei megoldás az első 
felvonásvég jelzése. Szikora János az előadást saját 
díszlettervei között vitte színre, képeket is vetít 
a második felvonás kezdetekor, melyben az előadás 
szereplőit hiteles, korabeli fényképek közé helyezi.

És hogy a kamaszközönség simán szétröhögi a 
tragédiát (mintha Lolka-Bolkát néznének a kisovisok), 
jelzi, hogy a tragédia, az operához hasonlóan halott, 
vagy inkább halódó műfaj. Béke poraira! ■

Rendezte, díszettervező: Szikora János Jászai-díjas 
Fordította: Vajda Miklós 
Zene: Weber Kristóf 
Jelmeztervező: Tresz Zsuzsa

Eddie Carbone —  Bubik István Érdemes művész 
Beatrice, a felesége —  Füsti Molnár Éva Jászai-díjas 
Catherine —  Melkvi Bea (Létay Dóra)
Marco —  Balikó Tamás
Rodolpho —  Vidákovics Sziáven
Alfieri, ügyvéd —  Márton András Jászai-díjas

A kaméliás hölgy 
Pécsi Balett 

2001. január 17.

Nem olyan rég itt, e hasábokon a Pécsi Balett 
sorsán töprengtünk riportalanyainkkal. A beszél
getéscsokor végkicsengése akkor kérdő és nyitott 
volt. Épp az írás megjelenésekor mutatták be a 
Kaméliás hölgyet, és ez az előadás talán a szavak 
helyett is tükröt tart a Pécsi Balett mai helyzete 
elé.

Röviden és címszavakban — kezdve a „kül
sőségekkel": a jómódú közegben játszódó híres 
történet szcenikai kiállítása — bár művészileg teljesen 
elfogadható és illúziókeltő — szembeszökően „anyag
takarékos” (Tresz Zsuzsa és Hammer Edith jegyzik az 
ízléses látványt), a zenei montázs technikai minősége 
pedig feltehetőleg szintén a méltóbb feltételek 
hiányában olyan, amilyen. Ami viszont még a 
szegényes anyagi-technikai háttérnél is fontosabb: a 
„társulat" hiánya. Látunk a színpadon 6-8 nagyszerű 
művészt, ők a mag, rájuk épül az előadás, és látunk 
egy köréjük-mögéjük rendelt kart, melynek ottléte 
nemcsak elnagyolt, de fölösleges is. Van-e ennél 
sommásabb bizonyítéka annak, hogy a Pécsi Balett 
mára kb. negyedrészére csökkent? A Kaméliás hölgy 
előadása azonban arra is bizonyíték, hogy az az egy
negyed viszont kitesz magáért, és minden megbe
csülést, támogatást megérdemel!

Beszéljünk az előadásról is, ne csak tanulsá
gairól, hiszen a Herczog-Böhm alkotópáros ismét 
egy nagy lélegzetű ősbemutatót tett le az asztalra: 
a legendás Dumas-regény, ha nem tévedek, 
Magyarországon első táncadaptációját.

A regény keretet is kapott, mégpedig olyan 
„anyagból", mely sajátja: Verdi Traviatájának utolsó 
nagyáriája a mű elején hangzik el először színház 
a színházban jelleggel: a regény szereplői csodálják 
az említett jelenetet a Pécsi Nemzeti Színház 
páholyaiból -  másodszor a darab végén, amikor már 
ők maguk a dráma megélői. Az ötlet erős és elgon
dolkodtató, igazán kár, hogy -  nyilván megint a „low- 
budget” fedezet miatt — nem hús-vér énekesekkel, 
hanem kissé vértelen karszereplőkkel, play-backröl 
szól a jelenet, így kevésbé erős felütésként, mint ami
lyen lehetne.

Ezek után a színpadon indul immár elölről a 
történet, sajnos még mindig nem elég erővel, mert az 
utca, majd a bordély-jelenet, ahol sok, de legalábbis 
több ember intenzív és egyéni jelenlétére lenne szük
ség, a már említett okokból illusztrálnak csupán.
A nagyszerű Uhrik Dóra a Madam szerepében mintha 
egyszemélyben próbálná pótolni a személyiségek 
hiányát és levegőt teremteni a többiek helyett is, így 
aztán kicsit túl is megy a tőle megszokott intenzitá
son.

Lassan azonban, ahogy kialakulnak a személyes 
kapcsolatok (Violetta és Alfréd kettőse, majd Armand 
első találkozása Marguerite Gauthier-val, Alphonsine 
és Julián felhőtlen szerelme) — minden jóra fordul 
a színpadon. Úgy gondolom, nincs sok értelme itt e 
lapokon újramesélni az ágas-bogas történetet. Amúgy 
nem árt a regény vagy a műsorfüzet eligazításának 
előzetes ismerete annak, aki tényleg ragaszkodik 
ahhoz, hogy szóról szóra tudja, ki kicsoda. Az jár jól,
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aki nem ezt próbálja erőltetni, hanem hagyja magát 
elsodorni mindaz által, ami — szemben egyes fogal
makkal és tényekkel — nagyon is kifejezhető a moz
dulatok nyelvén, s amit Herczog István igen szépen 
és hitelesen meg is szólaltat szólistái testén. Az jár 
jól, aki élvezi a kettősök lendületes, szenvedélyes 
szépségét, s izgalommal követi a kettőnél több sze
replő által kialakított különös kapcsolódásokat, 
melyekben többféle érzelem érvényesül egyszerre, 
vagy logikus egymásutánban. Erről szól a mű: a 
vonzások sokszor egymást kioltó erejéről, az emberi 
elvakultságról, az áldozatokról, s üzenete a tiszta 
táncrészeken keresztül jut el hozzánk.

Nehéz lenne minőségi sorrendet állítani a leg
fontosabb szerepeket most is, mint pár éve mindig 
vállukon hordozó művészek között.

Czebe Tünde talán még sosem nyújtott olyan 
hiteles ábrázolást, mint most, e mű címszerepében. 
Személyisége most érett meg arra, hogy ne csupán 
harmonikus, pontos testmozgással, de valódi belső 
tartalmakkal jelenítsen meg egy hősnőt, akire annyi 
szín jellemző: büszkeség, kacérság, halálfélelem, 
őszinte érzések és színlelés.

Partnereként Lencsés Károly is nagyszerű: 
Armand Duval-ja végig magában hordozza a 
végletességet, de pátosztól mentes, sőt sokszor 
jólesően visszafogott. Őszinte és tiszta érzelmeket 
hoz a színre — tánca technikailag kifogástalan.

Apja, Georges Duval szerepében az örök vissza
térő Lovas Pált látjuk, akinek játéka szintén teljesen 
letisztult — amellett, hogy fizikailag éppúgy bír bármit, 
mint fiatalabb kollégái —, minden mozdulata erőt és 
emberséget sugároz. (Kevéssé zavaró, és végképp 
nem az ó hibája, hogy darabbeli fiánál csupán egy jó 
évtizeddel idősebb.)

Uhrik Dórának, aki tavaly a Zorba Madame 
Hortense-éből olyan felejthetetlen alakot formált, hogy 
csaknem abszolút főszereppé emelte azt, ezúttal 
olyan szerepet kapott, melyben kevésbé juttathatta 
érvényre mélyen belülről fakadó tragikai vénáját. Amíg 
ugyanis a görög matróna ironikus-fájdalmas hattyú
dala, mely az övé, általa megélhető élmény volt, a 
Kaméliás hölgy Madamjával valójában nem történik 
semmi katartikus.

Ennek a helyzetnek pedig még az ő határtalan 
tehetségével is csak azokon a pontokon lehetett ma
gaslatára kerülni, ahol legalább részesévé válhatott 
mások drámájának: ilyen az a különös és eredeti hár
mas, melyben Alfréd Germond és Violetta Valéry 
viszonyába „szól bele".

E két alakot Kéri Nagy Béla és Három Edina 
alakítják. Kéri-Nagy művészete mára minden klisétől 
mentesre, technikailag teljesen tisztára, nagyvonalúan 
egyszerűre érett: minden pillanata jó. A remek Három 
Edinát ismét nem találta meg egy szerep (az utolsó, 
tragikus nagy jelenettől eltekintve), egymás után kapja 
a csinoska, kissé hóbortos komikus figurákat, holott 
szinte izzik a visszafojtott drámaiságtól. Armand ártat
lan húgocskáját Daczó Eszter táncolja a tőle 
megszokott nagyszerű színvonalon, szerelme az élet
től, s tehetségtől majd’ kicsattanó Rudenko Jevgenyij.

A színpadon még egy visszatérőnek örvend
hetünk: Tóth Sándor, a társulat egykori igazgatója 
Grammont herceg szerepében meghatóan szép 
tartású, elegánsan őszülő úr, ugyanakkor lenyűgöző 
táncművészi erőnléttel.

A Pécsi Balett legújabb bemutatója tehát szinte 
szuggerálja: itt van ez a maroknyi nagyszerű szólista 
s egy jó koreográfus (a megfelelő alkotótársakkal), 
létük formáját kéne eldönteni minél előbb, mielőtt 
a jelenlegi szétzilálja őket. ■

Je len etek  a z  e lőadásból

Koreográfus, rendező —  Herczog István Harangozó-díjas 
Librettó —  Böhm György Jászai-díjas 
Díszlettervező —  Tresz Zsuzsa 
Jelmeztervező —  Hammer Edith

Marguerite Gautier —  Czebe Tünde 
Armand Duval —  Lencsés Károly Harangozó-díjas 
Georges Duval, az apja —  Lovas Pál Érdemes művész 
A Madam —  Uhrik Dóra Érdemes művész 
Germont, Armand barátja —  Kéri Nagy Béla 
Alphonsine, Armand húga —  Daczó Eszter 
Julián, Alphonsine vőlegénye —  Rudenko Jevgenyij 
Violetta Valéry —  Három Edina 
Grammont herceg —  Tóth Sándor Érdemes művész
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Christopher Hampton: Emberbarát 
Pécsi Nemzeti Színház C S E R I  L Á S Z L Ó

Szobaszínháza
2001. január 26.

A féke veszett
antiirodalmárok kora

Keserű komédia Christopher Hampton Emberbarát 
című darabja. Az értelmiségi lét sajátos megjelenési 
formáiban kutakodik a hetvenes években írt mű, 
amely persze nem a hetvenes években, hanem egy 
valamikori jövőben játszódik, bár nem olyan távoliban, 
amely már a sci-fi fantáziavilágát erőltetné rá a kézzel 
fogható valóságdarabkákra. Egy olyan jövőben 
játszódik, amely akár ma, az ezredforduló zavaros 
világában is elképzelhető, s annak ellenére, hogy a 
helyszín Nagy-Britannia, a történet Magyarországon 
is folydogálhatna: erre a mai magyar társadalmi 
viszonyok és az értelmiség maga is minden szem
pontból alkalmasnak mutatkozik. Mert nemcsak a brit 
értelmiség bizonyos köreinek, hanem akár a 
miénknek a tehetetlensége, közönyössége, passzív 
toleranciája is óhatatlanul felrémlik az előadás során.

Irodalmárok között vagyunk, tanárok és 
tanítványok sajátos kapcsolat- és viszonyrendszere 
sejlik fel a párbeszédekből, melyekbe olykor-olykor a 
külvilág rémisztő hírei is beszivárognak. Olyan világ 
ez, ahol egy nőnek öltözött őrült gépfegyverrel kaszál
ja le majdnem az egész kormányt, hogy megmentse 
Nagy-Britanniát a „mindinkább elharapódzó szocializ
mus veszélyétől”. Ahol a Fékeveszett Antiirodalmár 
Terroristák Alkalmi Ligája a prominens angol írók 
kinyírását tűzte ki céljául, mert indoklásuk szerint e 
sokat szenvedő világ csalódásainak és kudarcainak 
egyik fő okozója az irodalom és a vele rokon 
művészetek. Ugyanis az olyan emberi lény, aki életét 
és minden erejét agyrémek kitalálására fordítja, egész 
lényét tekintve csak fogyatékos lehet. Ezért határoz
zák el, hogy a legkiemelkedőbb művészek közül 
huszonötöt megölnek. Az irodalom azzal demoralizál, 
vélekednek, hogy bármennyire is visszafogja magát, 
mégis valamiféle hazug idealizmust eszményít, és 
azzal is korrumpál, hogy az individualizmus perverzi
tását dicsőíti. Azért ölnek tehát, mert nem hiszik, hogy 
az íróknak joguk van saját fogyatékosságaikat azzal 
kompenzálni, hogy ártatlan embereket befolyásolnak, 
és még jobban aláássák ezeknek a szerencsét
leneknek a megrendült önbizalmát.

Irodalmárok között vagyunk tehát, a főhős Philip 
(Bajomi Nagy György), akinek életéből, mint az hamar 
kiderül, hiányzik mindenféle küzdelem. Privilegizáltan, 
anyagi gondtalanságban él, s kifejezett perverzió 
lenne, mondja, ha ilyen körülmények mellett boldogta
lannak vallaná magát. Tanít, előadásokat tart, unal
mas cikkeket ír, telített, de mégis üres életet él. 
Mindenkit szeret, s ezzel, Celia (Simon Andrea), 
a jövendőbelije szerint félig már csatát is nyert. Mert 
ha Philipnek eszébe jut, hogy az emberek meg 
fognak halni egyszer, számára mindjárt szeretetre 
méltókká válnak. Lénye alapvető tulajdonsága az 
a vágy, hogy kedvére tegyen másoknak, azt tegye,

amit mások akarnak. Ez a szenvedély olyan stádium
ba jutott nála, amelyet egy szóval tud jellemezni: 
a félelemmel. Az emberek iránti szeretete és a tőlük 
való félelme elválaszthatatlan fogalmak. Ő a meg
győződések nélküli ember. Bajomi Nagy György 
szinte eszköztelenül, rendkívüli természetességgel 
alakítja ezt a figurát, esetlensége, jámborsága, ügye- 
fogyott téblábolása egyszerre vált ki a nézőből együtt
érzést, szánalmat és tehetetlen dühöt.

Don (Urbán Tibor) az embereket két csoportba 
osztja. Az egyikbe azokat teszi, akik hazugságban 
élnek, és ezt tudják is magukról, a másikba azokat, 
akik ugyancsak hazugságban élnek, csak mindezt 
nem veszik tudomásul. Ő maga is hazugságban él,

de esetében a hazugság az irodalomtanárságában 
rejlik. Azért fizetik, nem is rosszul, mert olyan tökélyre 
fejlesztette a lustaság módszerét, ami saját bevallása 
szerint is egyedülálló a tudományok történetében. 
Gépiesen és nagy pontossággal látja el hivatali 
munkáját, amellyel mentséget szerez arra a való
színűtlen esetre, ha rajtakapnák azon, hogy nem tud 
valamit, amit pedig tudnia kellene. Kiderül, csupán az 
első tanítási évben dolgozott komolyan, amikor 
néhány tucat jegyzetkartonra minden témáról, ami 
csak előfordulhat, feljegyzett tíz-tíz pontot. Azóta 
tevékenysége abból áll, hogy kiválasztja a megfelelő 
kártyákat, és közli a diákokkal, mely pontokat hagyták 
ki dolgozataikban. Azt az „ostoba vágyat”, hogy
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könyveket írjon, vagy tudományos munkát végezzen, 
régen föladta már, immár saját jelleme kiépítésével 
foglalja el magát. Odáig fejlődött, hogy sikerül akár 
három órán keresztül egyhuzamban a fejét teljesen 
üresen tartania: így nem zavarja meg egyetlen gondo
lat sem. „Ha az ember még idejében nemcsak 
megszokja a maga haszontalanságát, hanem még azt 
is megtanulja, hogy ezt élvezze, akkor ez már valami” 
-  vallja meg Don Philipnek. Urbán Tibor színészi játé
ka meglepően érett, nagyon profi módon oldja meg 
azt a nem könnyű feladatot, amikor magabiztos 
egyetemi oktatóból szánalmas önvallomása révén 
kiüresedett, nevetséges senkivé vedlik át.

Celia (Simon Andrea), Philip jövendőbelije az első 
részben tanárok „kedvencének” tűnik, könnyűvérű 
nócskének. Aztán változik a róla kialakított kép, 
amikor nem kockáztathatja meg, hogy olyan emberrel, 
mint Philip, töltse el életét, aki reménytelenül gyenge 
és határozatlan, aki voltaképpen rá hárít minden 
fontos döntést. Van ereje ahhoz, hogy végül is mind 
Philip, mind Braham közeledését elutasítsa. S bár tár
saságban kitalált, frivol történetekkel szórakoztatja a 
vendégsereget, „mert a hazugságok többnyire sokkal 
érdekesebbek, mint az igazság”, de egy egész életet 
nem hajlandó hazugságokra építeni. Simon Andrea, 
akivel kapcsolatban súlyosan tévedett egy 
fékezhetetlen habzású kritikus lapunk korábbi 
számában a Hollywoodi mesékről szóló írásában, mi
szerint a színésznőnek inkább a nézők között volna 
a helye, mintsem a színpadon, az Emberbarátban 
igen jó teljesítményt nyújtott. Különösen a második 
részben, amikor nem a figura „sikamlóssága”, sokkal 
inkább emberi tartása, megalkuvásra nem képes 
szemléletmódja hangsúlyozódik. Simon Andrea 
dinamikus, alakítása mélyen gondolkodó és érző 
emberről tanúskodik. Úgy tűnik, képességeivel nincs 
semmi baj, talán azok közé a művészek közé tartozik, 
akik harmatgyenge produkciókban, érthető módon, 
nem lelik önmagukat.

Araminta (Melkvi Bea) életében néha előfordul, 
hogy emberekért rajong, de ez csak addig tart, amíg 
jobban meg nem ismeri őket. Számára fura, hogy

egyes emberek milyen fontosnak tartják a hűséget, 
vele ez, állítja, nem fordulhat elő. Don szerint ő a 
fakultás sliccgomboló bajnoka. Melkvi Bea ijesztő 
hitelességgel jeleníti meg a merev részeg állapotból a 
szexuálisan felajzott nővé átalakuló Araminta alakját. 
Játéka sokrétű, megrendítő a megaláztatásairól szóló 
beszámolója, egyike a darab azon mozzanatainak, 
amikor a finom, ironikus, szellemdús játék váratlanul 
tragikusan komorrá változik, hogy aztán ugyanolyan 
váratlanul visszalendülhessen korábbi medrébe.

Braham (Lipics Zsolt), a pénzéhes, zsugori író 
félelmetes alak. Megjelenése különös hangulatot köl
csönöz a darabnak. 0  az az író, akinek saját bevallá
sa szerint az úristen megadta azt a képességet, hogy

olyan frivol irodalmat tudjon produkálni, amely sok 
frivol embernek okoz örömet, neki pedig kényelmes 
életet biztosít. Elszomorítja ugyan, hogy az emberek 
világszerte arra pazarolják energiájukat, hogy 
egymást ölik, s sajnálja a sok ezer indiait, akik éhen 
halnak, de mindez véleménye szerint az ő bajuk. 
Braham abból él, hogy az emberek egy részében 
utálatot kelt, ezáltal vitatott személlyé válik: mert ha 
nem lenne az, akkor gazdag sem lenne. írói 
foglalkozását szubvencionális onániának minősíti.
Az onánia véleménye szerint a gondolkodó ember 
tévékészüléke. Új regénye egy szociális felügyelőről 
szól, aki beáll a bankszakmába, feláldozva a morális 
fölény komfortját a pénzügyek kemény realitásának 
az oltárán. Lipics Zsolt játéka olyan szuggesztív, hogy 
a második rész egy jó darabig az ő hiányáról szól: 
nehezen törődünk bele, hogy többé nem lép szín
padra. Sajátos erőtér veszi körül, jelenléte 
meghatározó, akkor is rá kell figyelnünk, amikor 
„tétlen”, amikor a többiek szerepelnek éppen.

Rázga Miklós rendezése nemcsak ahhoz képest 
kiváló, hogy ó alapvetően színész és nem rendező, 
az előadás az elmúlt évek egyik legjobb színházi 
produkciója Pécsett. Ez pedig nyilvánvaló tehetségén 
kívül feltehetően alapos műhelymunka 
következménye, amely oka lehet annak is, hogy 
a színészi teljesítmények olyan egyenletesen jó szín
vonalúak; még a Johnt alakító Széli Horváth Lajos, 
aki mindjárt a darab elején agyonlövi magát, és az 
Elizabethet megformázó Perjés Beatrix is jó teljesít
ményt nyújt, akinek következetes, egész darabon 
végigvonuló hallgatása is beszédessé válik. A feszült 
csendek, távolba Tévedések, a kimerevített asztalje
lenet, a beúszó, jól megválasztott zenerészletek, 
a megtörtént és az elmaradó lövések zaja illetve 
csendje okozta feszültségek mind remekül megter
vezettek, arányosak, és igazi színházi élmény 
előidézői. így aztán nemcsak a fehér falra fröccsenő 
agyvelődarabokra emlékezhetünk hosszú ideig, 
amelynek következtében sajnálatos módon még 
a Picasso lenyomatot is ki kellett dobni, hanem az 
előadás egészére. ■

Christopher Hampton 
Emberbarát
Polgári komédia 2 részben 
Rendezte —  Rázga Miklós 
Fordította —  Mihályi Gábor 
Látvány —  Tresz Zsuzsa
A rendező asszisztensei —  Monori Ferencné, Steiner Zsolt 
Szereplők:
Philip —  Bajomi Nagy György 
Donald —  Urbán Tibor 
Celia —  Simon Andrea 
Braham —  Lipics Zsolt 
Araminta —  Melkvi Bea 
John —  Széli Horváth Lajos 
Elizabeth —  Perjés Beatrix

Pécs-baranyai művészek adattára 1.2000 
Művészetek Háza

A CD-ROM művészete
A múlt század végén Pécs- 
baranyai művészek adattá
ra 1.2000 címmel CD-ROM 
jelent meg a közelben élő 
művészek munkájának be
mutatására. A hiánypótló 
információgyűjteménnyel 
betekintést nyerhetünk a régió művészeti felhozata
lába, és megismerhetjük intézményeit. A Művésze
tek Háza gondozásában megjelent CD-ROM hasz
nosságát nem kell különösebben ecsetelni: a sajtó, 
a szakírók, a megrendelők és a közönség először ta
lálhat ennyi, könnyen és gyorsan kezelhető informá
ciót együtt.

A címből sejthető: folytatás következik, hiszen a 
folyamatosan alakuló művészeti életet archiválni, 
válogatni nem kis feladat. Éppen azért, hogy a má
sodik fordulóban a kiadvány sikeresebb legyen, és 
gyermekbetegségeit kinője, legyen szabad megje
gyezni néhány hiányosságot, melyek bizonyára az 
úttörő szerepből és a téma kiterjedtségéből adódtak.

Disszonancia mutatkozik a komoly, sokszor 
egész életeket igénylő művészeti teljesítmények és 
a CD-ROM minősége között. Talán a szűk határidő 
vagy az adatközlők gondatlansága, illetve a Művé
szetek Háza kiadványszerkesztéstől eltérő profilja 
okozta a gondozatlanság benyomását. Az új kiadás
nál a figyelmes szerkesztő nyilván orvosolja a sok 
hibát, így csupán egypár kirívó példát hoznék. Szin
te minden életrajz, kiállítási jegyzék másféle jelölé
seket, megfogalmazásokat tartalmaz. A szakiroda- 
lom jelölései az esetek túlnyomó részében hiányo
sak, pontatlanok. A művészek névsorában meglepő, 
milyen sokan szerepelnek a D betűnél, lévén dokto
ri fokozattal rendelkeznek. Hiányosságnak tűnik, 
hogy íróknál, költőknél miért nem szerepelnek rövi- 
debb szövegek illetve részletek. A képzőművészet 
iránt érdeklődő pedig nem értesül a bemutatott mű
vek anyagáról, technikájáról és méretéről.

Súlyosabbnak tartom a CD-ROM tervezési hibá
ját, a megjelenés stílusát és a kezelés darabossá
gát. Mindjárt az indításnál szembesülünk azzal a 
ténnyel, hogy a XX. század végi kortárs művésze
tekkel való foglalkozást Vivaldi Négy évszaka hivatott 
elviselhetővé tenni, miközben több kortárs zeneszer
ző is szerepel az anyagban. A borítón is olvasható 
szöveg stílustalanul, csúnyán tölti ki a képmezőt. A 
vizuálisan megjelenő művek bemutatásánál rendkí
vül hivalkodó és zavaró a kezelői felület túlhangsú
lyozása, a méregerős zöld, piros, vörös és fehér szí
neivel. A nem túl jó hang- és képminőséghez sajnos 
nehéz kezelés is társul. Ha egy művész életrajzi ada
tai után munkáira vagyunk kíváncsiak, előbb vissza 
kell térnünk a főmenübe, és csak a művészeti ág ki
választása után láthatjuk alkotásait. Hasonló a hely
zet a képnézegetés közben, ahonnét ismét csak több 
lépcsővel jutunk az alkotó adataihoz. Az egyes mű
vészek munkái csak előrefelé lapozhatóak.

Számos kialakult stílus és szakmai fogás van 
már forgalomban, mellyel a tartalomhoz jobban il
leszkedő megjelenés és szerkezet megoldható, Pé
csett és Baranyában pedig jó pár ehhez értő szak
ember is akad. Bízzunk benne, hogy következő al
kalommal csak jót mondhatunk az új adattárról, és 
az funkcióját jobban betöltve, távolabbi vidékeken is 
folytatja a pécsi kultúra népszerűsítését.

Kiszely Gergely

2001/1 echo 15

M elkvi B ea  
és  S im on A ndrea



F E K E T É N - F E H É R E N

A 120 szociális bérlakást 
tartalmazó épületegyüttes 
tervpályázata 
Művészetek Háza 
2000. december

A Kertváros szélére, az 
Aidinger János utca és a FEMA 
között elterülő három önkormányzati x  
telekre tervezett lakóegyüttes nem csak 
szociálpolitikai jelentősége miatt méltó a 
figyelemre, hanem amiatt a szerep miatt 
is, melyet az elképzelések szerint a 
Siklósi Városrész majdani város- y 7  
központjának kialakításában 
játszik majd.

A 2000-es év fordulópontot jelentett a város 
lakásgazdálkodásában: míg az utóbbi évtizedben 
egyetlen önkormányzati bérlakás sem épült Pécsett, 
tavaly több olyan beruházás is zöld utat kapott, amely 
alternatívát jelenthet az otthonra vágyók számára az 
önerős, illetve az állam által támogatott hitelből 
történő lakásépítés mellett. Az önkormányzat már 
1990-ben jóváhagyott egy, a szociális lakásépítésre 
vonatkozó programot, most azonban sikerült ehhez az 
eszközöket is megteremtenie: a tavalyi évben Pécs 
sikerrel pályázott a Gazdasági Minisztérium által kiírt 
bérlakás-fejlesztési pályázaton, s elnyerte a 180 mil
liós állami támogatást. A mostani, 120 lakás megter
vezésére kiírt pályázat annak a többlépcsős, a 
Kertvárosban megvalósuló otthonteremtési program
nak a része, melynek koncepciójába távlati tervként 
a Siklósi Városrész városközpontjának kiépítése is 
beletartozik. A pályamunkák értékelésekor a zsűri 
ezért a majdan létrejövő nagyobb egységhez való 
kapcsolódás lehetőségét, az utcával, a Femával és 
a környező gyalogutakkal való kapcsolatteremtés 
színvonalát is mérlegelte.

Nem lehetett könnyű dolga annak a tervezőnek, 
aki az építészeti kontextus felől szereti megközelíteni 
a feladatokat: az Aidinger János utca és a Fema közé 
eső három önkormányzati tulajdonban lévő telek jelen 
állapotában igazi „senkiföldje”: itt ér véget a paneles 
beépítés; a város pereme itt oldódik bele a semmibe.
A kiégett füvű grundot — melyből csak a trafóház 
emelkedik ki — egymást keresztező gyalogösvények, 
távfűtés- és szennyvízvezeték szelik át. A Matáv- 
székház, a gyógyszertár és az iskola pontszerűen 
elhelyezett, más és más építészeti világot képviselő 
épületek — alkotják majd az új lakóházak szomszéd
ságát.

Ebben a sem építettnek, sem természetinek nem 
mondható környezetben egyvalami akad, amihez 
viszonyulni lehet és kell annak, aki ide tervez, ez 
pedig a lakótelepi életforma. Vajon lehet-e a tagadá
son kívül másfajta viszonyunk is a paneles épít
kezéshez, melyet bár kényszer hatására vettünk át és 
egyértelműen téves paradigmának bizonyult, mégis 
generációk számára ez jelentette és jelenti ma is az 
élet kereteit? A szociális lakások kérdése alkalmat 
adott az építészek számára, hogy felvegyék az egy 
évtizede elejtett fonalat.

A szolidaritás
A városépítészeti szempontok mellett a műfajiak 

is igen termékenynek bizonyultak: a pályázóknak újra 
kellett gondolniuk a szociális lakás régi-új fogalmát is, 
ha el akartak jutni a pályázati kiírásban követelmény
ként megjelölt, „a kor szellemét tükröző" építészeti 
megoldáshoz. Míg a posztszocialista Magyarország 
csak most ismerkedik a szociális lakás fogalmával, 
a jóléti államokban jól körülírható építészeti műfajként 
tartják számon, amely sok évtizedes tapasztalatra 
támaszkodhat. Talán nem haszontalan néhány mon
dat erejéig kitérnünk e műfaj sajátosságaira és nyu
gati hagyományaira — szem előtt tartva természete
sen azt az alapvető különbséget, amely a hazai, 
illetve pécsi anyagi lehetőségek és a skandináv 
országokban vagy Németországban rendelkezésre 
álló eszközök között fennáll — s összevetnünk azokat 
a bemutatandó programmal.

Az olyan magasan fejlett jóléti államokban, mint 
amilyen Dánia vagy Hollandia, a szociális lakásépítés
nek majd’ egy évszázad alatt kiérlelt finanszírozási és 
fenntartási rendszere, átgondolt társadalmi szerepe 
van.' Financiális hátterét az állami támogatás és az 
önkormányzatok, illetve ennek alternatívájaként non- 
profit társaságok adják. A lakók összetétele is jól 
körülhatárolt: fiatalok, elvált szülők gyerekkel vagy 
gyerek nélkül, bevándorlók, nyugdíjasok teszi ki 
a lakóközösség zömét, de jellemző réteg a szellemi 
fogyatékosoké és mozgássérülteké is, akik számára 
speciális igényeiket kielégítő lakások készülnek, 
illetve az olyan családoké, akik értékrendjének közép
pontjában a fogyasztói gyarapodás helyett más, 
például ökológiai szempontok állnak, s szívesen 
választanak alternatív, a hagyományos családi házas
nál vagy a városi lakásokénál közösségibb életformát.

Hogy tőlünk nyugatra a szociális lakás nem szük
séghelyzetet, hanem elfogadható alternatívát jelent,

azt a lakások alapterületének adatai is mutatják. Az 
egyes lakáskategóriák megfelelnek a lakók akceptál
ható igényeinek: Dániában például a nyugdíjas apart
manok 30-50 m2-esek; az egyedülálló szülő gyerekkel 
60-70 m2-es, a többgyerekes családok 90-95 nf-es, 
saját kerttel rendelkező lakásra számíthatnak.
Az egyik legnevesebb, kifejezetten a szociális 
lakásépítésre specializálódott dán építésziroda, 
a Vandkunsten (melynek tagjai a zömmel a ’68-as 
generációhoz tartoznak) építészeti filozófiáját az 
„elérhető minőség” jelszavában fogalmazza meg: „Az 
elérhető minőség keresése olyan társadalmat céloz 
meg, ahol nem az anyagi javak birtoklására irányuló, 
határtalanul növekvő elvárások a meghatározóak, 
hanem a valódi életminőség emelése és hosszú távú 
fenntartása... A mi ideológiánk a kapitalizmus ellen, 
a 'mindig többet és többet' ellen van.” A jóléti társadal
makban tehát a szociális lakás kategóriáját nem — 
vagy nem pusztán — a kényszer határozza meg.

A pécsi pályázat esetében egyértelműen a szük
ség határozta meg a kereteket: a lehetőségek 
maximális kihasználása, az elérhető legmagasabb 
minőség természetesen itt is kritériumként szerepelt, 
azonban a lakásokat meghatározó paraméterek 
ennek eleve határt szabtak. A kiírás legfeljebb 30 nf- 
es garzonlakásokat és 45 nf-t meg nem haladó 
alapterületű, másfél és kétszobás lakástípusokat 
irányoz elő. Ugyanakkor a pécsi önkormányzat köz
gyűlése még nem hozott határozatot a lakókijelölés 
szempontjairól, a pályázati kiírás így ezt nem is tartal
mazhatja. Nyilván első lakást igénylő fiatalok,

Pelényi M argit I. d íjas  terve reflektál a  
leg érzéken yeb b en  a  lakótelepi szituációra.

16 echo 2001/1

G E T T O K A T A L I N



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

A z ép ítészha llgatók m unkája II. d íjat kapott. 
Törekvésük a lakótelepi é letform a m egú jítására  irányult.

pályakezdők, nagyobb bérleményüket leadó idős 
emberek, nyugdíjasok, de mindenek előtt kisgyer
mekes családok számíthatnak arra, hogy itt lakást 
bérelhetnek. A programnak eme ellentmondására 
a nyertes tervet készítő Pelényi Margit hívta fel a 
figyelmet a pályázati anyagok bemutatása során: az 
építésznek úgy kellett nekifognia a munkának, hogy 
nem tudta pontosan, kinek is tervez valójában, hiszen 
38-40 négyzetméteren lehetetlen családi otthont 
kialakítani.

A nyugati szociális célú épületek programjának 
másik hangsúlyos eleme az ökológiai szempontok 
mellett a közösségi jelleg. A szociális lakásokhoz 
kötelezően társulnak bizonyos közös célú helyiségek 
(társalgó, mosókonyha stb.). A pécsi pályázat 
kiírásában ilyesmiről nem történik említés — 
nagyrészt nyilván a költségtöbblet miatt, de talán 
szemléleti okokból sem.

Figyelemre méltó sajátossága végül a jóléti orszá
gok szociális lakásépítésének, hogy — az állami 
támogatásnak köszönhetően — az építészek 
számára is olyan lehetőségeket nyit meg, amelyek 
a piaci alapú építés szférájában nem állnak ren
delkezésükre. Dániában például az állam külön 
pénzalapból támogatja az új, innovatív szemléletű 
terveket, új technológiák és építészeti koncepciók 
kipróbálását téve lehetővé.2 Úgy érzem, a pécsi 
pályázat értékelése, a két díjazott munka messze
menően összhangban áll a szociális lakás műfajának 
ezzel a kritériumával.

A D enkinger Jó zse f -  N agy  P éte r -  Andirkó D énes  
m egvéte lben  részesü lt terve társash ázi karaktert 
m utat.

A bíráló bizottság I. és II. díjat adott ki, két további 
pályázatot pedig megvételben részesített. Az előzőek
ben kifejtetteket szem előtt tartva megállapíthatjuk, 
hogy a négy kiemelt munka nagyjából háromféle utat 
jelölt ki a felmerülő kérdések kezelésére.

Az I. díjat Pelényi Margit terve nyerte (munkatár
sak: Ruppert Gábor, Rittling Erika), mely a beépítendő 
terület északi részén kelet-nyugati irányban elnyúló, 
fogatolt, lépcsőházakkal szekcionált épületet, a 
középső és a déli telekrészen pedig két közép
folyosós, lépcsőházzal egymáshoz kapcsolt épület
tömböt tartalmaz. A tömegformálás szempontjának 
kiemelkedő jelentősége volt a feladat megoldásában: 
a rendezési terv előírásának megfelelően — az 
urbánus karakterű beépítés érdekében, valamint a 
későbbiekben kiépülő városközpontra való tekintettel 
— térfalat kellett létrehozni. A lazán egymáshoz kap
csolt épülettömbök térbeli viszonyát sajátos feszültség 
jellemzi: az északon elnyúló sávház leszakított 
tömege, a lépcsőház hengere mint tengely körül 
kitérülő középső és déli tömb — a különös, „kinn is 
vagyok, benn is vagyok”- kompozíció messzemenően 
eleget tesz a térfalalkotás követelményeinek, anélkül 
hogy túlságosan önmagába zárulóvá tenné az 
együttest; azt sugallja, hogy a most létrejövő épület- 
együttes valaminek a kezdete — úgy alkot egészet,

hogy nyitott marad a folytatás felé. Az épülettömegek 
sehol sem alkotnak bezáruló formákat; mintha az itt 
élők helyzetének átmenetiségét, ideiglenességét 
fogalmazná meg a tervező a „belakható”, félprivát 
terek hiányával. (A bérlakáshoz jutás feltétele a 
lakáscélú megtakarítás, ezért nem várható, hogy 
generációk fognak itt felnőni, mint egyes nyugati 
szociális bérházakban.)

Az I. díjas terv alaprajzait nézve sem találunk 
olyan tereket, amelyek valamilyen közös tevékeny
ségre csábítanának. A közlekedőterek minimalizálása 
nyilván rendkívül takarékossá teszi a koncepciót, 
ezeknek az egy-két emberre szabott méretű gar
zonoknak a többségében azonban valószínűleg 
családok fognak élni — vagy nyugdíjasok, akiknek 
minden bizonnyal ez már nem átmeneti, hanem 
végleges otthont jelent majd. A terv rokonszenves 
szikársága és illúziótlan őszintesége mellett bennem 
ez az atomizáltság némi hiányérzetet kelt. Tény, hogy 
a pályázati kiírás sem tartalmaz a szociális lakás 
fogalmához oly szorosan hozzárendelődő közösségi 
életformára vonatkozó kritériumokat, a másik három 
díjazott terv azonban kisebb-nagyobb mértékben 
reflektál a feladatban implicit módon benne rejlő 
közösségi tartalomra.

Az alaprajz egyszerűsége és tisztasága adják 
tehát Pelényi Margit tervének gerincét, s a térszer
vezés és a tömegkapcsolatok dinamikája teszi izgal
massá. A homlokzati megoldások a programnak 
megfelelően egyszerűek; az épületek arculata nem 
ámítja a paneles életformától lényegileg különböző 
élet lehetőségével sem lakóit, sem tágabb 
környezetüket. A nyugodt, kellemes arányú 
ablakkiosztás, a vízszintesek és függőlegesek rit
musára alapozó homlokzattagolás vállalja mindazt, 
ami a paneles építkezés hagyományaiból — például 
az Uránváros hatvanas években felépült panel
lakótelepének eszköztárából — vállalható. Az épü
letek egyedisége a kevés számú, de karakteres 
motívumnak köszönhető, ilyenek például a lépcsőház 
színezett hengere, a kör alakú nyílások vagy az észa
ki épülettömb lapostetejét megmozgató tetőépít
mények. Kétségtelen, hogy a négy értékelt pályamun
ka közül a Pelényi Margité volt képes úgy meghaladni 
a lakótelepi építkezés színvonalát, hogy egyúttal fel is 
mutatja az egy-két évtizeddel korábban még evidens
nek számító, mára azonban marginálisnak tekintett 
életformához tartozó architektúrában rejlő értékeket.

AII. helyezett pályamű három építészhallgató: 
Dévényi Márton, Rabb Donát és Schreck Ákos 
munkája (vezető tervező: Balázs Péter). Építészeti 
szemléletét tekintve az I. és a II. díjjal honorált terv
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számos hasonló vonást tartalmaz: mindkettő 
érzékenyen reflektál a feladat szociális hátterére, 
s határozott koncepciója van arról az életformáról, 
amelyet az itt lakók élni fognak, míg a másik két, 
megvétellel jutalmazott munka egyfajta társasházi 
miliőt megfogalmazva megkerülte ezt a problémát.

A fiatal alkotók a kiírásban szereplő közép
folyosós épülettípust keretes beépítéssel helyettesítet
ték. Az északi telek adottságait kihasználva ők is 
sávházat terveztek, de a telek sarkára helyezett, egy 
apartmannyi alapterületű szoliter épülettömbbel itt is 
igyekeztek jelezni a félprivát tereket; a középső és 
déli telkekre pedig függőfolyosós belső udvart képzel
tek el. Tervük egyik gondolati súlypontja ugyanis 
éppen a magán- és közterületek pontos definiálásá
nak szándéka volt. A tömbházak közötti senkiföldje, 
a gondozatlan és általában a vandalizmus áldozatául 
eső területek helyett „közös magánterületben” gondol
kodtak; az épületegyüttest — a győztes munkától 
eltérően — zárt egységként kezelve, a tömegkapcso
latok szintjén markánsan elhatárolódnak a tömbös 
lakótelepi környezettől. A rétegezett térszerkesztéssel, 
közös, félprivát és privát zónák felfűzésével, a szociá
lis lakásépítés hagyományának — a skandináv orszá
gokban sarkalatosnak számító — tételét valósítják 
meg.

Általánosságként is megállapítható, hogy a 
II. díjas terv közelíti meg leginkább a szociális lakás 
nyugati eszméjét, amennyiben valóban alternatív élet
teret kínál használói számára: az alkotóktól — talán 
már csak életkoruk miatt is — szemmel láthatóan 
nem áll távol az a könnyed „minimál” életforma, amely 
a szociális lakás programjával adekvát. Elmarasztalás 
éppen azért érte elképzelésüket a bírálók részéről, 
mert az „túl jó”, hiányzik belőle az a szolidaritás, 
amely a kontextusát képező panelek lakói iránt ebben 
az esetben elengedhetetlen. Másként megfogalmaz
va: a lakók itteni életét nem egyszerűen szükséghely
zetként képzeli el, hanem olyan életszakaszként, 
amelynek pozitív, csak itt megszerezhető tapasztalata 
is lehet.

A függőfolyosó közös terasszá szélesítésével a 
fiatal építészek az épületen belül esetleg kialakuló tár
saséletnek is esélyt adtak. Homlokzati megoldásaikat 
a friss szemléletű — a bírálatok szerint kissé túlsá
gosan is szofisztikáit és igényes — modernizmus 
jellemzi. A tagolás és a homlokzati ritmusképzés 
alapvető eszközei a nyílászárókat védő, eltolható

A m egvéte lben  részesült terv szám ítógépes képe  
jól m utatja  az  a lkotóknak a  folyam atos térfa lalkotásra

irányuló szándékát.

V iczen cz  O ttó  és V. H arcos K ornélia m unkája  
szin tén  m egvéte lben  részesült.

zsaluk, amivel a lakók által utólag beépített 
árnyékolók homlokzati egységet romboló hatását 
igyekeztek kivédeni az alkotók. A különböző helyzetű 
ablaktáblák játéka folyton változó Mondrian-képpé 
változtatja a homlokzatot, finoman jelezve azt az ide
iglenességet és változékonyságot, amely az itt lakók 
többségének élethelyzetét is jellemzi. Igazi fiatalos 
geg gyermekkorunk „kis házának" visszaálmodása 
a különálló, szintenként egy-egy apartmant tartalmazó 
saroképület. Az új, alternatív életformákat kiszolgáló 
építészeti megoldásokkal, új technológiákkal való 
kísérletezés szintén szorosan kapcsolódik a szociális 
lakásépítésnek a jóléti államokban kidolgozott prog
ramjához, s ez az innovatív szellem hatja át a fiatal 
tervezők gondolkodását is.

A két megvételben részesült terv mentalitásában 
éppúgy hasonlóságot vélek felfedezni, mint az I. és II. 
helyezett esetében. A Denkinger József-Nagy 
Péter-Andirkó Dénes (vezető tervező: Keresztes 
Béla) alkotótrió terve észak-déli irányban egymáshoz 
kapcsolódó, sávszerű, folyamatos térfalat alkotó 
épületegyüttest hoz létre. Mivel a tömegkapcsolatokat 
illetően a tervezők szándéka láthatóan e megszakítat
lan térfal kialakítása volt, tervükben felülbírálják a 
telekhatárokat, és a másik három koncepciótól eltérő 
módon nem terveznek telkenként elkülönülő töm
böket. Ehhez azonban a rendezési terv módosítására 
lett volna szükség, amit a bírálók az elképzelés 
hátrányaként értékeltek. Az építészetileg hangsúlyos 
elemek az északi és a déli saroktelekre kerültek; 
az íves épület előtt vonzó atmoszférájú terecske 
alakulhatna ki, de — mint azt a bírálati jegyzőkönyv

megemlíti — az ívnek nyugati irányban nincs foly
tatása, így némi hiányérzetet kelt. (Az íves falú 
lakóhelyiségek nyilván nehezebben bútorozhatóak, 
ami ekkora alapterületnél fontos szempont lehet.)
A középfolyosó mentén az 1 -es számú telekre helye
zett három épülettömb eltologatásával a folyosó he
lyenként kiszélesedik; ezek a kiöblösödő részek ma
gukban rejtik a közös célú használat lehetőségét is.

A terv térszervezési és alaprajzi erényei kétségte
lenek, szellemében azonban nem találkozik azzal az 
elképzeléssel, amelynek építészeti megfogalmazását 
a pályázat kiírói látni szerették volna. Az épület sokkal 
inkább (hazai értelemben vett) középosztályi miliőt, 
megállapodottságot sugall, semmint a lakás és az élet 
minimális feltételei kielégítésének programját.
A tervezők új lapot kezdtek a városrész építészeti 
karakterében; nem találtak kontaktust sem a Matáv- 
székház, sem a gyógyszertár, sem az iskola 
építészeti világához, de a Kertváros lakótelepi 
architektúrájához sem.

A program szellemének a félreértésében a másik, 
szintén megvétellel honorált pályamunka — Viczencz 
Ottó és V. Harcos Kornélia terve — is osztozik. A tet
szetős, bár kissé egyhangú hármas tagozódású hom
lokzatok polgárias társasházi karaktert mutatnak, 
mintha nem a Siklósi városrész szélén, hanem 
a Mecsekoldalban állna az épületegyüttes. 
Környezetével semmiféle kontaktusra nem törekszik, 
attól elkülönül; a három telken álló három tömböt 
önálló egységként kezelik a tervezők, a befordított 
épülettömegek révén félig nyitott belső udvarokat 
hozva létre. A négy honorált terv közül ez az egyetlen,

amely hagyományos magastetőt alkalmaz; az 
épületek megjelenése ennek következtében egyfajta 
tradicionalitást tükröz, s az adott kontextusban ide
genszerű benyomást kelt. (Különös lenne, ha a szo
ciális célokat szolgáló bérház messze nagyobb 
megállapodottságot és értékállóságot sugallna, mint 
azok a kertvárosi panelok, melyeknek lakói örök
lakásként birtokolják a maguk másfél, vagy két 
szobáját.) A terv feltétlen erénye, hogy jól üte
mezhető, mivel az első ütemként tervezett északi 
tömb vegyesen tartalmaz másfél szobás és garzon
lakásokat, a középső tömbben (2. ütem) csak 
garzonok, míg a 3. ütemben készülő déli épületben 
csak „nagyobb” lakások kapnának helyet. ■

1 A szociális lakásépítés dániai gyakorlatáról részletes ismertetést 
közöl a Magyar Építőművészet 1999/2-es száma.

2 Látványos példája ennek az az amszterdami nyugdíjasház, amely
nek homlokzatára —  mint kihúzott fiókokat — 13 különálló lakást 
függesztettek fel, megmentvén a környező zöldterületeket a 
beépítéstől. Alaprajz, 1999. április.
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Gradus ad 
Parnassum

A zenei nagysághoz vezető utak számosak. 
Tanulmányozásra méltó az a sokféleség, amely 
a művésszé válás lehetőségeiről vallott — koronként 
változó és egy-egy muzsikusszemélyiségtől is függő
— nézetek összességében elénk tárul. A XVIII. 
század végéig a maguk korának kiemelkedő 
egyéniségei — Joachim Quantz, Leopold Mozart, 
Emmanuel Bach nagyságrendjén — egyre-másra 
publikálták a maguk hangszeriskoláit, melyek a 
címükben megjelölt hangszer(család) sajátságain 
messze túlmutató kottaolvasási, zeneértelmezési és 
előadási kérdéseket feszegettek, gyakorlat és elmélet 
paradicsomi egybeeséséről árulkodó tárgyalásmód
ban. Az, hogy a mai hivatásos muzsikusok bizonyos 
hányada képes jól olvasni barokk és klasszikus zenei 
textust, nagyrészt e forrásmunkáknak köszönhető. 
Akkoriban a jó zenét mindenek fölött ízlés és intelli
gencia függvényének tekintették, s komolyan gondol
ták, hogy az értő, ugyanakkor kellő spirituális indít
tatással bíró zenélés megtermi a maga adekvát tech
nikai eszköztárát.

A francia forradalom nyomán kibontakozó kul
turális földindulás aztán megteremtette a társadalmi 
környezetétől elidegenedett (eufemisztikusan 
autonómnak nevezett) zeneélet melléktermékét: 
a zenei közléstől elidegenedett technikát. A cím — 
Clementi 1820 körül írott 3 kötetes munkájának címe
— éppen e szemléletváltozást tükrözi; nem véletlen, 
hogy már a kultúrtörténeti kérdésekben oly érzékeny 
Debussy is csipkelődése tárgyává tette XIX. századi 
kollégáját a maga „Doctor Gradus ad Parnassum”- 
ában. Cramer vagy Czerny ma is használatos (a 
maga nemében kétségtelenül hasznos) etűd-óceánja 
az új idők jellegzetes terméke. A koherens zenei 
világkép széthullása, a zeneértés színvonalának tár
sadalmi dimenziójú romlása a XX. században már 
ellenerőket is indukált: a nagy zenepedagógiai rend
szerek, módszerek, koncepciók mai napig is lankadat
lan virágzása mögött valamiféle kétségbeesett 
irányváltási szándékra, a „mentsük, ami menthető” 
gesztusára lelünk. A pedagógiai csodavárás a reali
tásérzék hiányán alapul: ahhoz, hogy bármilyen 
pedagógiai rendszer lényegi változásokat produkáljon 
a jelenkori kulturális (zenei, vizuális, nyelvi, 
viselkedésbeli) szokásrendben, először magának
a pedagógiának kellene visszakerülnie mindinkább 
periférikus társadalmi helyzetéből a cselekvő- 
képesség pozíciójába. Az utóbbi évtizedek világosan 
kirajzolódó és hihetetlen sodrású trendje azonban 
éppen ellentétes irányú: az internet révén megvaló
suló ál-nyilvánosság, az információ mítosza, a média 
korlátlanul érvényesülő, mégis mind kielégíthetet- 
lenebb hataloméhsége egy olyan, minden eddiginél 
diktatórikusabb társadalom-modell kiépüléséhez 
vezet, amelyben szellemi irányultság, hit, művészet,

személyiség, világkép, s a mindezek megszilárdulását 
elősegíteni hivatott nem-liberális, nem-marxista 
pedagógia hovatovább a haladás, fejlődés, növeke
dés útjában álló fogalmakká válnak.

Napjainkban maguk a tények a róluk szerezhető 
információhoz képest immár csupán másodlagos 
jelentőségűek. így például a pécsi koncertéletet közel
ről nem ismerő Olvasó Weiss János közlésére' 
hagyatkozva habitusától függően sajnálkozva vagy 
felháborodva könyveli el, hogy „a pécsi kulturális 
intézmények mintha egyáltalán tudomást sem vettek 
volna a Bach-évről.... Az egyetlen kivétel a 
Művészetek Háza...”. Valójában csupán decemberben 
két nagyszabású Bach-mű szólalt meg a városban: 
10-én Várdai István vezényletével a Karácsonyi 
oratórium, 13-án pedig Hamar Zsolt jóvoltából a 
h-moll mise. Utóbbit magam is hallván kijelenthetem, 
hogy aligha lehetett volna régiónkban szebben és 
méltóbban lezárni a Bach-évet, mint ezzel a 
Filharmónia Dél-dunántúli Kht. által szervezett, jó 
előre meghirdetett, nagy érdeklődés mellett lezajlott 
bazilikabeli koncerttel. Köszönhető ez az énekes 
szólisták működésének: Kiss Noémi, Horváth Mária, 
Megyesi-Schwartz Lúcia és Drucker Péter igényes 
formálásmódja és meggyőző hangi adottságai mellett 
csupán a basszista Egri Sándor korábbi (operai) fel
lépései emlékéhez képest igencsak csalódást keltő 
nyersesége okozott némi elégedetlenséget. 
Köszönhető az immár Lakner Tamás vezetésével 
működő Bach Énekegyüttes felkészültségének és 
hosszú évek munkáját kamatoztató stílusbéli jár

tasságának — az, hogy az orgonával tévesen 
megadott hang következtében a nyitóütemekben 
vérfagyasztó bitonalitással kellett megküzdeniük, 
igazán nem írandó a rovásukra. Köszönhető a Pécsi 
Szimfonikus Zenekar általánosságban is figyelemteli 
játékának, ezen belül a szokottnál egységesebb 
vonóshangzásának, a dicséretesen pompázatos 
trombitahangzásnak, s a gyönyörű fuvolaszólók 
valóságos láncolatának. De talán mindezeknél is 
inkább köszönhető Hamar Zsolt szellemi erőnlétének, 
tökéletes felkészültségének, s azon nem először 
szembeszökő képességének, hogy a nagyléptékű 
formálásban kiemelkedő tehetséggel találja meg a 
kohézióhoz és drámai feszültséghez egyszerre vezető 
eszközöket. Szívszorítóak voltak a szenvedést, misz
tikus tartalmakat közvetítő tételek — így például 
a Qui tollis, az Et incarnatus —, számomra felejthe
tetlen a Crucifixus -  Et resurrexit katartikus hatású 
fordulópontja. Mindezen mozzanatok akadálytalan 
érvényesüléséhez persze szükség volt az akusztikai 
tér lehetőségeinek hajszálpontos felmérésére is: az 
„itt és most” legmegfelelőbb tempók megválasztása 
Hamarnál tapasztaltabb, idősebb karmestereket is 
komoly nehézségek elé állított már a bazilikában. 
Mellesleg: nyilvánvaló, hogy a nagy formák 
éltetésének e tehetségét birtokolván Hamarnak jócs
kán volna mondandója operakarmesterként is, ha 
a város — miként a józan ész diktálná — kapna az 
alkalmon, s megkísérelné operaélete feljavítását; 
igaz, Pécsnek Williams-re is alig-alig volt e 
minőségében szüksége...
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Amennyire egyértelműen és nem halványulóan 
szép emlékét őrzöm e Bach-interpretációnak, annyira 
zavarba ejtő és ambivalens hatású az új évezred első 
zenekari hangversenyének élménye. Az Orvos- 
tudományi Kar aulájában január 18-án ismét csak 
vezető karmesterével pódiumra lépett Pécsi 
Szimfonikus Zenekar jó szokás szerint igazi meg
mérettetést jelentő programot szólaltatott meg. Kodály 
virtuóz zenekarkezelése révén karmestereink és 
a közönség köreiben egyaránt méltán népszerű 
Galántai táncai precizitásra törekvő, lendületes 
előadásban részesültek — s mégis: az ok, amiért 
érdemes volt elővenni a darabot, csak részben vált 
érthetővé. A hatásos, olykor nehéz játékelemek 
összessége, a verbunkos-karakterek vérbő 
megszólaltatása nagy siker lehetőségével kecsegtet; 
ehhez azonban a mostaninál élettelibb, feszesebb rit
mikára, valamiféle kedélyes és örömteli zenélésmódra 
lenne szükség. Brahms I. szimfóniája — a szim
fonikus zene kedvelői által ismert számtalan élő pro
dukció és hangfelvétel élményének háttere előtt — 
ezen az estén ígéretes félkész produkció benyomását 
keltette. A legkevésbé érett a lassú tétel volt: egyes 
fontos pillanatokban pontatlanná váló összjáték, az 
ápolatlan hangzás zavaró tényezői akadályozták e 
választékosságában is kitárulkozó, vallomásos zene 
befogadását. A legjobban a szélső tételek tetszettek: 
a fúvós ensemble-játék időtlen idők óta ismétlődő 
jellemzőit — a pontatlan indításokat, összeintonálat- 
lanságot, a rézfúvósok egy-egy durvább megnyil
vánulását — nem tekintve e tételeknek ívük, drámai 
sodrásuk, ritmikai tartásuk volt. Látlelet volt e produk
ció arról az igényes és érezhetően serény próba
munkáról, amelynek azonban még rengeteg pro
fesszionális muzsikusokhoz méltatlan vonást kell

minőségére is. Profi zenészek jól tudják, hogy hírne
ves mesternél egy-egy kurzust végezni, patinás kon
certtermekben fellépni önmagában semmiféle minősé
gi garanciával nem jár. A közönség hangolásában 
azonban távoli helyszínek, soha nem hallott nevek is 
mágikus hatást eredményeznek. „Tanulmányait 
hároméves korában Emiko Itónál kezdte..." — ól 
„Rendszeresen játszik a New York-i Jupiter 
Szimfonikus Zenekarral...” — nahát, a Jupiterrel?! 
(Magunk között — ki tud róla valamit?) De mint 
tudjuk, maguk a tények a róluk szóló információkhoz 
képest immár csupán másodlagos jelentőségűek.
Az a tömény nagyképűség, handabandázás és 
porhintés, ami e szokásos hőskölteményekben 
a közönség sznob hajlamaira építve hivatott már 
az első hang megszólalása előtt felszámolni minden
nemű kockázatot, az a semmitmondó, üres tekintély
elv, amely a terminológiailag reménytelenül zavaros 
szómágia alapjául szolgál, akár az információs tár
sadalom totális győzelmének demonstrálására is 
használható lenne.

Az impresszáriók és a média kifinomult összjáté- 
ka révén a nemzetközi koncertélet önmozgása és lát
szólagos vitalitása minden mértéken felüli manapság. 
Hatalmas biznisz ez, főként az impresszárióké, 
bizonyos fokig meg a középszeré — de aligha azoké 
a kimagasló tehetségeké, akik a PR-guruk és média
cézárok támasza nélkül is valakik. Olykor persze 
a rendszer működtetése áldozatokat követel. Itt van

eltüntetnie a zenekar arculatának formálása közben.
Bármennyire fontos volt is akár Kodály, akár 

Brahms művének megszólaltatása, a sors akaratából 
erre a koncertre a jelenlévők aligha ezek kapcsán fog
nak visszaemlékezni. Chopin f-moll zongora- 
versenyének interpretációja előre és visszamenőlege
sen is felülírta az est többi mozzanatának benyomá
sait. Szólistaként az Egyesült Államokban élő japán 
Makiko Hirata lépett pódiumra. A koncertek alkalmával 
— örvendetes új szokásként — kézbe kapott zenekari 
hírlevélből tájékozódhattunk a fiatal, talán huszon- 
egynéhány éves zongorista szakmai múltjáról.

Egyszer érdemes lenne komoly tanulmányban 
elemezni a valaha csupán nemzetközi versenyeken 
közzétett, ma már úton-útfélen olvasható néhány 
mondatos szakmai életrajzok stílusát és tartalmát, 
kitérve az idegen nyelvről magyarra fordítás

M akiko  H irata

például Makiko Hirata esete. Valamikor, kislány 
korában beszippantotta öt a sztárcsinálás gépezete 
— Amerikában élő japánként, kétségtelenül bizonyos 
tehetséget mutató, hamvas bájt sugárzó zongoris
taként erre minden esélye megvolt. És következett a 
felpörgetett koncertezés, a túlhajtott sikervadászat. Az 
ifjú hölgy hazájának közismert teljesítménykényszeres 
lelkiismeretessége az üzletemberek ugyanennyire 
közismert lelkiismeretlenségével találta magát szem
ben, és máris pörgött a mókuskerék. Vég nélküli

gyakorlás, a zongorához nőtt életforma, eszement 
repertoárnövelés... Rajta kívül álló okból nem lenne jó 
a tegnapi Beethoven-koncertet játszani? Never mind, 
itt a Chopin f-moll, ha megfelel. Aztán felhangzik a 
kétségbeejtően hangszerelt zenekari expozíció, és 
kezdetét veszi a lázálom: mielőtt az első komoly 
memóriazavarok bekövetkeznek, már minden ép 
zenei érzékű jelenlévő hallja, hogy nagy baj van.
Az elegánsan gyöngyöző futamokon túl teljesen 
megszűnt a kapcsolat a művel, a stílussal, önnön 
zeneiségével. Aztán a lassú tételben az idegek fel
mondják a szolgálatot — újabb „üres” ütemek után 
egyszerre csak felpattan a zongorától... Kirohan?
Nem, Hamar Zsolt megnyugtató kisugárzása, türelme, 
józansága megteszi hatását — a közönség hálás és 
részvétteli tapssal jutalmazza döntését, hogy hajlandó 
újrakezdeni a tételt... A Finálé végéig még sok-sok 
nehéz pillanatot élünk át, de álljuk a sarat!

Másnap szólóest a Művészetek Házában. S mint 
borítékolható volt, minden megismétlődik. Egy elké
pesztően zeneietlen, Debussyvel még köszönő 
viszonyban sem lévő, a szerző aprólékos utasításait 
lazán semmibe vevő Suite Bergamasque után 
Beethoven Appassionatája; utóbbi már értékelhető, 
csak rendkívül durva, túlzó, inadekvát mozzanatokkal 
terhes, s a zárótételben kiderül, hogy az eddig legsta
bilabbnak tűnő erény: a gyors és könnyed játék 
képessége is ingatag. Aztán a szünetet követően 
lelkileg és koncentrációs követelményei miatt is igen 
nehéz mű következik, ahogy a hírlevélben és a kon
cert szórólapján, plakátján egyaránt olvasható volt: 
„Schubert: Sonata in a minor, D 845” ... Kedves 
illetékes(ek)! Schubert nem angol, nem is amerikai, 
hanem bizony osztrák szerző, tehát ha valamely 
okból magyarul nem felelt meg, csakis német írás
módban lehetett volna hivatkozni kérdéses 
szonátájára. A Deutsch-jegyzékszám feltüntetése 
viszont szokatlanul és meghatóan felvilágosult, csak 
azok a fránya pontok ne maradtak volna el! Ez persze 
eltörpül az interpretáció problémái mellett. Az első 
tétel tekervényes kidolgozásában — megint csak 
komoly előjeleket követően — művésznőnk feladja, 
a paraván mögé vonul. Szerencsére csak a mű kot
tájáért (természetesen a legjobbnak tekinthető Wiener 
Urtext kiadásért), hogy immár kottából újrajátssza az 
első tételt, és tovább a többit. Lapozó nincs, ami 
olykor képtelenül kapkodó mozdulatokra kényszeríti 
szegény előadót — ha nem félnék, hogy ezzel újabb 
zavart okozok, odarohannék hozzá a nyolcadik sor
ból, hogy segítsek neki. És megdöbbentően sokat 
javul zenélésének szinte minden paramétere, amint 
a kotta biztonságát érzi játéka mögött. Megsejtjük, 
hogy ha nem is kimagasló, de igazán jó muzsikus 
válhatott volna belőle, ha tévútra nem viszik a 
fejlődéséért felelősök. Ha most elvonulna pár hétre 
kipihenni kimerültségét, aztán felkeresne egy valóban 
jó tanárt, olyan képességűt, amilyenből csak 
Magyarországon legalább tízet ismerek, és rászánna 
két-három évet, hogy az alapoktól újragondolja a 
zenéhez, zongorához, kifejezéshez való viszonyát — 
nos, akkor talán volna remény arra, hogy öt-tíz év 
múlva komoly produkciókat hallanánk tőle. De tudom, 
erre nincs esélye: a biznisz az biznisz.

A zenei nagysághoz vezető utak számosak. De 
sokkal több a tévút, amely soha nem visz közelebb 
az ígért és vágyott célhoz. Persze lehet, hogy rövid 
időn belül e különbség indifferenssé válik, hiszen 
korunkban népi PR-munkával szinte minden probléma 
megoldható.
Minek keresnénk hát az igazat, a valódit? ■ 1

1 Kis zenei körkép —  Bach fuvola-zongora szonátái, in: 
Echo 2000/6. p. 12.
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Egy jóhírű francia zenekar koncertje indította az Echo kritikusát a kortárs zenélés leginkább érdekfeszítő kérdéseinek számbavételére. 
Az írás első részét most, a következőt az Echo májusi számában közöljük.

Beszél majd az utókor.
Gondolatok a modern zene anomáliáiról, 
egy Boulez-darab ürügyén

Pierre Boulez: Soleil des Eaux 
(A Vizek Napja)
Magyarországi bemutató 
Lyoni Nemzeti Zenekar, 
vez.: Dávid Robertson 
Km.: Kertesi Ingrid — szoprán 
A Magyar Rádió Énekkara, 
karigazgató: Strausz Kálmán 
PTE aula, 2000. december 16.

o

Mottó: „Őrült az, aki mindenét elveszítette, 
csak az eszét nem.” 

G. K. Chesterton

Karácsony előtt egy héttel történt. Rossz volt az idő, 
mégis elmentünk a PTE aulába. Valamire vártunk. 
Mahlertől és Debussytől adtak egy-egy darabot, 
ezekről körülbelül tudhattuk, hogy mire számíthatunk. 
De a Boulez-szerzemény! A modern darab! Vajon 
elmondja, kiénekli-e helyettünk fájdalmainkat, meg- 
sebzettségünket? Ad-e egy kis örömet, önt-e belénk 
valami reményt? Remény és öröm helyett kaptunk 
egy jó nagy rakás egyenletet, hangszerekbe 
öltöztetve. A produkciót természetesen megtapsoltuk 
(„szegény előadók, biztosan sokat dolgoztak ezzel 
a darabbaí’alapon), hogy aztán az előtérben egymás 
előtt is kicsit szégyenkezve valljuk meg igazi 
véleményünket: „Hááát, nem nagyon fogott meg", 
„remélem, ezt nem játsszuk a jövő héten”, „bevallom, 
nem értettem belőle semmit” — hogy csak néhány 
embert idézzek.

Az előadás egyébként kitűnő volt, korrekt, tiszta 
és pontos: a művet a maga matematikai tel
jességében tökéletesen felmutatta. Külön ki kell emel
nünk Kertesi Ingrid szólóit, azt a csodálatos intoná
ciós tisztaságot és megformáló képességet, amellyel 
embertelenül nehéz szólamát bemutatta. Szólama 
valóban embertelen volt, hiszen a szeriális irányzat 
olyan zeneszerzési technika, amely szám- illetve 
aránysorok segítségével előre meghatározza mind az 
egyes hangok, mind a hangcsoportok lehetőleg vala
mennyi zeneileg lényeges tulajdonságát, azaz 
paraméterét.

♦

Pierre Boulez

Megnyugodhatunk: szó sincs arról, hogy ne 
érthetnénk meg Pierre Boulez zenéjét. Ha vesszük a 
fáradságot és a szakirodalomban utánanézünk annak, 
hogy ez a darab milyen hangsorra (Reithrére), milyen 
szigorú törvényszerűségek szerint épült fel, a mű az 
első hangtól az utolsóig tökéletesen megmagyaráz
ható. Boulez úr zenéjével tehát nem az a probléma, 
hogy nem érthető, hanem pont az ellenkezője: az, 
hogy csak érthető és semmi több. Erre utal e cikk 
mottója is, nem Pierre Boulez személyére.

Sokadszor háborodom fel újra meg újra az ún. 
„modern zene” anomáliáin. A játszhatatlanul nehéz 
szólamokkal birkózó előadókon, a szégyenkező 
közönségen, a kétoldalas magyarázó szövegeken, 
amelyek nélkül az egyszerű halandó fel sem foghatja 
e művek szédületes szellemi magasságait, de 
leginkább a megideologizált semmitmondáson 
(tisztelet a kivételnek). Okoskodás és léhaság zenei 
kettősségében élünk. Az alulmúlhatatlan Lagzi Lajcsi 
és a „felülmúlhatatlan” Pierre Boulez között a közön
ség olyan zenére vár, amely megszólítja, elgondol
kodtatja, fölemeli, ne adj' Isten, még valami örömöt is 
okoz neki. E várakozás több évtizedes. Tényleg csak 
a közönség értetlensége okolható mindenért? Azé a 
közönségé, amely Bartók Concertóját, III. zongora- 
versenyét, Kodály Psalmusát, Sztravinszkij Tavaszi 
áldozatát kitörő örömmel fogadja? Nyilvánvalóan 
nem. Az viszont biztos, hogy a közönség türelme 
fogytán van. Annyira megszokta a „nem értem”, „nem 
értek hozzá" kezdetű bombabiztos közhelyeket, hogy 
egyre kevésbé van kitartása egy-egy nem azonnal

befogadható darab megemésztéséhez, s így ízlése 
egyre inkább az ún. „könnyűzene” felé tolódik. Hogy 
alakult ki ez a válsághelyzet? Talán érdemes rajta 
kicsit elgondolkodnunk.

♦

Nem először és nem utoljára — Pernye Andrást 
idézem: „A kollektív zenei nyelv széthullása a Bach 
halála körüli évtizedekre tehető. Zeneszerző és 
közönsége addig éppúgy közös nyelvet beszélt, mint 
ahogyan nem volt lényeges különbség a spanyol, 
a francia és a német barokk korszak muzsikája között 
sem. (...) A XVIII. sz. vége felé, a nemzetté válás és 
a polgárosodás beköszöntével ez az egység megle
hetős gyorsasággal széthullik. A művész kikerül 
a főúri rezidencia »hatalomvédte bensőségéből« egy 
olyanféle szabadságba, amelyről maga sem meri tel
jes egyértelműséggel azt állítani, hogy valóságos 
nyereség. Erről a korról akkor alkothatunk akárcsak 
hozzávetőleges képet is, ha a ^végzetet torkon 
ragadó« Beethoven mellett alapos figyelmet szen
telünk annak a Franz Schubertnek is, aki néhány 
utcával odébb a szó szoros értelmében halálra 
nyomorogta magát...” Pernye ezután példákat említ 
a romantika korából, majd így folytatja: „Ha a század- 
fordulói zeneszerzőket megfigyeljük, számos heroikus 
kísérletet láthatunk az izolációból való kitörésre.
Richard Straussnak könnyen sikerült ez, mivel — 
zenei — eszközeiben nem volt válogatós. Brahms 
vagy Mahler jóval kisebb közönségvisszhangra lelt, 
nem is szólván az akkor fiatal Amold Schönbergről.
1910 táján úgy látszik, végképpen beállt »a görcs«.
A zeneszerző így szólt magában: »Nem kellek? Úgy 
hát ti sem kelletek nekem!« Ezt az állapotot csak úgy 
lehet szentesíteni, ha megideologizálják. Az ideológia 
hamar készen volt. »A közönség általában véve buta 
és értetlen, érzéketlen a művészet iránt. A művész 
magányra van kárhoztatva, de ezért bőségesen kár
pótolja őt majd az utókor elismerése." Ebből azután 
kétirányú következtetés adódik. Először is: ha a mű 
megbukik, attól még lehet remekmű. Másodszor: ha 
sikert arat, attól lehet még fércmű is. Az elidegenedés 
további szakasza, amikor ezek a megállapítások dog
mává merevednek. Eszerint tehát: csak az a remek
mű, amelyet a közönség nem ért meg. A siker csak 
a hatásvadászoké lehet, csak azoknak juthat osztály
részéül, akik — ahogyan azt mindmáig mondani 
szokás — "engedményeket tesznek a közízlésnek".
A sikeres mű tehát több, mint gyanús: egyenesen 
kárhozatos. Ha ezt a gondolatmenetet elfogadjuk, ->
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akkor már csak egyetlen fázis van hátra, amely 
szerint: minden remekmű, amit a közönség nem ért 
meg. Szerencsére ezt azonban csak alapvetően 
másodlagos zeneiparosok vallják.”

Ez a fajta zeneszerzői magatartás félelmetes, 
hatalmas tudású ideológusra lelt Theodor 
Wiesengrund Adorno személyében, aki egyébként 
Albán Bergnél tanult zeneszerzést. Adorno 
(1903-1969), aki Horkheimerrel együtt újjászervezte 
a második Frankfurti Iskola elnevezésű társadalomtu
dományi csoportot, roppant eredeti, széles látókörű 
gondolkodó volt, ez azonban nem kötelez minket arra, 
hogy minden végkövetkeztetésével is egyetértsünk. 
(Schönberg — minden feléje tett gesztusa ellenére — 
meglehetősen távol tartotta magát tőle, akárcsak John 
Cage-től.) Szeretnék néhány idézetet citálni tőle, hadd 
ismerkedjen meg az olvasó az általa érthetetlennek 
tartott zeneművek mögött álló többé-kevésbé érthető 
ideológiával is. (Mindenesetre legyen kezünk ügyében 
az Idegen szavak és kifejezések szótára a nagy 
zeneesztéta „ezoterikusnak" nevezett stílusa miatt.)

Mi is Adorno művészet-felfogásának alapja?
Zoltai Dénes megfogalmazásában: „Rejtjelezett for
máiban a hiteles művészet Adorno szerint a létezés 
negativitásáról tesz tanúvallomást, bármiféle 
metafizikai értelem abszolút hiányáról, a világ 
kozmikus értelmetlenségéről." (Vajon Bach Máté 
passiója, vagy akár Sztravinszkij Zsoltárszimfóniája 
hogy fér bele ebbe a képbe?) Ideológiájának másik 
eleme, hogy az Új Zenének sokkolnia kell a közön
séget, hogy kizökkentse a hamis fogyasztói paradi
csom illúziójából. Érdekes, hogy a zenében ezt még 
mindig elhisszük, pedig például a színház világában 
ugyanez a felfogás reménytelenül kopottnak, ósdinak 
tűnik. Pernye, aki a legbonyolultabb dolgokat is vilá
gosan tudta megfogalmazni, így írt, amint az előbb 
idéztük: „Ha én nem kellek nektek, hát ti sem kelletek 
nekem! Ezt az állapotot csak úgy lehet szentesíteni, 
ha megideologizálják.” Meg is ideologizálták, hiszen 
az adorno-i műalkotás-szemlélet Zoltai össze

foglalásában így szól: „A hiteles művészet (...) 
figyelmét egyes-egyedül belső, magánvaló létének, 
szigorú formai konstitúciójának felépítésére összpon
tosítja. A műalkotás (...) indifferens bárminő társadal
mi küldetéssel, befogadói szükséglettel szemben — 
saját hatékonyságával szemben is. Belemerül saját 
formatörvényeibe. A történetileg adott anyagállapot 
belső dialektikáját kibontva, anyagának belső ellent
mondásait megoldva érvényre juttatja valamennyi 
technikai meghatározottságát. így válik (...) autonóm
má.” Autonómmá és objektívvé. Függetlenné (elsősor
ban a közönségtől) és hideggé. A valóságot sem
miképpen sem közvetlen módon tükrözi — 
figyelmeztet Adorno —, hanem „immanensen”. Ezt az 
„immanens tükrözést”, mivel a közönség úgysem ért 
hozzá, arra a darabra fogom rá, amelyikre csak 
akarom.

Adorno azonban nem áll meg itt. A zene 
autonómmá válása, racionalizálása („ésszerűsítése”; 
miért? — S.P.) nem egy a lehetséges sok út közül, 
hanem kötelező érvényű. „Egyetemes zenetörténeti 
összefüggéssé emeli -  foglalja össze Zoltai — az 
átracionalizálásnak azt a Max Webernél még csak 
hangrendszer-történeti fejlődéstörvényét (...), hogy 
a racionális végigkomponáltság irányzata nála nem áll 
meg a tonalitásnál. (...) A tizenkétfokúság (amely 
kizárja a tonalitást, magyarán azt, hogy tudjuk, hol 
van a „dó” — S. R), majd a belőle kinőtt szerializmus 
(...) nemcsak felbomlása, hanem éppannyira 
következetes végiggondolása is a tonális anyag belső 
törvényszerűségének.” (Nem én vagyok bonyolult — 
mondta hasonló helyzetben Karinthy —, hanem 
a dolog, amiről beszélek.)

A Lyoni N em zeti Z e n ek ar

Mármost arra a kérdésre, hogy amennyiben 
mondjuk Peruban megszületik a XX. század Mozartja, 
és esetleg fütyül a dodekafóniára és a szerializmusra, 
akkor mi történik, természetesen készen áll a 
dörgedelem: „(...) a dialektikából nem lehet hátrafelé 
kiugrani. Bármily nehéz is lesz a sorsa az avant
gardista zenének, annak puszta léte által mindaz, ami 
az atonalitás [hangszeren kívüliség], és a vele járó 
kompozíciós tapasztalatát már ma is ignorálja, kilúgo
zott fikcióvá válik. Hogy embercsoportok nem tudnak 
együtt haladni művészeti mozgalmakkal — nem új 
dolog..." Magyarán: történhet bármi a világban, tért 
nyerhet a jazz, megszülethet a beat, a rock, a 
repetitív technika, a világzene, a neoromantika, ez 
mind-mind teljesen mindegy, hiszen mindez csupán 
„kilúgozott fikció”. A lényeg az, hogy az avantgarde 
zene létezik, mi több, fejlődik, racionalizálódik és 
halad. Kétségbeejtő ez a — manapság divatos szóval 
élve — intolerancia, mindennel szemben, ami más 
mer lenni, mint avantgarde. A népzene alacsony
rendű, s bármiféle kapcsolat vele: kacérkodás 
a közönséggel, a tömeggel. (S ezt pont Bartók kései 
darabjai kapcsán írta!) Puccini „félig könnyűzene”,
„a jazz a szó szoros értelmében: áru”, Sztravinszkij 
Zsoltárszimfóniájának hallgatásakor nem tudta 
megállni, hogy le ne írja: „Párizs megér egy misét, 
még ha feketemise is az.”

Vagdalkozásainak egy része mára teljesen hitelte
lenné vált, a maga idejében azonban óriási súllyal állt 
mögötte három valóban zseniális zeneszerző (Amold 
Schönberg, Albán Berg, Anton Webern) életműve. 
Hogy az egyébként meglehetősen agresszív, szinte 
minden más irányzatot tételesen tagadó Schönberg- 
kör tagjai miért váltak a tizenkétfokúság híveivé 
(kitalálói nem ők voltak), arról könyvtárnyi terjedelem
ben lehetne vitatkozni. Személyes véleményem 
szerint azért, mert minden művészetnek — akár tet
szik, akár nem — szüksége van korlátokra és korlá
tozásokra, s amennyiben ez számukra sem a teoló
gia, sem a hagyományok, sem a közönség felől nem
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érkezett hitelesen, valamilyen — ezúttal önként vállalt 
— koordinátarendszer mentén kellett felépíteniük 
műveiket. A korlát szót itt azonban nem „akadály”, 
hanem „fogódzó" értelemben kell használnunk.

A dodekafónia szerves folytatásaként megjelent 
szerializmus — mint megtudtuk — következetes 
végiggondolása volt a tonális anyag belső törvény- 
szerűségeinek. Ebben a zeneszerzési technikában 
már nem csak a hangok megszólalásának sorrendje 
esett szigorú — bár elég változatos — törvények alá, 
hanem azok megszólalási módja, hangereje, 
hosszúsága is, egyszóval szinte minden jel
legzetessége. Hogy ez az eljárás milyen zenét ered
ményezett, annak mindnyájan tanúi voltunk a PTE 
aulájában. Az ideológiailag korántsem annyira 
felkészült Pierre Boulez azonban egyet jól megtanult 
valóban nagy tudású mesterétől: az odamondogatás 
és leszólás művészetét. Bartók Kékszakállújának 
lemezfelvételekor elárulja, hogy a művet nem tartja 
igazán kiemelkedőnek; Berg Hegedűversenyének 
legkatartikusabb pillanatát, az „Es ist genug" kezdetű 
korái megszólalását nem érzi túl eredeti ötletnek; 
Sztravinszkij „megáll a Sacre-nál” (azaz a Tavaszi 
áldozatnál), Schönberg kései időszaka (benne a 
Varsói menekülttel!) túl klasszicizáló és ezáltal 
elveszti eredetiségét, röviden, mindenki, aki a XX. 
század iszonyú tragédiái közepette bízni, remélni, két
ségbeesni, egyáltalán bármit érezni mert, az vagy túl 
romantikus, vagy nem haladt a korral, vagy megállt 
a fejlődésben, vagy nem érti az idők szavát. Ilyen 
előzmények után azt hiszem, joggal várhattunk volna 
valami olyan lélegzetelállítóan ha nem is szép, de 
legalább izgalmas muzsikát, hogy magunk is 
kalaplevéve tisztelegjünk a Mester előtt, és sürgősen 
a sarokba dobjuk a Puccini-összest, és Bartók „retro- 
grád” Concertóját, vagy Cantata Profanáját. A várt 
élvezet helyett azonban a hangszerek — még csak 
nem is különösebben szenvedélyes — civakodását 
hallottuk, amelyet csak Kertesi Ingrid francia nyelvű 
könyörgései szakítottak meg, hogy hagyják már abba. 
Vállalom cikkemnek a „Megbukott zenekritikák” 50 év 
múlva esedékes kötetében való szégyenletes megje
lenését, annál is inkább, mert ha következetes materi
alista vagyok, erről úgysem fogok tudni, ha pedig 
mégsem, akkor nem ezzel fogok foglalkozni. (Vajon 
gondolkoztak erről ilyen aspektusban az utókor 
szerelmesei? Hiszen az 50 évvel későbbi időszaknak 
már most sok rajongója van. Pernye szellemes 
meglátása szerint: „Ahogyan tehát a komponisták 
nagy része a jövőnek ír — a kritikusok nagy része 
a jövőnek kritizál.”)

♦

Akkor hát honnan ered Pierre Boulez tekintélye? 
— kérdezhetjük. Honnan ered annak az embernek 
a tekintélye, akinek jóslatai ennyire nem váltak be, 
kortársairól alkotott „sziporkái” ennyire nem telitalála
tok? A választ Boulez karmesteri tevékenységében, 
remek szervezőtehetségében és kitűnő 
érdekérvényesítő képességében találjuk meg. 
Kiemelkedő szerepe volt modern darabok 
(Schönberg, Webern, Sztravinszkij, Bartók, sőt Frank 
Zappa!) értő, romantikus sallangoktól mentes, pontos 
megszólaltatásában. Negyven-ötven évvel ezelőtt a 
zenekari tagok pl. teljesen értetlenül álltak Webern 
punktuális megoldásai előtt. Talán Boulez keze alatt 
formálódtak ezek a darabok először érthetővé és vilá
gossá. Számtalan nemzetközi modern zenei fesztivál 
szervezője és aktív közreműködője. A kortárs zenét 
talán legmagasabb színvonalon megszólaltató 
Ensemble Intercontemporain megalapítója. Több kul
turális alapítvány létrehívója, előmozdítója. S e támo

gatások szétosztogatásában korántsem szűkkeblű: 
sok külföldi alkotó (köztük magyarországi is)
Bouleznek köszönheti darabjai ősbemutatóját. Boulez 
megnyilatkozásai tehát korántsem súlytalanok. 
Mindannak amit mond, vezényel, komponál, komoly 
nemzetközi visszhangja van az avantgarde zene 
köreiben.

Hát legyen komoly nemzetközi visszhangja!
Ez egyáltalán nem baj. A baj ott kezdődik, amikor ezt 
az irányzatot nevezik egyedül „a” modern zenének.
Az adornói ideológia tökéletesen zárt, támadhatatlan 
és tévedhetetlen. Ha nem érted az Új Zenét, érzéket
len vagy a művészet iránt. Ha senki sem érti, majd az 
utókor megérti. Ha semmiről sem szól, immanensen 
tükrözi korát. Ha hallgathatatlan, akkor abszurd, mint 
a kor, amely szülte. Ha formátlan, akkor azért, mert 
nem dolgozik régi formákkal. S végül: ha valami más
milyen zene merészelné „fölütni a fejét”, az „kilúgozott 
fikció”. A kör bezárult. Ezt a fajta zenét semmilyen 
külső kritika nem értheti se a közönség, se a szakma, 
se a történelem (!) részéről, hiszen létezése „szük
ségszerű”.

Értsük meg: mindez nem csupán zeneesztétikai 
kérdés. Ez a szemlélet kisugárzik az állami támogatá
sok mikéntjére és mennyiségére, a kuratóriumok 
tevékenységére, az oktatásra, a tévék és rádiók 
műsorára, a hangversenyéletre egyaránt. Egy szóval 
sem állítom, hogy ezek a darabok túlsúlyban 
lennének a médiában, de ha már „modern zenéről” 
van szó, szinte csakis ilyen művek kerülhetnek szóba. 
Az egyéb irányzatok? Vagy „könnyű zenék", vagy 
„engedményt tesznek a közönségnek”, hát tartsák el 
magukat! A többi néma csönd. Honegger, Hindemith, 
Poulenc, Satie műveit alig hallani, Gershwin tíz 
nagyszerű zongoraetűdjét még véletlenül se láttam 
sehol, Aarvo Párt művei jó, ha évente egyszer 
megszólalnak (nagy örömünkre viszonylag nemrég, 
a pécsi szimfonikusok is játszották egy darabját), 
Bernstein „olcsó”, a zseniális Ginasterának még 
a nevét is alig ismerik itthon, Pierre Boulez egy-egy 
műve azonban minden „komolyabb” modern zenei 
eseményen „felcsendül”. A szeriális irányzat persze 
nem egyenlő a modern komolyzenével. Egyrészt rég 
túlhaladott (anélkül, hogy valaha is fénykorát élte 
volna), másrészt számtalan újabb irányzat inspirálója, 
pozitív és negatív reakciók tekintetében egyaránt.

Van azonban néhány olyan axiómája a modern 
zenének, amellyel szinte minden zeneszerző egyetért. 
Ezek az axiómák (pl. „a nagy művészt soha nem érti 
meg kora”, „a modern zene harmónia- és formavi
lágában tökéletesen szabad") mind a mai napig szinte 
megfellebbezhetetlen tekintéllyel bírnak, az esetleg 
rájuk irányuló kérdésekre a válasz mindig gúnyos 
mosoly, barátságos vállveregetés, vagy félórányi 
magasröptű szakmai szöveg. Az axiómák mögül rég 
kihullott az adornói ideológia, bőségesen találunk 
vallásos modern szerzőket, vagy legalább olyanokat, 
akiknek némivel barátságosabb elképzelésük van 
a létezésről, mint olyanról, az esztétika azonban 
maradt. Azt gondolom, érdemes lenne egy kicsit 
nagyító alá tenni ezeket az alapigazságokat: valóban 
olyan megdönthetetlenek-e, vagy csupán meg
merevedett közhelyek? írásom második részében 
ezeket az axiómákat szeretném górcső alá vetni. ■

F I L H A R M Ó N I A  D É L - D U N Á N T Ú L I  K H T .

A Filharmónia Dél-dunántúli Kht., m int a ré
gió egyetlen komolyzenével, kultúrával fog
lalkozó kiemelten közhasznú társasága a 
társada lom  igénye it lehetősége szerin t 
igyekszik színvonalasan kielégíteni.

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

Filharm ónia
Tám ogatói

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

Tám ogatóink az alábbi fokozatok közül 
választhatnak:

Bronz fokozat 
Ezüst fokozat 
Arany fokozat 
Gyémánt fokozat 
Patrónusi fokozat

3 -10 .000  Ft 
10-50.000 Ft 

50-100.000 Ft 
100-200.000 Ft

200.000 Ft felett

Kedvezményre
jogosultak
Társasági 
adóalanyokat 
megillető adóalap 
kedvezmény:

Magánszemélyeket
megillető
adókedvezmény:

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

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

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

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

Filharmónia Dél-dunántúli Kht.

F I L H A R M Ó N I A  D É L - D U N Á N T Ú L I  K H T .
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Mire megvirrad —
 Interjú

Stanislawski dalok Csabával
Az ezredforduló alkalmából egy országos zenei magazin felkért néhány szakírót — köztük jelen sorok 
elkövetőjét —, hogy mindegyikük állítsa össze a XX. század számára legfontosabb húsz hazai 
albumát az úgynevezett „könnyű” műfajokban (pop, rock, jazz, etno, világzene stb.). Nem bizonyult 
egyszerű feladatnak a több ezer bakelitkorong és CD közül kiválasztani a legjobbakat, melyek az új 
században is maradandó értékeket hordozhatnak, hisz a könnyűzene egyik sajátja éppen a folyama
tos megújulás. Egy korong tűnt biztosnak: Vedres Csaba Mire megvirrad — Stanislawski dalok CD-jét 
a decemberi megjelenés óta számtalanszor újrahallgattam, lenyűgöző, magas kvalitásokkal bíró 
munka, sajátos esszenciája az előző korok és a letűnt század végét jellemző modern irányzatok zene- 
művészetének, így bekerült az említett húsz legjobb hazai mű közé. S mivel nehezen tudnék objektív 
maradni, ezúttal nem lemezkritikát, hanem interjút olvashatnak az alkotóval.

Mire megvirradt az új évezred, le is zártad a 
század utolsó évtizedét jellemző korszakod, röpke 
egy esztendő alatt négy, a korábbi munkáid tartal
mazó lemezed jelent meg: a Mesék, levelek, a 
Lélektánc, a Zongorazene (lásd Echo 2000/4-5.) 
és most a Mire megvirrad — Stanislawski dalok.
A legutolsó gyökeresen eltér a többitől, a rajta 
szereplő dalokkal, énekes számokkal. Milyen 
időszak termése és milyen koncepcióval állítottad 
össze az anyagot?

Vedres Csaba: Koncerteken e négy CD 
anyagát játszom, de mivel nem koncertalbumo(ka)t 
készítettem, ezért inkább különválasztottam ezeket 
a szerzeményeket. így a negyedik album az elmúlt 
hat-nyolc év dalainak a gyűjteménye. Alapvetően két 
részre tagolható: a Mire megvirrad ciklus az After 
Crying' együttesben töltött utolsó két évem és az azt 
követő egy-két esztendő termése, míg a másik 
merőben eltérő stílusban íródott ciklus, a Stanislawski 
dalok.

Traven! regényét, A halálhajót sokan ismerhetik, 
filmen is. Miért pont ez a téma ihletett meg?

Amikor megkomponáltam a dalokat, a 
szövegíró Egervári Gábornak támadt ez a szép ötlete, 
hogy Stanislawski dalok legyenek. A Tengerész című 
szám alcíme, hogy Stanislawski énekel a Yorikkén, 
utalva a regény főhősére. Mindkettőnk számára 
létezik egy hozzánk különösen közel álló embertípus: 
külsőre meglehetősen durva, markáns személyiség, 
belül azonban igen érzékeny, aki minden apróságra, 
részletre felfigyel, és válságos helyzetekben általában 
jól dönt. Ugyanúgy, ahogy Stanislawski „A halálhajó” 
végén: igyekszik megmenteni, akit csak tud. A dalok 
úgy keletkeztek, hogy hirtelen azt éreztem, rettenete
sen belefáradtam a progresszív zenébe, elegem lett a 
hosszú középrészekből, a grandiózus fenséges 
témákból. S mivel zeneileg abszolút példaképeimnek 
tekintem Simon és Garfunkelt, a Beatlest — mindig 
megcsodálom, hogyan tudnak ilyen egyszerű és szép 
dalokat írni —, ezért tettem egy fogadalmat, hogy egy 
dallal tizenöt perc alatt el kell készülnöm. Az összes 
Stanislawski dal így született, amelyiknél túlléptem az 
időt, egyszerűen lecsuktam a zongorafedelet, és

elfelejtettem..., semmilyen módon nem rögzítettem.
A primer ihlet jelentett izgalmas kihívást, ahogy pl. 
annak idején Petőfi leírt egy verset. Nem a kritikusok
nak, a közönségnek, a progresszívnek, a belső 
igényrendszernek megfelelés, hanem az, hogy mi van 
bennem az adott pillanatban, hogy ezt negyed óra 
alatt el tudom-e mondani, így születtek ezek a dalok. 
Majd Egervári Gábortól is ugyanezt kértem, szerintem 
élete legszebb szövegeit írta meg, hatot másfél nap 
alatt. Azt hiszem, valami plusz jelent meg e dalok 
körül.

A lemez szövegvilága teljesen egységes, bár hár
masban írtátok Egervári Gáborral és Görgényi 
Tamással, hogyhogy ennyire egy hullámhosszon 
vagytok?

Egervári közel 25 éve barátom, Görgényi 
Tamással pedig együtt jártunk gimnáziumba, majd 
együtt küzdöttük végig az After Crying-éveket, volt 
időnk összeérni. Én csak egyetlen szövegrészletet 
írtam, egy sztorit a Szolgálati járat című számba.

Érdekes szövegvilág, nem a megszokott dal
szövegformák. Erre zenét írni milyen nehézséget 
jelentett?

Óriási szerencsém van Egervári Gáborral 
meg a Tamással, mert ők írják a szöveget az én 
zenémre, így meglehetősen kényelmes a dolgom. 
Amikor kijön belőlem a dal, egyfajta álangol szöveg
gel — aminek semmi értelme — , feléneklek valamit, 
aztán hamar visszakapom tőlük a megírt szöveget, 
általában tökéletes prozódiával. Nemegyszer előfor
dult, hogy koncert előtt egy órával adták csak oda, és 
semmilyen problémát nem okozott az éneklés. 
Ugyanakkor a szövegek minőségére nagyon érzé
keny vagyok, megtörtént, hogy négyszer-ötször is 
visszadobtam, míg a végleges verzió megszületett.

Ezekhez a komoly szövegekhez illő a zene, bár 
nem könnyű bárhová is besorolni, mert a prog
resszív nagyságok (King Crimson, Emerson stb.) 
mellett az After Crying világát is érezni — ter
mészetesen, hisz meghatározója voltál kiválá
sodig —, néha himnikus, pátosszal áthatott dal

lamok, érdekes zenei világ, amit csak elmélyülten 
érdemes hallgatni. Ez volt a célod is?

Számomra most már néha kicsit furcsa 
a dalokban található romantika meg pátosz, bár 
szeretem és minden szinten vállalom is őket. Ha 
mostanában dalokat fogok írni, azok valószínűleg 
kicsit összefogottabbak lesznek, talán kicsit érde- 
sebbek, keményebbek. De azoknak az időszakoknak, 
melyekben ezeket írtam, nagyon jellemző termései. 
Általában egy dal belső koncentrációval kezdődik, 
de itt nem valamilyen meditációs technikára gondolok, 
hanem komoly feszültséget érzek belül, ez ilyen 
szülés előtti érzés... és amikor odaülök a zongorához, 
azon gondolkodok, hogy most mi van bennem igazán, 
mi az, ami megszólalni kívánkozik. Nagyon furcsán 
működik ez, mert sokszor, amikor úgy gondolom, 
hogy most vidám vagyok, akkor meglehetősen 
szomorú dal sikeredik. Máskor, amikor azt hiszem, 
hogy depressziós vagyok, egy vidám dal kerekedik 
belőle. Ezt a folyamatot már se irányítani, sem vala
hogy előmozdítani nem tudom, ez vagy jön, vagy nem.

Ez a fajta énekstílus is teljesen egyedinek tűnik 
számomra Magyarországon, hisz zongo
raművészek általában nem túl gyakran fakadnak 
dalra, bár a gyakorlatod megvan ehhez, hisz pár 
évig kántorként is működtél, no meg a zenekaraid
dal és a szólókoncertjeiden is szoktál énekelni. 
Milyen feladat számodra, amikor meg kell szólal
nod?

• VEDRES CSABA
1964-ben született Budapesten, a Konzervatórium zeneszerzés szakán 
végzett Kocsár Miklós növendékeként. 1986 és 1994 között az After 
Crying együttes vezetője, 1994-tól ad szólókoncerteket zongorán, szinte
tizátoron és orgonán, majd megalakította a Townscream* * 1 zenekart. 1992- 
tól a Váci Egyházmegyei Kántorképzőben folytatott tanulmányai végén 
1996-ban diplomázott, 1998—99-ben Szentendrén kántor. 1999-ben 
költözött Pécsre feleségével, Gyermán Júlia hegedűművésszel. Számos 
színpadi kísérőzene szerzője. Szólófellépésein a komoly, a kortárs- és 
a könnyűzene (rockzene, progresszív rock*, jazz stb.) merevnek tűnő 
határait próbálja tágítani saját szerzeményű zongoradarabjaival és 
dalaival.

1 After Crying
A progresszív zene nemzetközi élvonalába tartozó együttes, nagyrészt 
klasszikus képzettségű muzsikusokkal. 1986-ban Vedres Csaba,
Egervári Gábor (fuvola) és Pejtsik Péter (cselló) alapította, majd a triótól 
egészen a 15-17 tagú felállás jellemezte koncertjeiket. A klasszikus és 
kortárs zene, Bartók, Chick Corea, Róbert Fripp, a progresszív rock (King 
Crimson, Emerson, Laké and Palmer stb.), Frank Zappa, a szakrális 
zene szellemisége hatott a zenekarra. Vedres 1994-es kiválása után 
a többiek töretlenül folytatták, sikeres európai és amerikai turnékkal, 
lemezekkel. A jelenlegi leggyakoribb felállás: Egervári Gábor (fuvola, 
ének, beszéd, szöveg), Görgényi Tamás (ének, szöveg, zene), Lengyel 
Zoltán (zongora, billentyűs hangszerek), Légrádi Gábor (ének), Madai 
Zsolt (dobok); Pejtsik Péter (zene, cselló, basszusgitár, hegedű, szinte
tizátor, énekj, Torma Ferenc (elektromos és akusztikus gitárok, basszus- 
gitár, szintetizátor, zene), Winkler Balázs (trombita, billentyűs és 
ütőhangszerek).
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Azért a nehéz dalaim előtt eléggé szorongok, hisz 
nem tanultam énekelni. Nagyon boldog leszek, ha 
majd egyszer akad valaki, akit hitelesnek fogadok el, 
és akit tudok zongorán kísérni. Egypár dalom sokkal 
kiműveltebb hangot kívánna, mint az enyém, de azért 
van néhány, amelyiknek ez az eldohányzott, mélabús 
hangzás áll jól.

Bár nem a magabiztos énektudás a lényeg, hanem 
hogy mi jön át abból, amit el akarsz mondani az 
embereknek. És ez nagyon átjön, nagyon 
egységes a zenével együtt...

Örülök, ha így gondolod... Képtelen vagyok 
olyasmit elénekelni, amiben nem hiszek, és ezt még 
azzal is nehezíthetem, hogy amiben abban a pillanat
ban nem hiszek... Emiatt már változtattam meg utolsó 
pillanatban is koncertszámok sorrendjét, mert egysze
rűen azt éreztem, hogy amit napokkal előtte kitalál
tam, akkor és ott abban az adott szituációban nem 
lenne igaz, és ilyenkor gyorsan előkeresek egy másik 
dalt. Sőt még koncert közben is előfordult, hogy hirte
len teljesen megváltoztattam, amiről eredetileg gon
dolkodtam. Nekem az éneklésben az a lényeg, hogy 
belülről szóljon. De azt hiszem, ezzel nem mondok 
sok újat...

Közreműködők is szerepelnek a lemezen,
Fogolyán Kristóf fuvolán, feleséged, Gyermán 
Júlia énekel és Winkler Balázs trombitál. Miért 
választottad őket, velük próbáltad színesíteni az 
adott dalt, amiből nagyon hiányzott volna valami?

A Csak mész című dalban trombitál a 
Balázs, egykor az After Cryinggal játszottuk, megle
hetősen erős és komolyan megkomponált 
középrésszel. Amikor ezt szólóban zongoráztam, 
sokan jöttek, hogy szép-szép, de a trombita fölöttébb 
hiányzik belőle... aztán beláttam, hogy ez jogos, és 
nagyon örültem, hogy a Balázs fölfújta rá a szólamo
kat. A Misericordia című számban fuvolázik a Kristóf, 
ott eredetileg is mindenképp akartam valamilyen 
fúvós vagy vonós hangszert szerepeltetni. Juli hangját 
pedig a Lélektáncóla még mindig nagyon szeretem...

Két groteszk is szerepel az albumon, jól oldva az 
előző hangulatokat...

Térelválasztó elemek... Bevallom, nekem 
borzalmas sok kínt okoz a mai CD-világ. A bakelitle
mezek időbeosztását sokkal emberibbnek és 
művészileg is jobban megközelíthetőnek érzem. Nem

2 B, Traven
(1882 vagy 1890-1969, Mexikóváros), titokzatos, valószínűleg német 
származású, 1924-ben Mexikóban álnéven felbukkant író. Műveit a berli
ni Gutenberg kiadónak küldte ezen álnéven, amely a szerző ismeretlen 
volta mellett is vállalta a kiadást. 1951-ben Traven Torsvan néven tele
pedett le Mexikóvárosban. Első ismertté vált és egyben leghíresebb 
regénye az 1926-ban megjelent A halálhajó, egy számkivetett amerikai 
tengerész hányattatásairól szól bővérű szarkazmussal és akasztófahu
morral. További művei már mexikói környezetben játszódtak, indiánokról, 
parasztokról, aranyásókról, csavargókról, zsiványokról, Mexikó vál
ságidőszakairól. Olvasmányos, óserejű mestermúveit egyszerű, tényköz
lő realizmusa, humora, remek feszültségteremtó képessége, a népi figu
rák szeretetteljes rajza, az elnyomottak és szenvedők pártján álló erkölcsi 
szolidaritás jellemezte.

3 Towns Cream
1995 és 1999 között működött Vedres Csaba (zongora, szintetizátor, 
ének) After Crying utáni formációja (a Várossikoly), Ács Péter (nagybőgő, 
basszusgitár), Gál Béla (cselló, szintetizátor) és Baross Gábor (dob) felál
lásban. .Basszuszenekar", a cselló és bőgő együtt játéka ered
ményeképp sajátosan komor, „crimsoni" hangzással. Leegyszerűsítésre, 
kerekebb, egységesebb megfogalmazásra törekvés jellemezte zenéjüket.

4 Progresszív rock
A hatvanas évek második felétől kifejlődött irányzat, mely a modern 
jazzből vette át a progresszív jelzőt, amivel a kísérletező, korszerű új 
hangzást jelölték. A rockban a zenei igényesség, a bonyolult hangzások 
és elvont szövegek a jellemzői. Az elnevezést a hetvenes évek elejétől 
az előremutató art rock, majd a szokatlan, máshová besorolhatatlan pro

véletlen, hogy egy korai klasszikus szimfónia húsz
perces, és az sem, hogy a IX. kivételével az összes 
Beethoven szimfónia ráfér egy bakelitkorongra. 
Annyira jólesik odamenni a lemezjátszóhoz megfordí
tani a korongot, egy pillanatra átgondolni, hogy mit 
hallottunk, mintegy tételszünetként, ahol köhögni is 
lehet. Ugyanígy, ha megnézzük az operafelvonások 
és a szimfonikus vagy egyéb koncertek idejét, bizony 
az a negyven perc, ami egy bakeiitra ráfért, nagyon is 
emberi volt. Ehhez képest manapság már 60-70 
percet kell rázsúfolni egy CD-re, ami a zenehallgatás
nak is nagyon sokat árt. Minden egyes CD-nél külön 
trauma, hogyan tudok olyan szüneteket közbeiktatni, 
hogy a hallgatónak ideje legyen levegőt venni egy- 
egy nagyobb tétel vagy ciklus előtt. így került a Mire 
megvirrad-ciklus után két ilyen kis elidegenítő 
darabocska, hogy teljesen kizökkenjünk abból 
a hangulatból, és fogékonnyá váljunk a másik hangu
latra.

Ezt a lemezt tavaly decemberben nagy sikerrel 
mutattad be a Budai Vigadóban, sőt Belgrádban is 
koncerteztél. Pécsett mikor lépsz fel ezzel az 
anyaggal?

dukciókra használták címkeként (üzleti kategóriaként) a lemezkiadók.
A hetvenes évek közepétől kiüresedett, illetve az öncélú technicizáltság 
zsákutcájába fulladt, a puritán púnk műfaj berobbanása még inkább 
nevetségessé tette. A kilencvenes években ismét előkerült és az alter
natív szinonimájává vált, jelenleg a modern számítógépes elektronikus 
zene és a techno különböző igényes produkcióra is használják. A műfaj 
első sikerdarabja az 1967-es —  egy Bach-kantáta motívumainak fel- 
használásával megírt —  A Whiter Shade of Pale, a Procol Harum 
együttestől. Keith Emerson (billentyűs) zenekarai a hatvanas évek 
végétől (Nice, Elp) is a klasszikusokat .fordították le" a rock nyelvére, 
kialakítva a szimfonikus rockot. Az Ekseption, a korai Deep Purple, 
a King Crimson, a Pink Floyd, a Yes, a Jethro Túli, a Moody Blues, 
a Genesis, a Supertramp, a Manfred Mann's Earthband különböző válfa
jait alakították ki e műfajnak.

DISZKOGRÁFIA

After Crying:
Opus 1 (1989) kazetta 
1989 (1989) kazetta 
Overground Music (1990) LP, CD 
Megalázónak és megszomorítottak (1992) CD 
Föld és ég (1994) CD
Első évtized —  válogatás és kiadatlan felvételek (1996) 2CD . 
Almost pure instrumental

—  válogatás és kiadatlan felvételek (1998) CD

Jó kérdés... Úgy tapasztaltam — informá
ciókat szerezve a többi vidéki nagyvárosról —, hogy 
Pécsett fantasztikus a zenei kínálat. Abban az össze
hasonlításban is mindenképpen az elsők között szere
pel, hogy a budapesti nagy számokat mindig lehívják 
ide. Azt hiszem, hogy az olyan típusú zenéből, amit 
én játszom, Pécs évente egy vagy két koncertet bír el 
jó kedvvel, viszont tavaly már négyet koncerteztem. 
Ezért még kivárok egy ideig...
Ez a négy mű az eddig felgyülemlett 
szerzeményeid megjelentetésével lezárása is egy 
korszaknak. Elkezdődött az új évezred, ahol egy új 
Vedres Csaba is bemutatkozhat majd. Mik a ter
veid művészként?

Az egyik, hogy mindenképpen szeretném 
— természetesen a magam szűk keretei között — 
a magyar Laurie Anderson-műsort megalkotni. Érzem, 
hogy ez még nem született meg, megpróbálok 
történeteket összegyűjteni és elmesélni, mert ahogy 
megszűntek a kinti padok, a közvetlen pletykák, 
ahogy megszűntek a társaságok, ahogy szétesőben 
a családok, a baráti körök, úgy vélem, hogy erre a 
történetmesélésre erős igény jelentkezik. Belül pedig 
az feszít, hogy nagyon sok mindent még nem mond
tunk el az elmúlt negyven-ötven évről, vagy akár az 
előző időszakokról. Régóta gyűjtögetem ezeket a 
történeteket könyvekből, idősektől, és lejegyzem egy 
füzetbe. Remélem, hogy ebből lehet valami. A másik 
nagy tervem a Hívó jel, a G-dúr szkepszis, tehát a 
Zongorazene legfrissebb számainak a vonalát folytat
ni, a stílusoknak szinte az abszurdig fokozódó válto
gatásával és sűrítésével. Amit esetleg eddig egy 
lemezben vagy egy tízperces dalban mondtam el, 
azokat most szeretném egy-másfél perc alatt össze
foglalni. Azt vettem észre, hogy a közönség ebben 
óriási gyönyörűségét leli, pl. amikor az ember elkezd 
egy boogie-woogie-t és hirtelen kisiklatja egy Mozart- 
kadenciával, akkor valami szabadságot, komoly 
örömet élnek meg, ugyanúgy, mint én, amikor alkot
tam. Úgyhogy szeretnék ebbe a sűrítési irányba 
továbbmenni. Ezt a stílusváltogatást különösebben 
nem is kell magyarázni. Elég lenne rejtett kamerával 
bárhová bekukkantani, ahogy egy ember 
a tv-távkapcsolóval váltogatja a különböző világokat, 
korokat, különböző stílusokat, és ahogy jórészt egyik
ben sem mélyed el. Tulajdonképpen ennek ilyen 
gellert adva, sűrítve adom vissza ugyanezt, de meg
próbálom tartalommal megtölteni. Most ez a két 
legkomolyabb célkitűzésem viszonylag rövid távon. ■

Szerzőként:
After Crying 6 (1997) CD
After Crying • live —  Struggle fór life (2000) 2CD
Periferic 2000 • Sympho-rock from Hungary —  válogatás (2000) CD

Towns Cream: Nagyvárosi ikonok (1997) CD
Vedres Csaba:

Mesék, levelek (1999) CD
Lélektánc (Gyermán Júliával) (2000) CD
Zongorazene (2000) CD
Mire megvirrad • Stanislawski dalok (2000) CD

Legfontosabb színházi kísérőzenéi
Szentivánéji álom —  Tanulmány Színház (Szkéné tagozat) (1986) 

rendező: Somogyi István 
Volt egyszer... s megint (Száz év magány)

táncdráma —  Veszprémi Petőfi Színház (1992) 
rendező-koreográfus: Lőrinc Katalin 

Heilbronni Katica —  Vígszínház (1994) 
rendező: Eszenyí Enikő

Noé —  rockopera (hangszerelés) Pécsi Nemzeti Színház (1994) 
rendező: Fillár István

Bolond Istók RS9 Színház (Budapest) (1992) 
rendező: Lábán Katalin

Egy nevetséges ember álma RS9 Színház (1999) 
rendező: Dobay Dezső

Filmzene
Távoliét hercege (1990)
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Korniss Péter fotókiállítása 
„Erdélyi képek 1967-1998” 
Pécsi Galéria
2001. január 26.-február 18.

S ha meghalunk,
meghalt itt
minden..

A kiállítás anyaga lényegében veszteségleltár — egy 
érintetlen kultúra, Erdély tradicionális paraszti világá
nak a története, amely túlélte ugyan a Ceausescu- 
rezsimet, viszont viharos gyorsasággal látszik bele
pusztulni napjaink demokratikus rendszerébe.

Fekete-fehér képek sorban. Fehér templomfalak 
és fehér parasztingek — fekete gyászruha és fekete 
föld.

Ritmus. Festett tányérok a falakon, fejfák 
a temetőben, férfikalapok sora a templomban.
A természethez és egymáshoz gyökerezett életek. 
Ünnepnapok és hétköznapok váltják egymást. 
Mindenki egy a sok közül.

Arcok. A közeli felvételeken már egyéni sorsok. 
Lánnyal évódó legény, viharban hazasiető asszony, 
napfényre rácsodálkozó iskolás lány. Kiválnak 
a közösségből és megszólalnak. A fotós közel kerül 
modelljeihez, hogy válaszra, mosolyra késztesse 
őket.

Korniss nem tartja be a szociofotó íratlan 
szabályait. Dokumentaristaként objektívnek kellene 
lennie, szigorúan távolságtartónak, érzelemmentes
nek. Ám úgy tűnik, képeinek fő értékét éppen a mo
delljeivel kialakított bensőséges viszony, szeretetteljes 
kötődés adja, amely maradéktalanul érvényre jut, 
mert a legtisztább, legegyszerűbb eszközökkel dolgo
zik abban a nagyon szerencsés korszakban, amikor 
még ez volt a követelmény a fotóművészettel szem
ben.

Néhány évtizede még nem volt divat az Erdély 
nevet jelszóként meglobogtatni. Kornissnak nem is 
célja ezeknek a hazafias gondolatoknak emléket állí
tani. Nem azért, mintha apolitikus alkat lenne — 
hiszen ötvenhatban benne volt az egyetemi forradalmi 
bizottságban, és emiatt kirúgták a jogi egyetemről.

A  kiállításon mindig nagy az  érdeklődés

Nem azért, mintha hidegen hagyná a téma — 
Kolozsvárott született, és tudhatta, hogy az elmúlt 
ötven évben egymillióan hagyták el Erdélyt, kezdve 
a zsidókkal, majd a németekkel, végül a magyarokkal. 
Inkább, mert a napi politikán túli, sokkal általánosabb, 
örökérvényű emberi kérdések foglalkoztatták. 
Látásmódja nyomán kirajzolódik egy végtelenül 
gazdag földterület soknemzetiségű, sokkultúrájú 
népének a sorsa egészen az ezredfordulóig.

Erdély mostani helyzete világjelenség része, és 
nemcsak a médiában visszhangzó nemzetiségi prob
lémára korlátozódik. A határok megnyitásának, az 
információ szabad áramlásának köszönhetően azon
ban éppen a nemzeti, a hagyományos kultúra készül 
végleg eltűnni. Amit Ceausescu és a kommunista dik
tatúra nem végzett el, azt a szabadsággal, a határok 
megnyitásával beáramló, Amerikából eredeztethető 
pop-kultúra pillanatok alatt megoldotta.

Azonos témájú, ám húsz-harminc év különb
séggel készült fotók egymás mellett. Táncház vára
kozó leányfejekkel, mellette a diszkóvá átalakult 
kocsma villogása. Az asszonyok ugyan még tömött 
sorban és népviseletben lépkednek a templom felé, 
de lábukon már tűsarok-nejlonharisnya.

Disszonancia és kettősség: városi, öltönyös 
fiatalember áll festett szuszék előtt, öreg falusi bácsi

hajsampon-reklámokkal díszített szobában. Egy tv a 
kocsmában, amely eltereli egymásról a figyelmet, egy 
parabola-antenna az udvaron, ami esti üldögéléskor 
csillagok helyett világít.

Az arcokon az életbe belefeledkezés helyett újfaj
ta gondok.

A családi fényképek mellett Michael Jackson 
posztere. (Igaz, mi már tudjuk, hogy a sokszor 
plasztikázott sztár arcát hamarabb ette meg az idő, 
mint a kultúrát, amelynek helyébe lépett.)

Megváltozott az előadásmód is. Az elkapott, ter
mészetes pillanatok mellett egyre több beállított fotó 
jelenik meg. Éles reflektorfényben fordulnak a kamera 
felé az arcok. Immáron nem egy érintetlen világ 
természetes közegében élő emberek, hanem riport
alanyok, akiknek egyetlen örömük, hogy egy pillanatra 
médiasztárokká válhatnak.

Korniss munkássága nemcsak Erdélyre 
szorítkozik. Három évtizeden keresztül követte a 
kelet-európai parasztság életét. Mikor Amerikában 
járt, az ott élő indiánokról készített sorozatot (a Vörös 
felhő földjén című album, 1982), és fotózta a hazai 
cigányság életét is. Az emberi sorssal való legmé
lyebb azonosulást talán a Vendégmunkás (1988) 
című „regényében” érte el: tíz éven keresztül követett 
egyetlen embert, vett részt az életében, és

'Ady Endre: A Hadak Útja
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fényképezte annak fontos pillanatait. Csak a harmadik 
évben ébredt tudatára annak, hogy amit tesz, az 
valójában az ő nagy témája: a közösségben élő és az 
abból kiszakított ember sorsa, a folyamat, amíg vala
kiből senki lesz.

Korniss Péter nemzetközi hírű fotós, a legnagyob
bak között tartják számon. Mint sokan, ő is családi 
fotók készítésével kezdte pályafutását a Fényszövnél, 
és olykor ma is vállal ilyen jellegű munkákat. 30 évig 
a Nők Lapja szerkesztőségében dolgozott. A szer
kesztőség biztosította számára egyrészt az igényelt 
emberi közösséget, másrészt a lehetőséget arra, 
hogy hosszú utakat tegyen meg fényképezőgéppel 
a kezében. (Hiszen nemcsak Budapestről és a 
Balatonról készített albumot, hanem Dél-Jemenről is.) 
Ma nemzetközi folyóiratokban, például a National 
Geographic-ben és szakmai albumokban jelenik meg. 
ENSZ-díjas, Balázs Béla-díjas, a World Press 
nemzetközi tanácsadó testületének a tagja.

Nevét eredményei mellett éppúgy fémjelzik azok 
a tisztségek, amiket nem vállalt el. Jó érzékkel ha
gyott ki minden olyan lehetőséget, ami megfosztotta 
volna őt attól az élő élettől, amelyben otthon érezte 
magát. Nem vállalta el a Képes 7 főszerkesztői 
állását, sem a Fotóművész Szövetség vagy a 
Fotóriporter Kamara által felkínált elnöki állást.

Fotózott Nagy Imre temetésén, és készített 
portrét Lékó Péterről vagy Polgár Juditról. Ilyenkor 
ugyanazzal a következetességgel ismerte meg 
alanyait, mint annak idején a Vendégmunkást. 
Belehelyezkedett a világukba, követte őket, ha nem is 
tíz évig, hogy mire fotózásra került a sor, már azono
sulni tudjon minden pillanatukkal.

A történet pikantériája, hogy a rendszerváltás és 
a modernizáció nemcsak Erdélyben, hanem az egész 
sajtófotózás működésében, így Korniss életében is 
ugyanezeket a változásokat hozta meg. A technikai 
fejlődés illetve az értékrend felborulása egyaránt hoz
zájárult ahhoz, hogy az elmúlt években gyökeresen 
megváltozzon a média arculata.

Egyrészt eltűnt egyfajta képi igény: a tv, 
a számítógépes kultúra, a digitalizáció elterjedésével 
meghalt a klasszikus sajtófotó, Korniss és társai „lába 
alól kihúzták a műfajt’’. A fotós, egyéni látásmóddal, 
önálló személyiséggel ma már nem kap megbízást, 
helyette a magazinok az olcsóbb utat választják, és 
ügynökségektől vesznek képeket. A médiavállalatok 
elvonják a pénzt az írott sajtótól, hogy az elektronikus 
médiába fektessék.

A másik ok, hogy a nézettségi index mindent 
elsöprő uralmának korszakában nehéz a médiában 
bármit is megszólaltatni, ami nem felhőtlenül édeskés. 
Az előző rendszerben Kornissnak háromrészes képri
portja jelent meg a Nők Lapjánál a vendégmunkások 
helyzetéről, amit ma nehezen tudnánk elképzelni az 
azóta egetverő számot elért női magazinok bárme
lyikében. Korniss harmincévi munkaviszony után 
hagyta ott a szerkesztőséget. Azóta kiadóknál 
próbálkozott, mint a Szabad Tér és az Európa, majd 
a Színház című folyóirat képszerkesztője lett.

Korniss Péter különleges kapcsolatban áll 
Péccsel, elsősorban, mert 1961-től fotózta az akkor 
világhírű Pécsi Balettet. Olyan nagyszerű fotósokkal 
együtt dokumentálták a társulat tevékenységét, mint 
Keleti Éva, Szalay Zoltán, Eifert János vagy Féner 
Tamás. (Egy olyan tárlat, amely az erdélyi képekhez 
hasonlóan a társulat harminc évvel ezelőtti és mai 
színvonalát hasonlítaná össze, több mint érdekes 
lenne.)

Közel harminc éve rendszeresen állít ki Pécsett, 
a mostani gyűjteményes tárlat hosszú kapcsolat és 
előkészítés eredménye. ■

T á ncban  (S zé k , 1967)

Lányok a  főutcán, vasárn ap  délu tán  (S uhatag , 1997 ) 

Férfi p lakátokkal d íszített otthonában (M agyarvalkó , 1 9 97 )
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Almásy Dévai László kiállítása
Pécsi Kisgaléria S O M O G Y I  K R I S Z T I N A
2001. január 12.-február 4. ..............................................................

Egy képtelen kiállítás
Almásy Dévai László látványtervei kapcsán

Bevezető helyett
Amikor Strasbourg városa úgy döntött, hogy villamos
sal kívánja megoldani tömegközlekedését, azt is 
elhatározta, hogy egyedi tervezésű, a kortárs design 
élvonalához tartozó szerelvényeket akar látni utcáin. 
Aztán elindultak az első villamosok, és a város 
vezetői árgus szemekkel lesték, mit szólnak hozzá az 
emberek. Kiadványokkal népszerűsítették a hangta
lanul sikló üveg kígyót, és örömmel konstatálták, hogy 
az ottlakók büszkék arra, hogy a villamos szépre sike
redett. A közlekedési vállalat munkatársai pedig nap
nap után átvizsgálják a kocsikat, hogy megőrizzék a 
villamos fenséges szépségét: az időről időre újra fel
kerülő grafitiket, az apró rongálásokat azonnal 
javítják, cserélik. Mert a tapasztalat azt mutatja, hogy 
a makulátlan tárgyra az emberek jobban vigyáznak, 
a pozitív összhatás nem marad észrevétlen. 
Strasbourg utcáit járva megnyugtatónak, esztétikus
nak tűnik a környezet. Okosan kialakított utcabútorok, 
figyelmet felkeltő kirakatok és portálok, ötletes plaká
tok (kulturálisak és kereskedelmiek) amerre nézek. 
Rend van ebben a Pécs nagyságú városban, rend 
van és értékek...

Tárgy és környezet
Aki megvásárolja Philippe Starck citromfacsaróját 
vagy a pécsi születésű Breuer Marcel hajlított fém
csöves székét az ugyanolyan esztétikai döntést hoz, 
mintha egy képzőművészeti alkotást választana 
magának. Ma már evidencia, hogy a designerek által 
létrehozott alkotásoknak nemcsak funkciója, hanem

egyedi művészeti értéke lehet. A nagy korstílusok 
lecsengésével, a plurális esztétikai rendszerek megje
lenésével vált jellemzővé, hogy az alkalmazott vizuális 
alkotások sajátos értéke előtérbe került. Ez azt jelenti, 
hogy egy-egy tárgyat alkotója nevével jellemezhetünk. 
A szériában, vagy akár tömeggyártásban készülő 
tárgy értékét (ezzel összhangban árát is) létrehozójá
nak presztízsétől függően határozzák meg a 
kereskedők. A befutott alkotóktól közintézmények és 
magáncégek, építészek és városatyák rendelnek 
újabb és újabb munkákat, bízva abban, hogy az 
igényesen kialakított tárgy jótékony hatással lesz 
a környezetére. Mert bebizonyosodott, hogy az épített 
környezet milyensége és az emberek viselkedése 
között kapcsolat van. Ezért a társadalom jól felfogott 
érdeke, hogy igényesen kerüljön kialakításra az 
általános közeg.

Zajos összkép
Magyarországon sajnos még kevéssé érzékelhető, 
hogy tudatos kezek formálnák környezetünket. 
Városaink, utcáink, boltjaink, a kirakatok látványa 
vagy a kifüggesztett üzenetek vizuális összevisszaság
ról árulkodnak. Sokszor teljes igénytelenséget észlel 
az ember, de egyre gyakrabban érzékelhető, hogy 
bizonytalan értékrenddel, zavaros ízléssel került 
kialakításra a látszó felület. Hogy ki hibáztatható 
a vizuális zajért? Sokan a megrendelőt okolják. 
Designerek és építészek közt is akadnak szép szám
mal olyanok, akik azt hangoztatják, képtelenek eladni 
amúgy igényes ötleteiket és „élni is kell valamiből”

felkiáltással a minőség rovására hoznak döntéseket. 
Sokan vannak azonban azok, akik egyenesen elébe 
szaladnak, tudatosan vagy tudattalanul alá mennek 
a közízlésnek a siker és anyagi jólét érdekében. 
Önjelölt designerek, félművelt mesteremberek és 
cinikus alkotók szép számban futnak be karriert olyan 
produkciókkal, amelyek nélkülöznek mindennemű 
kortárs szellemiséget, esztétikai értéket. Valahogy 
az az ember érzése, megfordult a világ rendje: nem 
a látványtervező diktál, nem ő mondja meg, hogy mi 
a szép és mi a jó, hanem a megrendelő a pénzéért 
azt csináltathat magának, amit akar.
Ebben a zavaros közegben felértékelődik a szakmai 
kiadványok, a műsorok és kiállítások szerepe.
A tehetséges, elveihez ragaszkodó alkotó abban 
bízhat, hogy kitartásának jutalma az értők dicsérete 
lészen. A valóban igényes munkák bemutatása, az 
alkotók propagálása a szakma érdeke: talán a befu- 
tottság ténye hozzásegíti az igényes alkotókat újabb 
munkákhoz. Az első valóban átfogó mustrát tavaly 
a Szépművészeti Múzeumban rendezett Lakástrend 
2000 kiállításon láthatták pár napig az érdeklődők.
Az ÁTRIUM magazin jóvoltából 600 négyzetméteren 
közel negyven tervező mutatkozott be a hosszú 
sorokban érkező közönség előtt. A minőségi kontroll 
azonban Magyarországon esetleges. Szomorú tény, 
hogy időről időre publicitást kapnak olyan tervezők is, 
akiket sem a szakma, sem a kritikusok nem tartanak 
nagyra. Pedig ennek nem szabadna megtörténnie, 
hisz a közízlés formálásában csak akkor lehet ered
ményt elérni, ha az összképet nem zavarja meg egy- 
egy oda nem illő részlet.

Less is more
A Pécsi Galéria évtizedeken át azon (kevés) 
helyszínek közé tartozott, ahol magyar és külföldi 
kortárs designerek munkáin keresztül figyelhettük, 
mi most a trend. Plakáttervezők és fotográfusok, 
építészek és designerek komoly megmérettetésnek 
vették, ha megmutathatták munkáikat a közönségnek. 
Januárban Almásy Dévai László látványtervező 
elgondolásaival ismerkedhettünk meg a Pécsi 
Kisgalériában. A munkákat végignézve felmerül 
a kérdés vajon hasznos volt-e ez a megmutatkozás. 
Asztalok és székek, enteriőrök és televíziós 
látványtervek, de még képzőművészeti alkotások is 
bemutatásra kerültek. A bejáratnál szöveg, amely az 
alkotó ars poeticáját fogalmazta meg. Ahogyan a tel
jesen heterogén, zavaros értékrenddel létrejött 
munkákat néztem, az volt az érzésem, mintha Almásy 
ajánlkozását hallgatnám. Mintha a portfolióját lapoz
gató tervező bizonygatná nekem, potenciális megren
delőnek, tudok én ilyet is, olyat is. Csináltam én már 
ezt is, azt is. Művész vagyok én, de azért ha kell, 
elkészítek mindent, ami pénzt hoz a konyhára. 
Nehezen fogadom el, hogy egy kiállítás létrejöttekor 
semmilyen szakmai fórum sem véleményezi a bemu
tatásra felkínált alkotásokat, hogy nincs olyan kurátor, 
aki ellenőrizné a válogatást.
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Kiállítások, zenei eseményekMert kérdem én, milyen üzenete volt ennek a kiállítás
nak? Mit tudhatott meg és mit hihetett a néző 
a bemutatott munkák nézegetése során? Egy valamit 
biztosan. Hogy Almásy tervei jók, hiszen ezért muto
gatja őket egy nagy hírű galéria. Ez azonban sajnos 
nem igaz. Az ilyen-olyan megfontolásból létrejött 
látványterveket és tárgyakat semmilyen kohézió nem 
tartja egyben. Sem stiláris értelemben, sem az alkotó 
egyénisége felől nem érzékelhető az az érték, amely 
jellemzővé tenné ezeket a tárgyakat. Sőt még csak 
trendinek, más szóval divatosnak sem nevezhetnénk 
a látottakat, pedig az alkalmazott műfajokban szinte 
elvárás, hogy up to date módon közelítse meg 
témáját a designer. Ki akar ugyanis avítt enteriőrben, 
fáradt arculattal, poros vitrin mögül kinézni a világra? 
A design lételeme, hogy izgalmas, érdekes megoldá
sokkal hívja fel magára a figyelmet. A jó alkotás pedig 
attól válik klasszikussá, hogy individuális jellegén és 
hasznosságán túl valami állandó értéket, valódi 
látványbeli izgalmat is megfogalmaz. Ezzel szemben 
Almásy tervei semmilyen intellektuális kihívást, formai 
vagy gondolati kalandot nem bújtatnak a felszín alatt. 
A nyolcvanas évek posztindusztriális hajlított fém 
szobraira távolról emlékeztető asztalai és székei saját 
kategóriájukon belül is fáradtnak, ötlettelennek mond
hatók. A Londonból hajdan elindult Tóm Dixon, Mark 
Brazier Jones, André Dubreuil tárgyain ugyanis 
a barokkos díszek, organikus alakzatok, a formakincs 
kimeríthetetlennek tűnő ötletessége volt megfigyel
hető. Aztán a rusztikus felületű hajlított köracél vagy 
kovácsoltvas bútorok trendje leszivárgott vagy már 
úgy tíz éve a nagykereskedelembe: azóta már 
Magyarországon is több speciális enteriőrbolt, sőt 
nagyáruház bútorszalonja kínálja romantikus érzületű 
vásárlóinak az ilyen bútorokat és kiegészítőket. 
Almásy a szériatermékekhez képest sem mutat újat. 
Az anyag által felkínált lehetőségeket nem használja 
ki. Bútorai esetlen lábakon, csúnyán kivitelezve állnak 
egy amúgy minor stílusirányzat szélén, miközben az 
előtérben az alkotó funkció és forma egységéről, 
a kor divatjáról, a technikai világ és a személyiség 
összefüggéséről hablatyol. Ez a hitvallás, mint 
félművelt marketinges jól betanult dumája betakarja, 
feledtetni kívánja az igénytelen terméket. Jól hangzó 
verbális üzeneteket előtérbe tolva sajnos megalapo
zottan hiheti az alkotó, hogy a vizuális világban anal
fabéta megrendelő átverhető. Egy kis polírozással, 
üveg betéttel, színes kárpittal vagy részletességgel 
kidolgozott látványtervekkel a tehetség látszatát tudja 
kelteni ott is, ahol semmilyen vizuális érték nem fogal
mazódik meg. Az, hogy Almásy Dévai László ilyen 
munkákat mutatott be a Pécsi Kisgalériában nem 
magánügy. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
designerek szakmai érdekképviselete nem működik, 
hogy ezen a területen még szabad a vásár. Kár, hogy 
egy nívótlan anyaghoz pont egy nagy múltú galéria 
asszisztált. Hihetnénk, csak véletlen volt az egész. 
Hihetnénk, de élünk a gyanúperrel... Mi van, ha nem 
az? Ha tendenciává válik, hogy értéktelen alkotások 
kerülnek piedesztálra?

Konklúzió helyett
Almásy kiállítására a meghívó egy újévi üdvözlettel 
együtt érkezett. A magyar kisgrafika legigénytelenebb 
korszakát idéző képeslapon világoskék háttér előtt, 
fehér kontúros félkörben félrenyomott alpesi táj 
hófödte ormai mögül süt le ránk a nap. Miután 
túlteszem magam az egyik legüresebb képi közhely 
megtekintésén, lapozok. A belső oldalon igénytelen 
és hibás tipográfiával az üdvözlet, aláíróként a név: 
Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely... 
Strasbourg egyre messzebb van.
A vizuális környezet káosza meg közel. ■

Krónika
Múzeum Galéria 
2001. január 5.-március 4.
Lammel Ilona (1950-1998) életmű
kiállítása

Lammel Ilona keramikusművész 48 évet élt. 
Munkásságának feldolgozása immár muzeológu
si rutinfeladat lenne, ha nem lenne rettentően 
zavaró a személyes élmények sokasága. A pon
tos értékeléshez az idő, a történeti rátekintés, 
összevetés lehetősége hiányzik.
Ugyanakkor minden lezárt, befejezett.

A Janus Pannonius Múzeum Kortárs kerámia 
gyűjteménye az egyik legteljesebb az országban. 
Létrejöttében szerepet játszott az 1968 óta Pécsett 
rendezett Országos Kerámia Biennálé, s még inkább 
a legújabbkori Közép-Európa egyik első művészeti 
alkotótelepe, a siklósi Kerámia Alkotóház, melynek 
ezres nagyságú kollekcióját őrzi a pécsi múzeum. 
Lammel Ilona mindkét helyszín, fórum aktív 
résztvevője volt, munkássága épp ezért jelentős 
művekkel van képviselve itt. Úgy véltük, köteles

ségünk a műteremben és a közgyűjteményekben 
fellelhető anyagot összegyűjteni, katalogizálni s 
bemutatni. A kiállítás a Múzeum Galériában január 
5-én megnyílt, s elkészült az életműkiállítás 
katalógusa is.

Lammel Ilona az Iparművészeti Főiskola kerámia 
szakán végzett Schrammel Imre tanítványaként 
1976-ban. Mint oly sokan Schrammel tanítványai 
közül, ő is a kerámia szobrászi alkalmazási 
lehetőségét kereste. Diplomamunkája — akusztikus 
kerámia falburkolat terve — jelentős volumenű 
murális megbízást hozott számára. A Szolnokon, 
a Megyei Művelődési Központban látható 160 
négyzetméteres felület elkészültét — az elemeket 
Pécsett, a Zsolnay gyárban gyártották 1978-ban — 
sajnálatos módon nem követte újabb megbízás.

Életútja, tevékenysége, sorsa tipikus. A diplomát 
követően, nyolc esztendeig számottevő szakmai tel
jesítményéről nem tudunk. Igaz, 1983-ban 
Kecskeméten, a Nemzetközi Kerámia Stúdióban 
alkotott, mégis meglepetést keltett — s különdíjat is 
nyert a X. Országos Kerámia Biennálén, 1984-ben 
rendkívül nagyvonalúan komponált plasztikája, az 
„Elhagyott város”. A raszterbe, modulrendszerbe

H áz, 1989
porcelán, 4 3  x 21 x 2 2  cm
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épített elemek relief hatásúak, a formák zártságát 
a felületre helyezett lágyan ívelődő lapok, a falakra 
karcolt árnyékok, s az égetés színes szürkéi enyhítik. 
Pályája tán legkiemelkedőbb sikerét hozta a 
következő év; díjat nyert Faenzában, a Kerámia 
versenyen. „Velencei színjáték” című munkája felül 
nyitott, oldalt magas falakkal határolt zárt doboz. 
Lammel művészetének korai, ugyanakkor 
meghatározó darabja. Túl az elsődleges vizuális 
élményen, melyet a velencei tanulmányút nyújtott, 
figyelemre méltó a kerámia speciális lehetőségeinek 
gazdag alkalmazása, valamint a tér — mint szobrászi 
feladat — képzésének sajátossága. Szigorúan zárt 
doboztér, melynek belsejében történik a cselekmény. 
Kívül sík felület, melyen festői gazdagságában gótikus 
ornamensként rajzolódnak az építészeti tagozatok, 
belül kavargó formák, festői rendezetlenség.
Színjáték, ahol a dráma rejtve marad a kulisszák 
mögött. A mai Velence igaz képe.

Munkássága meghatározó motívuma lett évekre 
a ház, az épület, bérházak. Legtöbbje zárt kubus, 
felületükön az idő, a pusztulás jelével. Olykor utcát, 
teret fognak közre, melyek kihaltak, üresek. Üresek 
a templomok is, a szertartás szereplők nélküli.

A nyolcvanas évek legvégén, a kilencvenes évek 
elején jelentkeztek formavilágában a felfelé törekvő 
elemek. Tornyok, több szintes építmények, melyeket 
különleges technikával papírból épített össze, majd 
porcelán masszával átitatva a formát égette egybe. 
Kecses, áttetsző, légies építményeket alkotott. Kapu, 
Város, Ég címmel rendezett kiállítást 1991-ben a 
Dorottya Utcai Galériában, s itt bemutatott alkotásai 
között már utóbbiak voltak túlsúlyban. Római 
ösztöndíjasként tanulmányozta, majd hazatérve 
megmintázta a Colosseumot, az egyik legnagyobb 
keresztény mártírhelyet, plasztikáin hangsúlyosan 
szerepeltek a klasszikus építészet elemei, oszlopok, 
pillérek.

Ezt követően egyre több szakrális jellegű szobrot 
készített. Elemi erejű volt vágya, szándéka az ég felé 
törekvésre. Eleven, hullámzó örvények, melyek 
Bábellé lényegültek, hegyek, melyekre várost, háza
kat, templomot épített.

1996-ban súlyos betegségéből még lábra állt. Kis 
porcelán lapokra festette, majd égette örökre megrázó 
élményeit. 1997-ben újra eljött Siklósra a szimpózi
umokra, melyeknek mindig aktív tagja, emlékezetes 
résztvevője volt. Hófehér herendi porcelánból 
készített apró, áttetsző, ragyogó építményeket, 
alakokat. E nyugalomnak, tisztaságnak azonban 1998 
februárjában alkotott művein már nyoma sincs. Újra 
felidézte a színházat, a színpadot, melynek dülöngő, 
látszat architektúrája között szereplők nélkül zajlik a 
dráma. Sötéten fénylő, sómázas plasztikák, melyek 
ellentétben a velencei színnel nyitott, átjárható és 
belátható teret jelölnek.

Az én kis színházam — nevezte utolsó műveit. 
Dísztelen, sima, egyszerű síkok. Tőmondatok, súlyos 
szavak. Klasszikus színpadi terek, az egyik alakokkal 
zsúfolt, a másik épp ellentétesen, majd’ üresen, 
néhány tárggyal, melyek oly személyesek és a tér oly 
szűk, intim, hogy akár az elhagyott, árván maradt 
otthont is jelentheti.

Lammel Ilona halálával — tudjuk, de mégis 
használjuk e közhelyesnek tűnő kifejezést — súlyos 
veszteség érte a magyar kerámiaművészetet.
A veszteség különösen nagy azért, mert egy 
alkotóereje teljében lévő, tervekkel, művészi program
mal rendelkező ember élete ért véget igen korán. 
Sikereit nem élhette meg. Művészetének elismer
tetése, műveinek őrzése súlyos kötelezettségként 
ránk maradt.

SJ

Civil Közösségek Háza Gebauer Galéria 
2000. január 12.—február 8.
Bállá Vera kiállítása

A szabadulóművészet, mint festészet

A fiatal, Gödöllőn élő és alkotó művész kéttucatnyi 
képével találkoztunk a Gebauer Galériában. 
Festményeinek duplacsavaros logikája alig észreve
hető, semmiképpen sem tekinthető tolakodónak az 
a magyar képírás múltjára (Vajda Lajos, Országh Lili, 
majd Szentendrei Vajda Lajos Stúdió) utaló kódrend
szer, ami vegyül a posztmodern transzavantgard 
(E. Cucchi, M. Palladino,. F. Clemente stb.) gondol
kodási és képalkotási technikájával.

Hihetően erénye egy képzőművészeti alkotásnak, 
ha több rétegben egymásra fektetett, egymással 
összeszőtt üzeneteit nem logikai feladványnak kell 
tekinteni. Talán az sincs kárára, hogy rafinériái 
ellenére is hatása alá kerülhetünk közlendőinek. 
Egyszerű festészet ez, első pillantásra akár naivnak is 
tekinthető. Nem téveszthet 
azonban meg bennünket ez 
a gyermeki alkatú ked
vesség, éppen az imént 
mondottak miatt. És éppen, 
mert nem kelt hamis illúzió
kat, kerül a modern ember új 
művészetének ismert normái 
közelébe. Fanyarságát menti 
a magányról szerzett felis
meréseinek melankóliája 
(Égszekrény), szigorúságát 
enyhíti az „ezeregy éjsza
kához” hasonló mesélő
kedve (Benáreszi építmény) 
és aki negédesnek találja, 
annak alighanem hiányos 
élményei vannak arról a nehéz küzdelemről, amit a 
kétségbeesett emberek folytatnak annak érdekében, 
hogy világuk mégis, azért is elviselhetőbb legyen 
(Signatum).

Komoly a feladat: kicsomagolni minden elrejtett 
üzenetet, törést, dekorativitásban feloldott sötét 
árnyalatot, amit éppen a maga különösen ravasz 
módján képes sejtetni a felületek mögött. Hangulati 
értékű utalásokkal vannak tele ezek a képek (Mag
vető), képzettársításokat előhívók, kerülőutakra kész
tetők (Egység és sokaság), miközben teljesen világo
sak, éles vonalakkal egyértelmű tiszta fényekkel meg
világítottak, talán még nyersek is olykor (Üvegház).

Többnyire egynemű és nagyvonalúan rendezett 
színfelülettel töltötte fel képeit Bállá Vera, akinek 
egyik erőssége a kompozíció. Nemcsak a centrális, 
zárt formai szerkezetekbe rendezi el alkotóelemeit 
kivételes biztonsággal, hanem az ún. „nyitott képek" 
kapacitását is kihasználja, amikor az alkotás majd
hogynem üres középpontnak tetszik, amiből kisodród
nak a tárgyak (Napos oldal). Hogy a legendás 
szabadulóművészre utalás miért tűnik olyan erőteljes
nek, vagy, hogy miért is lehetett a kiállításnak ez 
a rejtett mottója, a kérdés a képek megtekintése után 
már korántsem tetszik olyan talányosnak. A bezártból 
nyitott lesz, a titkoltból nyilvános, a magból szárba 
szökkenő növény. A kiállítás tényleges címe mellesleg 
az volt, hogy Újra felhasznált kor.(Recycled Age) és 
ez ugyancsak tartalmas jelentéstani kapcsolatot 
tételez fel az átváltozásoknak és szabadulásoknak 
a metaforáit létrehozó cirkuszi műfajokra nézve.
A kiállítást megnyitó Houdini emlékzenekar maga is 
valamelyest keserédes orfeumi keretet bocsátott 
a jelenlévő műbarátok csoportjára.

B állá Vera  
Signatum , 1999

B állá Vera  
N apos oldal, 2 0 0 0

Bállá Vera szellemi és fizikai 
világjárásaiban ismeretlenek 
az időbeli és földrajzi 
határok. Káprázatos időbeli 
tereket és térbeli időket terít 
elénk. Költőien nem evilági 
ez a szemlélet, és mégis, 
mindennapi életünk elemei 

kéretlenül beszűrődnek a művekbe. Apró tárgyak, 
szerkezetek, mind saját életünkből vétettek, mégis fel
szabadult és játékos esetlegességgel kapcsolódnak 
a mese szövetébe, ami döntő mértékben arról szól, 
hogy az élmény végül is szellemi természetű folya
mat, továbbá arról, hogy a kép megcsinálása maga 
ennek a belső élménynek, az élményt felöltöztető 
kalandnak az utánjátszása. Magában a kiállított ciklu
sok főcímében is a megszüntethetetlen tárgyi, emberi, 
növényi, állati és kulturális folyamatok ciklusmentes, 
folyamatos egymásba alakulása idéződik fel. „Újra 
felhasznált kor” egy olyan vonatkoztatási művelet, 
amelyben a mindenki számára evidens civilizációs 
kényszer (recycling) jelentés-összefüggései átsugá
roznak az ember minden cselekvésére, még az 
álmaira is. Az elhasználódás történetében az 
emlékek, az érzelmek elhasználódása, korróziója is 
éppúgy bekövetkezik, mint a használati tárgyak 
esetében. De mindaz, ami itt elhasználódik, 
szívünkhöz, mindennapi emberségünkhöz tartozik, s 
miként a nagy szabadulóművész Houdini, a festő sem 
tesz mást a létezés „kis csodáinak” érzékeltetése 
érdekében, mint önmagát titkos és energikus 
manővereivel megszabadítja köznapi meghatáro
zottságainak béklyóiból. Ez az esély azonban csak 
a színpadon adatik meg, a kiállításon, amit látva, 
a képeket nézve a szuggesztió eleven, hatásos. 
Elhagyva azonban a kiállítás színpadát, mindez csak 
szívet melengető emlékként idéződik fel. Könnyű 
Houdininak. Az igazi szabaduláshoz a művészet 
kínálta tréning minden bizonnyal csak időleges, 
alkalmi részmegoldást biztosíthat. És nem is biztos, 
hogy ez a dolga.

Aknai Tamás
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Mecseki Fotóklub Halász Rezső Galéria 
2001. január 16.—február 27.
Dr. Szász János fotográfiái

„Az utolsó kiállítás”

A Mecseki Fotóklub immár több mint negyvenesz
tendős története során megszámlálhatatlan meny- 
nyiségű fotográfia született, s bátran állíthatjuk, hogy 
nincs az országban egyetlen fotóklub sem, amely 
a mennyiségen túl, európai mércével mérve is, ilyen 
magas színvonalú képanyaggal dicsekedhetne.

S bár 1957-től megszakítás nélkül legalább 
negyedévente mérik össze a szerzők házi pályáza
tokon erőiket, az még sohasem merült fel még ötlet 
szintjén sem, hogy egyszer a közel fél évszázad 
legjobbnak bizonyult képei megméressenek: vajon 
melyik állta ki az idők próbáját? Persze, kérdés, 
összemérhetőek-e egyáltalán a változó korok eltérő 
irányzatainak legjobbjai, a különböző esztétikai kívá
nalmaknak saját korában megfelelő, később avíttnak 
minősített képanyag az újabbakkal.

Átnézve, végiggondolva e hatalmas teljesítményt, 
számomra ebben a pillanatban három képsor tetszik 
a legerősebbnek, legkiemelkedőbbnek, legidőtállóbb- 
nak: Tillai Ernő konyhai csendéletei, dr. Szász János 
falusi „látleletei" és Kálmándy Pap Ferenc kék portréi; 
első két képanyag a hatvanas évek, utóbbi a nyolc
vanas évek „terméséből”.

Annak, hogy ezek közül most éppen dr. Szász 
képeiről kell említést tennünk, két oka is van: 
a fotográfus — aki a Mecseki Fotóklub alapító tagja 
— nemrégiben kapta meg a Magyar Fotóművészek 
Szövetsége Életmű-díját, és kiállítása nyílt a Mecseki 
Fotóklub Halász Rezső Galériájában. Amint a szerző 
mondja: az utolsó kiállítás életében.

Aki még nem látott Szász-képet eredetiben, csak 
reprodukciót könyvben vagy katalógusban, az nemi
gen tudhatja, hogy esetében a minőségi különbség a 
repró és az eredeti között azonnal szembeötlő. Szász 
fotói ugyanis szinte reprodukálhatatlanok, olyan 
tónusgazdagok, olyan finom részletek fedezhetők fel 
a feketékben és fehérekben, amelyek a könyvben 
elvesznek, semmivé válnak. Szász János sajátos 
technikát kísérletezett ki magának, amelyet talán 
senki sem alkalmazott, legalábbis nem ilyen magas 
színvonalon, rajta kívül Pécs és New York között.
A túlexponált papírképen vörös vérlúgsóval halványí
totta ki azokat a képelemeket, amelyeket hangsú

lyossá kívánt tenni. Ennek az eljárásnak persze az is 
lett az eredménye, hogy két egyforma képet ugyanar
ról a negatívról nem lehetett készíteni, tehát voltakép
pen olyan egyedi alkotások jöttek létre, amilyeneket 
az eredeti negatívról feltehetően soha senki nem lesz 
képes még egyszer előállítani. A most bemutatott 
képek értékét mindez nagymértékben megnöveli, úgy 
kellene őket megbecsülni, mint „eredeti” műveket, 
amely eredetiség nem éppen a fotóra, sokkal inkább 
a festményre jellemző sajátosság.

Mára már legendának tűnik, pedig igaz, amit 
Szász rendkívül aprólékos, precíz munkamódszeréről 
beszélnek: minden körülmények között állvány, nagy
filmes gép, s ezután következett, amit Alfréd Stieglitz 
is vallott: „türelmesen kivárni az egyensúly pillanatát.” 
S ez annak tudatában is elfogadható szemléletmód,

ha tudjuk, mások meg azért zseniálisak, mert türelme
sen kivárják az egyensúly felborulásának pillanatát.
De az egyensúly dr. Szásznál még véletlenül sem 
borul fel, s ma visszatekintve képeire, nem érezzük 
a tökéletesség már-már elfogadhatatlan, irritáló 
mivoltát, amelyet csak az a generáció érzett, amelyik 
a fokozhatatlan tökélyt csak egyféleképpen tudta túl
haladni: megtagadásával. Ma, amikor a legkülön
félébb irányzatok békés egymás mellett élésével az 
indulatok elcsitultak, újra zavartalanul szemlélhetjük 
ezeknek a felvételeknek a szépségét, egy elsüllyedt 
világ fekete-fehér képekké merevedett, a hazai 
fotográfiában egyedülálló lenyomatait.

A kifogástalan megvilágítás, kompozíció, élesség 
követelményeinek minden szempontból megfelelő 
fényképezést aztán az úgynevezett „fotós látás” vál
totta fel, amely nem csupán a műalkotásként kezelt 
képeket foglalta magában, hanem, felszabadítva 
a műfajt a technikai tökély és szépség, valamint a 
festészet mércéjének kötelező használatából adódó 
nyomasztó súly alól, kinyilvánította: semmi sem foszt
hatja meg a fényképet létezésének jogától. Sem 
a téma vagy annak hiánya, sem a technika vagy 
éppen annak hiánya, sem a dekomponáltság, sem az 
esetlegesség, sem a névtelenség, sem a 
képzőművészet általánosan megfogalmazott 
esztétikai törvényszerűségeinek itt alkalmazhatatlan 
volta. Kiderült, hogy a legigénytelenebb amatőr 
felvételek is hordozhatnak értékeket, tartalmazhatják 
ugyanazt a szépséget, mint a legnagyobb műgonddal 
elkészített professzionális fényképek. Tehát a fotográ
fia demokratizálta a szépséget. Másrészt viszont 
éppen a szépség, a hamis álca leleplezését, az 
igazság felmutatását tűzte ki céljául, s ebben a 
tevékenységében a kompozíció vagy éppen a fotográ
fiai technika kérdései másodlagos szerepet játszottak. ->

Dr. S zá s z  János: E llenfényben , 1966  
fekete -fehér, 7 0  x 5 0  cm
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Az egyre nagyobb tömegben előállított, mindent 
elárasztó, s egyre fejlettebb eszközökkel sok
szorosítható fényképek milliói viszont manapság 
inkább arra ösztökélik a fotósokat, hogy újra az egye
di, gyakran egyetlen példányban előállított képek 
létrehozására szenteljék idejüket, s visszatérjenek 
a fényképezés kezdeteikor kikísérletezett technikák
hoz. A fényképezésnek ebben a régi kerékvágásba 
visszazökkent szegmentumában pedig ismét helye 
van Szász képeinek, ráadásul megvan az a sajá
tosságuk és behozhatatlan előnyük, hogy ábrázolt 
témájuk már rég nem létezik, eltűnt a történelem 
süllyesztőjében. Minden szempontból utánozhatat
lanok és egyedülállók tehát, olyan értékek hordozói, 
amelyek az idő múlásával csak növekedni fognak.

Nem feladni, nem megalkudni, fogalmazódott 
meg benne a gondolat, amikor a Rákosi nevével 
fémjelzett korszakban egyértelművé vált, hogy „osz
tályidegenné" degradálták. S valóban, sohasem adta 
fel, és sohasem alkudott meg. S annak, hogy az erős 
egyéniség a maximális, belülről fakadó igényességgel 
és ritka tehetséggel párosult, meglett az eredménye: 
olyan alkotások, amelyek minden valószínűség 
szerint maradandónak bizonyulnak.

Cseri László

Dante Kávéház 
2001. január 25.
PRYSM

Francia jazzkapcsolat 
— randevú a Prizmával

Francia jazz nem gyakran hangzik fel (délvidékün
kön, sajnos a koncertpódiumok, rádió- és tv-műsorok, 
hanghordozók fehér foltja ez a zene, pedig illik 
a mediterrán hangulatok közé... Néhány vájt fülű 
ismeri csupán Jean-Luc Ponty (Pécsett is járt Al Di 
Meolával) és Didier Lockwood hegedűsök, Michel 
Petrucciani zongorista, Henry Texier bőgős, Louis 
Sclavis klarinétos, Richard Galliano harmonikás,
Julién Lourau szaxofonos nevét, s talán Erik Truffaz 
trombitás kvartettjét, az acid-jazzes St. Germaint, 
vagy az ott élő és igen elismert Szelevényi Ákos 
szaxofonost. Pedig jelenleg odakint rengeteg az 
újdonság, még a jazz fővárosának tartott New Yorkot 
is leelőzve Párizs egyre inkább központtá válik, 
rengeteg afrikai, arab, keleti vagy amerikai zenész 
hozza a tradícióit, ezért nagyon sokféle variáció 
létezik, izgalmas a jazzélet.

Ezért jelentett üde színfoltot az egyébként sem túl 
változatos kínálatban a Tourból indult Cache-Cache 
trió (szaxofon-basszusklarinét, nagybőgő, ütőhang
szerek) múlt szeptemberi emlékezetes fellépése 
ugyanitt, bizonyítva, hogy ismeretlen francia jazzcsa- 
patokat is érdemes hozni, hisz a sokszor direktben 
nem is felismerhető latin zenei világ az amerikai main- 
streamtól jócskán eltérő megoldásokra sarkallja az 
előadókat. Ennek sikerén felbuzdulva indított az új 
évben Les rendez-vous du jazz címmel koncert
sorozatot a Pécsi Alliance Frangaise és a Dante 
Kávéház, havonta-kéthavonta francia és kanadai 
együttesek bemutatkozásával. Elsőként a párizsi 
Prysm trió érkezett, a harmincas generációt képviselő 
Pierre de Bethmann zongorista, Christophe 
Wallemme nagybőgős és Benjámin Henocq dobos. 
Eddig három stúdiólemezük (Prysme 1995, Second 
Rythm 1998, Time 1999) és a napokban egy koncert
albumuk jelent meg, melyet Párizs és New Orleans 
klubjaiban rögzítettek, mintegy összefoglalva eddigi 
pályájukat. Franciaországban, Európában most ezzel 
turnéznak, bemutatva eddigi legjobb számaikat.

F E K E T É N - F E H É R E N

mind részt vesznek az alkotó folya
matban, s ami ebből a közös munka 
eredményeként a végén összeáll, 
az azért más, mint egyéb trióknál. 
Előéletükből kiderül, hogy inspirációik 
is máshonnan erednek, hisz korábban 
inkább kvartettben és szextettben 
játszottak, és ezt próbálják valahogy 
lefordítani trióra, ettől is más a 
zenéjük.

Á la Prysm ...

Christophe W allem m e

Pierre de B ethm ann  

B enjám in Henocq

Működésük alatt több mint ötszáz koncertet adtak, 
bejárták Európát (Avignon, Bécs, Hága, Isztambul, 
Liége, Lyon, Nancy, Nizza, Perpignan, Rennes, 
Strasbourg stb.), Észak-Amerikát (Montreal, Los 
Angeles, New Orleans, New York stb.) és a Közel- 
Keletet (Alerp, Abu Dhabi, Dubai, Riyadh stb.), de jár
tak Szenegálban is. Több rangos nemzetközi fesz
tiválon díjakkal ismerték el triójukat, és szólistaként is 
értékelték tudásukat (pl. La Défense Jazz Festival).
A közeljövőben a legendás amerikai altszaxofonossal, 
Lee Konitz-cal (lásd Echo 1999/6.) játszanak, aki 
negyedikként csatlakozik egy időre a zenekarhoz.

Pécsi koncertjük bizonyította, hogy mindenképpen 
a legjobbak közé tartoznak, nem véletlen, hogy 
a legrangosabb amerikai jazzkiadó, a Blue Note 
szerződtette őket. A trió alapfelállás a jazzben, 
százéves hagyományai vannak, különösen a zongora, 
bőgő, dob variációnak, bejáratott dolog... nem lehet 
könnyű friss megoldásokat találni, megújítani. De trió 
és trió között óriási a különbség, hisz ősszel a 
fúvósszólistával brillírozó Cache-Cache ismert 
jazzmelódiákat variált, humorral átszőtt kiváló tech
nikai megoldásokkal, latin könnyedséggel, show-ele- 
mekkel. Hogy hazai példát is említsek, a december
ben ezen a helyen fellépett Szakcsi-Kőszegi-Egri trió 
is standardekre építette jóízű műsorát. Talán itthon a 
Trió Midnight modern kortárs stílusa közelít valame
lyest a Prysméhez, de mindkét magyar formációra 
a klasszikus hagyományokat követve a zongorista 
irányítása jellemző.

A Prysm triókoncepciója, hogy nem a zongoris
tára mint zeneszerző-szólistára épül, hanem hármuk 
eléggé különböző világát próbálják összhangba hozni, 
a három szólista egyaránt irányít, s komponistaként is

Két részben előadott koncertmű
sorukon nem érződött a fárasztó 
utazás hatása, hogy reggel hatkor 
indultak Párizsból, s a repülés után 
intercity gördítette le Pécsre őket. 
Lenyűgöző koncentrációval, remek 
rögtönzésekkel, mind a hárman 
szólistaként elszánva, de egymásra 
mindig ráérezve játszották saját kom
pozícióikat. Ha mindenáron 
fogódzkodót akarnánk keresni, akkor 
szigorú és tömör stílusuk, roppant 
energikus játékuk, a bonyolult struk

túrákból a leegyszerűsítésre törekvésük, egyénien 
játékos kedvük a Chick Corea zongora-Miroslav 
Vitous bőgő-Roy Haynes dob, vagy az Ahmad Jamal 
zongora-israei Crosby-Vernell Fournier triók mai 
modern megfelelője. Pierre de Bethmann zongorista 
játékán érződik, hogy a jazz előtt sok évig klasszikus 
zongorát tanult, letisztult, a fölösleges cifrázástól és 
sablonoktól mentes érzékeny előadó, aki mégis igen 
virtuóz. Ha kellett, visszafogta játékát, de a kortárs 
zene sem idegen tőle, a második részt pl. a húrok 
közé benyúlva — kezével érdekes hangzásokat 
preparálva — kezdte. Christophe Wallemme nagy
bőgős mindent és még annál többet tud hangszeréről, 
ötletes ritmus- és dallammegoldásaival, improvizációi
val, szólóival. Benjámin Henocq dobos indította a 
leglátványosabban a szólóit, ritka kemény és virtuóz 
pörgetéseivel, ritmuskombinációival, a latin mentalitás 
tán rajta érződött leginkább. Mindezt hárman teljesen 
egységes hangzásban adták elő, azzal a varázzsal, 
ami csak a sok éve együtt játszó, még egymás gon
dolatait is kitaláló formációk jellemzője, bravúros 
rögtönzők, a szabad improvizációk merész művészei. 
Jól felépített műsorukban kellő időben következtek az 
energikus és balladisztikus számok, de ez utóbbiak
ban sem tettek engedményeket a szentimentalizmus, 
a romantika csábításának, a keserkemény hangula
tokat szigorú álmokkal váltották, akusztikus 
zenéjükkel mindvégig megmaradva a modern kortárs 
jazz mezsgyéjén. A lelkes és nemcsak jazzen szocia
lizálódott, nagyrészt fiatalokból álló közönség két 
ráadást is ki tudott még csikarni a játékot láthatóan 
élvező hármastól, akiket a számukra ismeretlen hely 
légköre, a publikum kedvező reakciója végig inspirált.

Koszits Attila

32 echo 2001/1

FO
TÓ

: 
LÁ

S
ZL

Ó
 A

N
D

R
Á

S



FO
TÓ

: 
LÁ

S
Z

LÓ
 A

N
D

R
Á

S

Dominikánus Ház 
2001. január 26.
Népzenei koncertsorozat:
Széki zenekar és Budai Mihály

Filep Márton — hegedű
Sípos Márton — kontra
Budai Mihály — ének

Egy kérdés erejéig

Erdély képekben 17 órától, majd széki hangulatok 
dalban s a zene nyelvén 19 órától. Az érdeklődő 
közönség a teljesség igényével átballagott az esős 
időben a Pécsi Galériából a Dominikánus Házba.

Úgy tűnt, hogy véletlenszerűen esett egy napra 
a két egy tőről fakadó esemény — Korniss Péter 
Erdélyről szóló fotókiállítása és széki népzenészek 
műsora. Ugyanannak a világnak a bemutatása ott 
készült képekkel, színpadra emelt hangokkal, bár 
egymástól elszeparáltan, mégis azt a hatást keltette 
bennünk — amit már a néprajzkutatók is megérezték 
—, hogy sajátos elzártsága lévén szigetszerű kincses- 
bányája a Kolozs megyei Szék az archaikus néptánc- 
és zenei életnek. Innen származik a legtöbb gyűjtés, 
s a mai napig őriznek a mindennapok részeként egy- 
egy szokást.

A Dominikánus Ház falai közt adottak voltak a 
szerepkörök: az autentikus előadók és a közönség. 
(Bár Budai Mihály bácsi énekével, ízes beszédével 
a közönséget is megtáncoltató mulatozásával felül
kerekedett a kiosztott szerepeken.) Az elkövetkező 
napok táncházaiban azonban egyként ízlelgethette 
mindenki a székiek által megteremtett ottani mula
tozások ízét: a széki táncrendet — amiben a zenekar 
tisztelettel szolgálta ki az énekest —, a szemenként 
válogatott fehérszilva-pálinka bódulatát, a forgásoktól 
megszédült levegőt. Bár a cél nem az ottani világ 
tükörképének megteremtése, egyetlen kérdés erejéig 
felvetődik a gondolat, hogy miben más a mi pár órára 
megidézett széki világunk egy ottani, idős ember 
szemével nézve, mi veszik el anélkül, hogy tudnánk 
róla. Az előadás utáni beszélgetéskor — a szállásukra 
őket követő szűk körnek — az ágya szélén guggoló 
Mihály bácsi szavaival mindig valami újat mond eddig 
nyilvánosan hallott történetein túl. Beszédéből kitűnik,

A széki zenekar: S ípos M árton (kontra), F ilep M árton  
(hegedű) és Budai M ihály én ekes

hogy a régi táncok egységességét a rendre való 
törekvés adta. Megvolt a táncoknak a sorrendje 
(csárdás, magyar — négyes, majd szünet, lassú, 
csárdás, polgári táncok — porka, hétlépés, szünet.
A következő táncrendet a másodikkal, a négyessel 
kezdték, majd lassú...) Tánc közben a nótázáskor is 
mindenki ugyanazt fújta, a lassúban egyfelé fordultak 
a párok, hogy mindenki elférjen... — mindennek meg
volt a jól kiszámítható, mindenki által ismert elfogadott 
helye.

Egy-egy ilyen alkalomnak a hosszú évek alatt 
kialakuló sajátos rituáléja mindig a közösség normái
hoz igazodott. Legfőbb értékrendjét is e közösség 
fennmaradása jelentette. Az együtt kialakított szim
bólumokból olvasni tudtak — pl. a csizma sarkán levő 
tulipán színéből, s a rézsarkantyúból következtetni 
lehetett a lányságra vagy asszonyi voltra. Ezek a jelek 
irányadóak voltak, eligazították az embereket a tár
sadalomban, megteremtve a rendet.

Mindez múlt időben, hisz a zártságuk felbom
lóban, változás őket is éri, a fiatalabbak — így Mihály 
bácsi gyermekei is — máshol keresnek megélhetést, 
a lakodalmak szokásrendje mellett ott a diszkóőrület, 
új szőnyegre ritkán lépnek csizmával.

Ezen a széki alkalmon az ember rendbe tehette 
magát, kilépve, kicsit elfeledve mindennapi káoszát, 
hisz ebben a kétarcú változásban mi jóval előrébb 
tartunk.

Fekete Etelka

Pécsi Galéria Pincegalériája 
2001. január 29.—február 18.
Baglyas Erika diploma-kiállítása

A megrendülés és az idő forgatókönyve

„A név csak feljogosít az Énre, de nem igazolja azt.”
(Edmond Jabés)

Amint leereszkedünk a Pécsi Galéria pincegalériájá
nak lépcsőjén, a fenti gondolatébresztő szavak 
köszöntenek. Távozván rá kell ébrednünk, hogy ez 
az idézet nem csak meghatározza az egész kiállítás 
hangvételét, de annak kulcsát is rejti. A pince hajójába 
érve mindkét oldalról szöveges lapok vesznek közre 
bennünket, további szavakat találunk egy földre 
terített textilen, majd három letakart asztal következik, 
melyeken három, áttetsző oszlopokból álló csoport

található, ezeket szintén rövid feliratok kísérik. Majd 
a fényképekkel teli apszisba érünk, a földön itt is 
szövegek találhatók. Itt érdemes megjegyezni, hogy 
Baglyas nem kifejezetten erre a helyre tervezte 
munkáját, de a tér kápolnaszerű atmoszférája, a mű 
előadásmódja nagyban hozzájárul a munka meglévő 
értékeihez.

Mint olyasvalaki, aki még hisz abban, hogy lehet
séges önmagukban is érvényes szobrászi tárgyak 
létrehozása, természetesen először ezeket néztem, 
aztán a fotókat. Zavarba ejtőek voltak, sokáig rágód
tam, amint megpróbáltam megfejteni titkukat. Ezek 
a csontokat magukba fagyasztó oszlopok bizonyára 
erőteljesek, még szépek is, de jelentésüket képtelen 
voltam megérteni. A szövegeket csak később olvas
tam el. Allergiás leszek, ha képkeretbe tett szöveget 
kell olvasnom egy galériában; örültem, hogy itt talál
tam egy bekötött példányt és egy széket is, így ülve 
olvashattam el azt. Meglepő volt, hogy önmagukban 
is teljesen kielégítőek, hogy a kiállítás többi részét 
egy összefüggés részévé teszik. Ezekben az írások
ban Baglyas bizonyos intellektuális iróniával fog 
hozzá, hogy felfedezze, ki is ő („Ki vagyok?
Önmagam egyazon képmása? Ő ki? Mire hasonlítok, 
hogyan tudnám meghatározni magamat?”), mit csinál 
(„kortárs régész vagyok”), és hogyan tudná bebizonyí
tani, hogy ő az, aki. („Érthető akarok lenni, nem nő, 
egy valaki, akinek lényegiségét ez nem adná.”) Tanul
mányozni kívánja, meg akarja érteni azt a tevékeny
séget, melyben mint művész, ö is érdekelt. („Aktuáli
sak számomra a művész identitásának kérdései.”)

Más értelemben a szövegek valamiféle for
gatókönyvként is működnek. („Sírokat ások, sírásó 
vagyok...” „Találtam két embert. Földben fekvő, 
elképzelésem szerint várakozó, még továbbra is élni 
akaró, képzetekben létező élőlényt.”) A két csontváz 
és a művész, valamint viszonya hozzájuk a kiállítás 
különféle tárgyainak, fotóinak témája. („Ők és én.
Férfi, nő és még egy, 1 nő.”) Ezek egyfajta játékos 
ellentétként, Baglyas számára inkább az önvizsgálat 
komoly szándékaként működnek.

Az írásokat észben tartva, térjünk vissza a tár
gyakhoz. Vegyük elsőként a fényképeket és a földön 
elhelyezett jelmondatokat, melyek a képek 
értelmezésében segítenek. („Egy kereszteződésben 
fekszem. Jaj de jó, jaj rossz!”) Fotók sorozata köszön 
ránk, mindegyiken kereszt alakban elhelyezett vá
szonlepedők három csoportja látható. Az első képen 
a keresztek üresek, a következő fotón a két szélső 
keresztre a forgatókönyv férfi és női csontvázát fektet
ték. Egy másikon a művész fekszik a középső lepe
dőn, csontvázak veszik közre; ez a kombináció újra 
és újra feltűnik, de ő minden alkalommal különböző 
alvó pózt vesz fel. Az egyik képen, ahol mintha ébren 
lenne, kinyújtózik, hogy az egyik csontváz kinyújtott 
karját megérintse. Végül mindezek eltűnnek, s 
magunkra maradunk három összegyűrt, szélfútta 
kereszttel. Azokon a fotókon, ahol a művész is szere
pel — és az utolsókon, ahol jelenlétére csak utalás 
történik —, lábánál egy semmilyen ismert tárggyal 
nem azonosítható, fekete alakzat tűnik fel — lehet, 
hogy egy fényképezőgép-táska, vagy egy ruhadarab 
— ; az utolsó két képen alakja megváltozik. Nem 
tudtam rájönni az értelmére.

Most lássuk a „szobrokat”. Csontokat tartalmazó 
műgyantaoszlopok díszítik az első asztalt, a 
másodikon üres oszlopok állnak, míg a harmadikon 
újra csontokat tartalmazó oszlopok találhatók. Ilyen 
nagy méretben repedések nélküli megöntésük ebből 
az anyagból, jelentős technikai bravúrról tanúskodik. 
Mit próbál a művész velünk közölni? Ezek a csontos 
oszlopok az első megközelítésben meglehetősen 
morbidak, hullaszagúak, orvosi egyetemeken látható, 
formaiinban konzervált testrészekre, magzatokra
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emlékeztetnek. Es akkor mi van? Es miért üresek 
a középső asztalon álló oszlopok?

Lehet, hogy az egyik nehézséget az jelentette 
számomra, hogy ezek a műtárgyak tradicionális 
értelemben nem szobrásziak. Nem alkalmazzák a 
forma, a felület, a vonal és alak artikulációját annak 
érdekében, hogy a tárgy a maga okán is képes 
legyen kommunikálni. Az oszlopok egy galériában 
találhatók, ezért azt követelik tőlem, hogy kontextusuk 
miatt szobrokként/műtárgyakként tekintsem őket, 
de nem használják a szobrászat formanyelvét. Ezért 
nekem a környező tárgyak, szavak kontextusában 
létező dolgokként kell megítélnem őket. (Nem ez volt 
Baglyas szöveges önvizsgálatának témája is?) Nincs 
ebben semmi új, a hatvanas évek vége óta ez telje
sen általános gyakorlattá vált. De ő ezt meglepően 
eredetien tette.

Baglyas szándéka szövegei olvastán válik vilá
gossá. Bár soha nem állítja közvetlenül, a fotókon 
látható két csontváz ugyanaz, mint a forgatókönyvben 
említettek. A középső asztal üres oszlopai pedig 
magát a művészt jelképezik, aki még nem halott, még 
nem bebörtönzött, tehát szabadon létezik. Felkel a 
képekről otthagyva a csontvázakat, amik aztán maguk 
is eltűnnek. Az oszlopokba tűnnek át, ő maga pedig 
folytatja hétköznapi ténykedését, önvizsgálatát.
Ezáltal és általuk bizonyítja létezését.

Megkérdeztem a művészt, vajon egyetlen műnek 
tekinti-e ezt a kiállítást? Azt mondta, hogy nem 
igazán, inkább egy folyamat részeként. A tárgyak és 
a fotók érdekesek, zavaróak önmagukban szemlélve, 
teljes megítélésük valóban a szövegeken múlik.
Az írás az, amely a közlendők megfejtésének kulcsát 
tartalmazza. Az írás a kifejezés valóságos közvetítő 
közege, nem a tárgyak és a képek. Ezek nem tartal
maznak elég információt ahhoz, hogy önmagukban 
is értelmezhetők legyenek. A szöveg illusztrálja őket, 
ugyanakkor ezek pedig igazolják a szöveget. Ez a 
helyzet naplószerű formátumra emlékeztet, ahol szó 
és látvány együtt boncolgat egy bizonyos témát, ez 
pedig: a művész mibenléte. A szó és látvány bizonyít
ja a művész mint létrehozójuk létét. Az ő hiánya vagy 
jelenléte bennük, létezésének egy további beis
merése. Mint minden műtárgy, ezek is a művész 
létének maradványai, gondolkodásának, 
érzékenységének nyomai. Ezek bizonyítják, hogy 
él és alkot.

Angliában a korai hetvenes években, amint 
a dekonstrukció folyamata elérte csúcspontját a 
képzőművészetben, különösen a szobrászat, de 
a festészet is, úgymond mentesült az aktuális tár
gyaktól, a konceptuális szövegek és fotók túlsúlya 
miatt. Mikor ezt a kiállítást tanulmányoztam, Jack 
Wendler műkereskedő és kritikus képtelenül tau- 
tologikus mondása jutott eszembe — bár másokra is 
hivatkozhatnék, hisz állítása nagyon általános volt 
akkoriban —, szerinte a „művészet az, amit művészek 
hoznak létre”. Nem tehetek róla, időnként úgy gondo
lom, Baglyas önvizsgálata, szereplése mintha a het
venes évek művészeti életének paródiája lenne.
(Szinte biztos, hogy ez véletlenül alakult így.) 
Forgatókönyvével intellektuális miliőt teremtett az 
önvizsgálat számára, de az egész törekvés rejtett, 
rezignált gúnyolódássá vált. A kiállítás megtekintése 
végén a látogató semmivel sem tud többet a 
művészről, mint az elején. Magát elrejtette, minket, 
nézőket pedig intellektuális gegjének szereplőivé tett.

Utolsó gondolatom — miután minden „kimonda
tott és megtétetett” —, hogy az egyetemista Baglyas 
Erika gratulációt érdemel, értékes munkájával a 
kortárs művészeti élet színpadára lépett.

„A név csak feljogosít az Énre, de nem igazolja 
azt.”

Colin Foster

B aglyas Erika k iállításának részlete

PTE BTK aula 
2001. január 29.
Diplomakoncert

Ünnepi próbatétel

Már-már a tradíciók színhelyévé lett az Ifjúság úti, 
Pécsi Tudományegyetem aulája, hiszen rendszeresen 
itt zajlanak a Művészeti Kar végzős hallgatóinak — és 
egyúttal leendő karnagyainak — hangversenyei. Talán 
nem véletlen a helyszín: az aula akusztikája, hangula
ta, felépítése nagymértékben segíti e jeles ren
dezvényeket.

Mindenképpen fontos eseményként épül be a 
diákok életébe a „diplomakoncert”, hiszen a vizsgázók 
számot adnak felkészültségükről, tehetségükről, 
muzikalitásukról; illetve eljönnek az esetleg rég nem 
látott családtagok, rokonok, ismerősök is, akik gratulá
ciókkal és virágcsokrokkal árasztják el őket. Ezektől 
lesz az est feszültségekkel teli, majd megható és 
ünnepi. Szerencsére a „prózai” rész, az érdemjegyek 
megítélése már a „kulisszák mögött” történik, amely 
sokszor megédesíti vagy éppen megkeseríti az 
emelkedett hangulatot.

A legutóbbi hangversenyt nem egészen egy héttel 
a Magyar Kultúra Napjának megemlékezése után ren
dezték meg. A külföldi és magyar zeneszerzők műveit 
a Pécsi Egyetemi Kórus, a PTE Női kara és a Bach 
Énekegyüttes számos tagja tolmácsolta, színvonalas 
és érzékeny előadásban. Szólóénekek és hangszeres 
közreműködések színesítették a műsort; és ne feled
kezzünk meg a főszereplő hat lányról (hölgyről) sem, 
akik különböző személyiségükből fakadóan más- és 
másként közelítettek a darabokhoz, az érzelmi mon
danivalókhoz és az „eszközökhöz”, a kórusokhoz.

Nem könnyű olyan kiválóságok alkotásait életre 
kelteni — sem technikailag, sem zeneileg —, mint 
Jan Piterszohn Sweelinck, Orlando di Lasso, Wagner 
vagy Petrovics Emil.

Az előbb említett Sweelinck „Ecce nunc 
benedicite” című műve, a 133. Zsoltár megzenésí
tése, Máté Erzsébet vezényletével a koncert méltó és 
határozott indítása volt. A folytatás pedig nem maradt 
el tőle: Jeremiás próféta siralmainak egy részlete 
következett, de nem a sokak által kedvelt Bárdos 
Lajos-feldolgozás, hanem a kevéssé ismert Lassus-

letét. A Pécsi Egyetemi Kórus és a Bach Ének- 
együttes tagjai rendkívül tisztán, áttetszőén, csilin- 
gelően énekeltek, Bódi Barbara pedig tökéletesen ura 
volt a helyzetnek, szép mozdulataival, félreérthetetlen 
karnagyi utasításaival, tekintélyt és elismerést paran
csoló kiállásával. Borbáth Gitta kitűnően egyesítette 
a tartalmat a zenei motívumokkal Gustav Holst 
művében. Nagyszerűen azonosult a századforduló 
utáni nemzedék angol szerzőjével, aki művészetében 
az impresszionista képeket a nemzeti színezettel 
mesterien ötvözte, megteremtve ezzel sajátos 
hangzásvilágát. Ezúttal a „Tavasz" és „Nyár" című 
tételeket hallhattuk, a nyíló virág, a kakukk éneke, 
a vakítóan fénylő nap már-már életre kelt a női kari 
muzsika által. Hozzásegített ebben Papp Hajnalka 
közreműködése is, aki a rendelkezésre álló elektro
mos zongorán is képes volt a hárfa hangját imitálni. 
Beesteledvén aktuálissá vált Haydn Esti imája, ame
lyet Bíró Angéla formált meg, néhol talán a vártnál 
kevesebb érzékenységgel, de precíz tempó- és 
dinamikai kezeléssel.

A színpadon maradt a vegyes kar, a karvezető 
azonban helyet cserélt Koncz Erikával, aki kellő 
érdeklődést keltett a közönségben, hiszen a választott 
alkotás gyönyörű volt, Brahms: An die Heimat.
A zongora fel- és lefutó érzékeny hangjai (km.: Hilbert 
Henrietté) után belép az énekkar, és (innentől kezdve) 
részesei lehetünk egy felfokozott, indulatokban, 
ritmikában, harmóniákban gazdag zenei világnak, 
amely csak az utolsó sorokban nyugszik meg. Talán 
a karvezető is ekkor érezte igazán, hogy sikerült a 
bemutató, hiszen felszabadultan, mosolyogva hajolt 
meg, és lépett ki a színpadról.

A koncerten felcsendültek még Mohai Miklós, 
Wagner, Jacobus Gallus, Schubert művei, melyek 
tökéletesre csiszolt szerzemények, és melyeket több
nyire megfelelően képviseltek a diplomázók. 
Zárószámként pedig Petrovics Emil Ördögtáncát 
hallhattuk, Propszt Evelyn meggyőző, határozott, tem
peramentumos irányításával. A Lobogó ördög, járja 
a táncát... már-már megelevenedett előttünk a férfiak 
erőteljes, magabiztos énekével, melyet a lányok 
kromatikus, valamivel lágyabb dallama követett. 
Mindenesetre az est hangulatos befejezése volt.

Ez az alkalom megmutatta azokat a fiatalokat, 
akik a kultúra követei már most, vagy a jövőben azok 
szeretnének lenni. Akiket nem a kapott érdemjegy, 
hanem a produkció, a zene, egy-egy hangverseny 
hangulata, a közönség elismerése motivál a további 
pálya egyengetésében.

Szabó Gabriella
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Kalmár Lajos: Agenda. Szerzői kiadás. Pécs, 2000 

Kharón lelkei
Kalmár Lajos fotóművész Agenda című 
kötetéről

Feketén tornyosuló, távolban finom árnyékrajzolatként 
megkettőződő, súlyos épülettömbök tövében úszik egy 
hajó a sötétség homályából a felfénylő vizek, az egyre 
inkább elhalványuló, elhaló világ felé. Akár Kharón ladik
ja is lehetne, amint a holtak lelkét viszi át az alvilág 
határfolyóján a fénytelen árnyékból a talányosán sem
mivé foszladozó ismeretlenbe. A kísérteties felvétel 
Kalmár Lajos Agenda című fotós kötetének címlapján 

látható, s azonnal meghatározza a képek sorának alaphangulatát.
A fény, amely ezen a fotográfián vakítóan öleli körül a fekete hajótestet, különös hangsúlyt kap Kalmár 

fotóművészetében, s a felvételek túlnyomó többségén korántsem véletlenszerűen jelenik meg: az a képelem 
fénylik fel varázslatos módon, amelyet fontosnak tart, kiemelendőnek a tárgyak kusza összevisszaságából.
A tárgyak ilyenkor gyakran elvesztik anyagszerűségüket, áttetszővé válnak, mintha fényüket nemcsak kívülről 
kapnák, hanem belülről is izzanának. Többnyire tárgyakról beszélhetünk, hiszen a képek jó része az 
embereket és állatokat is csupán szobrok, bábuk formájában jeleníti meg, vagy ha mégis feltűnnek hús-vér 
valóságukban, akkor csak egy-egy magányos „példányuk" jelzi: teljes „kipusztulásuk” még nem következett 
be, bár folyamatban van. Kalmár világa sejtelmes, s az ember rendkívül gazdag építészeti, tárgyi környezetét 
felvillantva folyton azt érzékelteti, hogy ez a kimeríthetetlen mennyiségű és formagazdagságú szépség 
múlandó, s megszületése pillanatától kezdve folyamatos „küzdelmet vív” az elmúlással és a teljes megsem
misüléssel; a romlás, az enyészet, az elporladás finom jelei mindenütt megjelennek a képeken, hogy 
megfelelő hátteret nyújtsanak az elégikus hangulatoknak.

Az Agenda fotográfiái, bár „eredeti szándékuk” szerint útiképek, naplószerű vizuális jegyzetek, voltakép
pen a lét és nemlét kérdéseit feszegetik; melankolikusak, fájdalmasak, még azon kevesek is, amelyek 
véletlenül, vagy talán szándékosan árnyalt humorral lepnek meg. Mint például a vaskos, kannelurákkal tagolt 
oszlop által takart ló és emberalak kentaur-olvasata, az összetört, fekvő kőfiú ágyéka felé „kúszó" kéz, vagy 
a szekér kerekét „szemlélő” parányi faló látványa. A kihalt terek, utcák, parkok, tengerpartok, belső terek 
komorak, túlvilági, sejtelmes fényben ragyognak, mintha kísértet járta volna be őket a felvétel készítése előtti 
percekben, vagy olykor jelen is volnának az exponálás pillanatában. Az alig megfogható, látható, észlelhető 
megragadásának tudója Kalmár, a szigorúan szűkre szabott, mesterien megkomponált képekbe finom 
esetlegességeket beengedő szerző, akinél a tudatosság és véletlenszerűség harmonikusan egészíti ki 
egymást.

S bár a kötet nem mentes a nyomdatechnikai problémáktól, bátran ajánlható minden fotográfiát kedvelő 
könyvbarátnak.

Cseri László

Café Zacc
2001. február 2.-március 14.
A hetvenéves Kiss Tibor 
életműválogatáskiállítása

„Minden vonal, minden folt 
a helyén legyen” *

A színek négyzetekre osztják a látványt. A lapos, 
geometrikus négyzeteket egy nagyobb kompozíció 
foglalja magában, egy várost, színes házaival, vagy 
a tájat jelenítve meg. A folt éppannyira grafikus elem, 
mint a vonal, és Kiss Tibor agyában mozgásba 
lendülnek a kis négyzetek, mindegyik egy apró kép, 
s megépítenek egy nagyobbat. A kis formák absztrak
ciójából létrejövő képkompozíciók rendelkeznek 
valamiféle belső ragyogással, nem egy-egy kép 
határozza meg a festőt, hanem a képeinek 
összessége. Mindig ugyanazt a képet testi, csak sok 
darabra vágja, kicsi és nagy képekre. Kiss Tibor fest
ményei a belső látás pillanatait rögzítik, nem 
feltétlenül meghatározható, mely pillanat termékei.
A darabokra szabdalt látómező ritmikus hullámzása 
egy önmagából építkező konstrukció látványát tárja 
elénk. A képi improvizációs játékok tulajdonképpen 
kompozíciós gyakorlatok, de mi mást várhatnánk egy 
építésztől. Kiss Tibor, a Pollack Mihály Műszaki 
Főiskola Magasépítési Intézet nyugalmazott tan
székvezető tanára, tanított tervezést, szabadkézi raj
zot, s ha kellett, építészettörténetet is. Gyerekként 
Martyn Ferenc, majd Gádor Emil rajziskolájában ta
nult, de mentorai közé sorolható még Várkonyi 
Nándor, Csorba Győző, Maros Rudolf is. Korai képein 
egy atmoszférát, látképet rögzít Kiss Tibor. Nem lehet 
a képet, mint egy matematikai egyenletet végigcsinál
ni, improvizációs elemek nagymértékben átalakítják 
azt. Az architektúra és a félig tudatos, félig spontán 
állapotban elkövetett ecsetvonások a valós tér illúziója 
és egy absztrakt világ között mozognak valamiféle 
misztikus nyugalommal. Kiss Tibor a vizuális 
érzékelést effektusokra osztja, a fényerősség és 
a tónusok íveket alkotnak a konstrukciókban, külön 
mélységet és külön súlyt kölcsönözve az égnek vagy 
egy-egy épületrész. A képek témája nem hangsúlyo
zott, a kis négyzetek optikai összeolvadásából létre
jövő töredezett kétdimenziós felületek nem 
sematikusak, a tiszta konstrukció egy lelkiállapotot 
tükröz. Nem idealizálja témáit, tárgyiassága mégsem 
rideg, hanem eksztatikusán nyugodt, ha lehetséges 
ilyet állítani. Az intenzívebb és a homogénebb 
négyzetek közötti feszültség belső fénnyel árasztja el

a festményeket, nagy felidéző erővel bírnak, egy-egy 
meditációs folyamat megtestesüléséről tanúskodnak. 
Ezek a képek a befogadótól megkövetelnek egyfajta 
lassúságot, amíg a kép megmozgatja a tudatalattiban 
felhalmozott élményvilágunkat, a belső képeket, s las
sanként beleránt, belehúz látványvilágába. Kiss Tibor 
konstruktív világa rokonítható az expresszionizmussal 
és a posztexpresszionizmussal is. A több forrásból 
létrejött szintézis önálló, felismerhető festészet, a 
képek nem pusztán a szemhez szólnak, de nem is

a látott valóság másolatai. A színt és a formát arra 
használja, hogy inkább expresszív, semmint leíró tar
talommal töltse meg képeit. A képet soha nem érzem 
késznek, befejezettnek! Van olyan képem, amit több
szörabbahagytam és többször folytatva dolgoztam 
rajta. Valami elégedetlenség mindig marad bennem! 
Lehet, hogy ez a rugója az újrakezdésnek, a folytatás
nak!

Kiss Tibor képeinek érzékelésekor a vezérmotívu
mot keresi a szem, s a részleteket csak később 
érzékeli, a kialakuló élményszerkezet újból és újból 
változik, átalakul, amint vissza-visszatér a szemlélő 
a korábbi részletekhez, s közben kialakul a művel 
folytatott dialógus. Ez egy külön valóság. A valóságot 
nem kell még egyszer megfesteni. A kis négyzetele
mek előformálják a kompozíció belső kereteit. A befo
gadási aktusban tovább formálódnak a műalkotások.
A „tartalom" vagy az „üzenet” lényege a szemlélődés
ben van. A képek, mint kis erőművek, energiát 
rejtenek magukban, a kis négyzetelemek „formai 
trükkje” a nézőben indukál energiát. A kis formákból 
létrejövő kompozíció parancsára hajtjuk végre a Kiss 
Tibor által képeibe kódolt üzenetet, azt, hogy szem
lélődjünk, lássunk az ő szemével. Lényegesnek tar
tom az állandóan visszatérő munkát, a megszakítások 
közti meditációt. Fontosnak tartom azt is, hogy 
valakinek fessem a képet, aki tán elégedettebb vele, 
mint én magam.

Balogh Róbert

* A dőlt betűs szövegrészek KissTibor-idézetek (B.R.)
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Civil Közösségek Háza Gebauer Galéria 
2001. február 7.-március 1.
Fusz György szobrai elé

Fokozott megengedésű formatan

Bulgakov jól ismert „másodlagos érettségi] hala”, 
a magyar jog egyik formációja, a „törvényerejű ren
delet", vagy az „influenzaszerű lázas megbetegedés” 
kifejezések juttatták eszünkbe ennek az írásnak 
a címét. Sietünk azonban leszögezni: Fusz György 
Ferenczy Noémi-díjas kerámiaszobrász munkái 
éppenséggel a fentiekkel ellentétes értelmű üzenetet 
sugároznak. Mégis mi indokolta, hogy használtuk 
előbb a furcsa kifejezéseket? A meghatározások 
felelőssége és bizonytalansága. A művészetben mind
kettő magva lehet átható formálási műveleteknek.
A kérdés, hogy mi az, amit meghatározni kíván a 
művész és az, hogy milyen következetesen 
ragaszkodik programjához. Mit enged meg magának, 
és mit tesz megengedhetővé.

Fusz György műveinek legfőbb kérdése, hogy mi 
maradt megtarthatónak az ember mitológiai hitelű 
önmeghatározásából. Hogy az archetipikus ős-ábrák, 
genetikusán továbbadott beidegződések milyen vál
tozásokon mentek keresztül, és ha ezek a változások 
felszínre hozhatók, megmutathatok, akkor azok 
milyen mértékben fedik, stilizálják vagy tagadják a ma 
emberének én-képét. Egyszerűbben: az a kérdés, 
hogy mi történik, mi történhetett az emberrel?
A kérdésre adott válasz minősége az éberség, kíván
csiság és alkalmasság függvénye esetünkben is. Meg 
kell engednünk, majd meg kell bocsátanunk, hogy 
adatait a válaszhoz olykor a megszentelt határokon 
kihajolva gyűjti csokorba.

Fusz György 1981 óta irányítja kíváncsiságtól 
hajtott éberségét az embert magát és viszonyait 
működtető külső-belső erők meghatározására.
A sorsban, végzetben, jellemben megragadott halma
zok voltak két évtizeden át szobrászi, keramikusi 
munkálkodásának szellemi-fizikai tájai. Az ezekhez 
rendelt plasztikai nyelv, az anyag és az ember veszé
lyeztetettségének tényét rögzíti. A jelen bekövetkezé
seit értő szemlélő számára az evidencia erejével 
hat a formálás és formátlanná válás (deformálás) 
egyenértékűsége. A két szobrászati pont 
egymás tekintetében értelmes csak. A forma 
felépülése az anyag kiterjedésének két
ségtelen átalakulása, a forma lebomlása 
pedig az anyag természetes vissza- 
(át-)alakulása valamilyen más 
minőségbe. A formálás erői és i
a deformáció okai viszont nem 
ugyanazok. Az építés a természet 
erőivel párhuzamos, de merő
ben természetellenes tevékeny
ség. A lebomlás a természet hatalomátvétele az 
ember alkotta mű felett. De a természetnek ezeket 
a folyamatait is modellezheti az ember.

A kiállítás bemutatja az 1992-es Kék fiú című 
szobrot, melynek páratlanul átható ultramarinkék 
színe az anyagtalanba alakulást kísértő Yves Klein, 
a ragadozó madár-lábakba átalakuló fiúlábak Barry 
Flanagan művek részleteit idézik szabályszerűen, 
az ugyancsak 1992-es Sárkány fiú, Halfiú, Porphyrion 
pedig az olasz transzavantgardia mesélőkedvének 
hazai alteregója. De eredeti nyelvű és kedélyű szob
rok, az említett párhuzamos adatok pedig semmi 
másra nem alkalmasak, mint annak a rögzítésére, 
hogy Fusz műveivel is a gondolati azonosulás európai 
rangú bizonyítékai születtek meg.

Kiállított művei a növényi, állati és emberi 
princípium bizonyos elemeit vegyítve, feltétlenül 
a drámai és groteszktől sem idegen expresszivitás 
példái, amelyekben a gyúrt, épített tömeg súlya, a 
testek tagozatainak mozgásai az élet keletkezésének, 
„két lábra" állásának gigászi küzdelmét érzékeltetik.
A „szép” stilizálásaiból egyre kevesebb marad ezek
ben a művekben, egyre közelebb kerülnek ahhoz az 
állapothoz, melyben a művész ugyan nem adja fel az 
anyag birtoklásának vágyát, de engedékenyebben 
fogadja el magától, hogy az uralomvágyát a ter
mészet titkos ébredése és az átváltozások energiái 
akár meg is rettenthetik.

Amit felidéz újabb műveivel, a biológiai-természeti 
jelentőségű „létrejövés” (teremtés) nyers, brutális, 
tisztátalan viszonyok között végbemenő adatainak 
elképzelése, magának a folyamatoknak a 
szimulálása. Szobrai a „kialakulásnak”, fejlődésnek 
valamiféle „szépség-előttes” állapotába térnek vissza 
egy nagy ívű kerülő út megtétele után és ebből az 
állapotból nem látja szükségesnek Fusz György 
továbbmozdítani őket. E döntés nemcsak a stilizálás
ra és körülírásra termett szobrászati nyelv költői 
kapacitását tekinti egyre mellékesebbnek, hanem 
magát a formálást is visszatartja a kezünkben (nem
csak a művész kezében) meglévő gesztus-hagyo
mányok készségesen rendelkezésre álló készleteitől.

A formává válás alaphelyzeteivel is beéri, 
érzékenysége a szobrászat még meglévő és hagyo
mányos irányain túl vélhetően lát más irányokat is. Az 
Átváltozások, Ülő figura és Táncos is 1998-as szob
rok. Tönkök, gerendák, föld- és természet-színek 
pigmentjei, antropomorf végtag-elemek és 
lópata végződések folynak egymásba 
az architektonikus kompozíciókon.
Az „élet" morfológiája hangsú
lyos jelentéshordozó.
Művei olykor lény-szi
mulációk, melyek 
éppen annyira 
elvontak, mint 
amennyire

pintás számára izgalmas kihívásai mind a „túlélés” 
kalandjának plasztikai nyelven „kimondott” belső 
részleteiről szólnak.

Az organikus alakzat takarja be az architektonikus 
geometriát. Hogy az idő és az anyag párbeszéde, 
valamint a nagy formákkal kapcsolatos szkepszis 
mennyire kitöltötte az 1999-es esztendőben Fusz 
György műtermét, arra a Léiét címmel megjelölt 
kisméretű szoborciklus szolgál bizonyítékkal. 
Szerkezeti rendjük arról a szobrászról vall, aki öt-hat 
évvel korábban nagyvonalú deformációkkal, de vilá
gos funkciójú alátámasztásokkal biztosította ember 
nagyságú, de akár kisebb alkotásait.

Egy „főtömeg, fóforma” és egyetlen kitámasztó 
forma változatai ezek, amelyek töredék mivoltuk 
ellenére (és ennek révén) nagy erővel késztetnek 
részint a rekonstrukcióra, részint a szabálytalan 
plasztikai gazdagságban a „nagy erők” és nagy 
viszonylatok minimális tömegben és térben megmu
tatkozó érvényességének felismerésére. A plasztikai 
kifejezés bámulatos gazdagsága tapasztalható meg 
ezeken a kicsiny szobrokon. Növényi, emberi és állati 
princípiumok — mint korábban említettük — 
egymástól elszakíthatatlan egységben jelennek meg 
a külső és jól hozzáférhető belső formákban, a ter
mészetes idő destrukcióját felidéző töröttségben, 
amelyben az elmúlás jelei, agresszió emlékképei 
szeizmikus és háborús katasztrófák jól ismert 
látványaival elegyednek.

Fusz G yörgy: T ö red ék , 19 99  
ég etett agyag

hátborzongatóan érzékletesek, amikor a föld alatti, 
légi vagy vízi élet sodrában egy saját evolúciós 
elmélet bizonyításaként létrejönnek. Olykor, mint 
boncasztalon kiterített félelmet keltő csodabogár.

Az idő, mint a forma átalakításának megkerül
hetetlen tényezője is lényeges szerepet játszik ezek
ben a friss munkákban. Ez az „idő” poétikai jelen
tőségű, mert nem a művek „készülési ideje” fejeződik 
ki általa. A „rátalálás” az időben (ideákban) korábban 
már létező jelenségeket emeli ki rejtélyes 
szövevényeikből, következésképpen szobrászi fela
dattá válik a természetben lejátszódó idő, történelmi 
idő — matériára tett hatásának — rögzítése is. A szi
gorú konstrukció körvonalai megereszkednek, az 
oxidáció, kopás, csiszolódás szívszorító felületei, ta

A kétezredik évben a Töredékekkel és Leletekkel 
folytatódott a két évvel korábban kezdődő út. 
Leegyszerűsödtek a kitámasztások, egyszer-kétszer 
még találkozunk a három pontos alátámasztással, 
lényegében azonban tömörödnek a formák, csitult a 
felület háborgása. Világosabb emberi testtájak tűnnek 
fel a kerámia anyagának, színezékeinek külsőt-belsót 
egyforma koncentrációval jellemző kifejezéseivel. 
Töredék és egész, monumentalitás és dráma, rideg 
tények és meleg színek: az élet teljességét a rész
letek szépségében és törékenységében megragadó, 
eredeti gondolkodású és formaérzékú művész prog
ramja ez. Az éberség éber, a kíváncsiság kíváncsi, 
az alkalmasság alkalmas.

Aknai Tamás
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„Borban az igazság -  
In vino veritas”

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

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

bor-ajánlás, háztól házig szállítás
—  Cégeknek nagyobb tétel rendelése esetén névre 

szóló palackozás
—  Információk a Villány-Siklósi Borútról és más 

borvidékekről
—  Kis- és nagykereskedés

Szakértelmünket és választékunkat az Önök szolgá
latára ajánljuk, hogy a közösen kiválasztott bor el
fogyasztása egy emlékezetes gasztronómiai él
ménnyé váljék.

VINOTÉKA
Pécs, Jókai tér 7.

Tel.: (72)313-331 
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9.30-18.00 
szombaton 9.30-13.00

A  k la s s z ik u s ...

internet
színház,

koktél- és jazz-klub

I M A

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