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E L S Ő  O L D A L

Egyharmad terror: 
szórakozunk

Munkásszövetségi programból lett slágerszöveg 
betét, ki ne ismerné. A „nyolc óra szórakozás”. 
Életelixír. Nem munka és nem pihenés. A harmadikból 
első helyre lépett harmad. Olyan erőfeszítés, amely a 
leginkább kedvünkre való, hiszen tartalmazza mindazt 
az édességet, könnyűséget, mámort, felelősségtől 
mentes függetlenséget, amit az élet egyetlen más 
területe sem. Ami célt ad az életnek. Aminek segít
ségével a „Hősöm tere” az ország legvagányabb 
musicalszínpadaként raktározódhat el honleányi és 
honffy emlékezetünkben. A szabadságnak tulajdoní
tanánk mindezt, ha érzéki csalódás mivoltáról kevés
bé önfeledt, magányos töredékmásodpercekben nem 
kellene ellenkező értelmű bizonyságokat kapnunk.
A kockázatmentes jóérzés állandósítására irányuló 
érdekek mögött pedig bámulatos vegyületben kavarog 
közművelődési jó szándék, kultúramentő igyekezet, 
üzleti megfontolás, politikai reprezentációigény.
A tömeg reakciója egyre jobban kiszámítható, mert 
egyre jobb technikákkal homogenizálódik. A „kiszál
lásra” egyre kevesebb bátorítást kaphat, akiben mégis 
feltámadna az ellenállás indulata vagy a szuveren
itásigénytől táplált fantázia. Tudjuk: a szórakozás és 
szórakoztatás egymást eredményező, ma már 
egymást bizonyosan feltételező rendszerpárhuzamai 
társadalmi méretű tervezéssel fejleszthetőek. 
Kultúraipari, tehát nemzetgazdasági méretű stratégiát 
lehet telepíteni a „jólét” virtuális módszerekkel is biz
tosítható igényére. Ha már egyszer létrehoztuk ezeket 
az igényeket. A „jól-levés” nem vált ki ellenérdekelt
séget senkiben. Boldogságközelség ez, melyben a 
vágyak megteremtésén már túl vagyunk, most éppen 
a vágyak tárgyának titokzatosságtól mentesítését 
végezzük serényen, miközben zenei, képi és verbális 
idolok sokszorosításán munkálkodunk. A választás 
szabadsága lubickolhat címekben, témákban, 
sztárokban és műkedvelőkben, műformák 
sokaságában, sürgölődésben, fontoskodásban, 
a megtermelt idolok „közelhozásának” sikeres 
manővereiben. Felüdülhet és megfáradhat. De azért 
szabadság, hogy szándéka szerint tegyen. Ezért 
érdemes tartamát — barátok, buli, gasztronómia, 
fesztivál fesztiválba öltve — a lehetséges idő egyre 
nagyobb vezérsíkjára feszíteni. A város, mint egy 
gigantikus parti, minden bizonnyal méltán váltja ki 
a hírneves fővárosi színészfejedelem kurta qualifi- 
catióját: „Kurvajó itt lenni.”

Ezért jövünk a fővárosba, nagyvárosba, Párizsba 
és tovább. Jobbak ugyanis a „szórakozási lehető
ségek”. Vidéken nem lehet „annyira” szórakozni. Mert 
a faluban csak a kocsma és a könyvtár van, meg egy- 
egy búcsú és bál. Hiányzanak a szórakozás máshol 
üdítőbb formái. Van a szó jelentésszerkezetében is 
valami izgalmasan tudománytalan sejtetés. Ez a 
bizonyos „szór-" elem. Nem tudjuk egészen pontosan,

hogy a „nagy szórakozásban” mit szórunk és hova, 
de sokan érezzük, hogy a gyakorlat nem független a 
kiüresedéstől sem. Ami meglehet, hogy a valóságtól 
történő végleges elválás után tényleg bekövetkezhet. 
A megismerés igaz vágya aligha fogadja el az eleve 
lerövidített utakat. Aligha zárja ki a tévedésekkel és 
a feleslegesen megtett mozdulatok drámai felis
merésekkel kísért summáit, amikor működésbe kezd. 
Nemcsak a tudományos-fantasztikus lektűrök szerzői 
öltöztetik a megismerés legkomolyabb álruhájába 
gyakran gyermeteg elképzeléseiket az embereket 
összekötő és elválasztó viszonyokról, megteszik ezt 
a kultúra egyéb, más területein is. Ahol az eredmény 
elérését célzó munka csak fogyatkozó egyharmada 
az élet idejének. A rövid út a szórakozás. Ennek 
megfelelően nem vezet sehová. A szórakozás és 
a vágyat fenntartó igények már a harc megkezdése 
előtt legyőzötté teszik azt, akiben a megismerésnek 
az egyetlen hiteles útja, az elemzés, értékelés, 
ismeretszerzés, kritika iránti vágy nem elég erős 
ahhoz, hogy az egésznek hátat fordítson. A hatalom 
formáló és formátlanító erői között egyetlen sincsen, 
melynek ereje összemérhető lenne a szórakozáséval. 
Halványan és ösztönösen marxizáló szóhasználatra 
kényszerülünk: a szolgáltatás megszüli a szolgálóit. 
Az ember ellenállását elvesztve, lefegyverezve áll, 
ténykedik, sétál, eszik, szerelmeskedik az 
észrevétlenül belésulykolt sémák szabályai szerint, és 
láthatóan nincs már benne kedv saját szabályokat 
felállítani vagy elismertetni. Az aktivista változat még 
eljut valameddig. A destrukcióig. Ami ha nem is épít 
vagy teremt semmit, de legalább cselekvőén tagadni 
képes. Spray-vel és vállizommal. A majdani alkotó 
értelmiség derékhada, ma műszaki főiskolások üvöltik 
túl kollégiumi szobájuk ablakából erősítővel is támo
gatva a szomszédos művészképző egyetem hang
szeres és kóruspróbáit mosdatlan szájú üzeneteikkel. 
Ugyanők döntik le a Kossuth-díjas szobrász hibátlan 
proporciókat és formai leleményeket közvetítő kő
szobrát saját iskolájuk udvarán és teszik tönkre az 
egyetemi aulában kiállított kompozíciót, egy végzős 
diák éveken át érlelt, komoly fizikai és szellemi 
energiákat koncentráló művét. Ez utóbbiak spéciéi 
építészhallgatók voltak. De ők is magasértelmiségiek 
lesznek. A törvény majd tesz bizonnyal valamit.
A szórakozás azonban szakadatlanul és mindenütt 
folyik, és expanziója megállíthatatlannak látszik. 
Szemünk előtt omlanak le jobbra érdemes emberek
ben a jó, a szép, a jóravaló erkölcsi értékelemeivel 
jellemezhető eszményei. Sokan szórakoznak tehát 
sokakkal. Rövidesen elkészül a Jókai tér makulátlan 
burkolataival, vízfolyásával, szobraival, kerékvetőivel. 
A magányos vagy kiscsoportos önfelszabadítók 
kezében már ott vannak a gondos mérlegelés 
nyomán beszerzett festékszóró flakonok, amelyekkel 
a fehér márvány unalma, a faragás faktúráinak

A hatalom formáló és formátlanító erői között egyetlen sincsen, 
melynek ereje összemérhető lenne a szórakozáséval.

bosszantó bársonyossága valamelyest enyhülni fog. 
Miért is ne, hiszen szabadság van. A felszabadított 
szabad idő pedig oly hömpölygő és üres kiterjedés, 
amiben még a végtelen fesztiváltömeg sem képes 
minden érdeket késztetéseivel befolyásolni. Nem jól 
van ez így. És nem is lesz mindaddig, amíg a hatalom 
igaz művészetének azt az elhitető erőt tekintjük, 
amely az élet valódi és mindig mély, drámákkal, 
sorsszerű véletlenekkel teli próbatételeit mellékesnek 
mondja, hiteget a könnyűséggel, befektetés nélkül 
biztosítható derűvel, fizikai munka nélkül birtokolható 
tudással vagy érzelmi odaadás nélkül megszerezhető 
boldogsággal. Amíg a szerelem pironkodva 
emlegetett műszó vagy a szabadidőpartnerrel folyta
tott társas önkielégítés bevett formája sokaknak.
Ezért aztán a felkészülés fogyatékos a valóban 
embert próbáló kalandokra. Ezt sajnos nem pótolja 
szabadszínpadi csimpolyázás, tűzijáték és 
gasztronómiai igénnyel ledobott szagbomba.
A pszichiáter, a templom és a heroin sem.
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Színház lett az egész város, legalábbis egy hétre. Az első PÉCSI ORSZÁGOS SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ fősze
replői a versenyprogram produkciói voltak, de a személyes találkozás lehetősége a színházcsinálókkal, a ta
lálkozó kulisszatitkai és saját tiszavirág-statisztalétünk arra inspirálták az itt következő írások szerzőit, hogy 
a fesztivált a maga összetettségében ragadják meg. így a hagyományos színikritika ezúttal előadásonként 
néhány lényegretörő megjegyzésre szorítkozik, annak ismeretében, hogy a látott előadásokat a maguk he
lyén és értékén a színházi lapok szemlézték. Amire a figyelmünket összpontosítottuk és amit elsősorban 
közvetíteni szeretnénk: az új fesztiválforma megalkotásának izgalma, az első felvonás egyszerre lendületes 
és elfogódott mozdulatai. A kísérőprogram a bőség zavarába ejtett bennünket, ezért óhatatlanul mérlegel
nünk kellett, miről és miért ejtsünk szót. Sok off-produkció szükségszerűen kimaradt a szemléből, de ezú
ton is kérünk egy esélyt, hogy újra láthassuk őket, immár főszereplőként.

Z Á B R Á D I  M A R I A N N

Jövőre veletek ugyanitt
Színházi fesztivál Jordán módra

20. Színházi seregszemlét meg
újíthassák. Hogy végre fesztivál 
lehessen a magyar színház évi 
rendes megmutatkozása, ne 
csak afféle kötelező penzum, egy 
mindig új, sokszor alkalmatlan 
helyszínen, a tájelőadások bor
zalmainak egyedüli érzéseivel.

Persze a díjak, az elismerés öröme mindig fontos 
volt, csak a probléma — a ki hol alszik és ki fizeti, 
hogy még a díjkiosztón is ott tudjon lenni érintett — 
hát ez volt szinte megoldhatatlan. Kamion, busz, 
díszletépítés, előadás, busz, kamion. Nagyjából ez a 
forgatókönyv, hát így tényleg nem lehetett fesztiválról 
beszélni. Ez idáig. Most a hirtelen támadt nagy öröm
mel együtt itt a nagy felelősség is. A színházi szakma, 
színművésztől kritikusig, vendégül láttatott. A 70 mil
liós költségvetésből a szállodai számla több mint 20 
milliót tett ki. Megismételhető-e ez jövőre is? (Toller 
László polgármester a fesztivált záró beszédében 
10 évet emlegetett...) így, lassacskán a kurzus végén, 
bátortalanul merek a gondolattal szárnyalni, pedig 
szívből szeretném. Szeretném, ha a magyar színházi 
élet minden követ megmozgató eseményének eztán 
is Pécs lenne a helyszíne. Nekünk pécsieknek ez 
mindenképpen jó, még ha nem is vagyunk szálloda
vagy étteremtulajdonosok, taxisok, esetleg más szol
gáltatók, nem számlázunk le semmit, maximum pénzt 
hozunk a konyhára. Jegyet veszünk és adózó állam
polgárként a városi költségvetésbe is be-beszállunk. 
De ha közterheink a jövőben is nemes célokra, 
igényes programokra fordíttatnak, nem kell zsörtölőd
nünk, akár elégedettek is lehetünk sorsunkkal.

Kis pénz, kis foci...
Jordán Tamás nagy játékos. A játékosokra jellemző 
optimizmusa, győzni akarása, szuggesztív személyi
sége és a színházi szakma feletti aggodalma célhoz 
ért. Jordán Tamás komoly játékos. Neve igazi véd
jegy, mely állóvizet kavart fel, megmozgatott színházi 
szakmát, sleppet, közönséget. Létrejött az I. Pécsi 
Országos Színházi Találkozó, a POSZT. Nem afféle 
törvénytelen szerelemgyerekként, hanem valódi 
szülőkkel — nem akármilyen frigyből származó

szülőktől —, anyakönyvi kivonattal, és persze a 
megfelelő rokonokkal. A szocialista városvezetés, a 
fideszes kormányzat és a művészvilág fő szponzorai 
— Nemzeti Kulturális Alap, Soros Alapítvány — támo
gatásával létrejött egy Közhasznú Társaság, két 
ügyvezető igazgatóval — Jordán Tamás, Simon 
István—, felügyelő bizottsággal, ahogy kell. Mintegy 
70 millió forint állt imigyen rendelkezésükre, hogy az 
elképzeléseknek megfelelően a megfáradt s immár

Én nem vagyok focirajongó, a színház inkább szívü
gyem, de azért örültem amikor mi pécsiek focicsapa
tot vettünk, pontosabban játszási jogot — méghozzá 
a Nemzeti Bajnokság első osztályába. Kicsit keserű 
szájízem csak akkor lett, amikor ezzel nagyjából egy 
időben (véletlen egybeesés) városunk egyik (jó) szín
háza lapátra került. Kulturális és politikai vezetésünk 
egybecsengő véleménye volt, hogy nem kívánja
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tovább önkormányzati intézményként működtetni. 
Legyen Közhasznú Társaság, termeljen nyereséget. 
Tudom, tudom — szegény állatok is erre a sorsra 
jutottak a pécsi állatkertben. Nem ismerek adatokat, 
hogy ők hol tartanak, de említett színház nem a 
legfényesebb nyereséget termeli. Egy átlagos kb. 8- 
10 milliós költségvetésű nagyszínházi produkció hol 
hozza be matematikailag a ráfordítást, vagy a POSZT 
kiadásaihoz képest hol tart a bevétel, hogy túl messze 
ne kalandozzon fonalam.

Focicsapatunk az első szezon végére lefocizta 
magát az eggyel alacsonyabb osztályba. Nem tűnik 
egy sikersztorinak, de persze itt az esély a felka
paszkodásra, az élbolyban vagyunk, ha egy szinttel 
lejjebb is...

A pécsi városvezetés utóbbi néhány évét nem 
a töretlenül felfelé szárnyalás jellemzi — bár épült 
néhány önkormányzati garzonlakás —, ezért örven
detes, hogy a színházi életnek ezzel a nagyobbik, 
tehetősebb kezükkel adtak valamit. Nem kis dolgot, 
nagyot. A 30 milliós támogatás, amit az egyhetes 
fesztivál részükről kapott, öt év működést tett volna 
lehetővé a Vincze János vezette Harmadik 
Színháznak (évi 6 milliós városi támogatás állt a szín
ház költségvetésében). A Pécsi Harmadik Színház 
Kht. pedig a megújult Pécsi Országos Színházi 
Találkozó helyszíne lett. Három produkció erejéig. 
Mert már fizikai képtelenség volt a Pécsi Nemzeti 
Színház falait tágítani, játszó tereinek számát növelni.

Öröm volt látni, hogy a közös ügyért az egymást 
amúgy gyanúsan szemlélgető szakmabeliek milyen 
erőteljes egységet képesek alkotni. Félretenni 
sértettségeiket, féltékenységeiket, szakmai 
nézetkülönbségeiket. Itt mégiscsak egyként — a mai 
magyar színházi szakmaként artikulálták magukat. 
Mindenki örült, ha idetartozhatott. És ez jó.
A Harmadik Színházban tapasztalt, az ügyön kívül- 
és felülállás nem tűnik taktikusnak, üdvözítőnek. Hova 
vezet az, hogy ímmel-ámmal kezet nyújtunk, de csak 
kicsit, éppen hogy, tessék-lássék. Aztán úgy teszünk, 
mintha mi sem történt volna, és másnap lakatra zárjuk 
színházunkat? így nehéz a szakmából barátokat, 
támogatókat, a túléléshez elengedhetetlen társakat 
szerezni, épp egy olyan szorongatott helyzetben, 
amikor nem feltétlenül csak a pénz hiányzik.

Nem szerencsés az az időzítés sem, hogy a 
szakma e jeles ünnepén Budapesten új színházat 
avattak. A Jeles András és Halász Péter vezette 
Városi Színház június 16-án nyitotta meg kapuit. Szin
te pénztelenül, állami és önkormányzati támogatás 
nélkül, s ilyenformán a szakma jelenléte nélkül...

Vagy ez az igazi virtus, az igazi kihívás, esetleg 
innen szép győzni?

Mert bizony, aki él és mozog a színházi életben 
kis hazánkban, ezt a hetet Pécsett töltötte. Vicces, ám 
elgondolkoztató megjegyzés ütötte meg a fülemet az 
egyik előadás szünetében. „Te, ha most itt igazi 
bomba robbanna, hát bajban lenne hirtelen az őszi 
szezont kezdeni kívánó színházak legtöbbike.”

És a bomba robbant, persze csak 
amúgy színházi módra

A fesztivál nyitóelőadása vitathatatlanul jó dramatur
giai érzékkel a Kaposvári Csiky Gergely Színház 
Megbombáztuk Kaposvárt című előadása volt. 
Mohácsi János természetesen nem hagyta ki a bom
basztikus truvájt, és vette a fáradságot, hogy Pécsre 
adaptálja Heller művét, melynek írói instrukciója is 
egyben, hogy a címben szerepeljen az a város, amely 
az előadás aktuális helyszíne. Tetszik Mohácsi, mikor 
egy beszélgetésben eljátszik a gondolattal, hogy 
végigjárhatnák — végigbombázhatnák az országot 
előadásukkal. Milyen megrázó élmény lenne, milyen 
interpretációs lehetőségek adódnának a helyi adottsá
goknak megfelelően? A társadalmi érzékenységet 
melyik pontján célozzák meg illetve találják el? 
Bennünk pécsiekben a nemrég a déli végekről 
átszűródó szörnyű zajok elevenednek fel, a háború 
valódi szele szerencsére elkerült bennünket. Megrázó 
erejű az előadás, mindannyian célpontok vagyunk, 
illetve bármikor azok lehetünk. A bizonytalanságból 
eredő szorongásainkat viszont megfelelő pillanatok
ban feloldja a szerepéből kilépő, a nézőt megszólító 
katona, a civil, a színész. Furcsa fintora ennek az

„B om bázzuk m eg Pécset!"
A  Kaposvári C siky G erge ly  S zínház e lőadása  a 
leg jobb  e lőadás d íjá t nyerte  el.

előadásnak, hogy miközben nyitott lapokkal játszik, 
mégis tud csalni.

Az előadás átütő erejű, expresszív és szórakoz
tató, valamint provokatív egyben. Micsoda megköny- 
nyebbülés, micsoda felszabadító érzés, mikor az utol
só, minket is elsöprő bombatámadás után kerekedett 
jeges szél is alábbhagy, a vak sötétből is fény derül.
És az álom és valóság határán kicsit riadt mozdula
tokkal lassan tapsra lendül a kéz. A zsűri a legjobb 
előadásnak járó díjat ítélte nekik.

Ha csak a versenyprogramot nézzük, a kezek 16 
alkalommal lendültek tapsra. És milyen árulkodó is a 
taps, milyen jó kifejezési eszköz a tetszésnyilvánítás
ra és a tisztelet, köszönet kifejezésére egyaránt. 
Minden taps más és más. Udvarias, dühödt, lelkes, 
hálás, extatikus, sorolhatnánk. Forgách András dra
maturg, drámaíró — a versenyprogram egyszemélyes 
válogatója — alkalmat adott ezen a fesztiválon a 
nézőknek, hogy gyakorolhassák megannyi tetszés
nyilvánítási formáikat. Az elmúlt évadban végigült 
113 előadást, abból döntött az itt szerepelt 16 javára. 
Válogatása maximálisan szakmai szempontok 
figyelembevételével történt, és szubjektivitást is 
csupán a jó ízlés határain belül tartalmazott. Nem 
helyezte döntését patikamérlegre, de ösztönösen sem 
halmozott. Voltak jó előadások, jó nevű rendezők, 
nagy sztár színészek, alternatív társulatok, főiskolá
sok, kifinomult ízlésűeknek szánt ezoterikus darabok 
a görög tragédiáktól a mai magyar társadalmi prob
lémákat leképező közösségi színházi előadásokig. 
Egyszerre mert választásaival provokatív és konform 
lenni. Sok támadási felületet mégsem hagyott, hiszen 
az igényesség, a jó ízlés — mint legelemibb szem
pontok — ott vannak von Haus aus.

Itt csak zárójelben eljátszom a gondolattal: Vincze 
János színigazgatói pályázatából tudjuk, hogy az álta
la elképzelt Pécsi Nemzeti Színház dramaturgja 
(a színház lelke) Forgách András lett volna. Sic.

Ahol gyalulnak, ott hullik a forgács...

Neves színikritikusunk azon ironizál, hogy egy boldog 
színházi show lesz most az egész város. Persze így 
is lehet látni, de ez még Hollywoodban, az Oscar-díj 
átadásán sincs másképp. Csak a helyén kell kezelni. 
Hogy a Király utcán egy hét alatt egyidejűleg legalább 
annyi, vagy inkább több Kossuth-díjas vagy más 
okból elhíresült magyar színművész sétálgatott, 
üldögélt a teraszos vendéglőkben, mint ahány perec- 
és pattogatottkukorica-árus állt a sarkokon, abban 
semmi kivetni valót nem találok. Sót. Néha, mikor 
provinciális gondjainkkal küszködünk, talán nem árt 
valami kitekintés a világra, egy másik világra, egy kis 
reflexió önmagunkra, saját színházunk háza tájára.

Az idei első fesztivál a szervezők, rendezők 
szándékai szerint több különválasztható szintet mutat 
fel. A versenyprogramok mellett számtalan helyszí
nen, szinte minden művészeti ágban voltak megmoz
dulások. Cserhalmi György Novák Péterrel saját CD-t 
mutatott be sörsátorban, neves művészeink (Kulka 
János, Molnár Piroska stb.) az Áfium vendéglőben 
szórakoztatták a nagyérdeműt a Miért utáljuk? 
sorozattal, neves zongoraművészek, Szakcsi Lakatos 
Béla, Darvas Ferenc, Selmeczi György, Jávori Ferenc 
adtak feledhetetlen humorú koncertet párbaj for
mában zongorán, Vámos Miklós Rögtön Színházát —

M olnár P iroska  és K ulka  János az Á fium ban 
a „M ié rt u tá ljuk..." so roza t egy ik  e lőadásán
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sem tudták otthon hagyni, s nyilván ő sem akart 
otthon maradni. Szabad perceiben a meghosszabbí
tott könyvhét megfelelő sátrában dedikált.

Gothár Péter Kaszting címmel játékos szereplő
válogatás közben megversenyeztette a színésztár
sadalmat, sokak örömére és bánatára, mert jó érzés 
persze kedvenceinket élősúlyban látni, de illúzióink is 
meglehetősen rombolódnak sutaságuk láttán.

Sorolhatnám az unalomig a több mint száz pro
dukciót, de nem ez a szándék, hiszen ki-ki a neki tet
szőt kiválasztotta, megnézte. A lényeg, hogy minden
kinek jutott választanivaló helyszín, program. Még 
akkor is, ha időnként a helyszín és a produkció 
kontrasztosra sikerült a szándék ellenében, de ezek 
a gyermekbetegségek talán így az első lépéseknél 
elnézhetőek. Annál is inkább, mert 17-én, vasárnap a 
záró nap délutánján (gyöngyöző húsleves kanalazása 
helyett) Jordánék már szakmai vitát kezdeményeztek 
a jövő évi fesztivál jobbítása, a konzekvenciák levo
nása tárgyában. Nem dőltek hátra a karosszékben, 
nem sértődtek meg a kritikai észrevételeken, sőt 
néhány kínos esetben ezeket maga Jordán vetette 
fel, előre kivonva a szelet a vitorlából.

Érdek nélküli érdeklődés?

Aki látott már színházat belülről, az pontosan tudja, 
hogy mennyi veszélyt, bizonytalanságot rejt magában 
egyetlen színházi produkció premierje is. Könnyen 
elgondolható, hogy egy ilyen koncentrált helyzetben, 
mindent a sokszorosára hatványozva a rizikófaktor is 
meglehetősen magas.

Mekkora lesz az érdeklődés? Ez a kérdés előre 
megválaszolhatatlan, becslésekre hagyatkozni ebben 
a helyzetben vajmi kevés. Amikor kiderült a szervezők 
számára, hogy a szakma egymás iránti érdeklődését 
igencsak felkorbácsolta a kht. által finanszírozott 
ingyen szálláslehetőség, onnan már nem lehetett nem 
tudni, hogy Pécs város közönsége bizony igen fog
híjasán látogathatja a versenyprodukciókat. Volt 
előadás, ahova a kis tér és a szakmai tömörülés okán 
8-10 eladható, pénzzé tehető jegy jutott a pénztárba 
(Kamarába 900, Nagyszínházba élvezhető helyre 
2000 Ft-ért). Az igazi érdeklődés tehát jövőre lesz 
mérhető, ha sikerül megvalósítani a sokak által óhaj
tott rendszert, hogy a meghívott produkciók több 
előadásban legyenek láthatók. Ha majd sok jegyet 
sok pénzért adnak el a közönségszervezők, a város, 
a közönség érdeklődése akkor lesz mérhető. Még 
szerencse, mondja egyik egyetemi hallgató 
ismerősöm, hogy a szorgalmi időszak végeztével jön 
ide a színházi fesztivál, mert csak a szívem vérezne, 
hogy 2000 Ft-ért hova nem tudok pénz híján jegyet 
venni. Hát igen, Pécsett nem erre az árkategóriára 
kondicionált az értelmiség fizetőképessége.

Értő közönséget veszíthet a fesztivál, még mielőtt 
megnyerte volna azt?

Intravénás színháztranszfúzió

Sokan és nem ok nélkül bírálták a Hegyi Barbaráéi 
származó ad hoc ötletet, hogy a versenyprogram 
elbírálása, a legjobb szakmai teljesítményekért járó 
díjak odaítélése civil emberek, civil zsűri kompeten
ciájába kerüljön. Megtalálták hozzá a megfelelő szín
házi közhely-szituációt is, gondolom, azonnal. így 12 
dühös ember válogatódon ki a sok száz önjelöltből, 
akik vállalták a nem csekély feladatot, felelősséget.
Az egyhetes intravénás színháztranszfúzió után — 
minden befolyásolás nélkül — meghozták döntésüket 
(szigorúan matematikai alapon — pontoztak és 
összeadtak).

E helyen kell hogy szó essék a versenyelőadá

D arvas Iván m int 
S alieri,
P eter Shaffer 
A m adeusában. 
S ziko ra  János a 
leg jobb  rendezés 
d íjá t kapta  a 
produkc ióért.

sokat követő szakmai vitákról. Igencsak gyermek
cipőben járó minikonferenciák zajlottak a produkciókat 
követő délelőttökön, felkészült és rögtönző, dicsérő és 
anyázó felszólalókkal. Javítanivaló akad e téren is. 
Főleg egy, a szakma többsége által elfogadott, tekin
télyes igazi szakember hiányzott a moderátori szerep
ből. De az elgondolás, hogy többféle szakmai kritéri
um alapján közelítsünk egy előadás megítéléséhez, 
ne maradjunk a tetszett-nem tetszett naiv befogadói 
szinten, mindenképpen kívánatos eztán is. Kérdeztem 
zsűritagot, hogy az ő döntésüket mennyire befolyá
solták ezek a beszélgetések. Egyértelmű választ kap
tam: semennyire. És ez baj, mert gondolom, hogy 
ilyen okból történhetett meg olyan malőr például, hogy 
a legjobb férfi főszerep díját (Bubik István -  Pillantás 
a hídról) messze nem az azt illető művészi kvalitás, 
sokkal inkább az olcsó, felszínes, ám annál hatáso
sabb eszközök sulykolásából kikerekedett alakítás 
kapta. Haumann Péterénél (Színházcsináló) nagyobb 
férfi főszerep alakítást itt néző alig látott az egy hét 
alatt — hogy csak egy ellenpéldát vessek fel azonnal. 
Mint ahogy a legjobb rendezés díja is inkább a közön
ségdíj kategóriába lett volna sorolható. Szikora János 
Amadeus-rendezése igazi közönségbarát előadás, 
gyönyörű, hatásos, Darvas Ivánra, Alföldi Róbertre, 
a Liszt Ferenc Kamarazenekarra — igazi légvárra 
építve. Erősen vitatható, hogy valóban a legjobb ren- 
dezés-e.

Nem látom túl sok értelmét, hogy a zsűri ítéletei
vel tovább vitatkozzam, hiszen nem az ő hibájuk, ha 
egyáltalán hibát lehet felróni. Ők egyszerű, színház- 
szerető, más-más színházi ízlést képviselő és igénylő 
emberek, nézőként befogadták az érzékszerveikre 
ható eszközöket. Minél hathatósabb és egyértelműbb, 
hatásvadász eszközöket, nyilván annál zökkenő
mentesebben.

Mélység nélküli teatralitás?

Most jött el az a pont, amikor Forgách Andrással is 
vitába kell szállnom, nem nagyon, csak kicsit. Azt írja 
egy helyütt, hogy hiányzik a fesztiválprogramból a jó 
értelemben vett társadalomkritika, jellemzőbb a 
„mélység nélküli teatralitás". Itt persze arra gondol, 
hogy szervezési nehézségek miatt ki kellett hagynia a 
versenyprogramból egyebek közt a Zsámbéki Gábor 
rendezte Tartuffe előadást. Valóban hiányzott a 
Tartuffe, s nem csak azért, mert egy igazán a legjobb 
értelemben vett politikai színház, hanem mert a

Je lene t a S ch illing  Á rpád rendezte  L iliom
előadásbó l. (K ré takör S zínház: Láng A nnam ária , 

P éterfy  B oglárka, N agy Zso lt)

nagyszerű színészi alakítások s a rendezői mondani
való egységes, harmonikus egésszé álltak össze a 
Katona színpadán.

De itt volt Pintér Béla színháza, a Sehova kapuja 
című előadással. Másképp, de nagyon is hasonló 
témában politizáló előadás. Éles kritikát fogalmaz 
meg egy szinte mindannyiunkat érintő társadalmi 
jelenségről, a szektákról, a bigott vakbuzgóságról, az 
álnok szolgalelkűségről. A Sehova kapuja groteszk 
játék, vaskos tréfákkal, abszurd nyelvi humorral, 
melyeken jóízűeket nevetünk, miközben érezzük, 
hogy milyen fájdalmas is az egész. A dramaturgiai 
egyenetlenségek sem ordítóak a színészi teljesít
mények, az önmagában is groteszk, leleplező hangu
latot sugalló díszlet és a zene egysége láttán. Pintér 
Béla két egymás utáni évben is elnyerte a kritikusok 
díja közül a legjobb alternatív előadásnak járó elis
merést. A POSZT zsűrije figyelemre sem méltatta 
a Picaro-Szkéné előadást, szerencsére a jelen levő 
közönség nagy többségének véleményével teljesen 
ellentétben. Hatalmas tapsvihar rezegtette a 
Harmadik Színház faácsolatú, kisebb strapára hite
lesített nézőterét.

Az alternatív színházi előadások szokatlanul nagy 
számban voltak jelen a versenyprogramban. Nem 
érdemtelenül, sőt a legjobbak között. Schilling Árpád 
értelmezésében Molnár Ferenc Liliom című gyönyörű 
külvárosi legendája egyszerre kelti életre a letűnt idők 
Budapestjének szerelmeseit s mutatja meg tragikus 
sorsuk, történetük kegyetlen mélységeit. Schilling 
stilizál, elemei, mégsem elidegenít. Szereplői a

4 echo 2001/3

FO
TÓ

: K
Ö

R
TV

É
LY

E
S

I U
tó

Z
L

Ó



fehérre meszelt maszkok mögött is szeretni és szánni 
való szerelmes kislányok, nagyravágyó, hencegő, 
urizáló, de érző lelkű senkiházik, és a titkolt szerelmét 
férfiruhája mögé is nehezen rejtő madamok (Csákányi 
Eszter— Muskátné), hús-vér emberek. Molnár 
Ferenc kora iránti nosztalgiám még akkor is erős, ha 
én is csak egy kis cselédlány lettem volna a korban. 
Szívesen lettem volna Zeller Júlia, vagy akár Tóth 
Manci Szép Ernő Lila akácából. Utóbbi pécsi előadás 
volt úgy két éve, a Bárka Színház társulata hozta létre 
az akkor még szebb napokat látott Harmadik 
Színházban. Páratlanul népszerű nagyszínházi 
esemény volt ez ott, a kamaradarabok hazájában.
A siker folytatásért kiáltott, de pusztába kiáltott szó 
maradt csupán. Milyen kár.

Merre tovább, melyik úton?

A Színművészeti Főiskola végzős osztálya nem az 
alternatív színházi vonulat, de mégis valami mást 
képvisel, mint a kanonizált mogulok színháza. Tehát 
mégis itt kell írni róluk. Két előadással képviseltette 
magát Marton László osztálya. Két előadás, két világ. 
Egy jó és egy kevésbé jó előadás.

Ókori görög drámát — Alkesztisz — színpadra 
állítani nehéz és nehezen emészthető vállalkozás.
A fiatal olasz rendező azonban rácáfol befogadói 
félelmeimre. Minden bizonnyal az lehet az oka, hogy 
érezhetően volt a rendezőnek az előadásról egy 
határozott elképzelése, mondanivalója hozzánk, 
nézőkhöz. A színpadon látható vágóhíd az élet legmé
lyebb, legnehezebben értelmezhető kérdéseinek ad 
méltó helyszínt. Az élet, a halál, az életért a halál 
áldozata mind tabutéma a társadalomban. A modern 
társadalomban nincsen közvetlen kapcsolatunk 
a halállal, míg a régi görögök számára a létezés 
lényege éppen ebben, a vég tudatos vállalásában 
rejlett. Stefano de Luca igen jó érzékkel nőkre osztot
ta a férfiszerepeket is, éreztetve, hogy a létezés 
mitikus voltából minden bizonnyal a nők képesek 
többet és mélyebb átéléssel megmutatni. S ebben 
az előadásban a színésznövendékek, különösen a 
három női szereplő megérezték és közvetítették ezt 
felénk. Kiemelésre érdemes Hámori Gabriella 
alakítása, akitől Zeller Júliaként a másnapi Liliomban 
óhatatlanul sokat vártunk. És Hámori Gabriella Zeller 
Júliája, mint ahogy az egész előadás is, a várakozá
son alul maradt, Lukáts Andor rendezésében nem 
támadt fel a békebeli Liget iránti nosztalgia.

A kaposvá riak  P la tonov-e lőadása. A nge r Zso lt 
(középen) nyerte  el a  leg jobb  férfi a lakítás díját.

H aum ann Péter, A színházcs iná ló  c ím ű 
T hom as Bernhard darabban

Arany középszer

Rusznyák Gábor szintén a főiskoláról — a kaposvári 
társulat kiváló fiatal gárdájának odaadó 
közreműködésében — Csehov Platonovjával birkó
zott, s alulmaradt. Sajnálom, mert a rengeteg munka, 
a kifinomult színházi ízlés, a szép és harmonikus 
díszlet, jelmezek kevésnek bizonyultak akár ahhoz, 
hogy a szünet után újra megteljen az amúgy eredeti
leg szűkösnek bizonyult nézőtér. Igazán jó színészi 
alakítást viszont ebben a darabban láthattunk, még
pedig Anger Zsolt (szerencsére ő kapott díjat) 
Trileckijében, amely egyediségével sajnos az előadás 
egészére, főleg Keszég László erőtlen Platonov- 
alakítására csak még nagyobb árnyékot vetett. Voltak 
szép színészi villanások az amúgy érdektelen, bár 
pécsi viszonylatban vihart kavart Pillantás a hídról 
című előadásban is. Itt sem a főhős, mint inkább az 
abszolút mellékszereplő Balikó Tamás (Marco 
szerepében) mutatott meg színészi kvalitásaiból vala
mi izgalmasat, valami visszafogott, elementáris erőt, 
amire nem lehetett nem felfigyelni. Bubik dühöngő 
kliséi időnként nevetségesnek hatottak mellette.

Az Amerikai Elektra Kováts Adél jutalomjátéka 
volt, el is nyerte a legjobb női mellékszereplő díját, 
de Alföldi Róbert (akinek érthetetlen okból egyáltalán 
nem jutott díj) alakítása mellett elhalványultak szép- 
asszonyi erényei. Horváth Lili a legjobb fiatal 
színésznőnek járó díjat kapta egy olyan alakításért, 
amelyben görcsösen akart és nem bírt tragika lenni, 
eszközei kifulladtak a nagyon akarásban, modoros, 
rosszul artikuláló és hiteltelen lett. Nem volt alkalmam 
a rendező Tordy Gézától megkérdezni, hogy mi végre 
vette elő és nyeste-szabta meg O'Neill-t ily nagyon, 
s ez a kérdés most is itt motoz, s a válasz várat 
magára. Pedig az előadás végeztével illett volna 
megkapnom.

Gothár, a Színházcsináló

Nem kellett azonban ilyen teoretikus kérdéseket fel
tennem Gothár Péternek, hiszen a nagy színház
csináló már a darabválasztással válaszol. Haumann 
Pétert választotta szócsövének, hogy a scheggen- 
bachi világ görbe tükrét elénk s a színházi szakma elé 
tárja. Thomas Bernhard Színházcsináló című darabja 
keserű, a Kamrabeli előadás még kiábrándultabb.

Valódi kérdéseket vet fel a színházcsinálóknak a 
művész hiteltelenségéről, a befogadói érdektelen
ségről, a mindenáron tenni akarásról, az alámerülés
ről, mely nélkül nincs a felszínen érvényes megnyi
latkozás. Haumann és Gothár együtt képesek voltak 
ezt elhitetni.

Talán érezhető, ha csak nagy vonalakban vázolta- 
tott is fel, hogy a színházi szakma 2000/2001-es 
évadának megmutatkozása minden hibát és erényt 
összevetve pozitív mérleget mutat. Forgách András 
válogatása széles spektrumot vonultatott fel, s annak 
rendje és módja szerint a fesztivál véget is ért. Voltak 
olyan pillanatok, amikor különösen a szervezők, a 
napi munkában, gályában résztvevők ezt nem hitték 
el, de véget ért.

Gálaműsorral, díjkiosztással. A díjak közönségdí
jak lettek, mint ahogy erre már több helyütt utaltam, 
a gálaműsor pedig messze elmaradt a fesztivál 
egészének színvonalától.

Az autodidakta, műfajidegen helyi műsorvezető 
Bencze Attila s a nagyon bájos színésznő Gráf Csilla 
volt az est két házigazdája. Profiknak is hálátlan 
szerep. A háttérből észrevétlenül „muzsikálni", irányí
tani, jópofán is, de ízlésesen is — talán még teszem 
azt Geszti Péternek vagy Fábry Sándornak is 
emberes feladat. Balikó Tamás, az est rendezője 
(mentegetni, megérteni akarom) bizonyára nagyon 
fáradt és kimerült volt már a hét végére, előtte meg 
nyakig ült a szervezői munkában, de szemlátomást 
erre az estre befektetendő energiája nem maradt.

Rossz emlékű iskolai évzárókat idéző produkció 
volt ez, ahol a fellépő iskolai kórus, az alsós népi- 
tánccsoport, a legügyesebb szavaló és szólóénekes 
üdvöske fellépése mellett kiosztották a jó tanulóknak 
és jó sportolóknak járó jutalomkönyveket.

Azonban nem kesergek. Gothár Péter a 16 
versenyprodukció egy-egy szereplőjével csinált az est 
végére egy ötletes, mindannyiunkat végre megnevet
tető színházi pamfletét, egy igazi zanzát, egy olyat, 
ami minden bizonnyal azoknak a fejében lehetett 
akkor este, akik kíváncsiságból, élvezetből vagy köte
lességből, de végignézték az egész hetet.

Sokan meg is futamodtak, elszólította őket a köte
lesség, mindenesetre a gálára bejutni már nem volt 
embertelen csata eredménye. Sajnálhatja is Fábry 
Sándor Bubi kutyája, hogy lemaradt az eseményről 
(a jobbik Liliomot látta), Jordánét egy előadáson sem 
láttam, csak a jegypénztár bejáratát őrizte stílusosan, 
Hollósi Frigyesé is csak a szakmai vitán bukkant fel.

Mindent egybevetve — nem mondhatjuk, hogy ez 
az első Pécsi Országos Színházi Találkozó a kutyát 
sem érdekelte. ■
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DOROZSMAI BRIGITTA

Közpréda
-  Nyílt

A Kortárs Magyar Dráma Nyílt Fóruma tizenöt éven át Zalaegerszegen a Hevesi 
Sándor Színház vendégszeretetét élvezte. Radnóti Zsuzsa és dramaturgtársai 
elkötelezett szerepvállalásából született a Nyílt Fórum, írók, rendezők, kritikusok, 
dramaturgok, esztéták évente megrendezett összejövetele. A Színházi 
Dramaturgok Céhe által szervezett ankét meghatározó szerepet töltött és tölt be 
a kortárs magyar drámairodalom alakulástörténetében. A rendezvények alkalmá
val dramaturgok egy kis csoportja által kiválasztott néhány új drámai művet vitat
nak meg a színházi szakemberek. Cél a kísérletező kedvű, reményteljes, fiatal, 
színpadra eddig még nemigen jutott szerzők felkarolása, a színházi köztudatba 
való bevezetésük. Mondhatnánk úgy is, hogy elsősorban pedagógiai, mintsem 
esztétikai elvek alapján választják ki a műveket, éppen ezért nem feltétlenül a 
kortárs irodalom remekei kerülnek terítékre. Feltehetően rejtőzik némi provoká
ciós szándék is a szemlézésben, hisz egy termékeny vita során felrázható alélt- 
ságából a színházi szakma, orruk alá lehet dörgölni az úttörő próbálkozásokat, 
s ebből többet tanulhat szerző, rendező és dramaturg is, mint az egyetértő bólo- 
gatásból. Hasznos a vita azért is, mert a lelkes dramaturgok érett generációja 
hajlamos nagy elfogódottsággal tekinteni minden új műre, még akkor is, ha azok 
esztétikai értéke megkérdőjelezhető. A megkérdőjelezés aktusa hiányzik csupán, 
nem az elmarasztaló ítélet. Sokan bámulatos elemzőképességükkel néha ott is 
rafinált dramaturgiát, bonyolult lélektant gyanítanak, ahol erre az adott mű kevés 
alapot ad.

Idén a Nyílt Fórum 
zalaegerszegi elzárt
ságából további fris
sülés okán Pécsre, a 
Művészetek Házába 

költözött, kapcsolódva a POSZT szakmai rendezvényeihez. Ezáltal nyitottabbá 
vált a fórum, de talán lazult is, hiszen annyifelé lehetett csellengeni napközben. 
Azonban ha valaha célja volt a Nyílt Fórumnak a provokáció és a színházi szak
ma szélesebb rétegének mozgósítása, akkor az Pécsett maximálisan megvaló
sult.

Az idei menü Fiió Vera: Rob és Tót pont még nevet egyet; Kamondy Ágnes: 
Johanna nőpápa; Péterfy Gergely: A vadászgörény és Toepler Zoltán: A Michel- 
angelo-rejtvény című drámáiból állt. A kiéhezett színházi emberek talán túl 
mohón vetették rá magukat az előételre, így Filó Vera darabja sokaknak némi 
hascsikarást okozott. A drámát a szervezők egyébként a négy mű között kiemelt 
szerencsébe^?) részesítették azzal, hogy a Nyílt Fórum programjaként színpad
ra állították és bemutatták, Almási-Tóth András rendezésében, három színész és 
két bábos közreműködésével.

Upor László azt írta a Nyílt Fórum füzet bevezetőjében (ebben a kiadvány
ban adták ki a négy drámát), hogy Filó Vera, aki „felbukkanásakor azonnal 
feltűnést is keltett, még mindig a partvonalon várja, mit kezdenek vele a 
teátrumok fura urai. Reméljük, jó egészségben vészeli át az élveboncolást, 
sőt lélekben megerősödve, új kalandokra készen hagyja el Pécs városát."

Valamit előre megérezhettek azok, akik Filó egészségi állapotán aggódtak, 
mert a szerző darabjáról tartott kétnapos vita bizony minden volt, csak nem 
egészségkímélő. Nemcsak Filó Verát viselhette meg a Rob és Tót hatására 
kialakult lincshangulat (bár csak sejtésem lehet arról, hogyan élte meg/túl a 
rámért kíméletlen csapásokat), hanem szegény jóhiszemű dramaturgjait, főként 
Dobák Líviát és Radnóti Zsuzsát, valamint rendezőjét, Almási-Tóth Andrást, és 
pártfogóját, Orsós László Jakabot is.

Az első nap szakmai tanácskozása a Filó-mű bemutatója előtti délutánra 
esett, amikor a beszélgetést még bizakodó tanácstalanság lengte be. Az egész 
vitát jól jellemezte az a kérdés, hogy ki hányadik oldalnál csapta le a művet. 
György Péter a szöveg „mediális jellegét” hangsúlyozta, és buzdító szavaira

Fórum —
a dramaturgok várakozó álláspontra helyezkedtek, az esti 
előadástól várva a talányos mű érvényes (vagy bármilyen) 
színpadi olvasatát. A Rob és Tót pont még nevet egyet 
című opusz jócskán cserbenhagyja olvasóját. Filó 
képregényeinek szereplői elevenednek)?) meg, és tömör, 
nehezen értelmezhető párbeszédekbe bocsátkoznak.
Nincs követhető történet, nincsenek megfogható, körberaj
zolható karakterek, egy állapot és két képregényfigura 
van, akik folyamatosan reflektálnak a nyelvükre és a 
drámára, amelyben szerepelnek. A mondatok felcserél
hetőek, helyettesíthetőek. A műből megszülető előadás 
a tanácstalanságot és a kételyeket nem oszlatta el, csak 
erősítette azokat. A tiszteletreméltó erőfeszítéssel dolgozó 
színészek (Lengyel Tamás, Mertz Tibor és Nagy Enikő) 
lelkesedését pedig letörte a nézőtérről feléjük áradó indu
lat s a néma döbbenet.

Másnap a megbeszélésen robbant a bomba. Az óvatoskodó dramaturgok 
tétova lépéseket tettek a mű illetve az előadás értelmezése felé, kábítószeres 
hallucinációt, szerelmi történetet, halál utáni állapotot emlegettek. Aztán Máté 
Gábor, aki előző este az OFF programok keretében, a Horvát Színházban egy 
visszafogott, decens Kosztolányi Dezső-esttel lepte meg a pécsieket (Szegény 
Dezső...), hihetetlen vehemenciával esett neki Filó Verának és darabjának 
(Szegény Vera...). Tartalmilag elfogadható, de kevés érvvel megtámogatott vádak 
és kritikák érték Filót, és vállalhatatlannak tűnt a forma, amelyben az ellentábor a 
véleményét kifejezte. Az aktív színházcsináló emberek saját pályájukra hivatkoz
va és nyitottságukat bizonygatva az egész kísérlet érvényességét kérdőjelezték 
meg, ezzel kikezdve a túlzott segítőszándékkal megvert dramaturgok munkáját.

Délután Toepler Zoltán már csak többszörös vállveregetésben és egy kis 
ejnye-bejnyéberi részesült. A nyugodt beszélgetésen a szerző darabjának ügyes 
felépítését méltatták, és annak stiláris gyengeségét rótták fel hibaként. A Michel- 
angelo-rejtvény Michelangelo és Vittorio Colonna bizarr szerelmi történetét 
meséli el. A résztvevők fellélegezhettek, hogy végre egy megfogható, a hagyo
mányos dramaturgiai szempontok szerint megközelíthető, elemezhető mű került 
terítékre. A Vilmos-díjat, azaz egy üveg vilmoskörte pálinkát, melyet hagy
ományosan a Nyílt Fórum résztvevőinek szavazata alapján ítélnek oda, Toepler 
Zoltán kapta. A következő napon hasonló baráti légkörben zajlott Péterfy Gergely 
és Kamondy Ágnes darabjainak megvitatása.

A beszélgetések pozitív eredményeként közprédára bocsáttattak a drámák, 
azaz a szövegek felkerültek az internetre, a POSZT honlapjára, onnan letölt
hetők, olvashatók, fogyaszthatok.

Az Országos Színházi Találkozó számos kísérőprogramja között a Nyílt 
Fórum a legfontosabb szakmai rendezvény volt, melynek Pécsre költözése 
üdvözlendő. ■

M áté G ábor

„B om bázáshoz" készü lőben a S zínház téren
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P O S Z T

H I L B E R T  A N E T T E

Ütközőpont
Beszélgetés Forgách Andrással, 

a POSZT versenyprogramjának egyszemélyes válogatójával
— Már csak két nap van vissza a fesztiválból: 
nem bántad meg egyik választásodat sem? Nem 
gondolod, hogy valamelyik előadás helyett egy 
másiknak kellene inkább itt lennie?

— Nem, mert a gyöngébb előadásnak is van 
értéke. Millió szempont van, ami alapján be lehet őket 
válogatni vagy el lehet őket utasítani. Egy ilyen fesz
tivál alkalmas arra, hogy ezekről beszéljünk. Ne úgy 
fogjuk fel ezt, mint egy futóversenyt. Úgy gondolom, 
csak akkor éri el célját a találkozó, ha reprezentálja 
az ország tendenciáit és irányzatait.

— Száztíz előadásból tizenhatot kiválasztani 
nagyon nehéz. Ez egyfajta metszete a most zajló 
színházi életnek vagy inkább kirívó példák?

— Inkább metszet. Tizennégy plusz kettő előadás 
van tulajdonképpen. Bátran mondhatom: én a 
megrendelést akartam teljesíteni, amely hét nagyszín
házi és hét kisszínházi produkcióról szólt. Ezt nagyon 
nehéz így megoldani, mindig sokkal több stúdió
előadás volt. Szegeden például huszonnégy előadást 
hívtak meg nagyvonalúan, mert ott maguk a rendezők 
válogattak. Én is szívesen hívtam volna meg akár 
huszonöt előadást is, az még hitelesebb képet adott 
volna arról, hogy mi történik Magyarországon a szín
házban. Adott esetben nem riadtam vissza attól sem, 
hogy egy általam eléggé kritikusan szemlélt előadást 
azért hívjak meg, mert van benne egy fantasztikus 
színészi alakítás, ami igazolja, hogy a színház nem 
csak előadásból, rendezőből és díszletből áll, hanem 
esetleg még ott van a színész is.

— Nemrég éppen te nyilatkoztad, hogy 
mostanában a közönség inkább színészcentrikus, 
a rendező háttérbe szorul.

— Például A bohóc. Ott Epres Attila alakítását 
olyan fantasztikusnak tartom, hogy ezért eltekintettem 
az ízlésbeli problémáktól, elemzésbeli kérdésektől az 
előadásban.

— A darabok nagy része klasszikusokból 
merít...

— Nagy többsége. Ez egy változás. Hatalmas 
törés állt be az életünkben. Nem a rendszerváltás 
üres fogalmával akarok most operálni, hanem azzal, 
hogy rengeteg új embertípus, viselkedési minta 
bukkant fel. Nem lehet elvárni a művészektől, hogy 
azonnal képesek legyenek ezeket rögzíteni. Ebben az 
átmeneti időszakban inkább szükség van a klasszikus 
darabokra, amelyeken keresztül megmutatjuk az új 
típusokat, mint hogy új darabokkal kísérletezzenek a 
rendezők nagyobb számban. Olyan darabokat kellene 
megmutatni, amelyek az új nyelviséget — nem csak 
az új emberfigurát —, az új környezetet, az új konflik
tusokat tudják ábrázolni.

— És szerinted erre a klasszikusok alkal
masak? Azaz: a klasszikusok ürügyként alkal-

Forgách A ndrás

mazása jellemzőbb, vagy inkább menekülés a 
klasszikusokhoz?

— Ezek erős kifejezések. Az a tapasztalatom — 
azért most már huszonöt éve színházban dolgozom 
— , hogy teljesen mindegy, mi az alapanyag. Most lát
tam Berlinben egy Ibsen-darabot, Zadek, az egyik 
kedvenc rendezőm rendezésében: a Rosmersholmot, 
ami nagyon ritkán játszott Ibsen-darab, mert nagyon 
nehéz. És olyan forró sikere volt Berlinben, abban 
a városban, amelyik képes arra, hogy pimaszul, 
nyersen a mai problémákkal szembesüljön, mintha 
mai szerző írta volna. Mert a rendező, Zadek, mai 
szerző. A rendezőnek van egy szerzői karaktere a mai 
színházban. Mohácsi János darabja viszont a sajátja, 
nekünk csinálta, a mi világunkra szabta, annak már 
másképp van köze Joseph Hellerhez. Ugyanezt 
mondhatom el Pintér Béláról, aki a Sehova kapujával 
a vallási szektákról, a nemzeti kultúráról, ennek a 
démonológiájáról csinált egy számomra nagyon szép 
előadást. Sokan vitatkoznak rajta, hogy egyáltalán 
színház-e. Erre én azt válaszoltam, hogy amikor 
Brecht a Koldusoperát írta Berlinben, akkor ott ötven 
ilyen színház volt. És abból lett a Koldusopera. Tehát 
amelyik nem annyira mély pszichológiailag reális 
eszközökkel-, hanem durva, nyers hatásokkal operál. 
De a probléma, amit megérint, és az eszközök,

amikkel dolgozik, azok olyanok, mint egy zeneszerző 
esetében a különböző modulációk és összhangzattani 
kérdések kipróbálása.

— A többségnél viszont azt érzem, amit Nánay 
István is írt a Jelenkor legutóbbi, színházi 
számában megjelent Dohogások című cikkében, 
hogy igazából nincsenek rendezői koncepciók. 
Hogy inkább hasonlítanak az előadások egy 
középiskolai színvonalú próbálkozáshoz (ezt nem 
a fesztiválról írta, hanem az év előadásairól).

— Sokszor így van. Ez ugyanonnan ered: korunk 
jelenségeinek értelmezési bizonytalanságából és a 
színész individualitásából. Magyarországon ma egy 
színész lehet lótenyésztő vagy vállalkozó is. Nincs 
semmi akadálya annak, hogy mindazon tapasztalatait, 
amelyeket a világban szerez, beépítse a színházi 
előadásokba. Ez egy új elem és ettől lesznek a 
színészek erősebbek. A rendezők meg attól lesznek 
gyengébbek, hogy nehéz átfogó képet alkotni arról, 
hogy ma mi történik velünk.

— Azért én mégis azt gondolom, hogy
a klasszikusok választása az esetek nagy több
ségében egy biztonsági játék.

— Nem hiszem, hogy csak egyfajta üdvözítő 
színház létezik, ezzel én nagyon vitatkoznék.
A nagyszínházaknak kötelező egy biztonsági játékot 
is csinálni, de mellette várnék egy-két kockáztató 
előadást is, amelyekről aztán véreseket lehet 
vitatkozni. Képzeljünk el egy szobát, amiben nem 
kényelmesek a székek. Én szeretnék egy gyönyörű 
festményt a falamra, de a szék legyen kényelmes.
A színház is ilyen: kellenek benne kényelmes székek 
és kell benne egy olyan festmény, ami kinyit az uni
verzumra. Akkor szoba a szoba.

— De nem gondolod, hogy tényleg az újította 
meg és vitte előbbre a színházat, ha valami újat 
próbált ki? Tehát a kísérletek adták a lendületet.

— Tőlem kérdezed? Látod, itt is vannak kísérleti 
produkciók. Arányosan: tizennégyből mondjuk négy. 
Mert én a Schilling Árpád-féle Liliomot is ide sorolom. 
És ide sorolom a Mohácsi testvéreket, Zsótér Sándort 
és minden problémájával együtt a Néró, szerelmem 
című produkciót is. Ok mást csinálnak. Kipróbálják, 
hogy egy színész meg se mukkanhat, hanem táncol
nia kell a világ egyik legprofibb táncosnőjével, és 
abból mi jön ki. De ezt sem lehet a végletekig feszí
teni. Az is unalmas koszt lenne. Egy tizenhat fogásos 
móriczi lakomához hasonlítottam a válogatásomat, 
ahol mondjuk a Néró lenne a gyomorkeserű.

— Nekem eddig az egyik legerősebb előadás 
volt.

— Nagyon örülök. Először van táncszínház a 
színházi találkozón, opera és főiskolai előadás is csak 
egyszer volt a korábbi években. Azt mondtam
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mindenkinek, aki kritikával fordult felém, hogy két 
szempontom van. Az egyik az, hogy mondjon négy 
előadást, ami tetszett neki, ha nincs négy előadás, 
akkor jogosan ér a kritika. Mert van, akinek az 
Amerikai Elektra kell és van, akinek a Sehova kapuja. 
Ez választás. A másik szempont: azt mondtam, hogy 
nevezzen meg tizennégy előadást ő ebből az évad
ból, amit kiválasztana. Abban a pillanatban, hogy 
leírná a listáját, látná, hogy van rajta hat olyan darab, 
ami tulajdonképpen nem is tetszik neki annyira, de 
muszáj, hogy itt legyen, mert az is a világunk része.
Ez a játszma. Igenis, igazad van, de a kísérletek, ha 
megnézed a tudományban, és a művészetben is: 
mindig kisebbségben vannak. Attól kísérlet. Ha min
den ember arra menne, akkor már nem kísérlet lenne, 
hanem az már maga lenne a klasszikus. Most egy 
széken ülök, könyökölök egy asztalon és annak 
szilárdnak kell lennie. De el tudok képzelni egy olyan 
asztalt, ami állandóan beomlik alattam, és az nagyon 
szórakoztató lenne, csak mindennap fárasztóvá 
válna. Meg elgondolkoznék az asztal természetéről. 
Mondjuk, milyen érdekes, hogy mégsem omlik be 
egy asztal. És milyen jó, hogy egyszer megéltem azt 
is, hogy puha az asztal. Ez a kísérleti színház ilyen 
sematikus képben kifejezve.

— Viszont a beszélgetéseken, amiket hallot
tam, Te szinte kizárólag véded az előadásokat.

— Mindegyiket megvédem, mert azért van itt.
Az a dolgom, hogy megvédjem.

— Tehát kötelességszerűen is, merthogy te 
válogattad...

— Nem válogattam volna, ha nem tudnék érveket 
a mentségükre. Ha most azt kéritek, hogy a saját 
regényemet elemezzem kritikusan, én darabokra 
tudnám vágni baltával, mert annyi hibát találok benne. 
De azt gondolom, hogy a Színházi Találkozónak és az 
én szerepemnek egyértelműen pozitív töltésűnek kell 
lennie. Ez nem azt jelenti, hogy hazudok. Tehát 
amikor én vitatkozom egy kritikussal, akkor nem azért 
vitatkozom vele, mert azt gondolom, hogy nekem 
kötelességem. Azokon a pontokon vitatkozom vele, 
ahol úgy érzem, hogy téved. Természetesen vannak 
olyan előadások, amelyek az esztétikai 
világképemhez igazán közel vannak, amelyek más 
szempontok miatt vannak itt. Mert ilyennek látom
a mai magyar színházi életet.

Az egész színházi é le te t m egm ozgató  
szakm ai fórum  a D om in ikánus Házban

Az A m erika i E lektra  Tordy G éza rendezésében. 
Kováts  A dél a leg jobb  női ep izóda lakítás  d íjá t kapta. 
Partnere: A lfö ld i Róbert.

— A hetes-hetes felosztásban nincs benne ez 
a vonal? Neked nem volt feladatod, hogy legyen 
olyan alternatív produkció, amely nem tartozik 
konkrétan semmiféle intézményhez? Nem is volt 
megengedett? Nem érezted idetartozónak azokat?

— De. Lehetett volna. Van már olyan kritika, hogy 
túl sok alternatív van itt, amilyen például az Atlantis, a 
Krétakör és a Picaro. A szakmában azt mondják, hogy 
van alternatív fesztivál, az ne jöjjön ide. Amit én 
nevetségesnek tartok természetesen. Pontosan azért 
van itt alternatív és főiskolás is. Ennek az egy színész 
osztálynak mindkét előadása nagyon értékes és vitára 
érdemes. Tehát — ha tetszik — túlteljesítettem az 
alternatív színházakra vonatkozó elképzelést.

— Nagyon sok helyről hallottam, hogy eredeti
leg úgy volt, hogy a Gyerekünk című előadás 
(Halász Péter darabja az Új Színházban) benne 
lesz a programban.

— Nem így volt. Én nagyon szeretem Halász 
Pétert személyesen is és a színházát is. De: nem tet
szett annyira az előadás. Pontosabban: nagyon 
tetszett, csak nagyon hidegnek éreztem. És hideg 
előadások itt nincsenek. Vannak rossz, esetleg közép

szerű előadások vagy rutinszernek, de hideg nincsen. 
Én javasoltam hét előadást — mint rendes fesztiválon 
szokás — kísérőprogramnak. Nagyon sajnálom, hogy 
ez nem valósult meg. Ott az élén állt a Gyerekünk. 
Azért mondtak le ezekről, mert úgy döntött a kht., 
hogy éppen elég színház lesz itt amúgy is és inkább 
legyenek más típusú programok. Én nagyon 
fontosnak tartottam volna, hogy a Halász Péter itt 
üldögéljen, mint az egyik meghívott produkció, de 
nem a versenyben. A versenyben úgy gondolom, 
hogy a Sehova kapuja, a Megbombáztuk Kaposvárt 
képviseli azt a szellemiséget, amit Halász Péter 
persze egészen másként csinál.

Ebben az ügyben engem nem kérdeztek meg.
Ez nem üzenet volt, csak egy beszélgetés, hogy 
milyen anyagi lehetőségei vannak a most alakuló 
Városi Színháznak. Teljesen hamis kontextusba 
helyeztek. Ha én valakit negyed évszázada ismerek, 
akkor felhívom telefonon és megkérdezem, miről van 
szó. Akkor mondhatja, hogy te hülye vagy, én oda 
soha nem fogok elmenni. Es el van intézve.

— Nánay István fentebb említett Jelenkor-beli 
cikkében említi, a színházi megmozdulásokkal 
kapcsolatban, hogy a „felszín csendes és nyu
godt”, Egyetértesz ezzel?

— Nagyon tetszett az írása, de ezzel egyáltalán 
nem értek egyet. Nánayt nagyon megbízható 
barométernek tartom. Van benne szenvedély is meg 
objektivitás is. Én másképp látom. Nagyon sok mű
hely van, amelyek állami támogatás nélkül jöttek létre. 
Legalább tízet fel tudnék sorolni, ahol izgalmasnak 
mondható dolgok történnek, és vannak kísérletező 
rendezők, akik piszkálják a színház lehetőségeit a 
maguk módján, saját ízlésvilágukban. Én elfogultabb 
vagyok, mint Nánay István, mert én gyerekké válók
a nézőtéren. Mindig zavarban vagyok, ha kritikát kell 
írnom, és soha nem is tudtam, és irigylem azokat, 
akik objektíven tudnak írni, visszamennek más 
előadásokra, elemeznek.

Ott van például a Mozgó Ház, akiket sokan 
szeretnek, sokan nem szeretnek, de ők mindig csinál
nak valamit, ami provokatív. Fel tudok sorolni tizen
kettő ilyen társulatot. Például akár a Közép-Európa 
Táncszínház, Horváth Csabával és Szögi Csabával. 
Volt mindig az úgynevezett alternatív, de hogy ilyen 
nagyon erőteljes egyéniségek az úgynevezett struk
túrán kívül jelentős előadásokat létre tudnak hozni 
így, mint a Liliom mondjuk a Schillingnél — az nem 
volt. Az óriási dolog. A legtöbb kritikus viszont arra 
van kondicionálva, hogy a régi műhelyekben 
(Kaposvár, Katona József Színház, Szolnok, 
Kecskemét) mi történik.
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A  bohóc. Dávid H irson darab ja  a  K ecskem éti K atona Józse f S zínház p rodukc ió ja  volt. 
Főszerepben E pres Attila .

O pera  a színházi fesz tivá lon . B ritten: S zentiváné ji á lom , Z só té r S ándor rendezésében.

Az nem vitatható, hogy a színházban mint 
művészeti ágban közönség van. A közönség nagy 
része inkább szórakozni jár a színházba. Még a jobb 
előadásokra is. A színháznak nincs akkora jelen
tősége, mint húsz-huszonöt éve volt. Ez nem magyar 
probléma, ez világjelenség. Ez valószínűleg a média
központú világra vezethető vissza, melyben a 
nagyítás olyan mértékű — például egy-egy politikus 
esetében — , hogy a projekció, a színész mint projek- 
ciós mező sokkal jelentéktelenebbé vált. De voltak 
olyan korszakok, amikor a színházban kaptam meg 
a világ értelmezésére vonatkozó utasításokat.

— Azt hiszem, hogy egy más szinten ez még 
van, még nagyon fontos a színház ebből a 
nézőpontból is. Pont azért kellenek olyan előadá
sok.

— Vannak. A színház fontos és az is marad...
— Mindeközben van egy olyan felvállalt 

tömegtermelés, amely ennek ellenében mozog, 
elsodorni kívánva azt. Hiszen a tömegtermelés 
sok szempontból egyszerűbb és ezért gyorsabban 
lehet vele haladni, egyszerűbb vele a nézőre 
hatást gyakorolni.

— Mindig lesz ez a forma is. Nem szeretem azt a 
gondolkodást, amely preferál, és csak egy vonalat tart 
egyedül üdvözítőnek. Itt van például Jeles András, 
aki csodákat varázsolt ide és fog is nyilvánvalóan.

Jeles András, Halász Péter, Zsótér Sándor, 
Schilling Árpád és Mohácsi János is nevel. Ők azok 
a személyiségek, akik nevelik a kollégákat, hogy 
megtanuljanak olyan eszközöket beemelni a színház
ba vagy rendezői eszköztárukba, amelyekre nem gon
doltak korábban. De ez nem jelenti azt, hogy a másik 
oldal nem ugyanolyan fontos számomra, vagy a néző 
számára. Az előadásokban kétségtelenül kevesebb 
nyers politikum van.

— Ez még nem baj...
— Nem baj egyáltalán, mert ez a kortendencia.

Ez a „mélység nélküli teátralitás”. Egy új nyelv 
keresése folyik, amibe beemelődnek a világunknak az 
esztétikai kvalitásai. Valamikor a kommersz és olcsó 
kommersz és olcsó marad. És van, amikor meg- 
nemesítődik, átalakul. Ezek tanítanak és nevelnek, de 
ők is tanulnak olyan színészektől, akik elhozzák az 
eszköztárukat egy klasszikus színházi repertoárból.

— Beszéljünk a határátlépés kérdéséről.
Az érdekes igazán, ami változást okoz, valamit 
megváltoztat. Azt gondolod, hogy akkor már 
bekövetkezhet a változás, ha van a darabban 
valami érdekes, ám az egész nem elemi erővel 
működik? Több előadást azért hívtál el, mert vala
mi volt benne, de amúgy nem volt igazán érdekes. 
De ez alapvetően tudott annyira erős lenni, hogy 
elérje azt a szintet, hogy határátlépésről beszél
hessünk?

— Ez egy demonstráció, hogy ez is létezik. Nem 
csak a határátlépés foglalkoztatott. Van határátlépés 
is, mindig ott érdekes a művészet természetesen, azt 
tudjuk. De nekem az is érdekes tud lenni, ami jól meg 
van csinálva.

— Azt gondolod, hogy simán a „jólmegcsinált- 
ság” is érdekes?

— Ahogy egy sótartót egy székely parasztember 
kifarag.

— Úgy érzem, hogy ez más dolog. A színház 
mégis más, mint egy szépen faragott sótartó.
A „jólmegcsinált” darab amolyan semmiért 
egészen... Sok munka kicsit értelmetlenül... -

A m it év közben nem lehe te tt m egbeszé ln i
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— Nem arról van szó. A mellérendelésről 
beszélek. Legyen olyan is. Nem azt mondom, hogy az 
legyen a másik helyett, esetleg ellene. Nem így gon
dolkozom. Ez olyan, mintha leülnék a tengerpartra és 
azt mondanám, hogy a tenger harcol a kavicsokkal. 
Nem. A tenger a kavicsok mellett van. Ez egy szem
léletmód.

— Nem csak kizárólagosságokra és oppozí- 
ciókra gondoltam, de valami alapján mégiscsak 
ezeket választottad. Például Pintér Béla. Nagyon 
szeretem az előző produkcióit, a Népi rablétet 
például, de a Sehova kapuja nem tetszett.

— És a közönségnek?
— Akikkel én beszéltem, megoszlott. Persze 

ez mindig így van. De nagyobb hányadban hallot
tam negatív, mint pozitív véleményt. Talán kri- 
tikusabbak, akik látták az előzőeket...

— Pintér Béla most már olyan érdekes, hogy nem 
baj, ha nem tetszik az előadás, de jó ha látjuk, hogy 
hol tart. Ez is egy szempontom volt. Lehet vitatkozni, 
hogy ez most a sikerültebb vagy a kevésbé sikerült 
előadások közé tartozik, de nem tartom olyan mély
pontnak ezt az előadást, hogy ne képviselhetné a 
„pintérbélaságot” egy színházi találkozón.

— Szerintem nem csak a tetszésről van szó. 
Mert az, hogy tetszik/nem tetszik, az valóban a 
legszubjektívebb dolog, viszonylag kiszámíthatat
lan. Ami valamelyest számon kérhető, hogy szak
mailag mennyire állja meg a helyét. Talán lehet 
indokolni időnként azzal, hogy az előadás 
„jólmegcsinált”. De mint Platonovnál is láthattuk: 
ha a darabban ennél több nincs, halvány érv a 
sok munka, önmagában nem vértezi föl az 
előadást.

— Jogos a kritika a Platonovnál. Tudtam, hogy 
az a leggyengébb pontja a válogatásomnak. 
Valószínűleg ez egy etűd inkább, mint egy teljes 
előadás, és nagyon régen is játszották, így kicsit 
merev volt az egész. Már amikor kihirdettem, sokan 
értetlenkedtek. Talán három-négy ilyen típusú tévedés 
azért beleépíthető.

— Most jött ide az előbb Jordán Tamás, 
mondta, hogy szavazás lesz, jövőre hogyan 
legyen a válogatás. Szerinted ez az egykeség 
jobb, vagy szívesen megosztottad volna akár
a felelősséget, akár a problémákat, dilemmákat 
valakivel?

A  Nero, szere lm em  
(koreográfus: Horváth 
C saba) képvise lte  a 
nyíregyházi színházat 
és a m ozgásszínház 
m űfaját.
G azsó  G yörgy és 
Ladányi Andrea.

P in té r B éla  darabja, 
A S ehova kapuja

— Ugyanaz. Nekem könnyebb lett volna, ha hár
man vagyunk, vagy öten, mert nem minden az én 
képemre zúdul. Németországban mindig többen válo
gatnak egy ilyen színházi találkozóra. A végeredmény 
tekintetében viszont ugyanannyi kritika ért volna min
ket, csak talán jobban elviseltük volna.

— De neked személyesen mi a tapasztalatod 
ezzel?

— Én ezt élvezem, mert a hiúságomat birizgálja.
A másik pedig az, hogy nagy lehetőséget kaptam 
arra, hogy nézzek. De ha hárman vagyunk, a 
lehetőség akkor is megvan, csak akkor háromszor 
annyiba kerül a Színházi Társaságnak. Az utaztatá
som ötszázhatvanezer forintba került. Honoráriumként 
ötszázezer forintot kaptam, ami talán soknak hangzik,

Forgách A ndrás: „—  Nekem  könnyebb lett vo lna, ha 
hárm an vagyunk, vagy öten, m ert nem  m inden az én 
képem re zúdu l.”

de nem az, ha belegondolsz, hogy mennyit kellett 
utaznom, élnem és dolgoznom mellette. 
Németországban fejpénz van, előadásonként kapnak 
a zsűritagok száz márkát.

— Ha Jordán Tamás azt mondaná, hogy jövőre 
újra vállald el?

— Egyrészt ha jól megfizetnének, akkor nem 
csak jövőre, hanem még két évre is. Mert akkor lehet 
korrigálni. Az ember tanul és egy rendszert épít fel. 
Csak nagyon-nagyon sok időt felemészt, lehetetlenné 
teszi az alkotómunkát. Gyakorlatilag nem hevertem 
még ki íróként. Hogyha nem lenne olyan fontos szá
momra az a fajta magányos foglalatosság, akkor 
könnyű lenne csinálni, de ebből a szempontból ez egy 
veszteség is számomra.

(A beszélgetés június 15-én esett meg, azóta a 
szavazás lezajlott. Majdnem egyhangú volt a döntés 
az egyszemélyes válogatás mellett. A válogató 
személye még kérdés.) ■
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POSZT Poszt poszt,
avagy szépen, meghatón, andalítón

Mire is szolgálhat ez a poszt? Ki tudja? Hogy poszt-, 
ez meg az, vagy valakinek a posztja? A „poszt- 
értelmezési" tartományok egyik értelmezési 
lehetősége sem idegen a valóságtól. A POSZT így 
bensőséges jelképpé magasztosul, odaengedést, 
beengedést is jelent, de közös vállalást, az ügy 
felelősségének megosztását, szeretetteljes tudomá
sulvételét is egyszerre. Ez a POSZT (Pécsi Országos 
Színházi Találkozó) szolgálója a színházi ügynek, 
s egyben kiszolgáltatottja is a színháziak ügyének. 
Színházi, társasági esemény, ám mégsem maradt 
meg teljesen szakmai belügynek, bár igazi média
kuriózummá nem vált, de nem is fogadta senki 
kelletlenül.

Az új évezreddel együtt kezdődött el, s a hoz
záértők nagy jövőt jósolnak néki. Sodró, élményteli, 
színházi önismeret szempontjából nem haszontalan 
ez a POSZT.

Az általam látott előadások rendelkeznek közös 
pontokkal, egymásba szövődő gondolatokkal, ilyen 
például a közlés lehetősége, lehetetlensége, az 
önmegvalósítás mint legfontosabb eszköz, vagy 
csupán téma, de akár a ma érvényesíthető drámai- 
ság, az aktualizáltság, s az esztétizáló, stilizáló szín
ház szembenállása. A POSZT teljességét megtekintő 
nézőnek egy színházi állapotfelvételt, pillanatképet 
kell/lehet rekonstruálnia, Forgách András láthatatlan 
intenciói alapján. Ez a folyamat az erőltetett menet 
jelzővel illethető. Az előadásokra bejutás több 
nehézséggel bírt. Egyrészt a jegyhez jutás lehetetlen
sége okán, másrészt a színházi sleppből adódó, elő
csarnokban ácsingózó, masszaszerű tömeg jelentett 
még a jegytulajdonosok számára is csak heves 
könyökmunka árán ledolgozható veszedelmet.
A trópusi páratartalom, a fullasztó meleg, az emberi 
kipárolgások és parfümök keveredése alig-alig riasz
tott el valakit. A színház érzéki élvezet, egyszerre a 
bakfisok erotikája és az öregek vigasza, az ismétlődő 
csapdahelyzetek játéka és a titokkeresés izgalma, 
mindenki találhat benne valamit, ami neki öröm.

Napló szerelmeimnek

Június 13.
Ibsen Nórája este hatkor kezdődött, hatalmas tömeg 
érdeklődésével. Az előadás unalmasra sikeredett, de 
nem a klasszikusok unalma volt. Eszenyi Enikő 
modorosán játszott, pedig visszafogottan kezdett.
(A legjobb női főszereplőnek járó díjat persze ő kapta, 
bár átvenni már nem volt módja). Egész színházi 
spektruma megszólalhatott, Micimackótól lonesco 
Tanítványáig, visszaköszöntek az eszenyis

A vígszínházbe li Nóra, am e lynek c ím szerepéért 
E szenyi E nikő a leg jobb  női fősze rep lő  d íjá t 

nyerte el. Partnere: B enedek M ik lós.

hangütések, gesztusok, a színész erős egyénisége 
átütött a szerepen. Felróható ez hibaként neki? A 
közönség nagyobb része élvezte amit látott, kisebb 
része fanyalgott, cöccögött, illetve a szünet után visz- 
sza sem jött. Eszenyi harsány játékmodora adódhat a 
Vígszínház méretéből, mármint hogy itt, Pécsett talán 
feleakkora színházban ugyanúgy tüsténkedett a szín
padon. Az előadás értékét nem Eszenyi Enikőben lát
tam, Hegedűs D. Géza pendítette meg azt a valamit, 
amit emberinek lehetne talán leírni. Emberinek, vagy 
testinek, vagy organizmusnak, vagy meztelenségnek, 
ösztönnek és hitelességnek. A második felvonásban 
egy fotel mögött anyaszült meztelenre vetkőzik 
Hegedűs D. Géza, az oldalt ülő nézők kivillanó 
fenekét, nemi szervét is láthatják, s a későbbiekben 
mint valami hízásnak indult germán majomember, 
afféle törpe Tarzan, egy szál pokróc-ágyékkötőben, 
mezítelen felsőtesttel játssza szerepét. Vajon miért 
kellett elbújtatnia Marton Lászlónak, mikor azt nem 
indokolja a színpadon semmi? A Vígszínház hatalmas 
befogadóképességű nézőterének erkölcsei 
védelmében? Az előadásban Kis Mari és a két karak
terformáló színész (Benedek Miklós, Gálffi László) 
tanítani valóan játszottak.

Június 14.
A test hasonlóan hangsúlyosan szerepelt a Nero, 
szerelmem című groteszk mozgásszínházi produk
cióban. Az egyik jelenetben Gazsó György fejjel lefelé 
lóg egy vasrúdról, lengedez, üvölt félmeztelenül. Üvölt 
perceken át. A színészről lefoszlik minden intellektus, 
ahogy lóg s üvölt. A hasi légzés miatt döbbenetessé 
válik a férfitest. Ahogy beszívja a levegőt, úgy 
a méretes has ki-kidagad, behorpad, s a bőr alatti, 
a zsírpárnák kontúrjai kirajzolódnak. Elemi erővel 
csak testté és hanggá válik a fejjel lefelé lógó Gazsó. 
Groteszk mozgásszínház ide vagy oda, ez talán 
az egyik legerősebb színházi pillanata a POSZT-nak. 
A tudattalan üvöltése, a sznob művészieskedést, 
esztétizálást nélkülöző hang, ami belülről szólal meg, 
a döbbenet és a félelem elemiségét veszi vissza 
a lélekbe. Nincsen individualitás, csak egy őrült, 
megszállott alak, akit magába fogadott egy színész. 
Mégis megmarad önmagának. Megfoghatatlan, 
felfoghatatlan belső realitást volt képes teremteni 
Gazsó, amit megérzett a nézőtér. Ahogy Gazsó az 
átélés groteszk mivoltával, úgy Ladányi Andrea majd
nem a mozdulatot is nélkülözve, szinte mozdulat
lansággal, csak a belső feszültséggel megvalósított 

várakozás tökéletességével 
nyűgözött le. Sokáig volt mozdulat
lan. A teste, mint a marionettbábu 
lába, karja, törzse, azt csinálja, amit 
kell, ahogy belső tartása mozgatja. 
Titkos és fontos pillanatokat mutatott 
meg mozdulatlanul. Az előadásban 
volt valami a nem európai 
szellemiségből. Az nem kifejezetten 
európai színházi gyakorlat, ha a 
színész koncentrációjával közvetlenül 
hat a nézőre, mozgása intenzíven 
hat a képzeletére. Azonban a ren
dezés, a koreográfia (Horváth Csaba) 
a váltásokkal megfosztja a szakrali- 
tás élményétől a nézőt, s elviszi 
az előadást a mégis európai felé, 
groteszkként oldozza fel a nézőt 
a lenyűgözés alól.
Epres Attiláról szólt a La Bete 
(A bohóc) című Bodolay-rendezés.
És a máról. Az előadás Dávid Hirson 
darabjából készült, s a rendező maga 
ültette át veretes magyar nyelvű 
alexandrinusokba a szöveget. A cím
szerepet alakító Epres Attila nem egy 
vígjátéki bohócot mutat meg, amint 
azt az eufemizáló címlap hirdeti, 
hanem valóban eredeti vadbarmot, 
mint az a cím eredeti jelentése.
A gagyi és a magas művészet 
találkozása a hatalommal egy szín-, 
pádon, áttételes szellemi-közéleti
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A  S zikora-fé le  A m adeus. M ozart: A lfö ld i Róbert.

diskurzus mai felhangokkal. Fárasztó, szórakoztató, 
unalmas, érdekes, hideg, meleg, mindenféle és sem
milyen ez az előadás. A máról szól, a dáridóféle értel
metlen televénykultúra győzelméről az önmagában 
bízó elitkultúra felett, és Epres Attila ötszázsoros 
monológjáról is szól, mely minden értelmet nélkülöz, 
s úgy kb. 40 percig tart. Moliére úr színházának 
parafrázisa ez (poszt-Moliére), a XVII. századi 
vígjátékok ruhái, az abszurditásig komikus stílus és a 
sorvégen csengő rímek, a mindvégig skandált jambu- 
sok iszonytató erejűek. A darab a legnagyobb szín
házi lehetőségeket rejtette magában, s a teljessége 
kifejtetlen maradt.

Június 15.
A Merlin Színház Atlantis Társulatanak Rómeó és 
Júlia-előadása a látványvilága miatt kerülhetett a 
versenyprogramba. Videóinstalláció gumírozott felü
letre, amelyen és amely alatt folyik a játék. Öt-hat 
percre teljes szürreális képzőművészeti élmény, 
amúgy egy bordakosár díszlet, egyéb semmi különös. 
A színészek zavaró beszédtechnikai hiányosságokkal 
küszködtek, de a test, a meztelenség és az ösztönök 
itt is kérdésekre ingerelnek. A Júliát alakító színésznőt 
(Bognár Anna) a nászéjszakán megmutatja nekünk a 
maga gyönyörű meztelenségében Horgas Ádám 
rendező. Ám a szeretkezési jelenetben a teljes női 
meztelenség egy fél férfi meztelenséggel találja 
szemközt magát. Érthetetlen férfisovinizmus, vagy 
csak prüdéria? (A vizuális élmény maradéktalansága 
el is vitte a megfelelő díjat.)

A POSZT legnagyobb közönségsikerét Peter 
Shaffer Amadeusa érte el. Látványos Szikora-szín
ház, kifejezetten a gyönyörködtetés célzatával. A fő
szerepben az éppen aznap 76 éves Darvas Iván mel
lett Alföldi Róbertét láthattuk, s azt a Létay Dórá, aki 
beugrásával már mentett meg Pécsett előadást, 
méghozzá a Pillantás a hídról-t. Olyan tömegű érdek
lődés volt, hogy a karzaton, a székek mögött is három 
sorban álltak a kezdéskor az ötezer wattos reflektorok 
alatt. Az előadás a színész nagyágyúk mellett a Rolla 
János vezette Liszt Ferenc Kamarazenekarnak 
köszönhette a sikerét, de az is lenyűgöző volt, ahogy 
Alföldi Róbert zongorázott. Szikora János néhány 
ötlete rengeteg vizuális hatáselemmel bővült, 
szélesvásznú, színes összművészeti előadást ered
ményezett. A kritikai megbeszélésen olyan fals, 
szőrszálhasogatásnak tetsző, már-már politikai indula
tokat sejtető vádak is elhangzottak, ami méltatlan volt 
a POSZT-hoz . (A legjobb rendezői díjat viszont 
Szikora vitte haza.)

Június 16.
A Salemi boszorkányok Bagó Bertalan-féle adaptá
ciójáról távozott el félidőben talán a legtöbb néző.
A szekták destruktív hatására kihegyezett előadás 
groteszk gyorsasága, metsző, éles gesztusai sem 
koherens kritikát, sem izgalmas előadást nem ered
ményeztek. Többször azon kaptam magam, hogy 
unalmamban a nézőket vizsgálgatom, s hogy a tőlem 
nem messze ülő Gubás Gabin felejtem a szemem.

Nézőként, vagy az off-programok szereplőjeként 
rengeteg hazai „sztár” töltötte ideje nagy részét a 
belvárosi teraszokon, sétálóutcákon, tereken. Például 
a Széchenyi téren kialakított második könyvheti 
sátortábor színpadán naponta gyerekprogramok 
sokasága mellett írókat is láthattunk, velük többnyire 
Turczi István beszélgetett. Nem úgy Vámos Miklóssal, 
aki egymaga kiállt a párszáz ember elé, és csak úgy 
beszélt magáról, röpke háromnegyed órát. Vámos a 
maga visszafogott módján hirdette írói nagyságát is.
A feldolgozhatatlan mennyiségű program esetleges 
minőségi különbsége sem okozott problémát, hiszen 
lehetőség volt az azonnali továbbsétálásra. Akinek túl

bizarr volt a Dante Kávéház kiállítótermében elhe
lyezett műtárgyak egynémely eleme, például a fél
bevágott műanyag babába töltött egérembriók 
látványa, vagy a disznóbőrből varrott önarckép, az 
vigasztalódhatott diafilmekkel, színészköltők versein, 
az esti fesztiválsátras (sörsátor?) koncerteken.

Kinek és miről szólt a POSZT? A szakma magá
nak készítette a POSZT-ot, de a pécsi közönség 
nagyobb részt követelt belőle, mint azt gondolták 
volna a szervezők. Olyan előadásokat akartak látni 
a bemerészkedő nézők, amelyek nem a legmagasabb 
művészetről szólnak, nem a legaktuálisabbak, hanem 
igényesen kivitelezett tragédiák, lenyűgöznek, s az 
imádható színészek nem sértenek közízlést. Szépen. 
Meghatón. Andalítón. A nem szakszerűen néző néző 
nem az okulás, hanem az élvezet, nem a megértés, 
hanem a katarzis mellett tette le a voksát. Mert a 
néző volt a zsűri. Nyájas Olvasó, s Tisztelt Közönség! 
A színház rólunk szól. ■

V ám os a város  közepén
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POSZT előtti állapot
Nemzetközi Egyetemi Színjátszó Fesztivál

Pécs 2001. június 8-10.

2000 tavaszán úgy tűnt, hogy a saját játszóhelyét elvesztő Janus Egyetemi 
Színháznak egy időre le kell mondania az egyetemi színjátszó fesztiválok 
házigazda-szerepéről. S bár a debreceni Kalipszis Egyetemi Színpad átvállalta 
a találkozó megszervezését, és így május elején Debrecenben léptek fel az 
egyetemi illetve főiskolás csoportok, a pécsiek nem adták fel. Mi több, a korábbi 
évek kedvező tapasztalatain felbuzdulva szélesítették a résztvevő csoportok 
körét, és idén már határon túli produkciókat is meghívtak. Heroikus vállalkozás 
volt ez az utánpótlás kinevelésével és egy új állandó színházi hely keresésével 
foglalatoskodó JESZ-től — le a kalappal. Nem feltétlenül a szervezésen múlott, 
hogy ez a találkozó nem teljesen úgy sikerült, mint a korábbiak. A produkciók 
színvonala hullámzóbb, a JESZ pedig fáradtabb volt, s ez leginkább saját előadá
saikon (Gyász szív, Bolond Helga) volt 
érezhető. A Tóth András Ernő és Mikuli 
János által rendezett két JESZ-es 
produkció keretbe foglalta a fesztivált.
Mindkét előadás, mely a két rendezőtől 
már ismert stílusban, a csapattól meg
szokott színvonalon valósult meg, a 
találkozó erősebb mezőnyéhez tartozott.
Az egész fesztivált valami fura túlhaj
szoltság jellemezte: két nap alatt kilenc 
előadás és három szakmai vita pörgött 
le rohamtempóban. Ennek oka az volt, 
hogy a szervezők, csatlakozva az 
Országos Színházi Találkozó OFF 
programjaihoz, a nagy rendezvény 
indulása előtti két napba próbálták 
összesűríteni a programot.

Az ötlet alapvetően nem rossz, 
rengeteg előny származik a fúzióból, de 
egy egyetemi fesztivál kétségkívül na
gyobb vonzerővel bír, ha vele egyidőben 
kevés csábító színházi esemény van a városban. Nézőben így sem volt hiány, 
a csoportok ott ültek egymás előadásain, de a korábbi évekhez képest mintha 
kisebb „külső” érdeklődés kísérte volna a programokat. Az egyetemi színjátszás 
felvirágoztatásán töretlen erővel dolgozó JESZ-esek számára fontos mérföldkő 
volt ez az idei rendezvény, a nyitás és a próbálkozás éve. S még ha elgondol
kodtató is, hogy érdemes-e ennyire szorosan a POSZT-hoz kapcsolódni, azon 
nincs mit tépelődni, hogy egy határon túlra is kitekintő, onnan csoportokat 
vendégül látó egyetemi fesztiválnak létjogosultsága és reményteli jövője van.

A határon túlról két kolozsvári, egy zentai és egy pozsonyi társulat szerepelt 
a programban. A kolozsvári Maszkura magyar anyanyelvű csapat, Petrescu Tréfa 
című darabját játszotta Orbán János Dénes fordításában, melyben a szerző Káin 
és Ábel bibliai történetét írja újra egy mai vallatás szituációjában. A másik 
kolozsvári társulat az amatőr fesztiválok egyik kedvelt örökzöldjét, Arrabal Majális 
a harcmezőn című rövid abszurd játékát mutatta be román nyelven. A sok 
ügyetlenség, pontatlanság mellett a két előadás közös erénye volt egy-két 
kiemelkedő színészi alakítás. Sajnos elmaradt a skopjeiek Poe novellájának 
adaptációját bemutató előadása, helyettük, beugrással, három zentai fiatal a 
Horvát Színházban csinált „perfomance-ot". A hosszúra nyúló és nem túl mozgal
mas produkcióban a váratlanságot és egyszeriséget egyetlen gesztus, az egyik 
szereplő hosszú hajának levágása jelentette.

Ritkán átélhető színházi élményt nyújtott viszont a pozsonyi 
Színházművészeti Akadémia Osztrovszkij-előadása, amelyet Czajlik József 
rendezett. A darabot tisztességesen átszabták, a saját ízlésükre formálták, s így 
például a Szegény menyasszony férfiszerepeit is lányok játszották. A színházi 
stílusok színes kavalkádjában a végletesen önreflexív, metaszínházi elemeket 
tartalmazó játéktól az operaparódiáig minden lehetőséget végigzongoráztak.
A különböző játékmódokban ugyanannyira otthonosan mozgó színészek kiváló 
szakmai felkészültségről és hatalmas játékkedvról tettek tanúbizonyságot.
A szlovák nyelvű előadásban egyes szavak, mondatok, szerzői instrukciók ma
gyarul hangzottak el, de ezek az átfordítások belesimultak az előadásba, sót 
külön humorforrásként szolgáltak, de egyszer sem érezhettük, hogy olcsó

gegként élnek az eszközzel. Az átfordításokból születő játék titka abban rejlett, 
hogy miközben egy magyar ajkú közönség azon törte magát a nézőtéren, hogy 
mind többet megértsen a szlovák beszédből, a játszók egy-egy lényegtelen infor
mációt tartalmazó magyar mondattal lakatták jól nyelvéhségüket. Az előadás 
második részében, amikor már hozzászoktunk ehhez a gonosz nyelvi tréfához, 
szépen lassan a tartalmas, sőt legfontosabb mondatok kezdtek magyarul 
elhangzani. Czajlik József rendező az első széksor szélén ülve, szerényen 
meghúzódva végigkövette az előadást, itt-ott halkan közbeszólt, intett, bólintott, a 
hozzá forduló tétova szereplőit tanáccsal látta el, s néhány instrukciót felolvasott 
magyarul. A produkció a színházi alaphelyzetre, a színészi létmódra folyama
tosan reflektálva, az előadás világából kilépve, kiszólva, a történet erején

keresztül egyszerre volt megrázó és 
felszabadítóan játékos.
A pozsonyi színművészetisek előadása 
láttán még inkább elszomorító volt a 
budapesti Színház- és Filmművészeti 
Egyetem (le)szereplése a fesztiválon. 
Rejtély, hogy az annyi jó vizsgaelőadás 
közül miért éppen a három végzős 
musical szakos színész prózai produk
cióját hívták meg Pécsre. (Igaz, a szín- 
művészetinek a POSZT programjában 
bőven volt alkalma helyreállítani a tekinté
lyét: a végzős prózás színészek két 
előadása, az Alkésztisz és a Liliom, 
valamint Bodó Viktor rendezővizsgája, az 
Oidipusz egyaránt vállalható, izgalmas 
produkció.) Nemcsak a darabválasztás 
volt elhibázott (John Pielmeir: Ágnes), de 
hiányzott az erős rendezői invenció és a 
meggyőző erejű, szélesebb eszköztárból 
dolgozó színészi játék is ahhoz, hogy az 

előadást a tökéletes érdektelenségből kimenekítsék.
A korábbi fesztiválokról már oly ismerős debreceni csoport, a Kalipszis nem 

engedve korábbi makacs elképzeléseiből újra nagy fába vágta fejszéjét. Nem 
sikerült nekik Agatha Christie-t, Heideggert és Tóth Csabát, a rendezőt egy 
előadás erejéig összeboronálniuk. A Tíz kicsi néger és az idő a civil ügyetlen
ségükkel küszködő fiataloknak túl nagy falatnak bizonyult.

A szegedi Scene House hasonlóan makacsul, de sikeresen tartja magát vál
lalt szerepéhez: a kortárs angol illetve amerikai drámák angol nyelvű előadására 
elhivatott csoport idén Patrick Marber Closer című (Budapesten Egymásban 
címen futó) drámáját játszotta. Marber drámájának hétköznapiságán és 
trágárságán túllépve, profi színészeket meghazudtoló egyszerű és tiszta játékkal, 
mértéktartó naturalizmussal bontották ki a darab mély emberi tartalmait.

A szakmai beszélgetéseken komoly elemző munka folyt Pinczés István ren
dező és Balikó Tamás vezetésével. Később a POSZT ügyei miatt távol maradni 
kényszerülő Balikó Tamás helyére Solténszky Tibor dramaturg ugrott be, hogy 
segítse a beszélgetéseket, amelyeken a Színház- és Filmművészeti Egyetem 
elsőéves dramaturg szakos hallgatói is részt vettek, hozzászólásaikkal gazdagít
va az értékelési szempontokat.

A JESZ elképzelése szerint a jövőben tovább bővülne a meghívott külföldi 
produkciók köre, mely újabb nehézségek elé állítja a szervezőket. Örökös problé
ma marad a meghívott előadások szakmai színvonalának előzetes felmérése, 
amelyet megbízható forrásokból származó információkkal lehet csak pótolni.
Több idegen nyelvű előadás szerepeltetésével elképzelhető, hogy szükségessé 
válik majd a szinkrontolmácsolás vagy másféle nyelvi segítség (például részletes 
szinopszis magyar és angol nyelven).

Biztató jel, hogy idén a Pécsi Nemzeti Színház segítségével működő, sok 
problémával küzdő JESZ-nek mégis sikerült megszerveznie a fesztivált. Ez 
alapján remélhető, hogy az elkövetkező években, amikor a színház újra saját ját
szóhelyet teremt magának, és az új tagokból ütőképes csapatot nevel ki — mind
kettőre komoly esély van —, erős, szakmailag magas színvonalú nemzetközi 
egyetemi találkozót láthat vendégül a város. ■

Ritkán á té lhe tő  színházi é lm ény t nyú jto tt a  pozsonyi S zínházm űvészeti 
A kadém ia  O sztrovszk ij-e lőadása , am e lye t C za jlik  Józse f rendezett.
A  S zegény m enyasszony fé rfisze repe it is lányok já tszo tták.
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Megkerülhetetlen és elengedhetetlen, hogy 
szót adjunk a Pécsi Országos Színházi Ta
lálkozó szülőatyjának, Jordán Tamásnak. 
Ezért és persze nem csupán ezért kértem 
beszélgetésre.
Rekkenő szombat délután, egy nappal a be
fejezés előtt elcsíptünk egy kellemes fél
órát. Fáradtsága, kimerültsége leírhatatlan. 
Ereje és hite töretlen.

Jordán
a nagy organizátor

— Látja már az alagút végét, vagy még nyakig 
ül a gondokban, a szervezési nehézségekben?

— Látom, szerencsére, bár még hátra van a 
versenyprogramból és a külső programokból is 
néhány. De én most már érzem, hogy ez jól sikerült.

— Megkönnyebbülés?
— Nagy-nagy megkönnyebbülés. Tele voltam egy 

csomó szorongással, kérdőjellel.
— Tulajdonképpen egy hétbe sűrűsödött egy 

egész év munkája.
— Sajnos nem volt egy egész év. És ez a baja.

A munkálatokat csak januárban tudtuk elkezdeni. De 
most a következőre lesz egy évünk, hiszen úgy gon
dolom, hogy az előkészítő munkákat azonnal el kell 
kezdeni, ha befejeződött az előző.

— A sorban ez a huszadik szakmai találkozója 
a magyar színházaknak. Voltak jó emlékű (pl. 
Szeged), és katasztrofális emlékű (pl. Győr) fesz
tiválok. Nem kérdés, hogy meg kellett-e újulnia. 
Miben kívántak szakítani, és mit kívántak 
megőrizni az előzőekből?

— Amit változtatni kellett, az nyilvánvaló. FESZ
TIVÁL kellett, igazi, a szó szoros értelmében. Állandó 
helyszínnel. Nem lehet vándorfesztivál. Képtelenség 
minden városban kipuhatolni a város érdeklődését, 
felkelteni a kíváncsiságát, megtalálni az adottságokat, 
a lehetőségeket, a jó helyszíneket, s még azonos 
szintre is hozni őket. Nem véletlen, hogy a világban
a nagy fesztiválok egy-egy város nevéhez kapcsolód
nak: Avignon, Nancy, Edinburgh. Az is nagyon fontos, 
hogy a város, amelyik befogadja a fesztivált, az

sajátjának is tekintse, hiszen ez mindenképpen építi 
az arculatát. Pécs számomra olyan helynek tűnt, 
mintha egy fesztivál otthonának született volna, 
mintha egy ilyen rendezvény díszlete lenne. A fesz
tiválhoz ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy a szak
ma minél nagyobb számban képviseltesse magát. 
Fontos, hogy tudjunk szállást adni ezeknek az 
embereknek, színháziaknak és kritikusoknak 
egyaránt. Az egész légkörét a város adottságain túl 
az határozza meg, hogy mi milyen viszonyban tudunk 
lenni egymással, hogy lássuk egymás előadásait és 
tudjunk róluk vitákat, beszélgetéseket 
kezdeményezni. Erre a korábbi években nem került 
sor. A szakmai beszélgetések érdektelenségbe fullad
tak. A mostani fesztiválnak az már nagy eredménye, 
hogy a délelőtti szakmai viták tömegeket, többször 
akár 100 embert is vonzottak.

— Van valami komolyabb szakmai hozadéka 
ezeknek a vitáknak? Vagy kimerülnek a jó hangu
latú együttlétben?

— Sajnos nem tudtam elégszer jelen lenni, de 
mindenképpen hasznos. Sokan kritizálják ezt a for
mát, hogy ki kell állni, mikrofonba, felkészülten, idő
korlátok között kell megfogalmazni mondanivalójukat, 
de hát nem alakult ki még az sem, hogy a párbeszéd 
milyen legyen. Ez is most kezdődik.

— Hogy a fesztivál és a város viszonya
a jövőben jól alakuljon, elengedhetetlen, hogy a 
mindenkit leginkább érdeklő versenyprogramokra 
a pécsi közönség is bejuthasson. Ez most nem
igen sikerült. Lát-e megoldást?

— Hogyne. Nem tudtuk, hogy ekkora lesz az 
érdeklődés. A fesztiválokhoz kicsit hozzátartozik, hogy 
nehéz előadásokra bejutni, de ami itt volt, az már 
valóban sok. Nem csupán civilek, de kíváncsi szak
mabeliek is sokszor kinnrekedtek.

— És ami még rosszabb, fizető nézők kény
szerültek jegyük visszaváltására.

— Igen. Többet kell játszani. Jövőre azt 
képzeljük, hogy mindössze tíz produkció lesz
a versenyprogramban, tíz napig tart a fesztivál, a 
nagyszínházi produkciók kétszer lesznek láthatók, 
a kamara-előadások pedig akár 3-szor is. És 
versenyprogramot egy nap csak egyet játszunk, mert 
ez a forma nagyon kimerítő volt. Talán a 
színészeknek is hasznos lesz, hogy lesz némi helyi 
rutin, mire a zsűri elé kerül a produkció, mert egyet 
már játszanak közönség előtt. Szeretném elfogadtatni 
azt a koncepciót is, hogy kizárja magát az a produk
ció a verseny lehetőségéből, amely nem tud legalább 
150 fős nézőteret állítani.

(Ezért az ötletért a záróbeszélgetésen már kis 
híján Jordán torkának ugrott a művészvilág. A szerk.)

— Nagyon megosztja a közvélekedést, hogy 
civil emberekből álló zsűrit ruháztak fel szakmai 
díjak odaítélésére.

— így van. Sokan ellenezték, sokan pedig azt 
mondták, hogy ennél jobb ötletet el sem tudnak 
képzelni. Ha szakmai zsűri van, akkor szinte minden 
esetben kifogásolják a zsűri összetételét. Nincs olyan 
zsűri, amellyel a szakma, a közvélemény meg lenne 
elégedve. Magam kíváncsi vagyok, mi lesz ennek az
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eredménye. A világon jó zsűri nincs, ez biztos. Hát 
ez most a lehetséges rosszak egyike. Nem lőhetnek 
nagyon mellé. Vegyünk egy példát: férfi főszerep: 
Haumann Péter, Epres Attila, Hegedűs D. Géza, 
Darvas Iván. Bármelyiket választja a zsűri, nem 
mondhatja senki, hogy milyen hülye döntés. Talán a 
díszletnél, jelmeznél nem ilyen egyszerű megítélniük,

K aszting, m óka, kacagás

de nem hinném, hogy annyira tévednének. És mi van, 
ha igen. Magam is megéltem már igazságtalan szak
mai döntést, de ez beletartozik a pakliba. Avatott 
zsűrinél is. Még az is lehet, hogy kihoznak valami 
nímandot. Nagy a hisztéria, de én nem értem, hogy 
mit gondolnak, hogy mit fog a civil zsűri elhibázni? 
(Azért a félelmek itt-ott nem tűntek alaptalannak — 
a szerk.)

— Kicsit más, de nagyon is ide illő téma, a 
POSZT design-ja. Ötletes, ízléses, profi. Kik van
nak mögötte?

— Sajnos ez még Magyarországon nem elterjedt, 
hogy egy projekt költségvetésének 10-15%-a a rek
lámköltség. A közvélekedéssel ellentétben szerintem 
nem kidobott pénz, sőt nagyon is megtérül.

Szerencsére megtaláltuk a legjobb partnereinket erre: 
Horgas Péter, László Csaba találták ki és készítették 
el az arculatot, Herner Dániel az internetes oldal 
szerkesztője, hiszen ma már ez is borzasztóan 
fontos, hogy az információ azonnal elérhető legyen 
bármilyen távolságból.

— Mindehhez, amiről eddig beszéltünk, 
rengeteg pénz kell. Sok helyről tudható már, hogy 
a városvezetés és a kormányzat egyaránt 30 mil
lióval támogatta a POSZT Kht.-t, a további tízmillió 
pályázatokon szerzett pénz. Az is elhangzott már, 
hogy ez az összefogás egy minden pártérdeken 
felüli, tisztán szakmai egység. Létezik ilyen?

— Annyira létezik, hogy éppen most beszélget
tünk kollégákkal arról: milyen döbbenetes, hogy ez 
az egy hét olyan volt, mintha rezervátumban lettünk 
volna, senki semmilyen politikai kérdéssel nem 
foglalkozott. Ami általában azért egyáltalán nem 
jellemző.

— Tisztán látszik, hogy ön elképesztő energiá
val és töretlen hittel képes szervezni. Jordán 
Tamás tényleg nagy organizátor? És Jordán, a 
művész hol van ilyenkor? Művészi pályája nem 
sínyli ezt?

— Azt gondolom, hogy én ezt tényleg jól tudom 
csinálni. Nem először vágok hasonló rendezvény 
szervezésébe. Ez megy nekem. Össze kell tudni
a dolgokat egyeztetni. Nem lehet másképp. Ez az 
időszak csak erről szólt, ha ez lezárul, azonnal elkez
dem Moliere A fösvény című darabjának címszerepét 
próbálni a Kőszegi Várszínházban. Akkor és ott csak 
az lesz.

— Tegnap este láttam a Kispál és a borz kon
certen a Dante Caféban. Hivatalból járt ott, vagy 
kedveli?

— Minden produkcióba belenéztem, de a Kispált 
szeretem... ■
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tünk is. Az „itt és mosf-nak ugyanis egészen külön
leges varázsa van, s ezt ez alkalommal is nagy öröm
mel tapasztalhattuk. A show- és burleszk-elemek 
aránya ugyan időnként eltúlzottnak tűnt a műsorban 
(amelyet Mácsai Pál felkészülten és szellemesen, 
minden váratlan helyzetre jól reagálva vezetett), 
mégis maradandó az élmény, amelyet az egyes 
művészek (különösen szólóban) nyújtottak. Szakcsi 
Lakatos Bélát a „Karaván” c. dzsessz-standard 
„komolyzenei” előadására kérte fel a közönség, 
s produkciója lélegzetelállító volt, még zenésztársai is 
ámulva hallgatták. A témát számtalan változatban

SELMECZI PETER

Művészeti Gimnázium, június 13.

Zongora
párbaj

Darvas Ferenc 
Jávori Ferenc 
Selmeczi György 
Szakcsi Lakatos Béla 
Km.: Mácsai Pál — konferansz 
Lőrinc Zsuzsa — ének

Egy nagyon nemes hagyomány, a közönség előtti 
rögtönzés felélesztését tűzték ki célul Selmeczi 
György és barátai, akik a zene világának különböző 
— mint kiderült, egymástól nem is annyira távolálló — 
pontjairól érkeztek. Manapság az improvizáció 
fogalmát többnyire a dzsesszel társítjuk, holott nem is 
olyan régen (mintegy 150 évvel ezelőtt) még elképzel
hetetlen lett volna „komolyzenei” koncert a közönség 
által feladott témákra való rögtönzések nélkül. Chopin 
és Liszt egyaránt nagy mesterek voltak ebben, bár a 
„vonat" témája (egyik levelének tanúsága szerint) még 
ez utóbbinak is okozott némi nehézséget. Később ez 
a kedves szokás fokozatosan elhalt, hogy átadja 
helyét a tökéletesen „profi”, lehetőleg minden 
esetlegességet nélkülöző mai koncertezési módnak. 
Sokat nyertünk ezáltal, de legalább annyit veszítet

bemutatta: augmentálva a basszusban, káprázatos 
virtuozitású romantikus felrakásban; barokk inven
cióként, imitációs játékokkal; egészen különleges 
impresszionista akkordok kíséretében, s persze — 
egy kis hazaiként — dzsesszes ritmikával és meg
oldásokkal is. Nem kevésbé volt szenzációs Selmeczi 
György Mozart „Török induló"-jának témájára 
rögtönzött impresszionista darabja sem, amelyet 
valóban megírt darabként is hallgathattunk, annyira 
lekerekített, s mindamellett annyira ábrándos, halk 
szavú és szép volt. Hallották-e már Beethoven V. 
szimfóniája híres első tételének témáit — mint 
tangót? Darvas Ferencnek ez láthatóan nem okozott 
gondot: pár másodpercnyi gondolkodás után olyan 
magabiztossággal játszotta el így, mintha mindig is 
tangó-standard lett volna. Az este legkiemelkedőbb 
pillanatai mindenképpen ezek a szóló-teljesítmények 
voltak. Selmeczi György azonban kifogyhatatlannak 
tűnt az ötletekben, s ezeket érdemes külön is megem
líteni, hátha a jó példa ragadós, s máshol, mások is 
örömet szerezhetnek vele a közönségnek. Elhangzott 
a „Holdvilágos éjszakán...” kezdetű dal, Lőrinc Zsuzsa

előadásában, viszont négyféle zongorakísérettel.
Ezek közül kiemelkedett Jávori Ferenc klezmer- 
változata a maga kicsit édes-bús, keleties ízeivel. 
Megénekeltették a közönséget is, méghozzá kánon
ban: a „Pál, Kata, Péter” jól ismert dallamára ezúttal 
mint „alapra" improvizáltak, két zongorán, egyszerre 
négyen. De láthattunk zenei „forgót" is (a pingpong
játék mintájára) két zongorán, sőt, a műsor vége felé 
már négyen álltak oda egy zongorához, forgószerűen 
váltogatva egymást a klaviatúra előtt. Ezeknek a 
show-elemeknek a zenei színvonala már korántsem 
volt kiegyensúlyozottnak mondható: érezni lehetett 
a közös gyakorlás hiányát, s különösen a funkciók 
megosztásának hiányát; azt, hogy nem tisztázódott, 
ki az, aki kísér, ki az, aki szólózik. Ez olykor megle
hetősen kakofón hangzást eredményezett. Bár ilyesmi 
többször is előfordult az este folyamán, a közönség 
szemmel láthatóan nagyon élvezte a műsort, s én 
sem szeretnék a „gyomorbajos kritikus” szerepében 
tetszelegni. Sokkal fontosabbnak tartom e „zongo
rapárbaj” mélyebb tanulságait. Az egyik az, hogy 
klasszikus (Selmeczi), dzsessz (Szakcsi), klezmer 
(Jávori) és a hagyományos könnyűzenét mindig kellő 
iróniával játszó zenész (Darvas) találkozott ez alka
lommal a színpadon, és megtapasztalhattuk, hogy 
koránt sincs akkora ellentét a különböző műfajok, s 
különösen azok művelői között, mint ahogy az a 
merev és pontatlan elnevezésű („könnyű”, „komoly”) 
kategóriákat használó közgondolkodásban megje
lenik. A másik: az az öröm, amely a rögtönzött, élő 
zene hallgatásakor magával ragad bennünket, vissza
ad nekünk valamit azoknak a koroknak az ízéből, 
amikor egy magas színvonalú produkció még nem 
csak reprodukciós formában jelentkezhetett. Nagyon 
jó ötletnek bizonyult Selmeczi György 
kezdeményezése, s csak remélhetjük, hogy 
hamarosan folytatásra is talál.

Jávori Ferenc 
S elm eczi G yörgy 
S zakcs i Lakatos Béla 
D arvas Ferenc

KÓTAI PÉTER

Pécsi Galéria — június 14.

@@© estek
KATT — Az Évezred Utolsó Kattintása címmel az 
@@© formáció és az OCTOGON magazin tavaly 
fotópályázatot hirdetett. A kiírás szerint 2000. decem
ber 31-én éjfélig készült képekkel lehetett nevezni 
civil-családi, fotóamatőr és professzionális kategóriák
ban. Olyan fényképeket vártak, amelyek jeiképsze- 
rűen, „az ezredforduló várakozásokkal és aggodal
makkal teli életérzését sűrítve, elemi erővel képesek 
megjeleníteni”, valamint „Magyarország lehető legvál
tozatosabb képi keresztmetszetét adják”. A képeket 
„időkapszulába” zárva 99 évre a föld alá temetik, 
okulásul a jövő embereinek. Kíváncsian vártam tehát 
a nagy nyilvánosságot kapott, neves közéleti szemé
lyiségek közreműködésével, nagy cégek támogatásá
val szervezett pályázat eredményét. A képeket 
Budapesten a Westend Áruházban mutatták be.
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A beérkezeti anyagból projektoron láthattunk válo
gatást a Pécsi Galériában.

A kiállítás azonban súlyos csalódást okozott.
A képek nagy része a legszokványosabb szilveszteri 
képekből állt, amelyekkel bármelyikünknek tele van 
a szekrénye alja. A jól ismert témákban, mint a 
fényképezkedés a kedvenc kutyával, macskával; 
baráti társaság mulatozása vagy a beállított ironikus, 
poénos képek — mindezekben igencsak nehezen 
lehetett felfedezni bármiféle „üzenetet’’, jel
legzetességet vagy metaforikus szándékot. A legtöbb 
kép készülhetett volna bármilyen országban, bár
mikor, mint ahogy milliószámra készülnek is hasonló 
képek a világban. Mert igaz, hogy ezek a túlexponált, 
életlen, rossz képkivágású felvételek fontos emlékek 
a kép készítőjének és ismerőseinek, de közölhetnek-e 
az utókornak annál a triviális tapasztalatnál többet, 
mint hogy szerettek, szenvedtek, örültek valahol és 
valamikor ezek az emberek. Egy-két képet meg
próbált ugyan a szerzője valahogy az ezredforduló 
eseményéhez kötni, de ezek, mint pl. az újszülött 
csecsemő vagy a fénnyel a fotóra írt 2001-es szám, 
kimerültek néhány klisé felhasználásában.

De ha a civil kategóriás képektől nem is várható 
el a jelképteremtő vagy az ezredvégi pillanat sajátos 
hangulatát felmutató szándék, annál inkább elvárnánk 
ezt az amatőr illetve professzionális kategóriákba 
nevezett fényképektől. Azonban az a néhány profi és 
amatőr kép, amely, úgy tűnt, „belekeveredett" a kiál
lítási anyagba, épp ennyire lapos volt. A művészek 
a tőlük megszokott stílusú és tematikájú képeket 
küldtek a pályázatra, de műveik teljesen nélkülözték 
az átgondoltabb, komolyabb vagy egyáltalán fantá- 
ziadúsabb megoldásokat.

A képek prezentálása a galériában is mintha ezt 
az amatőrséget próbálná követni. Bojár Iván András 
és Geszti Péter műsorvezetők sokszor a 
legalapvetőbb információkat sem tudták a képekről 
(cím, szerző, kategória). A többi meghívott vendég 
(már aki eljött) alig vett részt a beszélgetésben. Jó 
ötletnek tűnt például, hogy a képekhez Darvas Ferenc 
szintetizátoron improvizál, de játéka kimerült néhány 
zenei séma váltakoztatásában. Jellemző, hogy az 
előadás akkor ért véget, amikor valamelyik 
szervezőnek el kellett mennie, vagy vissza kellett 
vinnie valamilyen eszközt... Az egész este hanyag 
kivitelezése, a műsor közben kialakított program, az 
igénytelenül beállított projektor és egyebek tovább 
rontották a pályázatról kialakult addig se túl kellemes 
benyomásokat.

Szeretném remélni, hogy csak a pályázat kiírásá
val volt probléma (amit a pécsi bemutató is igazolhat), 
és nem egy olyan társadalom képét reprezentálja ez 
a kiállítás, amely képtelen bemutatni az ezredforduló 
kulcsfontosságúnak tűnő időpontjában a maga iden
titását, értékeit, jellegzetességet.

Az I. Pécsi Országos Színházi Találkozó
díjazottjai

Legjobb előadás:
Megbombáztuk Kaposvárt (rendező: Mohácsi János — Csiky Gergely Színház, Kaposvár) 

Legjobb rendezés:
Szikora János (Shaffer: Amadeus — Szigligeti Színház, Szolnok)

Legjobb női alakítás:
Eszenyi Enikő (Ibsen: Nóra (Nóra) — Vígszínház)

Legjobb férfi alakítás:
Bubik István (Miller: Pillantás a hídról (Eddie Carbone) — Pécsi Nemzeti Színház)

Legjobb női epizódalakítás:
Kováts Adél (O'Neill: Amerikai Elektra (Christine) — Budapesti Kamaraszínház)

Legjobb férfi epizódalakítás:
Anger Zsolt (Csehov: Platonov (Trileckij, Nyikolaj Ivanovics) — Csiky Gergely Színház, 
Kaposvár)

Legjobb díszlet:
Horgas Péter (Shakespeare: Romeo és Júlia — Merlin Színház Atlantis Társulata)

Legjobb jelmez:
Csík György (Shaffer: Amadeus — Szigligeti Színház, Szolnok)

E g y é b  k a t e g ó r i a  

Legjobb zene:
Horgas Ádám (Shakespeare: Romeo és Júlia — Merlin Színház Atlantis Társulata)

SÚGÓ-díj a legjobb 30 év alatti színésznek és színésznőnek, a lap által felkért Béres Ilona, Kézdy 
György és Bába Krisztina döntése alapján:
Horváth Lili (O'Neill: Amerikai Elektra (Lavinia) — Budapesti Kamaraszínház)
Nagy Zsolt (Molnár Ferenc: Liliom (Liliom) — Krétakör Színház)

HÍVÓ-díj a Fesztivál média közvetítéséért 
Pécs TV
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— avagy mi is az a zenekritika?
Sokáig úgy látszott: e lapszám megjelenéséhez kap
csolódó teendőim a megszokott módon alakulnak.
A többé-kevésbé működő — igazán nem önszántam
ból választott — munkamegosztás szerint kiválasztot
tam és meghallgattam a Pécsi Szimfonikus Zenekar 
négy, egymástól helyszínében és stíluskínálatában 
egyaránt különböző koncertjét, hogy fehéren-feketén 
véleményt mondhassak róluk. E véleményt azonban 
— legalábbis az elvárható részletességgel és a kritika 
műfajára jellemző következetességgel — bizonyos 
később kifejtendő és meggondolásra késztető 
körülmények miatt immár fölöslegesnek tartom nyil
vánosságra hozni.

Pedig mind a négy esemény bőven kínált méltat- 
ni-elemezni valót. Nagycsütörtök estéjén a pécs- 
kertvárosi református templomban, igazán jó 
akusztikai körülmények között Bach János-passióját 
hallhatta a belvárostól mintegy három kilométernyi 
távolságot elszántan leküzdők maroknyi serege. Igazi 
műhelyprodukció volt ez: nem csupán liturgikus kon
textusa miatt több egy szokványos hangversenynél. 
Várdai István egyszer már nagy figyelmet keltett e mű 
betanításával és megformálásával. 1992-ben hatal
mas nehézségek árán, saját női karából alkalmilag 
fejlesztett kórussal, viszont a zenekar által szervezett 
szólista gárdával állt a székesegyház nyilvánossága 
elé; most a lehető legtöbb ponton az egyetem 
Művészeti Karának belső erőire építette a produkciót, 
jóllehet ebben a zenekar válogatott muzsikusainak kis 
létszámú együttese igencsak fontos szerepet játszott. 
Erdélyi Zoltán koncertmester a régi zenében járatos, 
kiváló muzsikus jó ízlésével járt élen a zenekari szólam
anyag igényes realizálásában, és eszmei követőket is 
maga köré tudott gyűjteni: nehéz túlzások nélkül mél
tatni a kilenc év előtti állapotokhoz mért fejlődést 
a zenekar (ez alkalommal delegált tagjainak) barokk
játékában. A PTE énekkara Várdai irányításával az 
együtt töltött viszonylag rövid idő dacára máris képes 
volt felnőni a koráléneklés akkoriban Pécsett (de 
országosan is) új vívmányként csodált színvonalára.
A karnagy koncepciója azonban sokat változott az 
elmúlt kilenc évben: a régi előadás drámai 
crescendóját és a keresztre feszítés nyomán 
bekövetkezett katartikus tempóvesztését szemlélődő 
bölcsesség és emelkedettség váltotta fel. A magán
énekesek az érettség és hangminőség jelentősen 
eltérő paraméterei ellenére jó összhatást keltettek: 
a fiatalok között kellemes meglepetést jelentett a 
Pécsről néhány éve zongoratanári diplomával a zse
bében távozott Szederkényi Mariann finom, világos 
színezetű altja. Marosvári Péter evangélistaként és 
a két tenoráriában egyaránt érett és teherbíró 
muzsikusként tolmácsolta Bach és kora ízlésvilágát. 
Kuncz László Jézus recitativóiban, illetve a 
basszusáriákban a felkészültségnek és a művészi 
felelősségérzetnek tiszteletreméltóan szép példájával 
szolgált.

Marosvárival és Kunczcal április 18-án a 
bazilikában ismét volt szerencsénk találkozni, Hándel 
Judas Maccabeus oratóriumának Howard Williams 
dirigálta megszólaltatásakor. S miközben az énekes 
szólisták névsorára tekintve egyértelműen örülök 
a kiváló Mukk József vendégszereplésének, éppen
séggel nem tartom tapintatos megoldásnak a pályája 
zenitje felé közeledő, kirobbanóan tehetséges 
Hamvasi Szilvia és egy korábbi generáció követeként 
számos hangi, technikai problémával küzdő 
Balatinecz Márta közös felléptetését egy olyan oratóri
umban, amelyben lépten-nyomon egymáshoz simul
nak, egymásra felelnek szólamaik, kikerülhetetlenné 
téve az összehasonlítást. Williams elkötelezettsége 
e műfaj, szerző és stílus, valamint a csembalózással 
egybekötött vezénylés mellett sok értéket termett már 
Pécs számára (aligha kétséges például, hogy nélküle 
abszurd ötlet lett volna Vashegyi György karmesteri 
meghívása, és Várdai sem támaszkodhatna a fentebb 
dicsért gárda pallérozottságára); most a második rész 
chaconne-ja és annak környezete hozta el azokat a 
felemelő perceket, amelyek önmagukban bőséges 
okot jelentettek a mű megszólaltatására — és 
meghallgatására. Utóbbi izgalmát jócskán fokozta 
a műsorfüzetként funkcionáló zenekari hírlevél mű
ismertetője. Eltekintve attól a körülménytől, hogy 
valamely három oldalt kitevő veretes szöveg közlése
kor talán mégsem kellene elmaradnia a szerző (illetve 
a szövegforrás) korrekt megjelölésének, nyilván 
aktivizálja, mi több: az ahál-élmények valóságos lán
colatával örvendezteti meg a hallgatóságot az olyan 
műismertetés, amely a konkrét előadástól mindenütt 
eltérő műalakot ír le.

Május 2-án a Pécsi Nemzeti Színház szolgált a 
klasszikus estek Schubert-programjának helyszínéül. 
Hamar Zsolt a „Befejezetlen” és a „nagy C-dúr” szim
fónia közé illesztette a Wanderer-fantázia Liszt-féle 
átdolgozását, illetve ennek zongoraverseny-szerű 
hangszerelését. Ez utóbbi szólistája Prunyi Ilona volt, 
aki Pécsett is többszörösen bizonyította már meg
bízhatóságát, világos értelmezést és virtuozitást ele
gyítő muzikalitását (és aki a közönség mostani lelkes 
tapsát Chopin b-moll nocturne-jével köszönte meg).
A minden zenerajongó által jól ismert két Schubert- 
szimfónia eljátszása bármely zenekar életében 
esemény, és bízvást állíthatom, e pécsi előadás is 
azzá vált: a karmesteri szuggesztivitás a zenekar 
játékát alapjaiban tette magabiztossá, elejét véve bár
milyen — a meglévő fogyatékosságokból fakadó — 
megtorpanásnak. A dolgok jelenlegi állása szerint ez 
épp eléggé fontos eredmény, jó kiindulópont az olyas
féle hibák rövid időn belüli kijavításához, mint amilyen 
a h-moll szimfónia nyitótétele kezdő ütemeinek 
csúnyácska tónusa, a hosszú hangértékek folyamatba 
illesztésének gyakori megoldatlansága, a lassútétel 
ringató ritmusának sokkoló színvonalkülönbsége a 
klarinét és oboa egymásutánjában, a C-dúr lassújá
nak nápolyi hangnemében mutatkozott rendezetlen

ség a csellószólamban, a Finálé nyitómotívumának 
permanens megformálatlansága, s az ebből logikusan 
következő vállrángatós-poénkodó kibontakozás a tétel 
során — az emlékezetesen drámai, nagyszerűen 
felépített Andante con moto jelentőségéhez mérhető, 
elragadtatott befejezés lehetőségének elsza
lasztásaképpen.

S ha már az elszalasztott lehetőségeknél tartunk: 
a Beteg újszülöttekért alapítvány javára rendezett 
matinékoncertet május 27-én a PTE Általános 
Orvostudományi Kara és az Editio Genius Bt. a Kar 
aulájában. A szervezés, az előkészítés hibátlan volt: 
a szórólapok, névre postázott meghívók, plakátok, a 
média tájékoztatásai kellőképpen felhívták a figyelmet 
arra, ami, és arra is, amiért történni fog. A Pécsi 
Szimfonikus Zenekar két zeneakadémista: Sörös 
Cecília és Horváth Gábor vezényletével Mendelssohn 
„Olasz” és Dvorák „Újvilág”-szimfóniáját szólaltatta 
meg. Jótékonysági koncertet ép etikai érzékű ember 
nem tesz kritika tárgyává, legfeljebb megjegyzi: tanul
ságos, ahogyan diákéveiket taposó karmesterjelöltek 
e jól ismert darabokhoz nyúlnak, és ahogyan a 
zenekar reakciója messzire távolít az irányítás gyer
mekbetegségeitől. Az a körülmény pedig, hogy mind
eközben a 15 évesen máris karlengetésre méltó 
ifj. Várdai István Haydn D-dúr gordonkaversenyének 
szólistájaként lépett pódiumra, már jóval több, mint 
tanulságos; e tény jócskán túlmutat a „kellemes 
vasárnap délelőtti program" kategóriáján. Mégis: a 
beteg újszülöttek, az egészséges és tehetséges fiata
lok, a vonzó kompozíciók, a körültekintő PR-munka, 
a gyermeknap ténye — mindezek együtt is kevésnek 
bizonyultak ahhoz, hogy az érdeklődésnek a közön-
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ség létszámában megnyilvánuló szintje átlépje ama 
küszöböt, mely alatt a lanyha jelző használatos.

Kudarc? Ha igen, aligha a szervezőké, de nem is 
a közreműködőké! Aki lázasan gyűjti a bizonyítékokat 
a kultúra közösségteremtő, s a közösség 
kultúrateremtő erejéről, talán — megint egyszer — 
elkedvetlenedik, bár aligha éri gyökeresen új 
élményként e tapasztalat. De álljunk csak meg, 
hiszen menthetetlenül kicsúsztunk a zenekritika fel
ségterületéről, s idegen terepen — a szociológia útta- 
lan útjain — rójuk köreinket. Kérdés, hogy létezik-e 
egyáltalán tiszta zenekritika, hiszen valamennyien 
neveltetésünk, hovatartozásunk, kapcsolataink foglyai 
vagyunk. Csakhogy amíg Schumann, Debussy, Tóth 
Aladár idején ezen nem volt szokás megütközni, 
addig korunk az objektivitás illúziójának bűvkörében

Várda i István egyszer m ár nagy fig ye lm e t ke lte tt 
e mű be tan ításáva l és m egform á lásáva l.

méricskél. Kritikaelemzések sokszor szóvá tették már 
a pozitív diszkrimináció tényét a hazai mértékadó 
orgánumok és személyiségek megnyilvánulásaiban: 
más a mérce külföldi vendégművészek, más a hazai 
élvonal, és megint más a zeneéletet extenzitásában 
fenntartók számára. A helyzet azonban ennél is

A PTE énekkara  a Pécsi S zim fon ikus  Zenekarra l

összetettebb, hiszen más a felelőssége annak, aki — 
messziről érkezvén — szökőévente figyelmére méltat 
egy amúgy árnyékban tevékenykedő műhelyt, és más 
azé, akinek folyamatosan figyelnie és értékelnie kell 
az abban történteket. Utóbbi feladat ab ovo kudarcra 
ítéltetett: a megfelelő távolság hiányában igencsak 
megcsappan a véleményalkotás szabadsága. Minél 
kisebb körbe zártan élnek egymás mellett bíráló és 
a megbíráltak, annál több kötöttséggel, elvárással (!) 
kell előbbinek számolnia. A provinciális alapképlet: 
a kritikus előbb-utóbb választásra kényszerül — kon
frontálódni a helybelieknél szélesebb látókörű szak
ember szerepében? vagy beilleszkedni és kiszolgálni, 
szorgosan munkálkodni annak a tévképzet-konglome- 
rátumnak a megerősítésén, amely a lokálpatrióta
büszkeséget végletes önértékelési zavarrá dagasztja? 
„De milyen önismeret az, ami nem veszi igénybe 
a mások megalkotta tükröket, és csak önképének 
önmaga szabályaival megalkotott tökéletesítési 
projektjén munkálkodik?’”

Mit tehet, aki mindkét lehetőséget az értelmes 
kommunikáció megszűnésének, ennélfogva elfogad
hatatlannak tartja? Mit tehet, ha arról értesül, hogy a 
megbíráltak körében többen is növekvő elégedetlen
ségüknek adnak hangot? Ha tudomására jut: egyes 
vélemények szerint a bírált műhely belső ügyeinek 
kiteregetéséből próbál tőkét kovácsolni magának? Ha 
eközben maga is úgy érzi: egészségtelen gyakoriság
gal és közelségből kell bírálata tárgyára tekintenie?

Nos, először is önvizsgálatot tart: gondosan 
átnézi mindazt, amit az utóbbi másfél-két évben 
publikált, és megkönnyebbülve állapítja meg, hogy 
egyetlen olyan mondatot sem írt le adott műhely, 
adott szakmai közösség nevével kapcsolatban, amely 
alátámasztaná „a szennyes kiteregetése’’ vádját. 
Megállapítja továbbá: a hangnemét sérelmezők 
egyértelmű jelét adták, hogy nem ismerik a hazai 
zenekritika mértékadó orgánumainak stílus-spekt
rumát, nem tudják, hol húzódik a tolerancia és udvari
asság határa a jelenkori hazai zeneélet bármely szeg
mensével kapcsolatban, ideértve a hazánkban kon
certező világnagyságok fellépéseit is. Ugyanakkor 
felméri, hogy írásainak e nem kívánt mellékhatása 
révén akaratlanul is kellemetlenségeket zúdíthat mind
azokra, akiket a provinciális ítéletek informátoroknak 
bélyegezhetnek. Megállapítja, hogy azoknak a 
munkatársainak, barátainak, muzsikus jó ismerő
seinek köre, akiktől rendszeresen „belső” informá
ciókhoz jutott a szóban forgó műhely (a Pécsi 
Szimfonikus Zenekar) ügyeiről, meglepően tág, s 
jóllehet, konkrétumok — tudtával — eleddig egyikük 
felelősségére vonatkozólag sem hangzottak el, 
a velük való jó, olykor hosszú múltra tekintő kapcso
latainak fenntartása többet ér számára annál, sem
hogy holmi zenekritikai konfliktus miatti zaklatás 
halvány veszélyének is kitegye őket. Végezetül belát
ja, hogy a helyzet nem érett meg arra, hogy a provin- 
cialitásból eredő konfliktusokat semmibe véve szem
behelyezkedjen a vele vagy ellene hamis alter
natíváját sugalmazó véleményekkel, ezért kritikusi 
tevékenységét a továbbiakban e lapban olyan 
területekre korlátozza, amelyek az átláthatóság, az 
egyéni felelősségvállalás, a művészi autonómia és 
a számonkérhetőség nagyobb esélyével kecsegtet
nek, mint a nagyzenekari produktumok. Ha egy napon 
majd már kétség sem fér ahhoz, hogy meghatározóvá 
vált a stratégiai szemlélet, s a távlati nézőpontot nem 
szoríthatja többé háttérbe a napi érdek, a pillanatnyi 
kompromisszumok előnyben részesítése,2 akkor — és 
csak akkor — sor kerülhet e döntés felülvizsgálatára.

1 Aknai Tamás: Kinek a kiváltsága? in: Echo, 2001/2. p. 1.
2 vö: Cseri László: Sárkány a Pécsi Nemzeti Színház felett, in: Echo, 

2001/2. p.6.
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Találkozunk öt év múlva
avagy tablószemle a
— Jó napot kívánok! Emlékszik? Az érettségiző 
osztály tagja vagyok, két hónapja beszéltünk 
tablóügyben. Nagyon igényeset, különlegeset 
szeretnénk. A barnított fekete-fehér fotók elkészül
tek. Tud-e készíteni egy réztáblát, amire a fotókat 
kellene ragasztani, és a táblára gravírozni a 
neveket? Meg tudja csinálni?

Nem tudtam. Sőt felállni is nehezen a telefon 
mellől. Akkor már hetek óta azon törtem a fejem, hogy 
lehetne, amint kérték, igényes, különleges tablót 
készíteni. Megfelelni a nagymamák szigorú elvárá
sainak a szép, szelíd unokákról, és a szülőknek se 
kelljen mélyen a zsebbe nyúlni. Hogy praktikus 
legyen, kicsiny változatát mindenki dédelgethesse. Az 
utcán magára vonzza a bámészkodók szemét. Hogy 
az ismerősök ne csak az arcvonásokat ismerjék fel, 
hanem a személyiségből is valamit. Hogy az osztályra 
mint egyszeri és egyedi csoportra emlékezhessenek 
az iskola tanárai — s végül, de talán legfőbb szem
pontként a tablót készítő diákok a tablóval elmond
janak valami lényegeset magukról.

Érdemes-e a középiskolák érettségi tablóira 
ráerőltetni a képző- és fotóművészet kapcsán 
megszokott szempontokból akár egyet is? Bizonyára 
nem, a tablóknak sem céljuk, sem eszközeik nem 
közelítenek azokhoz a dolgokhoz, amikre úgy szokás 
tekinteni mint művészetre. Tabló és tabló között mégis 
hatalmas a különbség. Átgondolt, ötletes, finom 
érzékkel és láthatóan szeretettel összeállított darabok 
láttán azonban nem fukarkodhatunk a dicsérettel. 
Egyszerűen vannak olyanok, melyek tisztában vannak 
az általuk felhasznált elemek sajátságaival és jelenté
seivel, és vannak, amelyek nem számolnak a 
nyelvezet jelentéseivel. Sok tabló, mint a fent említett

Király utcán
rézlemez, a vágyott cél mellett rengeteg más, kínos 
tartalommal is bír. Ilyenkor is kiderül, mennyire nem 
vértezi fel tudással az iskolákból kikerülőket a 
presztízsét szinte teljesen elvesztett, rossz és csak 
a készségekre figyelő vizuális nevelés. Egy hímzett 
címer túlhangsúlyozása, a tanárnő hat évvel korábbi 
fényképe, az oktatói gárdának a diákokénál négyszer 
nagyobb fotói két melltartó társaságában képesek tel
jesen megbolondítani egy tabló üzenetét. Sok eset
ben nincs elképzelése az osztálynak, hogy lehetne 
magukra jellemző hangot megütni, és ha ez a készítő 
ötlettelenségével párosul, biztos a gyorsan felejthető 
eredmény. Az érettségiző diák számára persze 
valószínűleg nem a tabló a legnagyobb gond. Mégis 
elég Ottlik Iskola a határon című regényére 
hivatkozni, hogy belássuk: a kirakatból a csendes, 
hűvös folyosóra kerülő képeknek milyen óriási 
szerepük van az iskolába járók életében. Azok ott 
a régi fekete-fehér képeken miben mások, mint mi? 
Miért vannak katonaruhában? A díszítés miért olyan 
akkurátusán keretezi körbe az erdélyi elcsatolt 
részeket, és miért hiányzik két fiú fényképe?

A tabló kezdettől fogva több volt, mint egy 
osztályba járók egymás mellé ragasztott fényképe. 
Ami ma különösen élessé teszi ezeket a fotókat, hogy 
ez az az időszak, amikor egy kortárs csoport utoljára 
van együtt mint közösség. íme két példa azokról, akik 
képesek voltak a tabló által gondolkodni és üzenni 
magukról. Az egyik: negyven cm széles, sok méter 
hosszú print panorámakép-szerűen mutatja a 
diákokat. Egymás után mindenkinek adott egy sza
kasz. Az arcok ezen belül hosszan elnyújtottak, torzí
tottak, homályosak, mígnem egy ponton élessé vál
nak. A szakaszt az időbeni változásnak is felfoghatjuk, 
az éles képrész az ott eltöltött időnek azt a részét

H agyom ányos fo rm a, ezred fo rdu lós „idegen anyagok ’’

mutatja, ahol a diák életében valami fontos ment 
végbe. Önismeret, egymásra figyelés, az időbe 
vetettség költői képe Pannonhalmáról. A másik példa 
szintén egyházi iskoláé: a negyedik évben egy 
súlyosan görbe este után két diákot az érettségi előtt 
kicsapnak. Az osztály többi tagja a büntetést túlzónak 
és merevnek tartva tablófotóit egy hatalmas 
boroshordó rajzára ragasztotta, kihagyva a két diák 
helyét. Nemcsak a hibázó osztálytársak melletti 
kiállás az erénye ennek a tablónak, hanem hogy 
véleményüket képesek voltak olyan formába önteni, 
amely sokáig emlékezteti a feleket etikai 
felelősségükre. Az osztálynak ez a képessége 
érettségük bizonyítványa is.

A jó megoldásokat általában az osztály találja ki, 
a készítő fotósok inkább szakmánybán gyártják le az 
anyagot, és kattintanak. Számomra a rosszul sikerült 
tablók legkritikusabb pontja a fénykép, amely sziget
szerűen elválik a tablótól. Mutatja egyrészt a fotós 
kívülálló és szolgáltató pozícióját, másrészt rutinszerű 
hozzáállását, melyet mind a laboránsok, mind maguk 
a fotósok sivárnak, unalmasnak tartanak. A fényképek 
elhelyezése a tablókon a múlt század végi kezdetek
től szinte semmit nem változott. Az eredetileg vizit
kártyaként működő fotókat a felületre ragasztották, 
vagy ablakszerű kivágásba helyezték. Mindenki külön 
egy téglalapban, statikusan, osztályozva, felcímkézve, 
egyenruhában, esetleg balra dőlve. A szabályos 
képek, a rendezett arcvonások, a visszafogott pózok 
a mértéktartó díszítéssel a folyamatosságot, az iskola 
sokéves értékeinek elfogadását, a képzés és nevelés 
hangsúlyozását szolgálják. Ennek egyik mai eszköze 
az archaizáló, fekete-fehér vagy barnított fotó 
használata. Harminc-ötven évvel ezelőtti tekintetek 
így egy tónusba kerülnek a miénkkel. Van valami 
bátortalan esztétizálás a színek helyett a meg
bízhatót, a művészit, a múlt dermedtségét választó

Kitűnő pé lda az e rő lte te ttség tő l m entes sze rep já tékra  
<r Puzzle: össze ta rtozás és sokszínűség 
<- < - Tabló to rnac ipőve l
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redukált világban. A mintakövetéssel feszülnek szem
be azok a próbálkozások, melyek a saját korukat, 
kreativitásukat és a tradíciók gazdagítását tűzték ki 
célul. Sokáig emlékezni fogunk arra a bátor és vidám 
osztályra, amelyik azzal lepett meg minket, hogy fejjel 
lefelé exponált portréikat mutatták be. Égnek álló 
hajukkal felforgatták a rendet, és ezért még azt is vál
lalták, hogy a rendhagyó gravitáció eltorzítsa arcvoná
saikat. (Kitűnő!) A fotók helyzetének merevsége sok
szor azokat a tablókat is jellemzi, amelyek elsősorban 
nem az iskola mint intézmény méltóságát és rendjét 
közvetítik. A tabló nem alkalmas csoportdinamikai jel
legzetességek felmutatására, a hangadók nem lehet
nek nagyobbak, a szerelmespárok képeinek 
egymáshoz közelebb helyezése a szakítás után kínos 
helyzetet is eredményezhet. A mértani elrendezés és 
egyforma méretek mégsem kínálnak tökéletes 
megoldást a politikai korrektséghez. Beszédes 
például, hogyha a fiúk foglalják el a fölső sort, vagy 
ha baloldalt tizenöt fiú szerepel, a jobb alsó sarokban 
pedig öt lány.

A merev fotó problémáját és a fiúk-lányok dilem
mát egyaránt jól kezeli a Leőwey Klára gimnázium 
12/E osztálya. A vicces szerepjáték révén mozgal
massá és funkcionálissá tették a fotókat, amelyek 
speciálisan erre a célra készültek, változatos és 
igényes beállításai, befestett hátterük révén jól 
illeszkednek a várfalba. A népviselet ebben a hely
zetben merev pátosz nélkül beszél a választott 
nemzetiségi kultúra iránti elkötelezettségről. Egy 
másik osztály a fényképek személyes jellegét 
erősítette a gyerekkori képek behelyezésével. A mon
tázs időbeli logikája jól átgondoltan megismétlődik az 
erős színekből felépülő térbeli puzzle háttéren. 
Személyes történetekből áll össze a csapat színes 
egésze.

Érdekes módon annak ellenére, hogy az iskolai 
tablófotózás szoros rokonságot mutatott a múlt 
század végén a különféle egyletek, klubok cso
portképeivel, az együttes fénykép inkább az óvodák
ban, általános iskolákban honos, holott rengeteg 
lehetőség rejlik benne. Úgyszintén kevés komputer- 
grafikát látni, pedig a számítógépen elérhető 
fotókezelő programokban bizonyára nem egy 
középiskolás járatos, és e technika felszabadít a 
kézügyesség és rajztudás megszabta korlátok alól.

Ballagás környékén már mindegyik osztály igyek
szik valamely forgalmas utca kirakatába elhelyezni 
tablóját. Természetesen a McDonald's és a trendi 
butikok kirakata a legértékesebb hely. Több városban 
inkább, Pécsett kevésbé érvényesül, hogy az erősebb 
gimnáziumok inkább kulturális intézmények vagy 
könyvesboltok kirakatait választják, mint a cipő- és 
fehérneműboltok reklámfeliratokkal tarkított, megle
hetősen alárendelő tereit. Ismét a Leőwey Klára 
Gimnázium egy osztálya talált egy jó megoldást: 
a 12/C. Enyhén cyberdizájnos tablójukat egy architek- 
tonikus és jellegtelen kirakatdísz alá helyezték, amivel 
azt kissé át is értelmezték, és tulajdonképpen a tabló 
részévé tették. Kár, hogy a mellette lévő, hasonló 
adottságú kirakatba kerülő Pollack Mihály Építőipari 
Szakközépiskola a szituációval nem foglalkozott, így 
a gyorsétkezde reklámszlogenje zavaró. Nem kis 
bátorságra vall azonban, hogy a 12/A ironikusan 
tekint saját képességeire azzal, hogy magasépítési 
szakmai ismereteiket egy szépen megrajzolt kártyavár 
jelképezi.

Lehetnek a tablók ügyetlen barkácsmódszerekkel 
elkészítve, túlzóak vagy merészek, esetleg rosszul 
sikerültek — ha elkerülik a merev semmitmondást, 
a kirakatokat fürkészve melengetik bennünk a hitet, 
hogy azok a fura, harminc-ötven évvel ezelőtti arcok a 
folyosókon szívesen néznek majd ezekre az újakra. ■

A Janigabi
Beszélgetés egy pécsi Bach-énekessel

Április 12-én került sor a kertvárosi reformá
tus templomban Bach János-passiójának 
előadására. Jani Gabriella, a Pécsi Tudomány- 
egyetem Művészeti Karának oktatója, a hazai 
Bach-énekesek egyik legkiválóbb reprezen
tánsa ebben nem kapott lehetőséget.
Az évadban ez már a harmadik olyan Bach- 
produkció volt Pécsett, amelyből a közönség 
nagy bánatára kimaradt, pedig az ország más 
tájékairól rendszeresen hívják.

— Hogyan kezdődött a pályád?
— A szekszárdi zeneiskolában zongorát tanul

tam, de elég kicsi volt a kezem, meg kamaszkorom 
táján a gyakorlás sem tartozott az erősségeim közé. 
Rendszeresen jártam órákra, aztán amikor be kellett 
adni a jelentkezési lapokat, s a padszomszédomnál 
megláttam, hogy a Pécsi Művészeti Szakközép- 
iskolát írja be, akkor kezdtem igazán érdeklődni a 
dolog iránt. Addig azt sem tudtam, hogy ilyen iskola 
egyáltalán létezik. Amikor a zongoratanárnőmmel 
közöltem hogy mit tervezek, nem kis meglepetést 
szereztem neki. Az ó javaslatára végül szolfézs
zeneelmélet szakra jelentkeztem, ahová fel is vettek. 
Azonban mindenki legnagyobb megrökönyödésére 
az akkor első évfolyammal induló veszprémi szak- 
középiskolába kértem át magam.

— Énekelni is akkor kezdtél?
— Heti fél órában Veszély Gabriellánál, de ez 

csak a szolfézs szakosoknak kötelező hangképzés 
volt.

— Ekkor feltűnt már, hogy jó hangod van?
— Nem, egyáltalán nem. Miután a mutálás lezaj

lott, tizenhat éves koromban, akkor kezdtek a jelei 
mutatkozni. Persze énekelni mindig szerettem. 
Harmadikban a vizsgán figyeltek fel rá, hogy van 
néhány nagyon szépen megszólaló hangom, tehát 
érdemes lenne tanítani. Ezzel körülbelül egy időben 
ismertem fel azt is, hogy nem leszek zeneelmélet
tudós, mert egy kellemetlen vizsgán, a szigorú szak- 
felügyelő jelenlétében, teljesen leblokkoltam. Ekkor 
döntöttem úgy, és ezt be is jelentettem, hogy 
otthagyom az iskolát. Azt gondoltam, hogy alacsony 
szinten nem érdemes csinálni semmit. Gabi néni 
pedig a muzikalitásomra hivatkozva nem engedett 
el, kijelentette, hogy ének szakos leszek. Örültem 
neki, bár nem hittem el. Ősszel már ott állt az 
órarendemben a heti két ének főtárgy óra.

— Gondolom, ekkor már tudtad, hogy énekes 
leszel.

— Még mindig nem, mert a bábozás vonzott 
nagyon. Szekszárdon a Musica bábcsoport tagjaként 
nagyon sok tapasztalatot, élményt szereztem, ezért 
tervezgettem inkább ilyen irányban tovább. De egy 
kicsit az operett szakra való felvételi is megfordult
a fejemben, bár komika semmiképpen nem akartam

lenni, aztán felmerült a zeneakadémiai és a főiskolai 
felvételi gondolata is. Tizennyolc-tizenkilenc évesen 
még elég éretlen volt a hangom, nem sok eséllyel 
indultam a zeneakadémiai felvételin. Végül 
Szegeden a főiskolán kötöttem ki Sinkó György 
tanár úrnál. Tekintettel arra, hogy tanári repertoárja 
főként az operairodalomból állt, én meg már akkori
ban is inkább a régizene illetve a romantika dal
irodalma felé kacsingattam, néha nehezen jöttünk ki 
egymással. De nagyon sokat tanultam tőle is, 
csupán az volt a probléma, hogy meggyőződése 
szerint én ezzel a habitussal, a lírai koioratúrszop- 
rán hangommal, mint komika, kimondottan szín
padra termettem. És tanárként ma már megértem 
dühöngött ellenállásomat tapasztalva.

— Kitől kaptál instrukciókat, biztatást a 
régizenei tanulmányaidhoz?

— Szegeden tanított stílusismeretet Meszlényi 
László, aki egyébként oboatanár volt. Hozzá 
mentem gyakorta azzal, hogy itt van ez a Bach-ária, 
kérem, vegyük át. Nagyon szépen tudott énekelni is, 
hát megmutatta. De ő javasolta azt is először, hogy 
menjünk el Sopronba régizenei kurzusra. Tőle tanul
tam meg a barokk díszítéstechnikát, azt, hogy
a francia, az angol és a német barokk mennyiben 
térnek el egymástól, hogy ennek mik a szabályai; 
a könyveket ezekkel kapcsolatban ő ajánlotta. 
Hihetetlenül sokat tanultam tőle is. A másik számom
ra meghatározó tanár Bódás Péter molt, aki kor
repetitorként a nagyon tudatos zenélésre vezetett rá, 
és akivel végigkamaráztuk a főiskolás éveimet.

— Tanárként hogyan viszonyulsz a kurzu
sokhoz?

— Számomra nagyon fontos, hogy a 
növendékeim részt vegyenek rajtuk. Küldöm, 
zavarom őket ezekre a lehetőségekre.

— Téged mint Bach-énekest tartanak szá
mon. Ebben az évadban a harmadik Bach-mű
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szólal meg Pécsett anélkül, hogy te is énekelnél 
benne. Mi ennek az oka? Kin, kiken múlik a 
meghívás egy-egy produkcióba?

— Nem igazán tudom. Talán egyrészről minden 
karmesternek megvannak a maga énekesei, akikkel 
szívesen dolgozik, másrészről engem itt sokan csak 
mint tanárt ismernek, és nem mint énekest. Azt a ten
denciát látom, hogy valamiért Pécsett énekelnek a 
pesti énekesek, Pesten meg a vidékiek. Érdekes 
például, hogy karácsonykor Kiss Noémi ig énekelt 
Bach h-moll misét, én meg Székesfehérvárott, ahol
ő lakik, énekeltem a Karácsonyi oratóriumot.

— Tudom, hogy hívnak országszerte minden
hová fellépni.

— Van Pesten egy Ars Longa nevű régizenei 
együttesünk Dinnyés Soma vezetésével, amely 
énekesekből és zenekarból áll. Velük már negyedik 
éve készítünk Bach CD-ket, s adunk koncerteket.
Most jöttünk meg Svájcból. Ezenfelül hívnak sok 
helyre Monteverdit, Bachot énekelni.

— Miért nem te énekelted itt a Karácsonyi 
oratóriumot, amelyet a Művészeti Kar szervezett?

— Azt kollégám, Várdai István bonyolította, aki 
arra törekedett, hogy a produkcióban a szóló felada
tokat is egyetemi hallgatók oldják meg. Szopránból, 
altból, basszusból ki tudott állítani szólistákat a diákok 
köréből, csak az evangélistát megszólaltató Marosvári 
Péter személyében kellett kivételt tennie, mert olyan 
tenor az egyetemisták között nem volt, aki ezt
a feladatot el tudta volna látni.

— Húsvét előtti héten a János-passióra 
készült a Művészeti Kar. Úgy tudom, arra sem 
kaptál meghívást, bár én ennek ürügyén keres
telek meg, mert úgy gondoltam, végre hallhatunk.

— Itt most megint az említett eset állt elő, 
egyetemisták léptek fel szólistaként. Ez elfogadható 
koncepció. De természetesen szívesen énekelnék 
itthon is, nem szégyellem bevallani, hogy bizony nagy 
öröm számomra minden felkérés.

— Kedvenc stílusod a barokk, ezen belül is 
Bach. Miben különbözik ez az előadói stílus a töb
bitől?

— Bach korában a szopránáriákat legtöbbször 
fiúk énekelték szépen csengő, karcsú hangokon. 
Hiába változott meg évszázadok során a hangideál — 
és itt most nem térek ki a historizmus irányzatának 
korhű előadási igényeire —, a zenei szövet egy 
romantikus operarepertoárhoz szokott énekesnek 
ritka kivételekkel nagyon nagy kihívást jelent. Sokan 
talán helytelenítik, de azt gondolom, hogy minden 
énekesnek megvan az a területe a zeneirodalomból, 
amely alkatilag neki való, és abban kellene elmélyül- 
ten képeznie magát, ahelyett hogy mindent elvállal, 
csak hogy szerepelhessen. Én Bachra voksoltam. 
Egyébként az a saját tapasztalatom, hogy ha az 
ember elkezd a középkor majd a reneszánsz zenéjé
vel foglalkozni, akkor onnanl kezdve megváltozik 
mindenfajta más stílushoz való viszonya. Másképp 
énekel Mozartot, ha már sok Bachot énekelt, vagy 
sok Monteverdit, és ha sok Mozartot énekelt, akkor 
már a romantika dalirodalmához is másképpen nyúl. 
Már a zeneiskolákban, de később a közép- és a 
főiskolán is ez a nagy, romantikus, pátoszos előadás
mód uralkodik még mindig. És ebből próbálják visz- 
szafelé levezetni Mozartot, Bachot. Egyébként hiszek 
abban, hogy én Bach-éneklésre születtem. Már zon
gorista koromban ki tudtam virulni az ő darabjaiban.

— A Monteverdi Vesprójában is hallhattunk 
tavaly tavasszal.

— Közel áll hozzám a Monteverdi-stílus is, sokat 
tanultam kurzusokon, rengeteg felvételt hallgattam, 
és már tizenegyszer énekeltem a Vesprót, úgyhogy 
ebben is bátrabb vagyok. Most jelenik meg április 
végén egy CD-nk, amelyen két duettjét is előadjuk.

—  „Vagy pé ldáu l úgy is, ha nem e lég in te lligens egy 
énekes, és nem vesz i észre, hogy kezd elszúródn i."

—  Jársz még mesterhez vagy kurzusokra?
— A hazai régizenei kurzusokat már végiglátogat

tam főiskolásként, tanárként ’96-ban kaptam egy 
négyhónapos régizenei kutatói ösztöndíjat Grazba.
Ez alatt sok mindent megtanultam. Dalos kurzusokra 
el szoktam menni, de már azok se nagyon vannak.
Ha dalestre készülök, akkor Gulyás Déneshez 
megyek el tréningre. Ő szokta átvenni velem a 
dalokat, de abszolút nem a tanítványaként kezel 
engem.

— Tudomásom szerint az énekesek életük 
illetve pályájuk végéig járnak tanárhoz.

— Általában így van. Én ebben is kilógok a sor
ból. Nekem nagyon sokat jelent a tanítás maga. Általa 
még tudatosabb lettem. De a kontrollt azok a kollé
gák is jelentik, akikkel együtt muzsikálok.

— Említetted, hogy számodra fontos a tanítás.
— Igen, nagyon-nagyon komoly része az életem

nek. Kicsit megismertetni a dalirodalmat, megsze
rettetni a barokk zenét. Ez egyfajta misszionáriusi 
feladat is, mert a szolfézs, zeneelmélet, kargyakorlat 
mellett az aktív muzsikálásra a növendékeknek nem
igen van lehetőségük.

— Számít az, hogy azonos neműeket tanít az 
ember énekelni?

— Ez érdekes kérdés, mert van olyan kollégám, 
aki csak az azonos hangfajúakat hajlandó tanítani. 
Nekem sok a fiúnövendékem, és ebben számomra 
semmi zavaró nincs.

— Az énekesjelöltek rettegnek attól, hogy 
tönkreteszik, elszúrják a hangjukat. Hogyan lehet
séges ez?

— Ez úgy lehet, hogy például adott egy alt hangú 
lány, és a tanára mindenképpen az ő saját szoprán 
hangját akarja viszonthallani tőle, aztán elkezdi olyan 
magasságra képezni, ami már nem az alkatának 
megfelelő. Vagy például úgy is, ha nem elég intelli
gens egy énekes, és nem veszi észre, hogy kezd 
elszúródni. Kétfajta énekes típus van: az egyik az 
úgynevezett utánzó, aki a tanár hangját hallva kialakít 
érzeteket magában, a másik a tudatos, és ez a 
taníthatóbb, aki megtanulja, hogy minek mi a szerepe 
az éneklésben, hogy egyes hangzóknál hogy 
helyezkedik el a nyelv, hogyan tudja felemelni a 
lágyszájpadot és így tovább, tehát hogyan működtet
hető a hangszere. De ezt meg is kell tanítanom neki. 
Aki tudatos éneklésre van rákényszerítve, az érzi, ha 
valami rosszat kérnek tőle.

— Jó hangúnak születik az ember, vagy 
a hangképzés által válik azzá?

— Is-is. Vannak hangok, amelyek rövid tanulás 
után beérnek. Ezek a született jó hangok, de egy 
nagyon jó képzés fel tudja hozni igen jó szintre az 
adott hangot még akkor is, ha kezdetben nem volt 
különösebben jelentős.

— Készülsz mostanában valamire?
— Egy Brahms versenyre készülök.

Augusztusban megyek Ausztriába, a zongorista part
nerem Bécsben tanul. Körülbelül hat dalestnyi 
anyagom van készenlétben.

— Ezeket elő is adod valahol?
— A dalestekre nagyon kevés az igény. Meg kicsit 

olyan kolduló, házaló jellege van a dolognak, amíg az 
ember lehetőséget kap arra, hogy néhány Mahler- 
vagy Brahms-dalt elénekeljen.

— Bachra visszatérve: van valami egészen 
azonos bennetek.

— Igen, a születési dátumunk. Azt a néhány 
száz évet leszámítva, egy napon születtünk. Március 
21-én. ■
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Hatvan év Zsolnay
Istókovits Kálmánné, 

a porcelánfestő
Van aggodalom benne. Bár tervez rendületlenül, 
élvezi a keze közül kifutó páratlanul magabiztos vona
lakat, azt, hogy edényformától, felülettől függetlenül 
mindig harmonikus kompozíciót hoz létre, érdekli a 
nagyhírű gyár sorsa is. Reggel hét órakor már ott ül 
megszokott asztala mellett, előtte a sok kis toll és 
ecset, a kínai tus, amelyek segítségével meg nem 
ismétlődő rendben ontja mindmáig kedves ornamen- 
seit az alapmázzal borított edények falára. Körülötte 
kolléganői, akikkel begyakorolt munkamegosztásban 
adnak végleges formát egy-egy Zsolnay tárgynak. 
Sokatmondó, bár kevésszer emlegetett együttes az 
övék, ahhoz azonban fiatalok, hogy a kerámiaiparára 
és díszműáruira olyan büszke város aranykorát 
megélhették volna. „Csak” negyven éve ismerik 
egymást, gondolataikat és gondjaikat, negyven éve 
élik át a gyár átalakulásának minden derűs és felhős 
pillanatát.

Kovács Istvánné (Erika) és Kovács Józsefné 
(Ami) között tervezi még ma is a gyár keltette 
történelmi hangulatokhoz nagy mértékben illő 
tányérjait, vázáit és számos másféle dísztár
gyát Istókovits Kálmánné. Hetenként két 
napon át a klasszikus gyár — ma már műem
lékként őrzött — épületében dolgozik, de 
otthon is fáradhatatlan. Tervek sokasága az 
asztalfiókokban, a szekrényekben, 
emlékezetes, egyedi 
és sorozatgyártás
ban piacra került tár
gyak a kis műtermi 
múzeumban, ahova 
az élete folyamán őt 
ért szellemi és for
mai-technikai hatások 
dokumentumai, legked
vesebb tárgyai kerültek.

Visszaemlékezése 
szerint már egészen kisgye
rek korában is lázasan rajzolt, 
tehetsége ezért is tűnt fel az 
Egyetem utcai iskolában a 
tanítónőjének, aki ismerte a Zsolnay- 
Sikorszky családot. Nem volt még tizen
hat éves, amikor 1941-ben beajánlották a 
gyárba. A kerámiafestő pálya talán azért 
is volt elfogadható a számára, mert egyik 
nagyapja, Hartmann József művezető, 
egyben porcelánfestő is volt. Őt ugyan 
már nem ismerhette, de maradtak a keze 
nyomát idéző tárgyak az otthonukban.
Minden különösebb felkészülés nélkül 
kezdett el eozin edényeket tervezni. Az 
indulásakor a legtöbb segítséget az akko

ri legjobb mesterektől, Keresztes, Hartmann, Müller 
műhelyvezetőktől kapta és ennek az eredményeként 
megismerhette a tervezés és gyártás teljes folya
matát. A szakma megismerésében azonban a legtöbb 
útmutatást Kovács Istvántól kapta, aki ugyan elsősor
ban a fajansz és az eozin technológia „vissza- 
hozásán” fáradozott, de közben végzett és jókezű 
festő is volt. Vagyis segítette a fiatal festőnövendéket 
eligazodni a minták, anyagok, technológiák világában. 
Az „élet egyetemét” végezte tehát el, furcsa és tartós 
közjátékokkal színezett pályaképében elfért még egy 
tizennégy éves könyvelősködés is. Ritkán tapasztal
ható kiválasztási szempont jutatta ide, feltűnt ugyanis 
a gyár gazdasági igazgatóságában, hogy valaki 
milyen formás számlákat készít. A kívülálló számára 
majdnem hihetetlen, hogy Istókovitsné ezt a munkát 
is élvezte. Végül is azonban köztudott volt, hogy 
milyen tehetséggel végezte a művészi alkotómunkát 
és az ötvenes évek végén visszakerült abba a 
műhelybe, ahol máig tartó útját járni kezdte.

Ezernyi, szempillantás alatt felismerhető dísztárgy 
dicséri fantáziáját és ritka arányérzékét. A Zsolnay ter
mékekről alkotott képzeletbeli kép minden bizonnyal 
összefügg Istókovits Kálmánné munkásságával.
A szakmai fogásait azután mesterként és tanárként is 
továbbadta, hiszen évtizedeken át foglalkozott 
a kerámiaipar szakmunkástanulóinak képzésével. 
Közben pedig fáradhatatlanul bújta a szakirodalmat, 
figyelte a növényeket, a virágokat, korábbi korszakok 
és távoli tájak kerámia- és díszítőművészetét. 
Elsősorban a kínai és perzsa motívumok érdekelték, 
a virágok között külön és odaadó figyelmet szentelt az 
orchideának. Meleg hangon emlékszik vissza az idős 
és fiatal keramikusokra, akik között meghitt baráti és 
kollegiális kapcsolata volt Sinkó Andrással, Nikelszky 
Gézával, Nagy Mihállyal, Fekete Jánossal, Török 
Jánossal, Gazder Antallal, Fürtös Györggyel. Átérzi 
a gyár mai gondjait, szorít, izgul azért, hogy jobb piaci 
helyzetbe kerüljön és bízik abban, hogy a tradíció, 
aminek kialakításában olyan központi szerepet ját
szott, megőrizhető, megtartható. Rajta ez bizonyosan 
nem fog múlni. ■
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Kettős kötés
A Szigeti külvárosnak az a fertálya, ahol Pelényi 
Margit tervei alapján felépült az új garzonház, azok 
közé a sokat ígérő városrészek közé tartozik, ame
lyek csendes szegénységben vegetálva vészelték át 
az elmúlt évtizedeket. Az építési dekonjunktúra idején 
is beruházni képes réteg számára nemigen jött szóba 
ez a környék; ma viszont egyik építkezés, felújítás a 
másikat éri a Forbát Alfréd utca—Báthory utca—Attila 
utca-Alkotmány utca közé eső területen. Az érvény
ben lévő szabályozási terv (melyet a Dévényi és 
Társa Építész Kft. készített) „kisvárosias lakóterület
ként" említi ezt a bosnyákházak által meghatározott 
tömböt, „főutcájának", a Forbát Alfréd utcának a 
középvonalában húzódik a műemléki környezet 
határa; a kétszintes, szintenként három, 35-40 
négyzetméteres lakást magában foglaló társasház 
éppen ennek a műemlékinek tekintett épületegyüttes
nek a szélén áll.

A mai rendezési tervet megelőzően a 80-as évek
ben egy másik koncepció is készült (Gettó Tamás és 
Novotny László munkájaként), amely az akkor nálunk 
frissnek számító, Christopher Alexander amerikai 
építész és urbanista nevével fémjelzett strukturalista 
urbanisztikai szemlélet jegyében igyekezett szegmen
tálni a településegység által beszélt „szöveg" egyes 
szavait, lajstromba véve a tipikusnak tekinthető 
morfológiai és térszerkezeti jegyeket, s ezek tovább
építését szorgalmazta az egyes mikrostruktúrák 
karakterének felerősítése érdekében.

A Forbát utcát körülvevő tömbben két jellegzetes 
háztípust írt le a szerzőpáros: a bosnyákházét, melyet 
a zárt, falazott kerítésbe vágott kapunyílással, kicsi 
ablakokkal, macskalépcsős oromfallal vagy kontyolt 
tetővel, kis ereszmagassággal, zárt, legtöbbször 
gyümölcsfás udvarral, kiemelt, oszlopos tornáccal 
jellemezhetünk, valamint az általuk „városi háznak” 
nevezett épülettípust, amelynél az építészeti megfor
málás az utcai homlokzatra koncentrálódik; vertikáli
san megnyújtott arányok, a kiszolgálóhelyiségeket 
rejtő magas lábazat és gazdag vakolatarchitektúra 
teszi sajátságossá ezeket a szép házakat. „A felújítá
sok és újabb építkezések nyomán a beépítés lassan 
egyre inkább zártsorúvá válik, de mindeddig nagy
jából megőrizte a bosnyákházak arányrendjét. A 
bosnyák jelleg elemeinek tudatosítása, azok tenden
ciózus továbbépítése megőrizhetné e kies együttesek 
hangulatát" — fogalmaz a régi rendezési terv.

Pelényi Margit építészi alkatától azonban minden
féle tendenciózusság igen távol áll; garzonháza 
esetében is — a hagyományos beépítési szerkezetet 
megtartva — láthatóan a gondolati és funkcionális 
flexibilitásra és sokrétűségre törekedett. A flexibilitás 
kívánalma az épület programjából is következik, 
hiszen az egyterű garzonlakásokat zömmel 
egyetemista fiatalok lakják.

Pelényi nem akarta folytatni a bosnyákos 
hosszanti beépítést felváltó zártsorú beépítési tenden
ciát, holott láthattuk, hogy ez a folyamat már régen 
megindult, s a „városi ház" mára ugyanolyan jellemző 
típussá vált, mint a régebbi. A feladat nehézségét az 
adta, hogy a családi ház lebontásával keletkezett 
kelet-nyugati tengelyű, keskeny foghíjtelekre viszony

lag sok lakást kellett elhelyezni; gondoskodni kellett a 
kellő benapozottságról, és a lakások számának meg
felelő méretű gépkocsitárolóról és kocsibehajtóról is.

Hogy mindez elférjen a rendelkezésre álló telken, 
a terepviszonyokat is meg kellett változtatni, így 
a belső udvar járószintje egy-két méterrel az utca és 
a szomszédos telkek szintje alá került. Az épület pil
léreken áll, közöttük kaptak helyet a nyitott garázsok, 
melyekhez rámpa vezet az utca, a kapu felől — így 
kevésbé zavaró a telek szűkössége, könnyedebbnek 
tűnik a zárt udvart uraló épülettömeg. A lefelé való ter
jeszkedéssel sikerült megőrizni az utca felől a hagyo
mányosnak tekinthető beépítési magasságot; a ház 
bravúros módon talál rá a nála jóval kisebb alap- 
területű családi házak léptékrendjére: megtartja 
a bosnyákház beépítési modelljét, de a „városi ház” 
léptékére felnövelve.

Az egyszerű alaprajzi elrendezésű, az északi 
telekhatár mentén egymás mellé felfűzött lakásokat 
magában foglaló udvari épület az utcafronti oldalon 
hozzákapcsolt lépcsőházzal, illetve az emeleti 
saroklakáshoz tartozó loggiával egészül ki. A falazott- 
vakolt kerítés a bosnyákház hagyományainak 
megfelelően itt is az architektúra konstitutív eleme.
A fehérre festett, hűvösen geometrikus felületek sík
játéka — melybe a szomszédos ház délről határoló 
tűzfala is beszáll — hívja fel igazán a figyelmet a 
belső épület intimitására, meghittséget sugárzó rész
letképzésére: a csúszó spalettákkal árnyékolt sarok
ablakra vagy a mély árnyékot adó, az utca elől 
„fedezékbe” húzódó kis emeleti loggiára. Az udvari 
épület valós méreteit leplező kulisszaszerű utcai hom
lokzat egyetlen nyílását tüzetesebben szemügyre 
véve kiderül, hogy az nem bejárat, hanem a lépcső
házat bevilágító ablak, amely a szomszédos épületek 
klasszikus motívumát, a falba metszett, néhány lép
csőfokkal megemelt kaput emeli be jelként saját 
világába.

Az épület kompozíciós alapelvének a kettősség, 
az udvari tömb és a külső, hozzákapcsolt utcai tömeg 
sokrétű ellenpontozása tűnik. Az utcáról szemlélve az 
erő és védelem, az udvarba lépve az intimitás 
élménye dominál. A belső ház finom, a zsalus 
árnyékolók, az enyhe lejtésű, héjszerűen vékony és 
hangsúlytalan tető alatt húzódó frízszerű motívum 
által kialakított homlokzati plasztikája az utcai kulissza 
egymást metsző síkokból építkező, erősen tagolt 
architektúrája mellett kel életre; annak intimitása 
emennek dinamikájával együtt érvényesül igazán. 
Kettős végül az a kulturális-történeti vonatkoztatási 
háttér is, amelyre az építész visszautal: a néhány 
egyszerű eszközzel intenzíven felidézett mediterrán
balkáni miliő, másrészt a kora modern villaépítészet 
ihletése. (Mindenekelőtt talán Rietveld utrechti 
Schroeder-villájáé: az „elsődleges színek", a vörös, 
a fehér, a szürke alkalmazása; az egymáson áthatoló, 
egymáson túlnyúló pengefalak vagy a lépcsőházi 
bejárat előtetője, amely elmetszi és egyúttal össze is 
köti a két tömeget, emblematikusan utalnak a De Stijl 
építészeinek antikubista, újfajta plaszticitást kutató 
kísérleteire.)

Pelényi Margit igyekezett megragadni és 
megőrizni az erre a környékre jellemző téralakításnak 
és a „befelé élés" életformájának az esszenciáját, 
anélkül azonban, hogy tovább kívánta volna homoge
nizálni a bosnyák zárványt. Háza az elsők közül való, 
amely ennek az ősi modellnek a továbbgondolását 
tükrözi, a felújítások ugyanis eddig jobbára az újabb, 
polgárosodottabb „városi" házakat érintették. Hatása a 
környék lassan meginduló rehabilitációjában bizonyára 
érzékelhető lesz majd.

Az építész 
(maga)tartása

G. K.: — Úgy tudom, részben a családi indít
tatás is szerepet játszott abban, hogy az építész
pályát választottad.

P. M. — Igen, Devecserben születtem és Pápán 
jártam gimnáziumba; innen kerültem a Műszaki 
Egyetemre, aztán Zalaegerszegre, ahol építész 
bátyám mellett kezdtem el dolgozni. Ő jóval idősebb 
nálam, és tényleg erősen befolyásolta a döntésemet 
az, hogy volt már a családban egy építész. Ez egy 
ilyen szakma, nyilván te is érzékeled.

— Pécsre hogyan kerültél? Elhatározás ered
ménye volt ez, vagy az élet hozta magával?

— Mondjuk, hogy elhatározás volt, vonzott a 
város. 1979-ben viszont nem azonnal Pécsre kerül
tem, hanem egy évet Szentlőrincen töltöttem. Volt ott 
akkoriban egy kis költségvetési üzem, ami olyan 
jópofának tűnt: pici kapitalizmus a szocializmusban; 
azt reméltem, hogy egy szál építészként ott valami 
meghatározó dolgot csinálhatok, és nem kerülök be a 
tervezőintézeti darálóba. Volt abban akkoriban valami 
ráció, hogy ilyen kis cégnél működjön az ember.

— Aztán mégiscsak belekerültél: a Baranya- 
tervnél dolgoztál évekig.

— Igen, és talán ennek tudható be, hogy engem 
a kapcsolataim máig vidékre kötnek, nagyon keveset 
terveztem Pécsre, legalábbis látványos dolgot nem; 
mindig inkább a vidék volt az én működési területem.

— Az Echóban legutóbb az önkormányzati bér
lakáspályázaton elért sikered okán szerepeltél. Te 
is úgy érzékeled, hogy igazában most érkezett el 
az ideje annak, amit csinálsz? Hogy a 80-as, 90-es 
évek eklektikája után mostanra alakult ki az a 
közeg, amiben otthonosabban mozogsz?

— Ahogy mondani szokás, az építész későn érik, 
viszont korán öregszik. Igen, könnyebben és 
szívesebben dolgozom most, mint régebben, de 
ennek nagyon sok összetevője van. Egyszerűen jobb 
a légkör. Másrészt könnyebben azonosulok azzal az 
építészeti világgal, ami most van kibontakozóban. 
Egyrészt azért, mert valóban jobb, színvonalasabb, 
mint korábban, másrészt, mert színesebb, sokfélébb.

— Hogyan definiálnád ezt a kibontakozóban 
lévő építészeti világot?

— Definiálni nem tudom, csak érzem, hogy jó. 
Valahogy „szélfúttább” ez az építészet, mint korábban. 
Magyarországon egy idő után minden elkezd 
bemerevedni. Pici ez az ország. Ma már ez is 
oldódóban van, de a 80-as évekre például nagyon 
jellemző volt ez az elvártság, aminek megvoltak az 
attribútumai. Persze ma is tartok ettől, mert pillanatok
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alatt kialakul a maníroknak és az elvárásoknak a rend
szere, és amikor ez veszi át a szabad gondolkodás 
helyét, akkor baj van. Ha egy építész eljut eddig a 
felismerésig, és képes átlátni ezt a veszélyt, akkor meg 
tudja akadályozni, hogy belesilányodjon valamiféle...

— Stílusba?
— Ne hívjuk ezt stílusnak. A stílus az jó dolog; ha 

valakinek van egy nagyon erős egyéni stílusa, az jó. 
De csak akkor, ha emellett állandóan jár az agya. 
Amihez persze az is kell, hogy ezt megengedhesse 
magának. Ma az építésznek igazi választási 
lehetősége van arra nézve, hogy milyen magatartást 
követ.

— Ennek a „magatartásnak” viszont részben 
az építtetők értékrendje és ízlésvilága képezi az 
alapját.

— Szerintem ennek a két dolognak semmi köze 
egymáshoz. Ha van az építésznek valamiféle karak
teres magatartása vagy egyszerűen csak tartása, 
akkor lesznek erre vevők is: ilyenek vagy olyanok. 
Persze mindennap meg kell küzdeni velük, hiszen 
némileg népnevelés is, amit az ember csinál. De
a színvonalbeli megalkuvást senki ne akarja az épít
tetőire hárítani. Itt van példának a panzióm, amit most 
adtak át (Ágoston tér, Wellington Hotel).
Mondhatnám, hogy utálom, hogy nem vállalom ezt 
a házat, pedig az is valami, hogy egyáltalán eddig el 
lehetett jutni, az összes hibájával együtt. Én ered
ménynek tekintem, hogy a homlokzatra végül azért 
mégsem íródott rá az a stílus, ami az építtetők által 
képviselt értékrendnek igazából megfelelne.

— Az önkormányzatnál kifogást emeltél ami
att, hogy a tervedet engedték elrontani.

— Ez volt az egyetlen eset, hogy így tettem. Nem 
is tudom egyébként, hogy hivatalosan mit tehet egy 
építész, ha tönkreteszik a házát. Ha megkérdezik a 
végén, hogy tetszik-e, akkor azt mondhatja, hogy 
nem, én ezt nem így gondoltam.

— Ennyire nem mozdult előre az utóbbi 
évtizedben az építész szerzői jog ügye? Hiszen 
manapság egy lógóra, egy néhány szavas reklám- 
szövegre is vonatkozik a törvény; hogyan lehet
séges, hogy az építész szellemi termékét ma sem 
védi semmi?

— Őszintén szólva én ezt nem is firtattam.
Máskor is volt már ilyen, de máskor mindig elintézem 
ezt az építtetővel, amennyire tudom. Egy ilyen ügy
ben ugyanis vagy az — ebben az esetben egyáltalán 
nem rossz szándékú — építtetőn, vagy az építészen 
csattan az ostor.

— És a kivitelező?
— Mi lenne vele? Elveszik a jogosítványát? 

Ráírják a papírjára, hogy ez kérem el szokta rontani a 
házakat? Ez nem történhet meg. Nem kell erről olyan 
sok szót ejteni. Ott van az a ház — nem jó, annyira 
nem is rossz. Én nem ilyenre terveztem. De hát ez 
minden építész számára ismert történet. Szerintem 
Magyarországon sehol sem működik a szerzői jog, 
hiszen minden jog annyiban létezik, amennyiben 
végrehajtható.

— Kanyarodjunk vissza a stílushoz.
Számomra kellemes meglepetés, hogy te nem 
tagadod ennek a fogalomnak a létjogosultságát, 
sok építész ugyanis mereven elutasítja azt, hogy 
bármiféle irányzathoz, trendhez kapcsolják a 
munkáit, egyedül a minőséget ismerve el 
értékelési-értelmezési keretként.

— Márpedig irányzatok vannak, és aki azt állítja, 
hogy ezektől független, az hazudik. Más kérdés, hogy 
egy építész magát nehezebben rakja bele ezekbe
a skatulyákba. Nagyon is erősek manapság, borzasz
tóan felgyorsultak a mozgások az építészeten belül.
Itt van például ez a minimalizmus, eljutni a teljes 
eszköztelenségig, és azon túl, fehér alapon fehér

négyzet, satöbbi, ez is milyen villámgyorsan futott le. 
Egészen friss tendencia, de máris kezd besülni és 
unalmassá válni; mellette viszont egy új organikus 
látásmód jelentkezik Európában. Szinte még experi
mentális szakaszban tart ez az építészet; főként a 
déliek, portugálok, spanyolok csinálják nagyon jól. 
Semmi köze egyébként az itthoni organikus irányzat
hoz: az elemekkel, a földdel, a vízzel, a fénnyel, a 
növényzettel bíbelődik, és erős formákkal dolgozik.

— Magaddal kapcsolatban tudnál-e irányza
tokra hivatkozni? A Forbát utcai házadon 
lehetetlen nem észrevenni a korai modernizmus 
ihletését.

— Ennek a háznak a pontos helyzetmegoldás a 
lényege. Én ebben nem érzek semmit, ami stílusjel- 
legű lenne, legfeljebb, hogy csúszkálnak az ablakok 
előtt az árnyékolók — ez tényleg felfogható egyfajta 
divatelemként is, valahogy benne van a levegőben.
Az árnyékolást mindenképpen meg kellett oldani, 
hiszen délre néznek az ablakok. De ettől eltekintve a 
halálpontos feladatmegoldáson múlt itt minden: adott 
volt a foghíjtelek, ahová viszonylag sok lakást kellett 
beszorítanom. Az utcai oldal keskeny; ha ezt az utca 
felé fordítom, akkor elkezd nőni a tető, és jönnek a 
kényszermegoldások. Viszont eléggé hosszú a telek, 
és nem lehetett nem észrevenni, hogy ebben az . 
utcában a legrégebbi épületek bizony ilyenek. Ez
a bosnyák telepítési forma: a nagyon zárt, tömör 
kerítés, tömör kis házak, ezek sorakoznak itt ma is, 
esetleg modernebb, portálosodott formában. Adva volt 
a lehetőség, hogy az ember minderre visszautaljon, 
és remélem, emellett viszonylag elfogadható laká
sokat is terveztem. Olyan ház lett, amelyik nem azt 
mondja, hogy „csak", hanem azt, hogy „is”...

— Mit kezdesz egyébként a modernizmus 
fogalmával? Ennek a fogalomnak a mai 
újjáéledésével.

— Én ezt a folyamatot természetes ingamozgás
nak látom. Nálunk különösen erősen jelen volt a 
posztmodern és az organikus irányzat, és úgy tűnik, 
ebből mára elég lett. Túl sok volt a sütemény, elron
tottuk a gyomrunkat. Persze a posztmodern jelent
kezését is természetesnek gondolom: amikor 
kiüresedett és a lakótelepivel azonosult a modern 
építészet fogalma, jó kapaszkodót jelentett a poszt
modern. Nem volt hosszú életű dolog; arra minden
esetre jó volt, hogy most újra megragadhatjuk az 
elveszett, elszakadt szálat, aminek mentén tovább 
lehet menni, új utakat keresgélni. Szédítő gyorsaság
gal zajlik minden; a piac egyszerűen felzabálja ezeket 
a dolgokat. Ezzel például borzasztó nehéz mit kez
deni. Nagyon kemény tartás kell ahhoz, hogy az 
ember autonóm maradhasson. Ezért jó mindig a

feladott „lecke” felől megragadni a dolgot. Persze 
kellenek a gondolkodók is, akik folyton keresgélik az 
utakat... de hát itt Magyarországon nem ismerek 
igazán jelentős filozófus-építészt. Nincs is. Én úgy 
gondolom, hogy az építészet lényege a folytonos 
problémamegoldás. És ha jól fogalmazza meg az 
ember a kérdéseket, az 90 százalék siker. Ha helyes 
pontokon ragadom meg a problémát, akkor valószínű
leg jó válaszokat fogok kapni.

— Ha jól értelek, nem létezik olyan építészeti 
probléma vagy elv, amely az adott feladattól 
némiképp függetlenül foglalkoztatna, amit esetleg 
megpróbálnál adaptálni a konkrét munkák kap
csán.

— Én nem tartozom a filozofikus építészek közé, 
akik eleve valamilyen házat akarnak csinálni. Néha 
rajtakapok építészeket, főleg fiatalokat, hogy min
denáron végigerőltetnek egy gondolatot a programon. 
Azt hiszem, nem jó, ha valaki így fog neki egy lecké
nek, de erre sincsenek persze általános szabályok.

— A 120 lakásos pályázatnál is elsősorban talán 
ezt a nyitottságot honorálta a zsűri a tervedben.

— Lehetséges. Tudod, annyi minden motoszkál 
az ember fejében egy ilyen munka kapcsán; most azt 
mondanám, nem tudom, hogy jól csináltam-e. 
Egyszerűen nem jelenik meg előttem, hogy ki is a 
magyar szociális lakó. Ha tudom, hogy kiről van szó, 
akkor tudok neki házat csinálni, de ma még nincs 
arca ennek a rétegnek. Arra el voltam szánva, hogy 
nem fogom őket gettóba zárni és megbélyegezni; az 
integrálódásukat akartam volna elősegíteni. 
Franciaországban láttam ilyesféle szociális 
lakótelepet, Borell tervezte és baromi szép volt
a fotókon, az újságokban, de amikor ott jártam a 
helyszínen, behúztam a nyakamat, mert gyanakvó 
tekintetek lestek rám a függönyök mögül — ilyent 
semmiféleképpen nem akartam volna csinálni.

— Pécsi építésznek lenni ma már talán nem is 
elsősorban esztétikai, hanem egzisztenciális 
kérdés. A város anyagi kondíciói és szellemi súlya 
között feszülő szakadék egyre szélesebb, s ez az 
építészetet is mélyen érinti. Mennyire érzed maga
dénak ezt a problémát?

— Mostanában ezen nem gondolkodtam. 
Anyagilag nehezen vergődünk felszínre, ez igaz.
De az is igaz, hogy megindult egy építési konjunktúra, 
ha nem is Pécsett, de az országban mindenképpen. 
Budapesten agyon vannak csapva az építészek 
munkákkal — egy kis késéssel azért ezek a dolgok 
mindig begyűrűznek vidékre is. Talán a regresszió is 
késve érkezett ide, nem tudom. Ezek napi problémák 
az ember életében, amolyan egyéni sorsügyek — 
nincs sok közük mindahhoz, amiről eddig szó volt. ■
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Az építész és az idő

mégsem csökken. Ráadásul a keleti homlokzaton 
konzolosan kiugró erkély az egykori május elsejék 
tribünről integető vendégseregét juttatja az ember 
eszébe... A bíráló szavak így önmagukban mégis túl 
kemények, tigyelembe kell vennünk a tervezés hát
terét is. A fenti két intézmény egy épületcsoport 
részeként született, s azért, hogy az nem valósult 
meg, nem csupán az architektúra hibáztatható.
A folyamatot elindító ideológiai, gazdasági háttér 
lassacskán átalakult, félbehagyva a megkezdett 
koncepciót — így az épületek torzóként maradtak. 
Idegenségük, főleg a Megyeháza esetében, vissza- 
vonhatatlannak tűnik. Hasonló időpontban, 1975-ben 
született Nagykanizsán a Művelődési Központ, majd 
a szomszédos bevásárlóközpont (1977), a zalai város 
épületei azonban lényegesen jobban sikerültek a 
kaposváriaknál. Eleve jobb a telepítésük: a két lapos, 
ámde nagyméretű épület léptékéhez illő, nagy teret

Erdélyi Zoltán 70 éves. Ez a tőmondat — így önma
gában is — tiszteletet parancsoló. Ráadásul a DLA 
fokozatot elnyert, Ybl-díjas építész, címzetes főis
kolai tanár júniusban zárult életmű kiállítása is fő
hajtásra, elgondolkodásra késztethet. Főhajtásra, 
mivel ritkán nyílik alkalom négy és fél évtizednyi 
életpálya alkotásait egymás mellett szemlélni. S el
gondolkodásra, mivel a kiállítás anyaga remekül 
mutatja az építészet minden más művészettől elté
rő jellegét. Mert hát korok, divatok, nézetek, rend
szerek elmúlnak — s az épület kérlelhetetlenül ott
marad a helyén. Időtállósága nem csupán művé
szeti vagy gondolati tartalmában rejlik. Egy ház at
tól nem omlik össze, mert a művészetelmélet sze
rint eljárt felette az idő...

Erdélyi'Zoltán 1959 óta a Pécsiterv (Dél-Dunántúli 
Tervező Vállalat) építésze, majd főmérnöke, később 
igazgatójavolt, 1991-től pedig egy magánvállalkozás 
ügyvezetője, ahol aktív tervezőként is dolgozik. Első 
munkáinak egyike az általános iskola és gimnázium 
épülete Pécsváradon, 1962-ben készült. Az egyszerű, 
letisztult homlokzatú, nagy érzékenységgel tájba 
helyezett épület remekül illeszkedik a Zengő lankáira 
felkúszó kisváros látványába. A Szent István-kori vár 
és a barokk plébániatemplom markáns jegyeit har
monikusan egészíti ki az iskola horizontálisan elnyúló 
tömege. Szintén korai tervei közé tartozik a Mecseki 
Erdőgazdasági Rt. irodaháza Pécsett a Rét utcában.
A modernizmus tisztaságát, egyszerűségét tükröző 
épület a környezet léptékrendjéhez igazodik. A szabá
lyos formák, a kiugró merev üvegfal egykori „kívül 
állása” (az irodaház 1963-ban épült), mára az utca 
részévé vált, nem hat elkülönülő idegen testként — 
s talán ez a legtöbb, legjobb, ami egy épület 
jellemzéseként elmondható. A modernizmus jegyeit 
mutató további épületek közé sorolhatjuk Pécsett a 
Köztársaság téri irodaházat (1964), Kaposváron az 
503-as Ipari Szakközépiskolát és a szekszárdi I. Béla 
Gimnáziumot (1965). Egyszerű, letisztult vonalak, 
funkció és formaegysége jellemzi az 1970-ben

Gondolatok egy életműkiállítás apropóján
Pécsett az Újmecsekalján épült áruházat is. A födém 
fölé magasodó rácsos tartók tisztán szerkezeti ele
mek, a körbefutó függönyfal üvegezett része pedig 
a kirakat. Az anyagként használt vasbeton, illetve az 
alacsonyan szétterülő szögletes épületforma az 
Uránváros hangulatához illeszkedik. A fenti néhány 
példa a 60-as évek hazai építészetének legjobb vál
tozatai közé sorolható, míg a 70-es, 80-as esztendők 
alkotásai annál több kérdést vetnek föl.

A változás, a változtatás igénye, mely a 70-es 
évek szellemiségét egyre erősebben megérintette, 
az építészeket sem hagyta hidegen. A korábbi tiszta, 
egyszerű vonalú házak helyett a legtöbben újdon
ságként ható, meghatározó, látványos alkotásokat 
szerettek volna létrehozni — s ez sokszor legkevésbé 
az épületek hasznára történt. Új anyagok, merész for
mák kerültek előtérbe. A ház már nem a környezet 
részeként működött, hanem az új épület generált 
magának új környezetet. Az építészet kilépett korábbi 
„alkalmazkodó" jellegéből, sokszor — sajnálatosan — 
stigmatikussá vált. Ebből a szempontból Erdélyi 
Zoltán pályatársai többségéhez hasonló utat járt be. 
Az említett időszakban legmaradandóbb — s tegyük 
hozzá: legvisszafordíthatatlanabb — kézjegyét 
Kaposvár belvárosán hagyta, ahol a tervezett igaz
gatási-művelődési centrum részeként készült el az 
Ifjúsági Ház, majd a Megyeháza épülete. A tervezett 
közintézmények közül a művelődési központ a koráb-

Pécs, R em énypuszta  —  K rem atórium  (1999) 
„A  széles, lapos ívben szin te  a fö ldbe  hajló  tető, 

a környeze tbe  s im u ló  épü le t 
Le C orbus ie r roncham p-i kápo lná já ra  re flek tá l.”

K a p o s v á r—  M egyeháza (1982)
„A z em líte tt időszakban legm aradandóbb -  s tegyük 
hozzá: legv issza fo rd ítha ta tlanabb  —  kézjegyé t 
K aposvár be lvárosán hagyta, ahol a te rveze tt 
igazgatás i-m űve lődés i cen trum  részeként készü lt el 
az Ifjúsági Ház, m ajd  a M egyeháza épü le te."

bi. Az alapvetően egyszerű geometriai formákból 
(hasáb és téglatest) kiinduló épület túlzott formalitá
soktól gazdag, elhelyezése a városközpont korábbi 
épületeitől, hangulatától idegen. Ahogyan idegen az 
anyaghasználat is: a fehér mázas Zsolnay kerámia- 
burkolat leginkább csomagolóanyagként hat az 
összes homlokzatfelületen azonos ritmusban előugró 
apró zárt erkélyeken. Az emeleti erkélysor által föl
szabdalt homlokzat elragadja a tekintetet, kevéssé 
engedi észrevenni a földszinti ablaksort felosztó 
valóban ötletes fa lamellákat. Az intézmény belső 
terei, kialakítása igényes, végiggondolt, s — mint az 
elmúlt két évtized mutatja — jól használható. Viszont, 
mint épületet, inkább csak megszokták, mint megsze
rették használói. Az Ifjúsági Ház szomszédságában 
nőtt föl az egész belvárost teherként nyomasztó 
Megyeháza épülete. Az ötszintes, három oldalról is 
egy-egy térre nyíló épületet számos merész 
szerkezeti elem színesíti, azonban formája, tömege — 
egészében — mégsem túl szerencsés. Eróltetettként 
hat elhelyezése, ahogyan az architektúra alapját 
képező geometrikus formák „lekerekítése” is 
mesterkélt. A homlokzatokon végigfutó üvegezett füg
gönyfal a maga korában még nóvum lehetett (mára 
az irodaházak szinte kötelező kellékévé vált), ma 
viszont az újdonság ereje eltűnt, elkülönültsége
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Apolló program
Aki május 25-26-27-én sétát tett... ha ugyan nem is a híres űrállomáson, de a hasonló nevű, két 
éve üresen álló pécsi moziépületben (Perczel Mór utca), nem mindennapi spirituális utazásban 
részesült azon az összművészeti fesztiválon, amely a Déli Szél Kortárs Alkotói Fórum szervezé
sében tartott itt három éjjel, három napon át.

kapott, ahol megfelelően érvényesülhet. A műve
lődési központ egyszerű lapos architektúráját a hom
lokzatokat borító fehér műanyag panelek „színesítik”. 
A homlokzatmotívum, a paneleken kacskaringózó, a 
fény- és árnyékviszonyok változásaival játszó szalag
motívum Lantos Ferenc munkája. A főhomlokzaton a 
bejárat melletti oszlopsor (összesen hat tartóoszlop) 
valamelyest mesterkélt elemként hat, ám az 
építészettörténetből kölcsönzött szerepe, illetve valós 
szerkezeti funkciója miatt mégiscsak helyénvaló.
A művelődési intézmény mellett álló bevásárlóköz
pontot hasonló architektúra jellemzi. A laposan 
elnyúló épülettömeg homlokzatkialakításában is az 
előzőre válaszol, a földszinti üvegfal (kirakat) feletti 
burkolat szintén fehér műanyagpanel, bár itt díszítés 
nélkül — az egymás mellett sorakozó elemek rit
musa jelent némi játékot. Ez a megkülönböztetés 
egyben a két épület különböző jellegét is szemlélteti.

A bemutatott négy épület — a két városközpont 
— Erdélyi Zoltán életében főmérnöki beosztásához 
köthető. Nem tudhatjuk, csupán valószínűsíthetjük, 
hogy ez a pozíció — az általa betöltött magasabb 
rang — szabadabb kezet biztosított számára, viszont 
az akkori hatalomnak való megfelelés kötelességét is 
magában hordozta. A négy ház közül a kaposvári 
Megyeházán látszik a vágy, hogy szimbolizálja, kife
jezze „hivatali apparátus erejét”, ami az adott kort oly 
erősen jellemezte.

Az építész Erdélyi Zoltán pályájának következő, 
jelenleg is tartó szakasza a Pécsiterv igazgatói 
posztjától való megválását, nyugdíjazását követően 
kezdődött (1991-ben). A ’90-es évek elején abbama
radtak a nagy állami beruházások, az építészettel 
szemben új igények, elvárások jelentkeztek. Az „új
fajta” megbízók, más megbízatások megjelenését jól 
példázza a pécsi Opel szalon épülete (1992-93), 
melynél Erdélyi Zoltán tervezőtársa Specker Attila 
volt. Az alacsony homlokzatmagasság, a lapos 
hajlásszögű tető leginkább a családi házak hangu
latát idézi, míg az épület sarkán kiugró, a különféle 
elemek, motívumok burjánzó kavalkádját fölvonultató 
sokszögletű pavilon túlzottan is mesterkélt. A koráb
biaktól lényegesen különböző hatásokat mutat az 
Építőipari Szakképzési Központ épülete (1998,
Pécs). Az egyszerű épület főhomlokzatának hangsú
lyos eleme az árkádszerű függőfolyosóba illesztett 
elegáns ívű kapuzat és a tetőtér csúcsos, íves ablak
sora, ami az organikus építészeti hagyományokból 
eredeztethető. Egészen más eredetre utal a remény
pusztai krematórium (1999, Pécs). A széles, lapos 
ívben szinte a földbe hajló tető, a környezetbe simuló 
épület Le Corbusier ronchamp-i kápolnájára reflektál. 
A megnyugvást tükröző, földbe olvadó épület 
egyértelműen szimbolizálja a test visszatérését az 
anyaghoz, melyből vétetett.

A kezdeteinél a modernizmussal induló, végül 
valamelyest az organikus építészethez, illetve 
Le Corbusier-hez megérkező életpálya a magyar 
építészet elmúlt fél évszázadát jelképezi. Ahogyan 
jelképezi azt is, hogy az építészet mennyire függ az 
ideológiától, mennyire függ a hatalomtól, és meny
nyire kiszolgáltatottja annak a társadalmi légkörnek, 
mely körülveszi. És még nem is ejtettünk szót a 
megbízó és az építész kapcsolatáról, mely — 
gyaníthatóan — Erdélyi Zoltán esetében is számos 
épület kialakításánál jelentkezik. Merthogy mennyi
ben tudja saját szándékát, ötletét végigvinni a ter
vező, az nem — mindig — csak rajta múlik. Viszont 
a létrejött eredmény az ó műve marad, s hogy az 
eredetileg milyen körülmények között született, az 
évek során feledésbe merül. A ház viszont legtöbb
ször nem a következő style vagy stylist felbukkaná
sáig áll a helyén, meg kell küzdenie mindazzal 
a feladattal, amit az idő kiróhat rá. ■

Előhang

A három éve létező alapítvány rendelkezett már némi 
tapasztalattal, hiszen nyolc-tíz, valamilyen formában 
a művészettel foglalkozó tagja 1998 májusában és 
szeptemberében a Városkép Projekt /., illetve II. című 
programok alkalmával már sikeresen megmérkőzött a 
közönséggel. Az első helyszín a Sétatér és környéke 
volt (ahol többek között alumínium-fóliába cso
magolták a Barbakán bástyát és, egy ovális tükör 
segítségével történő demonstráció keretében, „vetet
tek fényt” a már 1986 óta felújítás alatt álló Nádor 
Szálló intézményére), a második pedig az elfeledett 
Nick-udvar.

A fórum távlati célja nem kevesebb mint, a 
Budapest-Bécs tengely ellentételezéseként, egy 
délvidéki (dél-közép-európai) kultúrközösség öntudat
ra ébresztése. Ennek érdekében szerveznek, 
önkéntes alapon, pályázati összegekből, minimális 
támogatással olyan ingyenes, képzőművészeti 
irányultságú, de médiumsemleges rendezvényeket, 
amelyek azzal a mondhatni underground attitűddel 
kérdezhetnek rá elsősorban ember és környezete 
harmonikus viszonyára, hogy nincsenek elkötelezve 
sehová.

Ezúttal is főként olyan pécsi vagy Pécshez 
legalábbis kötődő alkotóknak biztosítottak tehát meg
jelenési lehetőséget, akiket (függetlenül attól, hogy 
munkáik beszoríthatóak-e a hagyományos értelem
ben vett művészet keretei közé) megérintett a külön
leges helyszín. Egyrészt a különböző művészeti ágak 
fiatalabb képviselői közötti kapcsolatteremtést 
igyekeztek elősegíteni, másrészt fel kívánták hívni 
a figyelmet a parlagon heverő, patinás mozira. Az 
eseménysorozat valamivel több mint 60 különféle 
művészeti reprezentációjának nagy részét a mozi

terével kapcsolatba kerülő művészek külön ide 
készítették vagy adaptálták, szinte egészében birtok
ba véve nemcsak a nagytermet és a kamaratermet, 
de az erkélyt, az előcsarnokot, a folyosókat, az 
irodákat, a pénztárat, sőt a mosdókat és az udvart is.

Indulás

Duplán különlegességszámba ment már a megnyitó 
is, hiszen délután pezsgősüvegek durranásaitól 
kísérve vágtak le minden jelenlévőnek a Kazinczy 
utca teljes hosszában kifeszített filmszalagból egy-egy 
darabot, este pedig a helyszínen kihangosított Pécsi 
Rádió élő közvetítésével történt rendhagyó módon a 
hivatalosabb ceremónia, amely letudta „a szellem vilá
gosságának megbecsülése” felé kötelezőnek érzett 
kultúrtörténeti köröket. (Egyébként elmondható, hogy 
a rádió ezekben a napokban igazán kitett magáért 
a zenei kínálatot illetően, hiszen a műsorok közötti 
szünetekben gyakran szólt a hangszórókból.)

A rakomány

A megmozdulás törekvéseit talán Peták Péter Össze
fogás című demonstrációja jellemezte a legjobban, 
amely lényegében egy farostlemezbe fűrészelt lyuk 
volt, egyik oldalán a kéz átdugására, a másikon meg
fogására szólító felirattal.

Míg azonban a festmények között pusztán deko- 
rációjellegűek is akadtak, nagyon erős volt a fotós 
anyag. Különösen Vollmuth Krisztiánnak, a bejárat két 
oldalára tervezett, tévéképernyőkkel várandós nőket 
ábrázoló, cím nélküli képei éltek. De például Lukáts 
István és Szabó Szilvia munkája, a „Keleti homlokzat" 
vakolathullását tematizáló sorozata is a helyén volt. 
Csakúgy Török András phenakistoskóppal készült, — ►
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a Civil Közösségek Házában vetített-kiállított 
munkájának két kiragadott kockája, illetve a PTE 
Ifjúság úti aulájában futó, 2n  projektjének egyik 
panorámaképe. Valamint Mátyus Krisztina Keresd 
meg című kiállítása, aki az egykori jegypénztárban 
maradt dekorációk és használati tárgyak közé csem
pészte fényképeit.

Említést érdemel még Ottó Gábor filmszalagokból 
összeállított „Felületi installáció’’-ja, és az a tény, hogy 
Nyári Zsolt, Talált múzeum címen, egy igazán 
gyönyörű táblával „Marcel Duchamp emlékszobádnak 
nevezte ki a toalettet, lelkiismeretesen be is számoz
va a tárgyakat.

A leggazdagabb választékot, magától értetődően 
a filmes blokkok nyújtották. Képzőművészeti gyökerű, 
„avantgárd” filmekből állt a kínálat gerince, de 
egyaránt voltak közöttük „sztenderd” filmtörténeti 
érdekességek (Méliés: Utazás a holdba, Leger: Gépi 
balett, René Clair: Felvonásköz, Jean Vigo: Nizzáról 
jut eszembe, Dziga Vertov: Ember a felvevőgéppel, 
Walter Rutman: Berlin, avagy egy nagyváros szim
fóniája) és a Balázs Béla Stúdió olyan örökbecsűi, 
mint a Kentaur (Szentjóbi Tamás), az Öndivatbemu
tató (Hajas Tibor) vagy A császár üzenete (Najmányi 
László). Máté József, a mozigépész áldozatos 
küzdelmének köszönhetően lemehetett például még

Mész András, Emlé
kek egy városról című, 
16 mm-es ritkasága is. 
Ezenkívül a magyar 
filmrendezők legfiata- 
labbjainak néhány 
filmje, és videók, kom- 
pjúter-animációk, főleg 
a művészeti kar egy
kori és jelenlegi hall
gatóinak terméséből. 
Nekem egy 71 perces 
„videó-akciófilm” 
(paródia), a szelleme
sen szórakoztató 
Terminátor III. jelen
tette a legnagyobb 
kuriózumot, amit 
pusztán a maga 
szórakoztatására

N yilas M árta  perfo rm ance-a  

Vollm uth K risztián a lko tása

Böngészhettünk továbbá válogatást Gróf Balázs, 
a Pécsi, Szekszárdi, és Bajai Estekben megjelent 
képregényeiből (köztük a filmbarát Flinter és a szőke 
cicababa, az Apolló Klub bezárását követő 
találkozásának emlékezetes epizódját), a Burzsoá 
Nyugdíjasok zenekar mindig felüdülést jelentő plakát
jainak legújabb (dalszövegekkel súlyosbított) kollek
cióját és újdonságképpen, 2001. Arc-Odüsszeia cím
mel, szkennelt portrékat, az Amadé csoport kiál
lításában, akik saját bevallásuk szerint egy, a rek
lámügynökségükön munkával töltött nehéz nap éjsza
káján lettek ad hoc művészekké. (Itt is készültek 
újabb képek, a látogatók bátor önkénteseinek 
közreműködésével, akár áprilisban a Közelítés 
Galériában, első tárlatukon.)

követett el még 1992- 
ben pár („Anjomilatív" 
néven összeállt) 
orvostanhallgató, és 
mind ez ideig csak 
néhány közeli 
ismerősük tudott az
egészről. Részben 
a zenei produkciók is 
kapcsolódtak a 
filmekhez, kezdve 
az Arco trió (Gáspár 
József— fúvós 
hangszerek, Kovács 
Márton — hegedű, 
Rozs Tamás — cselló, 
ének) mesteri 
előadásával, amely 
a Duna Televízió
felkérése nyomán 
született Chaplin 
A csavargó című 
opuszára. És folytatva 

a Tractus (Weber Kristóf — szintetizátor, Márkos 
Albert — cselló, Kovács Márton— hegedű, Keszég 
László — dob, lemezjátszók) szintén audiovizuális 
bemutatójával. A négy színpadi zeneszerző évek óta, 
szabadidős tevékenységként létező formációja, amely
nek neve részletezést jelent, tulajdonképpen egy-egy, 
éppen eszükbe jutó zenei téma szerinti félszabad 
improvizációban jeleskedik. Most az érdekes képi 
aláfestést adagoló Nagy András operatőrrel (aki Uher 
Ödön, 1916-os „Mire megvénülünk”-jéből is vetített, 
kinemaszkóp objektívvei, vagyis széles vászonra 
torzítva) és Bállá Katalin táncával egészültek ki.

A nyolctagú Pavilon zenekar ugyan nélkülözte a 
képi elemeket, de annál jobban érvényesült sokszínű 
játékuk, amely az egyszerűbb hangvételű, slágeres 
daraboktól a reneszánsz dalokon, népdalfeldolgozá
sokon és megzenésített verseken keresztül egészen 
a finom harmóniákra, zenei poénokra épülő, balkáni

ritmusok széles repertoárját felvonultató (esetleg 
tisztán instrumentális) számokig ívelt.

Hallhattuk ezenkívül az Öregek Otthona vérbeli 
örömzenéjét, Telbisz Mik és Lakatos Kornél koncert
jét, valamint a Gfm Rádió összes Dj-it, és egy szög
letben Kovács Balázs (Xrc) „Statikus háttérzenei 
hanginstalláció”-ját.

A színházi jellegű előadások közül a Pécsi 
Alkalmi Színház Csúnya nevűek klubja című friss, 
abszurd játéka és az öt művészeti karos fiatalt 
tömörítő Vulgár Projekt aktuális performansza 
(félévente egy újabbal állnak elő), a Ne nevess korán 
című, gondolatébresztő, a közönség aktív részvételét 
igénylő „népmese” méltó említésre.

Számomra a „Bodymade-pszichoszobrászati 
akció" volt a legizgalmasabb, ahol a média által 
sugallt, uniformizált és fantáziátlan, mégis sokakat 
frusztráló testideálokból kiindulva lehetett együtt 
gondolkodni Gyenis Tibor és Vollmuth Krisztián 
képzőművészekkel, az identitásprotéziseket készítő 
fotóstúdió tagjaival (amely egyébként csak Zalka Zsolt 
pszichiáterrel teljes, hiszen a jelentkezők számára 
mindez egyfajta munkaterápia is) a fénykép ter
mészetéről, a személyiség elutasított vagy remélt 
kapcsolódásairól, illetve a kettőt összekapcsoló, egy 
fotó erejéig történő átváltozásról. Lényegében egy 
őszi, műcsarnokbeli, Szerviz című kiállítás majdani 
alanyainak begyűjtésére került sor.

Hasonló akció volt Lukáts István, Ottó Gábor, Z. 
Kovács Pál és Bencze Zoltán pályakezdő építészek 
„Épületfodrászat"-a, amely során építészeti folyóiratok 
lapozgatása közben lehetett beszélgetni arról, hogy 
mennyiben műtárgy ma egy-egy épület, illetve milyen 
szerepet tölt be az építészet társadalompszichológiai 
szempontból a művészetek között; de az anyag- 
választás és statika szigorúan gyakorlati problémáival 
kapcsolatosan felmerült kérdéseire is mindenki 
választ kapott.

Nyomon követhettük „Leonardótól a Mars
szondákig” a repülés és az űrhajózás történetét, 
Szilágyi „Sziszi” László előadásában, azután a 
Partoldal című folyóirat (illetve a Fiatal Pécsi 
Művészekért Egyesület) irodalmi vitaestjén meg
tudhattuk Ágoston Zoltán főszerkesztőtől, hogy miért 
lehet a Jelenkor csak nevében művészeti folyóirat és 
Mekis D. János szerkesztőbizottsági elnöktől, hogy 
miért válhatott kétségessé a több egyetem olvas
mányjegyzékeiben is felbukkanó Szépliteratúrai 
Ajándék sorsa.

A kisebbeket egy sor mesefilm és Bubu (Knyihár 
Éva) családi kézműves-játszóháza várta.

Érkezés

A maga nemében egyedülálló kezdeményezés 
jóvoltából, a kisebb-nagyobb szervezési zökkenők 
ellenére, sokan érezhették itt végre csodásán 
magukat, elszigetelt művészek, akik kicsit másképpen 
fejezik ki magukat, és műélvezők, akik a galériák 
semmitmondó tárlatainak sivatagait járva, mindig csak 
egyre szomjasabban hisznek a művészet enyhet adó, 
örök korszerűségében; mindazok, akiknek fontos ez 
a modern épületeiről elhíresült, míg a régiekről 
láthatóan megfeledkező, szépséghibákkal teli város. 
Kelendőnek bizonyult az üdvösen tartalmas sok
színűség. S ha nem is tetszhetett minden minden
kinek, valami mindenkit megmozgatott.

Sokan kérdeztük, mi lesz a folytatás. A Déli Szél 
következő fuvallata egy augusztus elején induló,
Csúcs — egy hét szabad művészet a hegyen című, 
jakabhegyi alkotótábor lesz, ami pedig a mozit illeti, 
ha a városi és a megyei önkormányzat meg tud 
egyezni, lehet esély a közös tulajdonukban lévő 
kultikus épület sorsának jobbra fordulására. ■

28 echo 2001/3



F E K E T É N - F E H É R E N

Képzőművészet, színház, táncművészet, zene

Szemle
Pécsi Nemzeti Színház 
2001. április 28.
Negyvenéves a Pécsi Balett

Születésnapi balettest
Egy retrospektív műsor lehet többféle: lehet benne 
sok-sok apró részlet a múltból, lehet az egyetlen 
nagyobb lélegzetvételű, történeti jelentőségű mű 
felújítása, válogathatnak hozzá szerzők, stílusok, 
minőség, népszerűség stb. alapján. A Pécsi Balett 
40 éves jubileumára készült felújítás nem csupán az 
ott látott művek, hanem a válogatás alapján is külön
legesnek nevezhető.

Az történt ugyanis, hogy a társulat eddigi három 
igazgatójának egy-egy 15 éves követési távolságban 
született művét tűzték műsorra, mégpedig — 
véletlenül vagy készakarva — olyanokat, melyek 
szinte egymás közvetlen folytatása, stiláris és tema
tikus szempontból egyaránt. Mintha egyetlen könyv 
három egymás után következő fejezetét lapoznánk át, 
azonos szereplőkkel, sztorifonallal.

Az 1961-ben Szokolay Sándor muzsikájára 
készült Eck-balett, „Az iszonyat balladája” a cselek
ményes balettek dramaturgiáját követi, kristálytisztán 
olvasható történéssel. Az erőszakszervezet (a 
„csukaszürkék”) egyik tagjának szíve megesik az 
áldozaton, s érzelmei miatt pusztulnia kell, ám a 
halála előtti pillanatban még megbosszulja gyilkosát. 
Persze az áldozat sem szabadulhat, megvakítása 
azonban nem töri össze, az átélt érzelmeknek 
köszönhetően mintha gazdagodott volna. A történet 
máris jó, mert időtlen — szemben keletkezési korsza
kának követelményeivel, nem konkretizálja jó és rossz 
mibenlétét, nincsenek jobb- és baloldaliak, netán par
tizánok, fasiszták stb., a puszta (és örök) emberi 
helyzetek láthatók a műben világosan, hihetően. Az 
eredeti (nyomán felújított) jelmezek is ezt húzzák alá; 
mindenki testtrikót visel, melyet övék, csatok, s effélék 
karakterizálnak csupán. A díszlet is hasonlóképp 
elvont: egyetlen dobogó hátul középen, rajta egy 
faoszlop (bitó, kereszt, de egyes pillanatokban életfa 
is) — a látvány Katona Ferenc puritán és találó 
megoldásait dicséri.

A dizájn is a hetvenes éveké, annak ízlésesebb, 
Nyugat-Európa felé tekintő irányzatáé, s a rekonstruk
ció ma sem hat avíttasnak. Az, hogy Schönberg sodró 
és szenvedélyes partitúráját hogyan alkalmazta a 
koreográfus, számomra — az alkotói szabadság 
nevében — nem képezi vita tárgyát. így is lehet, ha 
néhol talán kicsit didaktikusnak érezzük is.

Ha Tóth Sándor műve Eck folytatásának érződött 
ezen az estén, úgy Herczog István Kitáró és J. M. 
Jarre-zenékre készült darabja, „Az élet állomásai” a 
Tóth-mű vonalát folytatja. Herczog pályafutását 
ismerve — aki 25 évet töltött Németországban azok
ban az években, mikor ott ismertté és keresetté vált a 
XX. század egyik alapvető amerikai tánctechnikája, a

„Graham” — nem csodálkozunk azon, hogy művében 
a neoklasszikus formanyelv fölött dominál a modern. 
Az előzőhöz hasonlóan egy férfiéletút-történetről van 
szó, s mivel a két mű születését nemcsak 15 éve, de 
egy társadalmi berendezkedés határa is elválasztja 
(1991-ben készült Az élet állomásai), kézenfekvő, 
hogy míg előbbi igen nagy súlyt fektetett az egyén 
társadalmi, közéleti voltára, úgy utóbbi annak belső 
életére, önmagával, s közvetlen környezetével vívott 
harcaira közelít rá.

Magánytörténet ez, s mint ilyen, tökéletesen 
jellemző a XX. század végére. A társas magány 
hangsúlyozása az előző évtizedek pozitív kollektiviz
musával szemben egy estén belül kész tár
sadalomtörténeti szemle.

A mű dramaturgiája is a belső, lelki indíttatásokon 
építkezik inkább, mintsem hagyományos cselek
ményen, lényege a táncban való ábrázolás és nem 
a sztorimesélés. Csaknem kétórányira elegendő tánc
mozgás sűrűsödik össze a körülbelül félórás felvonás
ban, melynek drámai kicsengése a rezignált megál
lapítás: amilyen egyedül kezded az életet, olyan 
egyedül is maradsz...

A mozgás stílusa, ereje muzikalitásában rejlik.
A koreográfia kérdés-feleletet játszik a zenével, a leg
egyszerűbb gesztust is súlyossá, frappánssá téve 
egy-egy akcentussal. A darab végtelenül erős hatása 
mégsem elsősorban mozgásnyelvének köszönhető, 
hanem annak a hallatlan dramaturgiai érzéknek, 
képekben való gondolkodásnak, ami Eck Imrét jelle
mezte. A születésnapi est közönségének túlnyomó 
részt — gondolom — Árva Eszter (Stimácz Gabriella), 
Bretus Mária, Tóth Sándor és Hetényi János lebegett 
a szeme előtt minden rájuk — az első tolmácsolókra 
— emlékeztető mozzanatnál. A jubileumi szerep- 
osztás tagjainak tehát nem volt könnyű feladatuk 
akkor, amikor nemcsak az általános elvárásoknak, de 
ennek a nosztalgikus várakozásnak is meg kellett 
felelniük. A legautentikusabb alakítás ebből a szem
pontból Lovas Pálé volt, aki Hetényi „első 
csukaszürke'’ figuráját saját egyéniségét nem elnyom
va még a jellegzetesen egyéni gesztusok erejéig is 
hozta. Lovas amúgy hihetetlen energiával és inten
zitással, hajszálpontosan dolgozik a színpadon.
A „második csukaszürke" alakjában Dér Dalida preg
náns, erőteljes figurát hoz, érti és felvállalja a történet
nek ezt a legkevésbé magától értetődő, egyedi 
jellemét/sorsát. Lencsés Károly szerepe hálásabb, 
jól is alakítja a szíve szavára hallgató „harmadik 
csukaszürkét’’. A legelfogódottabb alakítás Czebe 
Tündéé, aki megvakításának pillanatáig (ahol is aztán 
felszabadul, s az utolsó néhány percben hiteles és 
megkapó) kívül marad a fogoly figuráján. Czebe 
alapvetően nem lírai alkat, ezért csak a számára való
di drámaként megélhető pillanatokban tud valódit 
adni, a szerepet amúgy végig jellemző kis mozdula
tokat nem tudta megtölteni azzal, amitől ez a 
rebbenő-remegő alak a fájdalom s az érzelmek szél
sőségeit is bejárja.

Tóth Sándor „A megdicsőült éj’ című, 1976-os 
műve a megpróbáltatás, a meghurcoltatás és új erőre,

új életre ébredés imént megkezdett fonalát folytatja.
A nyelvezet persze új vonásokkal gazdagodott: tiszta 
neoklasszikus, a hetvenes éveket tekintve igen kor
szerű (még Béjart frissen támadt hatását is éreztető) 
és virtuóz technikával. Nem véletlen ez, hiszen a het
venes évek elején még mindenki, aki a Pécsi 
Baletthez szerződött, elvégezte a Balettintézetet, s 
rájuk acélos balett-technika, remek stílusérzék — úgy 
általában igen magas képzettségi színvonal volt 
jellemző: a koreográfusnak tehát volt mivel főznie. A 
felújítás így nem kis feladat elé állította Tóth Sándort: 
a mai társulatban már csak elvétve találni olyat, aki az 
akadémiai képzés 9 évét végigjárta, rendelkezik azzal 
a kifinomult lábtechnikával, ami ennek a műnek az 
előadásához szükségeltetne. A mai társulat táncosai 
már eltérő képzettségi hátterekkel rendelkeznek, így 
a jubileumi esten a darab modern vonásai erősödtek, 
a gerinc- és felsőtestmunka plasztikus és lendületes, 
a lábmunka kevésbé precíz.

Az alkotó dramaturgiai szándékában töretlenül 
folytatja ott, ahol Eck az „iszonyat”-ban abbahagyta: 
jó tempóban meséli el az anyaság, az élet, a fiú, 
a párkeresés, s a lelkiismerettel és a halállal való 
küzdelem történetét, a cselekményes balett hagyo
mányaihoz híven ugyan, ám éppúgy elkerülve a 
pantomimes zsákutcát, ahogyan ez már Ecknek is 
sikerült.

A darab legerősebb pontjai az a két virtuóz kettős, 
melyet a fiú, Lencsés Károly először Czebe Tündérei, 
a lelkiismeret megszemélyesítőjével, majd Daczó 
Eszterrel, a piros ruhás nővel táncol. A neoklasszikus 
igényesség bravúros és a klasszikus kánon formáit 
szabadon felbontó emelésekkel párosul e kettősök
ben, s az említett előadók tökéletesen megfelelnek e 
jelenetek követelményeinek. Az anya szerepében az 
igen fiatal Nagy írisz már egy huszonegyedik századi 
mozgásvilágot kóstolt művészt emel e közegbe: 
gerinc- és felsőtestmunkája a kortárs tánc lendületét, 
rugalmasságát hozza, míg lábtechnikája mögötte 
marad azoknak a klasszikus technikai 
követelményeknek, melyek értelemszerűen fém
jelezték a 70-es évek hazai táncostermése által 
generált koreográfiát.

Kéri Nagy Béla a főszerepben minden tánctech
nikai és előadói kihívásnak megfelel, partnereként 
Daczó Eszterérett művészi alakítást nyújt, s ezúttal 
a „többiek” , a nyolctagú balettkar is erőteljes benyo
mást tesz mozgalmas és technikailag korántsem 
könnyű jeleneteiben. Egyáltalán: felemelő érzés volt 
azt látni, hogy ez a társulat történetének egyik legkri
tikusabb periódusában (ld.: igazgatóválság és -  
váltás), hihetetlen kitartással és hittel összehozta ezt 
a születésnapi jutalomjátékot, ezt az ajándékestet 
önmagának, egykori és jelenlegi nézőinek, tagjainak. 
Felemelő és megható ez így önmagában mint „tett”.
A művészi értéke — s főleg, mert illanó 
művészetünkben oly ritkán bányászunk elő régi kin
cseket — szintén nem elhanyagolható, s elemezhet
nénk még hosszan a tánctörténeti tanulságokat. Ha 
viszont mint nézőtől kérdeznék tőlem, mit vittem haza 
ebből a műsorból, azt a szakmaiatlan választ adnám:
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hiába sűrűsödött, polírozódott, s vált egyre virtuózab- 
bá a tánctechnika az évek során az est tanúsága 
szerint is — talán a legmaradandóbb emlék a 
csukaszürkék alig táncoló, minimális mozgás
eszközökkel operáló különös világa lesz.

Lőrinc Katalin

Közelítés Galéria 
2001. május 8 -  19.
Michael Demers kiállítása
Hogy mi mindent lehet látni Pécsett! A Közelítés 
Galériában megrendezett kiállítást végignézők újra 
valami szokatlannal találhatták szembe magukat. 
Michael Demers konceptsorozatai kerültek fel körbe 
a falakra. Az értetlenség természetesen ott szunnyadt 
minden látogató mosolyának sarkában. Mert pon
tosan nem tudhatjuk, milyen határok húzódnak 
a művészet „politikájának” konceptjei és a hagyo
mányosan esztétikai szemléletű, képközpontú 
művészet között. Valóságos-e még az „esztétikai 
értelemben” tételezhető felelősség, tettenérhető-e a 
„művészi üzenet”? Vajon mennyiben szolgálnak a 
kiállított munkák értékelhető magyarázattal?

Mi is az a konceptuális? Egy korábbi definíció 
szerint az eredeti ötlet ábrázolási lehetőségeire utaló, 
ám ezeket részleteiben kidolgozatlanul hagyó alkotási 
folyamat dokumentálása. Az értelmezés 
lehetőségeinek tere oda-vissza bejárható, ahogy azt 
Demers írja munkáiról. A bemutatott relációk csak 
némelyek a lehetséges változatok közül. Nekünk az 
alapgondolatra hivatkozások, utalások szerint kell 
szemlélődnünk, hogy az alkotói szándék a medrében 
maradhasson.

Az utalások Demers kiállítása esetében a Word 
Project nevű munkájához készült „illusztrációkat” 
jelentik. A megtörtént eseményekről, akár a 
történelem tényeiről szóló általános gondolkodás min
denkinél olyan szűrőn jut keresztül, melyet a nemzeti 
és társadalmi pozíció nagyban befolyásol. A szem
lélet, ahogyan a dolgokat kezeljük, befolyásolja 
viselkedésünket és gondolkodásunkat egyaránt. 
Demers sorozataiban olyan kísérleteket végez, 
melyek témái — akár általános, akár konkrét dogokat 
elemeznek is — az ilyen folyamatok hibáit hivatottak 
elénk tárni, abban a közvetett formában, amely nem 
értékel és kimond, hanem inkább elemez és utal.

Az első sorozat (Concept Mapping) szolgáltatja a 
központi témát, ez az eredete az alapötletnek, amit 
minden sorozat magában foglal. Különböző idősza
kaszok térképei ezek, a fogalmi képletek működése 
közti kapcsolatot kísérlik meg bemutatni. A második 
sorozatban (Concept Plotting) már nem egy „idővo
nalon” jelöltetnek ki a pontok, hanem egy „térbeli” 
rácson, (“csillaghalmazok és galaxisok ábrázolásai 
ezek" — amint Demers fogalmazza) — ám itt ugyan
úgy nem definiálható hagyományos értelemben vett 
térleképezés, mint ahogy az első sorozatnál sem 
azonosíthatóak egyértelműen az időbeli kitüntetett 
pontok. Az Associations sorozat elemei pedig olyan 
érdekes viszonyt tárnak elénk, amilyen képi elemek 
— öt szó és öt szín — között igen ritkán jöhet létre.

A „hősök és antihősök” sorozatban a képregény
szereplők kilétével kapcsolatban lehetnek kétségeink, 
hiszen nem úgy követik egymást a képek, mint ahogy 
az eredeti kontextus megkívánná, és hiányoznak a 
szövegek is a buborékokból. „A sejtésünk kimerül 
abban, hogy ez itt valami nagyon amerikai” írja. De mi 
több annál? Elméletileg fogalmunk sem lehet arról, 
hogy kik is itt a jófiúk és kik a gonosztevők.

A legkülönösebb, és leginkább belátható sorozat 
(Critical Survey) olyan kérdőíveket tartalmaz, amiket 
„anonim" válaszolók töltöttek ki, anélkül hogy tudták 
volna, hová, mihez is készül a „felmérés”. A téma 
olyan szociális vizsgálódás, amiben a faji, nemzeti 
kérdések egyes érdekesebb pontjait hasonlítja össze,

Heroes and Villains/Serles One
tekintettel arra, hogy a válaszolók is a társadalom 
legkülönbözőbb rétegeiből kerültek ki. A megkér
dezettek válaszai bepillantást nyújtanak a szem
léletükbe, gondolkodásukba is, beleértve, hogy 
valószínűleg mindenki másképp értelmezte a kérdőív 
— lehetséges — szándékait is. Az utolsó sorozat ele
mei (Reds) katonai tervek illusztrációi. A „tudo
mányos” ábrázolásnak alárendelt szerepe van egy 
általános, laikus megközelítésben, ezért fordulhatnak 
elő mosolyra fakasztó ellentmondások az értelmezés
ben. Élhetünk viszont párhuzamosan akár hivatalos, 
de egy kiterjesztett értelmű informális interpretáció 
lehetőségével is.

Demers koncepciója szerint — úgy tűnik — 
mindig bizonyos kiemelt elemek szolgáltatják az 
indítékot egy következő reláció létrejöttéhez. Amit 
Pécsen láthattunk, feltehetően csak egy egész 
vékony kis szelet abból a „projectből”, mely a gondo
lati és képi lehetőségeket szinte teljes székében 
képes végigjárni, s ahol az elemzések valóban 
tapasztalattá válhatnak, miközben igazolják a legelső 
ötlet jelentőségét. A vállalkozás szervességét.

Tóth Viktor

PTE BTK-TTK aula 
2001. május 1 5 - június 29. 
Török András kiállítása 
és fotóskönyve

A talányos n
Projektnek mondta, de ettől még gondos kivitelezésű 
és nem köznapi látványokat, ennélfogva kevésbé 
megszokott alkotói gondolkodásmódot közvetítő kiál
lítást mutatott be Török András. A kiállítás anyagát 
egy, a fotók létrejöttének és sorozatokba ren
deződésének logikáját minden tekintetben jól követő 
könyvben is megjelentette, amely a vállalkozás 
méretét a kiállítás tartamán túl is megragadhatóvá 
teszi. A szerző nevét az utóbbi két esztendő országos 
és helyi fotós eseményein már felfedezhette az érdek
lődő. Tevékenysége, művei érzékenyen mutatják azt 
az érési folyamatot, ami a művészeti szaktanul
mányok akadályainak legyűrését követően a „saját” 
érdeklődés és egyéni nyelv megtalálása érdekében 
valamelyes spontaneitással, de láthatóan tudatos ele
meket is felhasználva sodorja egyre inkább összetett 
problémák felé. De nem pár excellence fotográfus. 
Látszólag ellentmondásba gabalyodtunk ennél a tétel
nél, hiszen anyaga és a művek dokumentumszerű
sége egyértelműen a fényképező művész műhely
problémáival állítanak szembe. Megismétlendő a 
„látszólag”. Mert valójában a megszokott fotográfusi 
látás, a fotós attitűd közvetlenségre építő aktivitása, 
a valóságban oldott esztétikai értékek „felfedezésére” 
és megmutatására irányuló készség keveredik maga
tartásában az elemző, elméletet felépítő, azt ellenőrző 
és modeliteremtő képzőművész gyakorlatával. De 
valami más is. Vagyis nemcsak a „valóságban” oldott 
esztétikai szabályszerűségek újrafelfedeztetése iránti 
vágy. Ösztönzések és izgató talányok inkább az 
alkotó majdhogynem filozófiai értékű kérdéseinek 
köréből. Művész tehát Török, akinek ezúttal a camera 
obscura adatott eszközéül (ez a fotográfozás őskorát 
idéző képalkotó eljárás), ami a valóságra tekintés túl
stilizált (túlbiztosított) technikai manőverei helyett a 
legegyszerűbb mechanikus közvetítéssel is beéri. 
Ezért nem lep meg, hogy munkáiban érzékelhető a 
platóni megrendülésből felsejlő hangulat is, ami a bar
lang mélyén feltáruló, fejére állított látszat-valóságból 
kiindulva a művészet egyik első ontológiai elméletét 
hozta létre. Továbbá lehetőséget arra, hogy a 
képzőművészet (a látszatok látszatainak szemléi 
miatt) ettől a tételtől számítva valóban lebecsülhető 
lehessen. Hogy e felismerés pillanatától számítva 
önmaga létét tekintse egyik leglényegesebb, izgató 
problémájának A képek a kis lukkal ellátott dobozka 
körbefordulásának nyomán jöttek létre, az alkotó 
helyzete ekkor a világ középpontja (amennyiben a 
műveket a jó megszokás kifejezéseivel illetve „világ
nak” nevezhetjük, és amennyiben ennek feltárása a 
művész hangsúlyozott pozíciójával is kapcsolatban 
van), és e nem kevés önkénnyel felépített „pozicio
nálásnak” mélyebb jelentése van, mint az egyszerűbb
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témaválasztásnak. A témaválasztás nem hangsúlyoz
za a látványok feltárulásában azt az aktív szervező 
és felfogó-értékeló szerepet, ami Török András 
panorámáinak esetében az esztétikai ítéletnél 
mélyebb felismerések megfogalmazását is provokálja. 
Jelzi ezt a problémát kötetének bevezetőjében. „A 
szemlélődés közben újra és újra visszatérek a kiin
dulóponthoz. De lehet, hogy a végpont volt az... Ott 
állok szédülten a kör közepén... Aki belépett a körbe, 
az csapdába esett...” — írta. De nem közömbös a 
témaválasztás sem. Pécsi helyszínek tárulnak fel egy 
pont körül, egy pontból nézve, majd világos térbeli 
egyenesen kezdőponttól végpontig kiterítve- 
elbeszélve. A „tér kiterítése”, mondhatnánk, és ezt a 
formai fogást aztán igazán a koncept art nagy 
mestereitől láthattuk a hatvanas évek közepén. Jan 
Dibbets (sokak közül) mutatta meg, hogy miképpen 
tudja a kamera a térben pásztázva és a térbeli-időbeli 
tárgyakat, folyamatokat követve az egyidejűség (fotó) 
megjelenésmódjával a síkon szintetizálni az idő és tér 
látszatait. Vagyis a reprezentáció kérdésévé egysze
rűsíteni az élet bonyolult szervezeteinek leképzését. 
Török Andrásnak a város terei és a terek építészeti 
szerkezetei, egy körbeforduló pontból feltáruló 
valóságuk szenvtelen-tudományos rögzítése adja az 
önmagán is túlmutató esély közvetítésének 
lehetőségét, ami röviden csak annyit tesz, hogy a kör 
kerület és terület viszonyait leíró n, a Ludolf-féle 
szám, mint végtelen, nem szakaszos tizedes tört 
(3,14...) kerül kulcsszerepbe. (Akiállítás és könyv 
címe is idézi.) A valóság és szemlélet, a tárgy és bir
toklására irányuló eszköz között egy végtelenig 
finomítható, de sohasem végtelenül pontos 
szabályszerűség, a ? felhasználása adja a kapcsolat 
esélyét. Ami elvezethet ugyan a zárt kör 
tételezéséhez, de nem szünteti meg a bizonytalansá
got abban, hogy ez a zártság valóban az-e, aminek 
megkonstruáltuk. Ezért a legjobb — mint Török 
András is tette —, ha nyitva hagyjuk. Szakaszokra 
bontva, izgalmas perspektíva-átfordulási talányokkal 
színesen, a síkban, tetszőleges kezdő és végpon
tokkal jelezve, hogy a művészet egyik erényével és 
egyik komoly gyengeségével találkozhattunk ezúttal 
is, az önkénnyel.

Aknai Tamás

Pécsi Galéria
2001. május 18 — június 10. 
Múzeum Galéria 
2001. május 1 8 - augusztus26. 
Dieter Roth Akadémiája

A művész mint intézmény
Az 1930-ban Hannoverben született és 1998-ban 
Baselben meghalt német festő és akcióművész bará
tainak, tisztelőinek kiadóinak és tanítványainak ötlete 
volt 2000 áprilisában a Dieter Roth Akadémia létre
hozása.' Nagyvonalú felajánlása volt a Pécshez is 
valamelyest kötődő Rainer Pretzell kiadó és nyomda 
tulajdonosainak, hogy Dieter Roth műveiből, 1968 és 
'98 között készült grafikáiból, könyveiből és tárgyaiból 
a Múzeum Galéria számára egész nyárra juttattak 
bemutatható kollekciót, és hogy a Pécsi Galériában 
az Akadémia jelenlegi tagjainak műveiből összeállított 
kiállítását megrendezték.

Kritikusai és a történészek a Fluxus közelében 
helyezik el Dieter Rothot, akit az Eat Art (Étek
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művészet) egyik létrehozójának tartanak. Legjobban 
ismertek a pécsi kiállításon is bemutatott könyv-objekt- 
jei, melyek egyéni tipográfiai felfogásáról tanúskod
nak.1 1 2 Az ötvenes évek végén a mindennapi élettel 
egyre összemérhetetlenebbé váló művészetfogalom 
eltérő alkotói műveletekben átalakulva kezdte tükrözni 
a művészet magasztosságtól és megváltó jelzőktől 
menekülő indulatait. A Pécsett látható művek az új 
korszak új tartalmát és tárgyait idézik fel. Az absztrak
ció nyilvánvalóan problémamegkerülőnek mutatkozott 
ekkor sokaknak, de velünk él, belénk ivódott, 
nyelvként használjuk tehát. A művészettörténeti múlt 
vagy a politikum is egyre fogyaszthatóbb és kommu- 
nikálhatóbb formákban stilizálja szándékait. A „min
denki művész és mindenki tehetséges” Bauhausból 
származó, később többek által hangoztatott ideája 
furcsa módon a készen kapott rend és a zökkenő- 
mentesen érvényesülő munkamegosztás ellen kezdett 
hatni a hatvanas évek elejének nyugati 
művészetében. A kollektív közkincs, a tehetség feljo
gosította teremtő aktivitás demokratikus és eman
cipált formáit hangsúlyozta az említett mozgalom, 
a Fluxus. A szabad teremtés formái megter- 
mékenyítőek, felszabadultan és kétségtelenül gondo
latgazdagok, de nem biztos, hogy vonzóak azok 
számára, akik a konvencióktól történő elszakadást 
kevesebb megrázkódtatással is el tudták volna 
képzelni.

Sigurdur és Kristján Gudmundsson, Rúna 
Thorkelsdóttir, Berndt Koberling, Björn Roth, Magnus 
Reymír Jónsson, Erika Streit, Dorothy lannone,
Rainer Pretzell, Malcolm Green, Jan Voss, Richard 
Hamilton — szinte kivétel nélkül emlékezetes, múzeu
mi művekkel, publikációkkal igazolható alakjai az „új 
művészetnek” — egykori, Dieter Roth-tal megvalósí
tott együttműködések dokumentumait hozták. A 
Pretzell Verlag jóvoltából látható volt az említett kör
ben Tót Endre és Lakner László egy-egy munkája is. 
Forradalmi légkört teremtettek jelentéktelennek tetsző 
munkáikkal, amelyben ellenzéki — kritikus, építő — 
konstruktív, tudományos-analitikus és lírai színezetű 
állásfoglalások jöhettek létre. Ezenközben meg tudták 
őrizni valamennyi megnyilvánulásuk személyességét 
és konkrétságát. Van ebben valamennyi anarchia is, 
de a Dada egykori harcosságából és erős indulataiból 
már semmi nem érzékelhető a Dieter Roth Akadémia 
tagjainak munkáiból. Közvetettebb, melankolikus és 
valami keresetlenül is választékos, intellektuális klíma 
sugárzik a csoport munkásságából. A művészet 
„végének" ők is megteremtették az egyik lehetséges 
próféciáját. De kétségtelen, hogy a nagy kulturális 
rendszerek, stílusok felől a köznapi ember irányába 
fordultak, radikalizmusuk az éppen adott „fenti” 
értékrendszerrel való kritikus szembenállásban 
fejeződik ki, ekként nem mentes politikai felhangoktól 
sem a tevékenységük.

A kifejezés szélsőségeitől sem érintetlen alkotók 
többsége a felismerni vélt esztétikai tehetetlenség 
helyére az egész embert és annak teljes külső-belső 
természetét állította, és annak teljes valóságát vette 
célba. Hogy küldetését meg tudta-e valósítani? Erre 
a kérdésre csak részben lehet eligazító a 
művészettörténet válasza. Főként azért, mert az iró
nia, a humor mellett kétségtelenül itt van a felelőtlen 
hülyéskedés, a semmiféle kockázatot nem vállaló 
nemtörődömség is, ami a művészet mibenlétével és 
feladatával kapcsolatban nem is kíván felvetni sem
miféle megoldandó problémát. Az is sikernek 
tekinthető azonban, hogy a kiállítók itteni kis 
munkáikkal megütköztek mai modernségünk elide
genedett kulturális intézményeivel. Az egyénbe és 
a személyiségek közötti közvetlen kommunikációba 
helyezték a művészeti teremtés és hatás garanciáit. 
Szűk körű, szubkulturális jelentőségű vállalkozássá 
egyszerűsítve mindazt, aminek kevésbé szétesett 
társadalmi helyzetekben még összefogottabb, 
közösségibb hatóerőt tulajdonítanánk. Kegyetlen és 
keserű összegzés, érdemük, hogy ők kimondják.

A.T.

1 Dieter Roth tizenöt éves korában, 1945-ben költözött Svájcba. 1947- 
tól grafikai művészeteket tanult, 1957-től Reykjavíkban élt. Utazásokat 
tett Amsterdamba, Baselba, New Yorkba, Párizsba. 1958-ban ren
dezte első egyéni kiállítását Reykjavíkban, 1964-ben Philadelphiában 
a Művészeti Akadémián állított ki, ahol megismerkedett és 
együttműködött a Fluxus jelentős művészeivel, mint Alison Knowles, 
Dick Higgins, George Brecht, Charlotte Moormann és Nam Yune Paik. 
1967-ben visszatért Reykjavíkba. 1968 és 1977 között részt vett a 
Kasseli Dokumentán (4,5). 1968-tól tanított a düsseldorfi Művészeti 
Akadémián, 1981-ben részt vett a kölni „Westkunst" kiállításán és 
1982-ben a Velencei Biennálén. 1984-ben egyéni kiállítása volt a 
chicagói Kortárs Művészeti Múzeumban. 1985-ben az egyik fősze
replője volt a Pompidou Kulturális Központban (Párizs) rendezett 
„Múvészkönyvek" című kiállításnak. 1990-től Baselban élt. 1998-ban 
díjat kapott a Sokszorozott Művészet című kiállításon, Düsseldorfban.

2 Dieter Roth legfontosabb írásai: Dieter Roth: ScheiOe. Providence 
1966., D. R.: Die blaue Fiút. Stuttgart, 1967., D. R.: mundunuculum. 
Köln, 1968., D. R.: Gesammelte Werke. Bücher und Grafik. 2 kötet
ben, Stuttgart, 1971-1979. D. R.; Frühe Schrífien und typische 
ScheiSe. Stuttgart, London, 1975., D. R.: Ein Tagebuch aus dem 
Jahre 1982. Basel, 1984. Munkáiról készült tudományos katalógusok: 
Werkverzeichnis Graphik und Bücher. 2 kötetben. Stuttgart, 
1972-1979., K. Oberhuber szerkesztésében: Dieter Roth. Das 
druckgraphische Werk. Köln, 1998.
A Dieter Roth-tal foglalkozó monográfiák, katalógusok: Rainer Pretzell 
és Jan Voss, Björn Roth, Anneliese Kienle szerkesztésében: Dieter 
Roth Akademie, Seydisfjördur (Izland), Boekie Woekie Amsterdam, 
Szentkatalin nyomdaház, Basel, 2001., Bronx, K. (szerk.): D. R. 
Centre Régiónál d'Art Contemporain Midi-Pyrénées, Labege, 1987. 
(katalógus), Guldstein, A. (szerk.): D. R. Museum of Contemporary 
Art. Chicago, 1984. (katalógus), Helms, D. (szerkesztette): D. R. 
Arbeiten auf Papier. Herzog Anton Ulrich-Museum. Brunswick, 1985. 
(katalógus), Hohl, H. és A. Kamber (szerkesztésében): D. R. 
Zeichnungen. Hamburger Kunsthalle, Hamburg, 1987. (katalógus),
D. Roth. Bücher. Kestner-Gesellschaft. Hannover, 1974. (katalógus), 
Dieter Roth. Bonner Kunstverein. Bonn, 1989. (katalógus), Dieter 
Roth. Bilder, Zeichnungen. Objekte. Basel, 1989. (katalógus),
D. Roth. Museum Modemer Kunst.Passau, 1992. (katalógus), 
Schneede, U. M. (szerkesztésében): D. Roth. Originale 1946-1974. 
Hamburger Kunstverein. Hamburg, 1974. (katalógus), Schwarz, D.: 
Auf dér Bogén Bahn. Studien zum literarischen Werk von Dieter Roth. 
Zürich, 1981.
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Pécsi Nemzeti Színház 
2001. május 21.
Donáczi Károly, Charlie 
25 éves népitánc jubileumi 
műsora

„Bog a lábam, igazítom”
A huszonöt táncos év adatai:
1975 KISZÖV Táncegyüttes
1976 Mecsek Táncegyüttes
1976 szeptemberétől Baranya Táncegyüttes 
1977-’92-ig kisebb szünetekkel tanít a Pollack Mihály 

Műszaki Főiskolán 
1981 Mecsek Táncegyüttes 
1982-84 KISZÖV Táncegyüttes 
1986—’92 Pollack
1992-97 KISZÖV, későbbi nevén Pannónia 

Táncegyüttes
1995—’97 a Mecsek Táncegyüttesben tanár 
2000 szeptemberétől a Pannónia táncegyüttes 

vezetője (a Botladozók utódaként)

Donáczi Károly, „Charlie”: Kirúgtak..., összevesztem..., 
szívdobbanásra csináltam..., fellázadtam..., fölmentek 
egy szintre s ott megálltak..., továbbálltam... Az én 
nevem mindig úgy szerepelt, hogy csak botrányokat 
keltek. Pedig nem akartam a botrányokat, csak afelé 
próbáltam menni, hogy minél jobban táncoljunk.
Szinte mindenütt megfordultam, de nekem minden 
állomás fontos volt. Pont a zaklatott életpályám miatt 
gondoltam úgy, hogy megérdemlem ezt a műsort.

Rendhagyó színházi fogadtatás: borral és perec
cel kínálgatják az érkezőket, a színpad nyitott, belelát
ni a készülődésbe. Furcsa mindez, nem ehhez szok
tunk. A nézői szemlélődés passzivitása megtörik, 
ivócimborákká válunk; akár egy kocsmajelenet.

Aminek a folytonos kínálgatások által — ha akarjuk, 
ha nem — részesei leszünk, kitágul a színpad, min
denki porondra kerül.

Valami újat akartunk, hisz az emberek többsége 
már unja, hogy jön egy táncegyüttes és kiáll a szín
padra, a műsor után meghajol, majd levonul. Vissza 
akartuk csalogatni a nézőket meg a gyerekeket is a 
táncba. Innen a nyitott színpad ötlete, hogy mindenki 
együtt lehessen. Sokat köszönhetek az előadás ren
dezőinek, Juhász Lászlónak és Pillári Gábornak, egy
magám nem tudtam volna megoldani az állandó kon
taktust a közönséggel, ők voltak a kapocs a színpad 
és a nézőtér között.

Olyan táncokat válogattam a programba, 
melyeket a huszonöt év alatt valami miatt nem adhat
tam elő, illetve amelyeket igazán szerettem táncolni.
A szereplők pedig a régi mestereim, együttestársaim 
lettek, akik ezekben a táncokban tényleg igazán jók 
és barátként is mindig számíthattam rájuk.

Különböző arcok, összenézések, kézfogások, 
spontán koreográfiák... Egy-egy megvillanás (Bodonyi 
István — Kunsági botoló, Végső Miklós — Felső- 
Tisza-vidéki botoló stb.), majd csendesebb együtt-tán- 
colás, mindegyik táncnak más a lényege...

A Kunsági botolót a mestereimmel: Bodonyi 
Istvánnal, Kosbor Istvánnal és Kiss Gyulával táncol
hattam. A Sarosac fiúk, Mihály, Tibor, György, akikkel 
a Lakócsait adtuk elő, mindig is kiálltak mellettem, 
hogy értek ezekhez a táncokhoz. Ez meg a Bánáti 
Késes a Baranyában eltöltött időket idézik, bár az 
utóbbit soha nem táncolhattam színpadon. Heil 
Helmuttal a mai napig testi-lelki jó barátok vagyunk 
(Szűri német táncok), majd’ tíz évig minden hétvégén 
nála borozgattunk, mulattunk. A botolóban fontos, 
hogy Végső Miklóssal együtt lehettem színpadon, az 
én szememben ő a legjobb táncos. Annak idején még 
a KISZÖV-ben készített nekünk egy cigánytáncot, 
ebből is mutattunk egy villanást. A Gyimesi ízére 25 
év után először tavaly éreztem rá egy ottani táborban, 
azóta be akartam tenni a műsorba. A széki táncrendet 
pedig színpadon így még soha nem jártam el, most 

végre erre is nyílt alkalom.
Olyan generáció vonult fel a 

színpadon, akiket ritkán láthatunk 
szerepelni Pécsett. Többen profik 
lettek vagy már végleg abbahagy
ták a táncot. De idézzük fel 
Donáczi Károly táncos pálya
futásának indulását.

Elég későn, 19 éves koromban 
kezdtem el táncolni, ezért nem 
vehettem fel olyanokkal a versenyt, 
akik kiskoruk óta űzték ezt. Bár 
könnyen megtanultam mindent, 
de nem volt formám, hisz teljesen 
másként éltem addig a hetvenes 
évek hippi világában, ahol az volt 
a jelszó, hogy élj gyorsan és halj 
meg fiatalon. Hetvennégy-hetven- 
ötre abbamaradt ez az őrület, 
s kellett valami, ami pótolja mind
ezt. Akkoriban a nővérem már 
a KISZÖV-ben táncolt, sokszor 
láttam őket fellépni, tetszettek 
a lányok, így hát közéjük álltam. 
Fenét érdekelte akkor még a 
népitánc. Aztán ahány helyen jár
tam, annyiszor alakítottak rajtam, 
s ez lett belőle...

„V issza  aka rtuk  csa loga tn i a 
nézőket m eg a gye rekeke t is 
a  táncba .”

„Keressük Karcsit!” — ez hangzott el talán 
legtöbbször az estén, keretbe foglalva a jeleneteket. 
Mindeközben hazánk nemzetiségeinek táncai, zenéi 
vonultak át a színpadon, mutatva a német hop- 
szasszában, a horvát körtáncokban, a szerb harcias
ságban, a csak parázslóra sikeredett cigány tűzben 
és a magyar archaikusságban megmaradt hovatar
tozást. Főszereplőnk hol élénkebben, hol visszafogot
tabban, de mindenben ott volt, mégis csak legvégül, 
Széken találtak rá...

A 25 év alatt sok helyen megfordultam, hisz min
den tánc érdekelt. Egyszer meg is kérdezték tőlem, 
hogy akár az indiai hastáncot is megpróbálnám? 
Bármit, ami tánc, feleltem... Régen ez nem is okozott 
gondot, a táncegyüttesek nyitottak voltak egymás felé. 
Át lehetett járni egyik csapatból a másikba, kisegítet
tük egymást. Ma viszont már mindenki bezárkózott.

A széki azért áll közelebb a szívemhez, mert ezt 
a falut ismertem meg, amikor kint jártam Erdélyben, 
ez ivódott belém, ezért táncoltam töretlen lelkesedés
sel.

Töréspont a zaklatott töretlenségben: ha a 
dátumokat egymás mellé rakjuk, az 1984-86 közötti 
két év hiányzik. Kimaradt, eltűnt, nemlétével került be 
a negyedszázad eseményeibe...

Egy régi baráttal történt összeveszést követően, 
ami nem volt se nagyobb, se kisebb a többinél, dön
töttem úgy, hogy végleg abbahagyom a táncot. Nem 
akartam egy romló folyamatban részt venni.
Letöröltem a kazettáimat, elraktam a polcról 
a könyveimet, és azt mondtam, hogy ennyi! 
Próbálkoztam más dolgokkal, mindennel, ami jött, 
még taxiztam is. Két évig bírtam így egyhelyben, 
de eközben is állandóan hívtak vissza tanítani 
a Pollackra, amíg újra be nem adtam a derekam.
A Pollack mindig is egy mentsvára volt azoknak, 
akiket valami miatt kiraktak egy együttesből, oda bárki 
jöhetett. Végül én is visszatértem közéjük.

Tavaly szeptembertől Donáczi Károly Pannónia 
néven új együttest szervezett a Botladozók utódaként, 
a kedvtelésből, elvárások nélkül táncolok helyére...

Szerintem a Botladozók halva született ötlet volt. 
Nem én találtam ki, csak hozzájuk jártam tanítani, de 
nem akartam ezt így folytatni. Aki csak táncolgatni 
akar, az menjen el táncházba, mert ott a szórakozás 
a lényeg. Ahol nem lebeg komolyabb cél az emberek 
előtt, az nem is működik. Én a Vasutas Művelődési 
Háznak meg magamnak akartam létrehozni egy 
együttest. A többi pedig már rajtunk múlik. A lényeg, 
hogy legyen akarat meg hit a táncosokban, hogy 
higgyenek abban, amit csinálnak, mert a népitáncban 
nem elég, hogy én csak úgy táncolgatok. Ha nem úgy 
élek, megette a fene. Először is életformára kell 
nevelni a gyerekeket, hogy ezt és ezt szeressék, ezt 
tiszteljék, éljék meg az egészet. Játszani kell velük, 
hogy elhiggyék, jó ez, érdemes megőrizni.

Fekete Etelka

Parti Galéria
2001. június 16 -  július 21. 
Kudor Duka István képei 
„Rajz”
Arcok (2001)
A fegyelmezett, magas ízléssel válogató és 
leleményeit főként nyugati normákba csomagoló 
hazai modernség komoly kiegészülésre számíthat a 
határokon kívüli magyar művészet forrásaiból. Ha erre 
az esélyre valaki is igényt tartana nálunk. Az innen 
érkező kérdések természetesen más kérdések, mert
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a források valósága is más valóság, de ebben a 
közegben ugyanolyan izgatott, felelős és energiával 
teli művészek élnek, mint bárhol máshol. A kulturális 
fogyasztás megtévesztő látszataitól kevésbé fél
revezetve ők azok, akik erélyesebben érzékeltethetik 
munkáikkal a művész és az alkotás státusa körül 
jelzett funkciózavarokat, akik a kifejezés módjának 
és értelmének, a közönséggel folytatott párbeszéd, 
a modernizáció ellentmondásait stilizálásoktól és 
a modern műpiac retorikai fordulataitól mentesen 
közvetíthetik.

A most 75 éves kolozsvári Művészeti és Ipari 
Formatervezési Akadémia fiatal tanára egy tucat 
nagyméretű fekete-fehér, alapvetően rajzi-grafikai 
megoldással létrehozott művet hozott a Parti Galéria 
kiállítására. Amit persze a „megoldás” alatt érteni 
szükséges, korántsem csak formai szempontból 
„grafikainak tetsző” fogások együttese. Az a szeren
csés fordulata az anyag, technika és látásmód 
„együtt állásának”, amely a jelentéshordozó anyagi 
mozzanatokat mintegy mellékessé téve csaknem 
vegytiszta üzenetben jeleníti meg az alkotó 
szándékait. A nagyméretű művek eredetileg fehér 
papírfelületeit egyenletesen beborította Kudor a 
zsírkréta pigmentjével, majd — és ez már nem a ha
gyományos grafikai eljárásokhoz tartozó módszer — 
dörzspapírral (smirgli) „visszavette”, kikaparta a 
negatív formákat és így alakította ki az emberi arc hol 
elvont-stilizált, hol maradéktalanul pontosan megra
gadott elemeiből építkező rendet. A „kiterítésben” — 
ami a sík felület sugallta rendezettség — az arc 
alkotórészei többnyire a középpontba tolakodnak, 
a felület többi része változatlanul lapos sík marad, 
ennélfogva az arc elemei olyannak tűnnek, mintha 
valamilyen feszített felület mögött létező plasztikus 
valóság előtérbe igyekvő nyomai volnának. 
„Meghámozott” fejek, mondhatnánk, ha volna ezek
ben a lapokban szemernyi gúny. De komolyak, előál
lításuk drámai-romantikus módszere, a fekete pig
ment kizárja az ironikus természetű üzenetet.

Ritka és szép ív az, amit a kiállított művek mind
egyike közvetít, a szellemi természetű motiváltságot 
és az elsősorban szellemi lényegű végmegoldás kö
zötti kapcsolatot, amit a kivitelezés tesz elfogadható
vá, sőt vitathatatlanul kivételessé. A spirituális ter
mészetű kiindulópont megértéséhez megkerülhetet
lenül fel kell idéznünk a kilencvenes évek közepétől 
készült nagyméretű olajképeket, melyeken az arc 
mostani felfogásának előzményei ragadhatok meg. 
Kezdetben — tehát a kilencvenes évek közepétől — 
erősen függőleges beállítású, csimbókos fejű, körte 
alakú fekete figurákat festett, valamint a most 
szuggesztívebb, melankolikusabb és mindenképpen 
egyszerűbb szerepben mutatkozó fekete arcok 
előképeit. Ezeknek széteső kövérsége még az 
élmények hús-vér valóságában fogant. A természetes 
emberi anyag kívánkozása a matéria más megje
lenése felé óhatatlanul az emberi test-tájak és a 
valóságos tájak kap-csolatához közelítette a képfor
málást. Ez a szintetikus és nem kevés dekorativitás- 
sal izgalmassá tett képtípus sűrűsödik aztán egyre

K udor D uka István: A rcok (2001) 
70 x 100 cm , papír, tem pera

inkább leegyszerűsített kifejezési eszközökkel a most 
látható kifeszített arc-lapokba. Ezekben a felületekben 
már nem kényszer az ember felfedezése, ezekben 
csupán lehetséges látni az emberi arcot. Vagy még 
pontosabban: látni, amint minimális gesztusokból kife
jezések emóciókat közvetítve jönnek létre. Mintha 
annak az ösztönös jelformálási folyamatnak a képletei 
lennének, amelynek során a semmiből valamilyen 
kényszerre teremtő ember legelőször is többnyire 
önnönmagának a képét alkotja meg. így vannak evvel 
a gyerekek és a szemlélettapasztalat terében korláto
zott cselekvőképességű felnőttek. Igen lényeges jelről 
van tehát szó, amikor az arc képzetet létrehozó 
alkotóelemeket felidézzük.

Ezek a kiterített, szomorú, magányos arc-tájak 
valóban „képviselni" tudnak valamilyen emberi 
princípiumot a képzelettel létrehozott végtelen akár 
kozmikus elrendeződéseiben is. Nem csekély szelle
mi kaland itt az értelemadás, de avval a megtérülés
sel mindenképpen kecsegtet, hogy — Platónnál szól
va — a szemle végén már nem tartunk igényt arra, 
hogy kizárólag esztétikai természetű megállapításokat 
tegyünk a művekről. Sokkal inkább erkölcsi állapo
tunkat állítjuk be kérdésesnek, melyben a tévedések 
és tévelygések rögtönzései mögött nincsen már 
egység, nincsen a teher vállalása, a „hétköznapiság 
gyönyöreiben” (Tonio Kroger) megmártózó őszinteség 
és az igazság hitében fogant természetes 
megrendülés. Nincsen dráma, hanem sok-sok érdek- 
egyeztetés.

Kelletekorán érkező impulzusok tehát most ezek 
a képek, melyek nyomán a „milyen az ember” 
kérdését a készre gyártott gondolat-panelek fölé 
tudjuk emelni és a „miért ilyen az ember” kérdéssel 
cserélhetjük fel. Nem takaríthatjuk meg természete
sen a képeknek erre a kérdésre adott válaszát. Az 
egyszerűség szeretete és dicsérete minden emberi 
dimenzióban hamissá válik, ha a szavakat, festői kife
jezéseket használó ember maga nem talál vissza a 
helyzetét kifejező egyszerűség önfeledt formáihoz.

Ezért keresi Kudor Duka István az első gesztu
sokat olyan kitartóan, és ezért időz talán olyan sokat 
ezen a tájon. Korábbi képeinek készítése közben is 
bizonnyal az emberi minőség járt a fejében. „Azokon” 
a műveken a bomlás (szétrobbanás, tájjá alakulás, 
dekoratív dekonstruálódás) bekövetkezésének 
pillanatai előtt láttatta magát. Jóság gonoszsággá, 
hatékony és atletikus alkat tohonya tehetetlenséggé, 
az önfeláldozás magunkat féltő önzéssé vált, és a tár- 
sasság élménye helyett a magányosság középpontba 
állított rossz minőségei voltak láthatók azokon a vász
nakon. Magunk most ugyancsak bizonyos szétesés
sel is jellemezhető újrarendeződés határán vagyunk, 
így nem tűnik különösnek, amikor ösztönös bizalom
mal fordulunk akár a hagyományok felé is, valamely

biztonságot várva azoktól. Kudor Duka István 
megvizsgálta a tájban rejtőző lehetséges emberi 
jelentéseket, de talán sokkal érdekesebb volt számára 
a fordított út, amikor az emberi test, annak arányai és 
főként a fej váltak önmagukon túlmutató képletté. 
Korábbi munkáiban ott láttuk a törekvést az arc 
kiterítésére, geomorfológiai szerkezetet képezni a fej 
nézeteiből. Ezekben az 1995-98 között létrehozott 
művekben a konkrét jellem és érzelemindulat kife
jezése határozottan felszínre tör a mostaninál színe
sebb, de a mostanihoz hasonló expresszív előadás
ban. A posztmodern retorikának ugyan megfelel (mi 
több, ideálisan kielégítő) ez a pálya, de Kudor 
szerencsésen eltávolodott attól a maga diktálta üte
meknek megfelelően. Ezekben győzött az ökonómia, 
a tiszta nyelv és az ezeknek megfelelő technikai 
lelemény. Az arc most látható feldolgozása azt a 
benyomást kelti, hogy a korábbi művekben valamilyen 
univerzális értékű vizuális forma, rendezőelv felé 
érzékeltetett elmozdulás határozottá vált, másrészt, 
hogy ez az elmozdulás le is lassult, és valójában nem 
jutott el egy geometriai értékű jelig. Ez azonban 
érdekes módon nem zárta ki, hogy a megtalált „arc” 
változatai archetipikus ábra mivoltukban ne szolgálná
nak valamilyen régtől fogva ismert toposz új varián
saként. Az ikon-képzet hatásosabban szolgálja azt 
a szellemi célt, amelyet Kudor István most magához 
közelebb érzett, mint az érzelmi semlegesség 
állapotában megfogalmazott geometrikus képlet.
A fiziognómiai értelemben konkrét emberi ábrázat 
a most kiállított művekben (megfigyelés és leírás tár
gya) leegyszerűsödött, az arc elemi alkotórészei és 
egymáshoz mért kapcsolataik tökéletesen képesek 
közvetíteni az úgynevezett „légállapotokat”
(Boccioni, 1911). A festői-szerkezeti jelentés szem
pontjából izgalmas technika révén az elvont grafikai 
jelek (emblémaszerűség) síkjai az arccal kapcsolatos 
képzettársítások gazdag körét képesek felidézni 
a nézőben. Ez nemcsak avval függ össze, hogy 
a képeknek olykor határozottan fotókaraktere van, 
hanem képzeletbeli múzeumunkban avval is, hogy 
a mitológia jelszükséglete antropomorfizálta a Napot, 
a Holdat, a Görgőt és a Medúzát, hogy Melies 
némafilmjének Holdraszállása emberi módon fintorgó 
planétán történt, hogy Krisztus torinói leple milyen 
szívszorítóan konkrét és misztikusan emelkedett képi 
közhellyé vált. A nagyméretű grafikák címei 
közvetlenül sugallják, hogy az alkotói állapot — 
amelyben létrejöttek a művek — sokkal közelebb van 
valamiféle „transzhoz", mint logikus lépések sorozatát 
előíró tervezéshez és így vezérelt kivitelezéshez. 
Szinte napról napra születtek a művek (nulla dies sine 
linea), egymásból következően, egymásra 
támaszkodva, vissza és előre utalva. A „bennelevés” 
nagy biztonságot, a biztonság azonnal fogható hite
lességet biztosít a műveknek. A hitelességnél pedig 
aligha találunk az esztétikának és etikának is 
egyaránt megfelelő jobb kategóriát, ha azt kívánjuk 
kifejezni, hogy amivel találkoztunk, az mesteri kéz
nyomok dokumentuma volt.

Aknai Tamás
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220 éve született Piatsek József,
a klasszicista Pécs építője S O N K O L Y  K Á R O L Y

A maradandó értekek
Pécs klasszicista építészete, sőt talán az egész, helyi architektúra mindmáig legnevesebb mesterét, 
Piatsek Józsefet joggal nevezhetjük a klasszicista Pécs építőjének. Hosszú, a XIX. század első felét 
kitöltő munkásságával jelentős mértékben átformálta városunk képét, amelynek mindmáig 
meghatározó elemei az általa emelt házak. A szakirodalomban és a helytörténeti munkákban ez idáig 
rövidebb, többségükben vele csak érintőlegesen foglalkozó írásokat publikáltak. Ezekben sok téves 
adat fordul elő, mind életrajzát és származását, mind működését illetően. Még a születésének 
évszámát is hibásan, 1780-ban adják meg. Bár a család később a Piacsek nevet használta, ő mindig 
ts-sel írta alá a nevét. A magyart még idősebb korában sem nagyon értette, mert német anyanyelvű 
volt, mint a reformkori Pécs polgárságának jelentős része, vagy a hazai klasszicista építészet 
élgárdájának zöme, például Pollack Mihály és Hild József is.

Apja, a bécsi származású Leonardus Pucsek (ezen 
kívül még Picsek, Pocsék, Pütsek, Pitsike stb. for
mában) kőműves 1762-ben kötött házasságot 
Pécsett, egy helybeli, Kunigunda nevű hajadonnal. E 
frigy gyümölcse hét gyermek volt, közülük utolsónak, 
1781. június 26-án a későbbi híres építész, József 
látta meg a napvilágot. Piatsek József szülőháza, egy 
kis, földszintes saroképület ma is áll Pécs 
belvárosában, a volt Püspöki Jószágkormányzósággal 
(amelyet később ő emelt) szemközt, a Mór utca torko
latánál. A jelenleg Papnövelde utca 6. sz. ingatlant 
atyja 1779 januárjában vásárolta meg. Az egyszerű, 
XVIII. századi házacska egyetlen dísze a falazott 
kerítésben nyíló, kókeretes kapu. Zárókövén bevésve 
az 1781-es évszám olvasható, ami az új tulajdonos 
kőművesmester végezte átépítés emlékét örökíti meg. 
Udvarán található a Mecsek-vidék legidősebb, ismert 
kultúrnövénye, egy ősöreg szőlőfa, amely túlélte a 
filoxéravészt is. A piros kecskecsöcsű fajta ritka 
egyedének korát a szakemberek 200-250 évre becsü
lik, de van, aki török korinak tartja. Mivel az 1777-es, 
Duplatre-féle térképen már jelölt ház és a hozzá csat
lakozó, az 1781-es évszámmal datált, falazott kerítés 
szögletében búvik meg, az a csábító feltevés fogal
mazódott meg bennünk, hogy ekkor, a felújítás után 
ültethette Piatsek József apja, hogy lugasa majdan 
enyhet és édes gyümölcsöket adjon utódainak. Az 
ebből következően immár 220 esztendőt megért, 60 
centiméteres törzskerületű növénymatuzsálem még 
minden évben egymázsányi termést hoz.

Piatsek József otthonról kaphatta az indíttatást 
pályájához. Albert bátyja is építőmesterként működött 
Siklóson. A legkisebb fiú a szokásos módon, a céhes 
keretek között sajátíthatta el a szakmai alapokat.
Korán elhalt atyja helyett mostohaapja, Andreas 
Stettner lehetett első mestere. Szép kidolgozású, 
precíz terveinek készítését a helybeli rajziskola 
vezetője, a szobrász Josef Buck mellett tanulhatta, 
aki az architektúrában, az építészeti rajzban is járatos 
volt. Mesterlegényként bizonyára vándorútra kelt, és a 
jelentős hazai városok mellett külföldön is megfordul
hatott. Erre vonatkozó hiteles adatokat nem ismerünk, 
csak homályos legendákat. Ezek közül a berlini 
klasszicizmus vezető építészére, a vele egy 
nemzedékhez tartozó Kari Friedrich Schinkelre, mint 
mesterére vonatkozó felvetések a mesék világába 
sorolandók. Az sem valószínű, hogy a Pesten csak 
akkoriban letelepülő Pollack Mihály keze alatt dolgo
zott volna. Csak későbbi munkáinak stílusából 
következtethetünk arra, milyen hatások érhették. Nem 
volt akadémiai végzettsége, de természetes talentu

mestere
ma révén az átlagos építőmesterek szintje fölé tudott 
emelkedni, így joggal nevezhetjük építésznek.

1804-ben, már fiatal mesterként kapott polgárjo
got Pécsett. Megnősült, és feleségétől, Mayer 
Margittól hat gyermeke született. Valamennyiük 
keresztapja a kor neves lakatosmestere, Rosinger 
Mátyás volt. Az ő műhelyéből kerültek ki a Piatsek 
építette házak míves vasmunkái, amelyeket még ma 
is többfelé megcsodálhatunk Pécsett. Az ifjú pár 
valószínűleg a Papnövelde utcában, a férfi család
jánál kezdte közös életét. Ismereteink szerint első 
saját házát, amely a Hunyadi utca 4. sz. plébániaiak 
helyén állt, 1806-ban vásárolta. A földszintes épületet 
jelentős mértékben kibővítve, néhány év múlva már 
egy új, emeletes, díszes kófaragványokkal ékített 
házat adott el. így tett a következő, ma Anna utca 7. 
sz. ingatlanával is, amelyen 1817-ben adott túl, jelen
tős haszonnal. Piatsek a kor jellegzetes polgári vál
lalkozó típusának képviselője volt, sikeres üzletember, 
aminek emlékét a helyi hagyomány is megőrizte.
A forrásokból kiderül, hogy már 1804-ben bérli a 
város kőbányáját, később a téglaégetót árendálja, de 
malmáról, szeszfőzdéjéről is hallunk. Van szántóföld
je, rétje és nagy szőlőbirtoka, s bérlőitől is komoly 
jövedelmet élvezhetett. A fő hangsúly persze az 
építőiparon volt. Ennek kapitalista jellegű koncentrá
ciója Pécsett már elég korán, még a céhes keretek 
között jelentkezett. Piatsek hamarosan a város leg
nagyobb építővállalatát alakítja ki. Az 1828-as orszá
gos összeírás adatai mutatják ennek méreteit. Ekkor 
az idényben 64 legénnyel dolgozott, ami országos 
összehasonlításban is számottevő volumen. Több 
munkása volt például, mint a híres pesti építésznek, 
Pollack Mihálynak.

Anyagi gyarapodását mutatja az 1816-ban, a 
város főterén, 24.000 forintért vásárolt háza, amelyet 
a következő évben kezdett újjáépíteni. A ma is álló, 
Piacsek-ház néven ismert, kétemeletes épület eredeti 
külső képét, a későbbi, historizáló stílusú átalakítások
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miatt, már csak a régi ábrázolásokról, archív fotókról 
ismerjük. Ez a Széchenyi tér 8. sz., amely most a 
Művészetek Házának otthont adó épületegyüttes 
része. Egy részét bérlőknek adta ki, a földszinti 
üzletekben cukrász, patikus, üveges működtek 1828- 
ban. 1960-ban egy terrakottából készült lunetta-dom- 
bormű került elő az északi oldalon. Eredetileg más, 
földszinti nyílások felett is ilyenek díszeleghettek.
A szerencsés módon fennmaradt, klasszicista stílusú, 
allegorikus plasztika Minerva istennőt mint az 
építészet patrónáját ábrázolja. Afféle „cégéreként 
kerülhetett az építőmester lakóházára. Szobrászának 
tulajdonítjuk a számos, Piatsek emelte pécsi házon 
ma is látható antik isteneket, mitológiai jeleneteket 
ábrázoló reliefeket.

Piatsek József nemcsak kivitelező építő
mesterként, de építészként is letette névjegyét.
A jelen sorok szerzője néhány, az utóbbi években 
megjelent dolgozatában, egyes épületei felől 
közelítve, már megpróbálkozott pályájának felvá
zolásával, életműve elhelyezésével a kor pécsi és 
magyar architektúrájában, felvillantva a társ
művészetekkel való kapcsolatait is. Munkásságának 
hiteles és átfogó, széles körű kutatásokon alapuló 
feldolgozásával még adós a szakma, pedig enélkül 
elképzelhetetlen a XIX. század első fele pécsi 
építészetének megértése. Több, még álló vagy már 
lebontott, s csak a régi fényképeken megőrződötf 
házát ismerjük, és fennmaradtak kivitelre nem került 
plánumai is. Szerzőségét gyakran írásos források, 
szignált tervrajzok is bizonyítják, de számos épületet 
csak stíluskritikai alapon attribuálhatunk neki, illetve 
a helyi hagyomány őrizte meg emlékét. Az ismert 
példák alapján önálló építészeti alkotásainak minősít
hetjük sok átalakítási munkáját, amikor a régebbi 
házakat klasszicista köntösbe öltöztette.

Az 1820-1830-as évekre eső, érett korszakának 
nagy műve a pécsi Városháza (1830-1833), amely
hez már korábban, 1814-ben is készített egy tervet.
Ez a még késő barokk jegyeket is viselő rajz nem 
valósult meg. Több mint egy évtized múlva, miután 
feltételezhető, hogy újabb tervét a budai hivatal el
utasította, csak az Építészeti Igazgatóságon született 
plánum kivitelezése jutott neki. Viszont az építkezés 
közben ezen többször is módosított, így a kész 
munkát részben az ő művének tarthatjuk. Az 1834- 
ben felavatott kétemeletes, klasszicista stílusú 
Városháza méltóképpen reprezentálta a reformkori 
Pécs szabad királyi városi rangját, szorgalmas, gyara
podó lakossága polgári öntudatát. Jelkép volt, a város 
tornyos háza. Beleillett a városba, a tér összképébe 
annak egyik legszebb épületeként, szemben mai utód
jával, amelyről ugyanezeket nem lehet elmondani.

Ebben az időben, 1832-ben születtek az új Sóház 
plánumai, amelyek nem kerültek kivitelre. Hasonlóan 
az új Vármegyeházához 1834-ben készített tervéhez, 
pedig ez méreteit és kvalitásait tekintve Piatsek leg- 
monumentálisabb épülete lehetett volna. Ma is áll 
viszont egyik főműve, az 1829-ben tervezett és 1830- 
ra elkészült Püspöki (ma Egyetemi) Könyvtár, amelyet 
Pécs nagy mecénása, Szepessy Ignác püspök erede
tileg az általa alapított Lyceum otthonának szánt. Érett

korszakának alkotásai a hazai klasszicizmus vezér- 
egyéniségének, Pollack Mihálynak a hatását mutatják. 
Erre az időre a Piatsek korai munkáira jellemző, még 
a kései barokkra hajazó jellegzetességek már az érett 
klasszicizmusnak adták át helyüket. A változásokat 
nem írhatjuk egy helyi, belső fejlődés javára, mivel 
a vidéki városban, ebben az időben még nem alakult 
ki regionális építészeti szellemi műhely. Nem tudjuk, 
hogy ezek a Pest felé mutató új inspirációk hogyan 
jutottak el hozzá. Egyéb lehetőségek mellett nem 
tartjuk kizártnak, hogy tapasztalatszerzés céljából 
utazásokat tett, s talán még a kettős fővárosba is ellá
togatott. Közelebbi célként kínálta magát a szekszárdi 
Vármegyeháza, amely Pollack tervei szerint, 
1828-1832 között épült.

Piatsek hosszú élete folyamán az említett 
főművek mellett számos, kisebb-nagyobb nemesi 
rezidenciát és polgárházat épített Pécsett. Ilyenek 
például a Káptalan utca 3. sz. kanonokház, a Mária 
utca 11-13. sz. ún. Majláth-palota és a 17-19. sz., 
nemrég elpusztított Rogosinszky-ház, a Király utca 
61. sz., a Szent István tér 6. és 15. sz., vagy a 
Felsőmalom utca több polgárháza, a 3., 5., 19., 23. 
sz. is, amelyek közül kettő már a bontócsákánynak 
esett áldozatul. Egyházi munkái közül a Kálvária
kápolnát említenénk, amelyet 1814-ben szenteltek fel. 
Vidéken is dolgozott, de ezekről a műveiről még a 
pécsieknél is kevesebbet tudunk. Az 1830-as években 
készült alkotásának tartjuk az emeletes Kajdacsy- 
Kardos kastélyt Hidason, ahol a földszintes, barokk 
kúriát bővítette, alakította át.

Több utóda, leszármazottja is az ő szakmáját 
választotta hivatásának. Az általa alapított építészdi
nasztia következő tagja, Antal fia hosszú, hazai és 
külföldi városokat érintő vándorútjáról 1835-ben tért 
vissza. Nem rendelkezett apja kiemelkedő tehet
ségével. Nála nagyobb talentummal bírt a következő 
nemzedék, a már felsőfokú építész végzettséget 
szerző Ferdinánd és Gyula. Piacsek Antal az 1830-as 
évek közepén kezdett dolgozni a családi cégben. Az 
1840-es években fokozatosan átvette az irányítást. 
Apja bizonyára lassacskán felhagyott a praxissal. 
Idősebb korában inkább ingatlanügyleteivel foglalko
zott és városi köztisztségeket látott el. 1844-ben 
szerezte meg a lakóházához csatlakozó, ma Jókai tér 
6. sz. épületet, az ún. Elefántos-házat. Portréja nem 
maradt ránk, csak idős özvegyéről ismerünk egy 
fényképet.

Piatsek József Pécs köztiszteletben álló pol
gáraként hunyt el 1854-ben. Jelentős vagyont hagyott 
feleségére és gyermekeire. Sírját a budai külvárosi 
temető kápolnájának közelében életnagyságú 
öntöttvas szobor díszítette. A nagy keresztet tartó, 
antikizáló viseletű nőalak, a Hit megszemélyesítése, 
kedvelt lehetett a korban, mert a közelben egy másik 
példány is állt. Ma az egyik a pécsi Köztemetőben, 
Horváth Antal ügyvéd, amatőr régész sírján, csonka 
párja az üszögpusztai kastélyszálló kertjében talál
ható. Már nem tudjuk, a kettő közül melyik is volt az 
építész síremléke. Említést érdemel, hogy egy har
madik Fides-szobor Szigetvárról a pécsi 
Várostörténeti Múzeumba került.

Piatsek József félévszázados működése a ma
gyar építészet egy teljes stíluskorszakát fogta át. Ne
ve összefonódott a pécsi klasszicizmussal. Nemcsak 
azért, mert legfontosabb emlékei az ő alkotásai, de 
számos lakóháza a belvárosi utcaképek szembetűnő 
eleme — már ahol meghagyta őket a napjainkban is 
gyakori, barbár értékpusztítás. Távol állt tőle a divatos 
manírok szolgai utánzása. A nagyobb központokból, 
jelentősebb mesterektől származó hatásokat nem 
lemásolta, hanem alkotó módon feldolgozva építette 
be műveibe. Az érett klasszicizmus általa kialakított, 
helyi változatának jellemzői a nyugodt tömegkom

A  pécsi Fő té r az 1860-as években, 
a S zenthárom ság m ögött, jobb ra  a P iacsek-ház

A  korai, 1814-es V árosháza  csak te rv  m aradt

ponálás és a nemesen egyszerű, harmonikus hom
lokzatarchitektúra. A felesleges díszítéseket, sallan
gokat elhagyva, az építészet műfajának legsajátabb 
eszközeivel dolgozott, aminek kiemelkedő példája a 
Káptalan utca 3. sz. kanonoki ház tiszta, szigorú 
szépsége. Mindebből tanulhatnak a szakma mai 
képviselői is. Megvalósításra került főműveivel, a 
Városházával, a Lyceum-könyvtárral arra is példát ad, 
hogyan lehet monumentális építményeket úgy 
megtervezni, elhelyezni, hogy azok ne nyomják agyon 
környezetüket, méreteik ellenére belesimuljanak a 
városképbe. Egyben megmutatja, miként kell úgy 
építeni, alkalmazkodva a helyi lehetőségekhez, 
igényekhez, korlátokhoz, a nem csak negatív értelmű 
provincializmushoz, hogy a lokális értékeket is kife
jezésre juttató, de az egész magyar architektúra 
szempontjából is jelentős, maradandó alkotások szü
lessenek. Persze, arról sem feledkezett meg soha, 
hogy egy házat elsősorban nem nézegetésre, hanem 
használatra építenek. ■

Letisz tu lt a rch itektú ra , a Kápta lan u tca  3. sz. 
kanonoki ház (M a V asare ly M úzeum )
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Válasz

A zeneipari szakmunkások felkarjai
Miként a kritikának, az arra való 
reagálásnak is vannak íratlan 
szabályai. Egy jól megfogalmazott 
bírálatból rendkívül sokat profitálhatnak 
az érintettek még akkor is, ha rájuk 
nézve a biztatás csupán burkolt, 
s leginkább a problémák taglalásának 
talaján virágzik. A hibák felfejtése 
s a róluk való gondolkodás ugyanis 
ösztönzőleg hat, kivált ha fogantatásuk 
nemes céljához nem fér kétség. 
Azoknak a szabályoknak értelmében, 
amelyek egy közmegegyezésen ala
puló etikai, illetve viselkedési kódexbe 
illeszthetők, nem illik zaklatni, bosszút 
lihegve — horribile dictu — veréssel 
fenyegetni (erre is volt példa az elmúlt 
években, igaz, színikritika ürügyén) 
a negatív értékelőt.

Ha egy kritikában mégoly burkoltan 
is, de tetten érhető a tendencia, 
melyről távolról sem állítható az elfogu
latlanság, sót bátran kijelenthető, hogy 
a szükséges tárgyilagosság helyét a 
személyeskedés rosszízű és módfelett 
sértő hangneme veszi át, már nem 
mellőzhető a rosszallás, hovatovább 
a tetemrehívás. Hogy egy műbírálat 
valójában kinek szól: az alkotónak/elő 
adónak avagy a befogadónak, azt sok
szor az olvasó nem érzékeli kristály- 
tisztán, legfeljebb sejtése lehet róla.
A szándék azonban elég könnyen 
észrevehető, jelesül olyan esetekben, 
amikor egyes produkciók között össze
hasonlítás történik, és az összevetés 
in statu nascendi hordozza az egyik fél 
bukását, célzatos buktatását.

Ez sejlik fel Gönczy László 
írásában, amelyben a Pécsi Tavaszi 
Fesztivál zenekari hangversenyeiről 
alkotott véleményét vetette papírra.
Való igaz: „jó néhány világhírű európai 
és amerikai gárda élő koncertjének 
eleven emléke birtokában is nehéz 
visszafogottnak maradni, a hazai legjob
bak által képviselt minőséget méltatva’’ 
(Gönczy László: „Az összemérhetőség 
csapdájában", in: Echo, 2001. március
április). A visszafogott hangtól valóban 
távol kerül, s ennek ékes bizonyítékául 
szolgál, hogy a Nemzeti Filharmoniku
sok magasztalása közben gátlástalanul 
sújt le a Pécsi Szimfonikus Zenekarra.
A „kultúra, a jó ízlés, a felhalmozott 
tapasztalat és a belőle leszűrt tudás", 
amely az előbbit a „legmagasabb 
értelemben" avatja profivá, hiányozni 
látszik az utóbbinál olyannyira, hogy 
a kritikusnak még a zenészek öltözékét 
is marad ideje, energiája s kedve vizs
gálat tárgyává tenni, miközben 
figyelmét a különböző vastagságú 
felkarok sem kerülik el. Bár, amint írja, 
a fővárosiak Beethoven-előadása 
„közben amúgy sem tölte-nénk időt 
a nagyestélyik fazonjainak, felkarok 
vastagságának vagy vállak cson

tosságának vizsgálatával”, valami 
csoda folytán mégiscsak elidőz e 
tevékenységnél. S ez azért gondol
kodóba ejti az olvasót, aki, ha eddig 
nem vette volna észre, most meg
tudhatja: bizony a pestiek vizuális 
ízlése is kifinomultabb, hiszen 
„öltözékükben nem tévesztik össze 
a koncertpódiumot az operabállal, a 
zenekarit a szólista-fellépéssel...”
A vidékiség e vonatkozásban is érték
csökkentő tényezőnek bizonyul, 
melynek bűnébe esett hazai együttes 
aztán kap még néhány rúgást. Azokkal 
a „részfeladatokkal megbízott zeneipari 
szakmunkások”-kal kapcsolatban, akik 
Gönczy szerint „nem bírnak tudomás
sal” a zenélés végcélját illetően, 
felmerülnek még olyan kérdések is: 
„miként élik meg az ilyen eseményeket: 
azokat az interpretációkat, amelyek 
közben úgy érezzük, mindegyikük túlnő 
önnön képességein, átlépte a maga 
sokszor nagyon is kemény korlátáit, s 
mindegyikük tevékenységét áthatja az 
előadott nagy mű által táplált, nagy
szerű vezető muzsikus által közvetített 
és művészi energiává alakított ihlete.” 
Valóban érdekes felvetés, vajon egy 
megannyi korlátolt emberből álló 
együttes hogyan tud mégis jól tel
jesíteni? A cikk elején emleget ugyan 
„irgalmatlan képességbeli különb- 
ségek”-et, melyek ilyen módon való 
megfogalmazása bántóan túlzó, még 
ha valóban léteznek is eltérések a 
zenészek soraiban. Tudni kell azonban 
azt is, hogy eleddig a pécsi zenekar 
összetétele, produkciói, valamint a 
zenekritika számára teljesen irreleváns 
külsőségei nem keltettek ekkora 
megütközést, pedig ítészünk jószerint 
ugyanazoknak a muzsikusoknak a 
tevékenységét bírálta, mint most. Úgy 
tűnik, hogy jelen esetben az összeha
sonlítás csapdájába került kritikus nem 
jó szándékú véleménynyilvánításának 
áldozatává lett egy olyan társaság, 
amelynek tagságát munkaereje, mun
kabírása szempontjából a végsőkig 
kihasznált, orcátlanul alulbérezett, 
rendkívül szorgalmas zenészek 
képezik, akiknek munkáját már csupán 
e szemérmetlenül alacsony bérek miatt 
sem ízléses, sőt kifejezetten etikátlan 
összehasonlítani az ország legjobban 
fizetett, s ennek okán szisztematikusan 
kiválogatott muzsikusaival. Itt kell meg
jegyezni azt is, hogy a Nemzeti 
Filharmonikusok számára bérkiegészítő, 
többedik műszakra nincs szükség, 
színházi előadásra sem kötelezettek, 
s így lényegesen több idejük jut az 
önképzésre. A Pécsett élő kritikus vél
hetően tájékozott, mégis figyelmen 
kívül hagyja a helyi zenekar életét 
szakmai szempontból elsődlegesen 
meghatározó körülményeket: az évente

eljátszott 70-80 koncertet, a 100-120 
színházi előadást (opera, operett, musi
cal), s azt a tényt, hogy még le sem 
zajlik egy hangverseny, már kezdődik 
a felkészülés a következőre, nem
egyszer a következő utánira is. Ez a 
véget nem érő hajsza emlékeztethetné 
az egykori szocialista brigádok 
önmagukat sokszorosan túlteljesítő, 
létjogosultságukat elsősorban a meny- 
nyiséggel bizonyító tempójára. A fel
sorolt információk elhanyagolhatóak 
egy bírálat számára, hiszen jól pro
dukálni mindenféle körülmények között 
szükséges, s ezt mint belső igényt még 
akkor sem lenne szabad megkérdő
jelezni, ha a teljesítés sikere tekin
tetében kétségek merülnek is fel.
A fenti ismeretek birtokában azonban 
kikerülhető lenne az a csapda, melyet

az összemérés strukturál, mert ez nem 
a zenekar fejlődését szolgálja, csupán 
az amúgy is lelkiismeretesen dolgozók 
önbecsülését, muzsikusi, hovatovább 
emberi méltóságát csorbítja.

Ami pedig a kulturáltság kérdését 
illeti: lett légyen az ország első avagy 
utolsó zenekara, tagjainak szellemi 
emelkedettsége, illetve alávalósága a 
színházi kakasülőről nem ismerhető fel, 
de még a harmadik sor közepéről sem. 
E tekintetben csak egy részletes, eg
zakt felmérés szolgálhatna elfogadható 
tájékoztatásul, mert ameddig ez nem 
történik, addig csupán intellektuális 
gőgtől fűtött, erősen elfogult, rosszin
dulatú feltételezésen vagy pletykákon 
alapul a Pécsi Szimfonikus Zenekar 
ilyen jellegű leminősítése.

Alpár Henni

Az évad legbánatosabb rendezvénye
— ezt a kitüntető címet biztosan az Echo május 17-i beszélgetése nyerné el, ha 
Molnár G. Judit igazgatónő, aki ezúttal is a szerkesztőség rendelkezésére bocsá
totta a Művészetek Háza Breuer Marcel termét, a szomorúsági faktor alapján ér
tékelné a Házban zajló eseményeket.

Olvasóink bizonyára emlékeznek rá, hogy előző számunkban nagyobb terje
delemben foglalkoztunk három pécsi művészeti intézmény — a Pécsi Nemzeti 
Színház, a Pécsi Galéria és a Pécsi Balett — vezetőváltásaival. Mivel a szerzők 
a téma természetéből adódóan konkrét személyeket érintő, konkrét személyek 
által hozott döntések hátterét vették közelebbről szemügyre, úgy gondoltuk, a 
legszerencsésebb az lenne, ha a felvetéseket személyesen, más szempontokat 
is végighallgatva vitathatnánk meg. Nemcsak a (régi és új) vezetőket, hanem a 
döntéshozókat is megszólítottuk, és természetesen nemcsak indirekt módon, a 
megjelent írásokon keresztül, de személyre szóló meghívók által is. Ugyancsak 
méltán gondolhattuk, hogy a téma hordereje érdemessé teszi találkozásunkat az 
elektronikus médiumok figyelmére.

A jelenlét és a távoliét egy ilyen helyzetben már önmagában jelzésértékű, ha 
nem a legérzékenyebb mutatója az ügyhöz való viszonyulásnak. A puszta jelen
lét is elegendő lehet ahhoz, hogy a közélet színpadán megmutatkozva valaki 
akár egyetlen szó nélkül üzenje: nem vagyok megsértve, nem óhajtok struccpo
litikát folytatni, és tudom, hogy legelemibb érdekem első kézből tudomást szerez
ni a rólam (is) folyó diszkusszióról. És megfordítva: a távolmaradás jelenthet sér
tettséget, érdektelenséget, de a saját érdekek fel nem ismerését is. (Jelentheti 
természetesen azt is, hogy más tennivalók előrébb valók. Ilyen esetben a meg
hívást le szokták mondani.) Mivel aki nincs jelen, nem tudja kifejteni távolléte 
okát, a jelenlévők csak találgathatnak, és végkövetkeztetéseikben nem kell hogy 
figyelembe vegyék a távollévő bizonyára megfontolásra érdemes szempontjait. 
Gamus Árpádon, a Pécsi Galéria jelenlegi és Pinczehelyi Sándoron, ugyanazon 
intézmény leköszönt igazgatóján kívül nem volt érintett személy, aki jelen lett vol

na a beszélgetésen. Lásd fent: találgatunk...
P. Müller Péter, aki a moderátor szerepét vál
lalta, kitűnő arányérzékkel és humorral úgy 
reflektált a lehetetlen helyzetre, hogy közben 
igyekezett a legtöbbet „kihozni” a jelenlévők
ből. Persze joggal vetődött föl a kérdés: kivel 
is beszélgetünk mi itt? És ha már itt tartunk: 
miről? Vajon természeti képződmény illetve 

sorscsapás a (kultúr-)politikai döntések mechanizmusa, és ennek megfelelően a 
türelem erényét kell gyakorolnunk vele szemben, vagy botrány, amelyről folya
matosan beszélni és amely ellen minden erőnkkel küzdeni kell? Hol keressük a 
bajok gyökerét, és az általunk kritikus éllel megszólítottak mennyiben hibáztatha
tok, ha működésük mindössze a lényegesen összetettebb gépezet egyetlen fo
gaskerekének fülsértő csikorgását eredményezi?

Pécs a mediterrán hangulatok városa, állítja az önkormányzati szlogen. A 
pizza már meg is van hozzá. Ami még hiányzik: az agóra intézménye. Hiányzik 
a kommunikatív, kifelé forduló „mediterrán” emberek sokasága. Akik szívesen és 
szenvedéllyel beszélgetnek a közös ügyekről; akik hisznek a beszéd, a kibeszé- 
lés gyógyító erejében.

Nádori Lídia
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„Borban az igazság -  
In vino veritas”

M o n d já k , „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 em lékezetes 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
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MódiStudió Baranya megyei képviselete
Oszoli és Boda Építésziroda 7625 Pécs, N y íl utca 14. T.: 72/315-722

A Kert 

Al café 

Színház 

Jazz 

Mozi

Antikvárium

Irodalom

Internet

Pécsjanus Pannonius utca 11. (Sétatér)

telefon: (72) 210-661
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