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Szakítópróba
Sokat tud már az ember. A földgolyó egyötödén a ma
ga előidézte —, ma már létfeltételeként tekintett — 
sűrű események sodrában él. Van időfogalma is. Nem 
természete a sietség, életének ritmusát ma mégsem 
a saját szívverése, lépteinek nagysága, lefekvésre 
késztető esti álmossága és az új hajnalra ébredésé
nek derűje határozza csak meg. Nem neheztel már 
magára azért, hogy folyton lüktet, lohol valamiért, 
valami után, de nem is örvendezik azon, hogy sok
szorosan többet él meg, mint ősei, vagy, mint azok, 
akik a földgolyó négyötödén önmaguk lehetséges 
újratermelésének tényével, béklyóival bajlódnak.
Örül néha hogy különb, mint a többi és gyönyörködik 
a hatalmában, ha úgy adódik. Rendkívüli módon 
képes törődni magával. Csak a szájízével nehéz meg- 
békülnie. Az keserű.

így viselkedik egy kritikai lap, az Echo is. Nincs 
ideje kivárni, mert értékeli az időszerűséget. Nincs 
módja halogatni a megnyilvánulásait, mert elveszíti 
létalapját. így a kényszerek, mint a nyilvánosság kö
vetelése, a vélemények szabadsága és az esemé
nyek sodrása nehezen verbuvált szerzőit egyszer 
elragadtatottan objektív, máskor elmarasztaló, olykor 
rosszul meggondolt bírálatok megfogalmazására sar
kallják. Mert milyen súlyú az ítélet, amely kimondja, 
hogy a kulturális gazdagodás vágyának jelei jól olvas
hatók a közelmúlt színes eseményeiben? Miközben 
azok tartalma és formája még vidékies, zavaros tarka
ságé volt. Jelent-e valamit valakinek, hogy megszüle
tett egy magát önfelméréssel értékelni sem gyáva or
szágos színházi fesztivál, ahova persze a közönség 
még nemigen férhetett be? Mit jelent a tény, hogy a 
Millenniumi Kormánybiztosság százával fogadta az 
ezredéves Magyarország értékelésére szolgáló pályá
zatokat? Hogy a sokféle emlékmű, szobor, más kreá
ció között az újjászületett pécsi Jókai tér az elnyert 
minimális pénztámogatással, a város közösségének 
és a szponzoroknak a jóvoltából kiemelkedőnek mu
tatkozik már most is, amikor még igazán nem tehettük 
megfelelő helyükre a született monumentumokat 
a nemzeti kultúra értékskáláján. De minden megérik 
egyszer. Vegyük tehát számba a körülményeket.
Most, egy sikeres pályázat eredményeként, az idővel, 
a megvalósítás komoly fizikai és lelki terheivel küzdő 
csapat elképesztően rövid és szoros határidőket vál
lalva Szent István napján átadta a Jókai teret városa 
közösségének. Született valami. Van múltja, bizonnyal 
lesz jövője is. Tisztább, a korábbinál több embert be
fogadó, nem érdektelen felületű, formákban dúsabb

városi tér, mint valaha volt az elmúlt évtizedekben.
Ezt egyetlen kritikusunk sem tudta kimondani. Nem 
tudtak szólni arról sem, hogy milyen értékű volt az, 
amitől megváltunk.

Ami a Jókai téren bekövetkezett, az természete
sen több rétegű és érzékenységtől, műveltségtől, poli
tikai szimpátiától, az irigység fokától stb. függően kü
lönbözőképpen elismert tény. Az értékelést nemcsak 
keservesen összegyűjtött kritikusok, hanem a városla
kók is elvégzik. Szakítópróba? Hiába volt tagja a lap 
főszerkesztője, e sorok jegyzője annak a csoportnak, 
amely a teret létrehozta, a negatív kritikai megnyilvá
nulásokat be kellett fogadnia az Echóba. És hiába 
kiadója a Baranyai Alkotótelepek Kht. az Echónak, 
e kht. igazgatója hiába az a szobrászművész, aki a 
tér egyik alkotója volt, a lap múltja nem engedi meg, 
hogy csak, mert a vélemények ezúttal részben elma
rasztaló kritikával illetik a teret, munkájukkal kapcso
latban, azokat ne adjuk közre. Erkölcsi természetű 
a dilemma, de megoldása nem volt egy pillanatra sem 
kétséges. Hiába támogatja az önkormányzat kulturális 
bizottsága a lapot évenként egymillió forinttal, ha a 
felkért kritikus írása sikertelennek tekinti buzgólkodá- 
sának a formáját és módját, akkor azt — bármennyire 
is önveszélyes döntés ez — közölnünk kell. Csak 
mert módszere az oknyomozó napi sajtóé, nem 
tekinthetjük meg nem történtnek megfogalmazásait. 
Ilyesmibe más lap is belebukott már. Nem kívántuk

visszautasítani az elítélő véleményeket, mert azokat 
felelős, a város, a művelődésügy és az építész szak
ma életében elfogadott személyiségek írták. És mi 
kértük őket ezek előadására. A barátok felfogják az 
erkölcsi dilemma lényegét és át fogják érezni, hogy itt 
másként nem lehetett dönteni. A baj az, ha a felelős 
és méltó közönség nem hallatja a hangját.

Alig kétséges, hogy az érvelés olykor bizonytalan 
lehet a jelen semmiből előbukkanó, új összefüggése
ket, esetleg azok hiányát reprezentáló alkotásai előtt. 
Egy kollektív használatra hívó „teremtmény”, — mint 
egy tér — esetében ez fokozottan így van. De ami ma 
provizórium, az holnap bizonyosság, amelyhez a 
megszokás biztonságot adó érzelmessége köt majd 
és a „miénk” valóban létező, cselekvésekre serkentő 
tulajdonosi jogtudata. A Jókai tér átalakításának esz
méje olyan nyilvánosság előtt, olyan nyílt viták lehető
ségének közepette formálódott, amelyekbe a bekap
csolódás esélye megvolt akárki részére. Az előkészí
tés törvényhatósági, kommunális, műszaki és művé
szeti szűrőit és ellenőrzési pontjait közösségi képvise
letek tartották a kezükben. Hírlapi tudósítások, a ter
vek sajtóbemutatója, nyilvános zsűri-bizottsági tárgya
lások és televíziós interjúk előzték meg a kiviteli ter
vek jóváhagyását. Ezeknek folyamatában nyilvánvaló
an jóleső lett volna az okos figyelmeztetés, a megala
pozott, bölcseleti értékű kritika, az óvatosságra, na
gyobb körültekintésre intő kollegiális jó tanács. Ebben 
a folyamatban semmit nem ér a hallgatás. Az Echo 
a szólást választja, bármennyire is egyoldalúnak ítéli 
azt, vagy egyes minősítésekkel kapcsolatban egyene
sen méltatlannak. Ezek vélemények, amelyeket meg 
kell hallgatni. Önmaga, egy újság nem tehet tökéle
tessé semmit. A dolgát végezheti csak jól. Ehhez tar
tozik, hogy — akár érdekeinek ellenére is — egy ma
gasabb rendű megfontolást vesz figyelembe, a véle
ménynyilvánítás szabadságát.

Kétségtelenül komoly kényszerek követelik, hogy 
mindennapi beszédtémává emeljünk világtörténelmi
nek tekinthető dolgokat, hogy közvetlen érdekeltsé
günket bennük értékrendjeink vizsgálatával próbáljuk 
ellenőrizni. Az ellenőrzés során alighanem döntést kell 
hozni arról is, hogy a szép és jó eszményeinek 
szolgálatában létrejött aktivitás, az építés, a létreho
zás miképpen viszonyul a szavakban megnyilvánuló 
nagyralátáshoz, a kockázatot nem vállaló, kákán is 
csomót kereső szofisztikához és az önmagát filozófiá
nak mondó semmittevéshez.

A Jókai tér átalakításának eszméje olyan nyilvánosság előtt, 
olyan nyílt viták lehetőségének közepette formálódott, 

amelyekbe a bekapcsolódás esélye megvolt akárki részére.



A világörökség részévé váló pécsi történelmi belvárosban és környékén az elmúlt években megszaporodtak a fenntartható és fenn 
nem tartható fejlődés jelei. Évtizedek óta kínzó problémák örvendetes rendeződése a városképben és Pécs közlekedésében — és ren
dezetlenül hagyott, olykor sártengerré váló terek. Sorra nyíló, fazonjukban és kínálatukban sokféleségre törekvő vendéglátóhelyek — 
és a belváros szívéig terjeszkedő plázahangulat... Ez az ellentmondásos folyamat önmagában is elegendő ingerrel, irritációval tudna 
szolgálni egy, a városi élet kultúráját a legtágabb értelemben megragadni kívánó kritikai fórum számára. A millennium a maga nagy
szabású, az egész országot elárasztó emlékmű-projektjével és a pályázat a világörökség részévé nyilvánításra két olyan motívum, 
amelyek gazdagítják és egyben erősen megterhelik (politikával és pénzzel) a Pécs belvárosának városképi alakulásáról szóló vitát.

A legnagyobb szabású, leglátványosabb és megítélésünk szerint a fent felsorolt szempontokból leginkább példaértékű vállalkozás 
az idén augusztus 20-án átadott új Jókai tér. Ezért foglalkozunk vele a legnagyobb terjedelemben és szentelünk neki több (a térre
konstrukció lehetőségeink szerint valamennyi szempontját feldolgozó) írást. A város polgáraiban egyelőre kevésbé tudatosodott, de 
várható következményei miatt nem kevésbé húsba vágó az ECE készülő bevásárlóközpontjának terve, amellyel két írás is foglalkozik. 
A Belvárosi Plébániatemplom tervezett harangtornya várhatóan olyan erőteljes változást hoz a város ezen többszörösen összetett 
szimbolikájú pontján, hogy már most, a tervezés-pályáztatás időszakában fontosnak tartjuk felhívni rá a figyelmet.

C S E R I  L Á S Z L Ó

Térhódítás
A pécsi Jókai tér alapvetően a millenniumi 
pénzeknek köszönheti megújulását. Ezek
ből a milliárdokból országszerte számos al
kotás született, amelyek egy része esztétikai 
értékeit tekintve nemcsak hogy silány, ha-, 
nem a környezetére nézve kifejezetten ká
rosnak mondható. A pénzhez való hozzáju
tás mechanizmusa ugyanis erősen megkér
dőjelezhető, mert nem a pályázó művek mi
nősége, hanem a pályázó személyek és a 
megmozdulást támogató önkormányzatok 
lelkesedésének a hőfoka bizonyult értékmé
rőnek. Ha végül is egy-egy településen jó 
színvonalú mű jött létre, az sok esetben a 
vakszerencsén múlott, azon, hogy éppen 
nem dilettánsok kívántak a tálcán felkínált 
lehetőséggel élni. Pécsett, bár az augusztus 
20-án átadott mű okot ad a szakmai vitákra, 
mégsem egy tízméteres Szent István-szobor 
pöffeszkedik a tér közepén, bár az önkor
mányzat szűrési rendszerén feltételezésünk 
szerint akár az is átcsúszhatott volna.

A fölsőbb hivatal és a nép

A napokban nyilvános és titkos tervezési pályázatot írt 
ki Salgótarján főterének építészeti-kertészeti 
kialakítására Salgótarján Megyei Jogú Város Önkor
mányzata és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium. A tervpályázat célja Salgótarján Hild- 
díjas főterének és a kapcsolódó térszövet 
funkcionális, valamint építészeti-kertészeti tervezése, 
és a főtér új arculatának kialakítására vonatkozó ter
vek széles körből való beszerzése.

Természetesen témánk nem Salgótarján főtere, 
a fenti szöveg inkább arra példa, hogy egy város 
terének átformálására ilyen hagyományosnak mond
ható, avítt módszer is kínálkozik, mint egy országos 
pályázat, amelyen bárki részt vehet, aki tehetséget 
érez magában arra, hogy megbirkózzék a feladattal.
A mi témánk -  a pécsi Jókai tér esete a Millenniumi 
Kormánybiztosi Hivatal és a helybeli önkormányzat
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kettősével -  nem a fenti lehetőséget példázza, hanem 
egy nagyon speciális eljárási módot. Ennek 
megítélése legalábbis ellentmondásos. Történetünk 
felhívással kezdődött, tartalmában és hangulatában 
némi déjá vu érzést keltve az ötvenes évek világában 
otthonosan mozgó olvasókban:

„A Magyar Millennium Kormánybiztosának 1999 
elején a települési önkormányzatokhoz intézett fel
hívására megindult a tervekről, programokról, 
beruházásokról, millenniumi eseményekről és a támo
gatások iránti igényekről szóló levelek áradata. A ritka 
évfordulóra készülődés fordulatszerű felgyorsulásáról 
a sajtóból az ország nyilvánossága is értesült. Ennek 
következtében hamarosan nem csak polgármesterek 
és képviselő-testületek, de intézmények, társadalmi 
és szakmai szervezetek, egyesületek, vállalkozások 
és százával magánszemélyek is elküldték a 
Millenniumi Kormánybiztosi Hivatalhoz javaslatukat, 
ajánlatukat, ötletüket. (...)

Az ország népe ígéretesen és lelkesítőén meg
mozdult a magasztos ünnepre hívó és biztató szóra. 
Ezernél több önkormányzat mellett civil szervezetek, 
intézmények százai küldtek javaslatot. Apró falvakból 
ismeretlen idős emberek, kisvárosi pedagógusok, 
felekezeti iskolák tanárai, országos hírű művészek, 
közösségükért felelősséget viselő lelkészek, nép
művelők, hagyományápolók, környezetvédők, ter
mészetjárók, erdészek, virágkertészek, tájtervezők, 
közgazdászok, médiaszakértők, a jövő technikai 
ismereteit máris terjeszteni kívánó komputer-szakem
berek, 1956 tanúi, amatőr régészek, kereskedők és 
ifjú sportolók, mind-mind úgy érezték, hogy el kell 
mondaniuk javaslataikat, hozzá kell járulniuk a 
magyar államalapítás és a kereszténység felvételének 
1000. évfordulóján ránk váró ünnepi megemlékezések 
méltóságának, rangjának és értékének emeléséhez. 
(...)

A Kormánybiztos úrhoz beérkezett javaslatokkal 
a dolgok tehát megindultak a maguk útján. Az ünnep 
ezúttal nem valami fölsőbb hivatalban kitalált formák

Jókai tér 
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és tartalmak szerint adatik a népnek, hanem az 
évezrede fennálló állam polgárai kezdeményezésének 
támogatásából, egyének és közösségek akaratából 
és közreműködésével teremtődik. (...)"

Budapest, 1999. július
A Magyar Millenniumi Kormánybiztos Hivatalának

munkatársai

Az esztétikai minőség alárendeltsége

A Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal részére 1999 
őszén készült el a Baranyai Alkotótelepek Kht. gondo
zásában a pályázati anyag „Ezredéves emlékmű" el
nevezéssel, amely tartalmazott egy építészeti koncep
ció-vázlatot Dévényi Sándor által, valamint egy szob
rászatit, szimpózium formában javasolva a téren elhe
lyezésre kerülő plasztikák megvalósítását, hiszen a 
Pál Zoltán kézjegyével hitelesített szöveg szerint:
„A programban elsősorban hazai szobrászművészek 
vennének részt, kiegészülve néhány külföldi, a fela
dattal megfelelő szinten azonosulni tudó művésszel. 
Fontos erőforrás lehet a JPTE Művészeti Kar 
Szobrász Tanszéke is. (...) A program művészeti

vezetője Pál Zoltán szobrászművész, építésze 
Dévényi Sándor építész."

A pályázók 50 milliót kértek a szobrászati 
munkák fedezésére, de a hivatal csak 38 milliót 
biztosított, így a szobrászok száma a minimumnál 
eggyel többre csökkent. A pályázat mellékleteként 
szerepel az a kötelezettségvállalási nyilatkozat, 
amelyben a város Toller László polgármester aláírásá
val vállalja a rekonstrukcióhoz szükséges közművek 
felújításához, alépítményi munkákhoz, valamint a ter
vezéshez és a lebonyolításhoz az előzetes költség- 
becslések szerinti 66 millió forint biztosítását. A tér 
átalakítása természetesen nem csupán financiális 
problémákat vetett fel, azt is el kellett dönteni, hogy 
a tervezet megfelel-e szakmai elvárásoknak, már ami 
az építészeti és szobrászati részét illeti. Mindennek 
kifürkészése jobb híján a kulturális bizottság feladata 
lett volna, bár helyzete ebben a kezdeti időszakban 
nem volt éppen könnyűnek mondható, hiszen a terv 
zsűrizése még nem történt meg, mindössze egy 
leginkább politikai színezetűnek mondható döntés 
született a millenniumi hivatalban. Nagyvonalakban 
ismerve az országszerte megvalósult művészetel
lenes merényleteket, ez önmagában nem lehetett 
biztosíték a minőségre.
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Ezt támasztja alá az a mechanizmus is, amelyet 
érdeklődésünkre dr. Kováts Flórián, a Millenniumi 
Kormánybiztosi Hivatal vezetője mondott el. Miután 
a hivatalban minden döntést egyszemélyben a kor
mánybiztos hozott meg, a Jókai tér 38 milliójáról is 
Nemeskürty István döntött. Több ezernyi támogatási 
program futott át a hivatalon a millenniumi időszak
ban, voltak esetek, amikor szakmai előzsűri is 
közreműködött, de a Jókai tér esetében erre nem 
került sor. Mert alapvetően a helyi önkormányzat 
kezdeményezőképessége, egyetértése számított, 
hangsúlyozta dr. Kováts, és nem az, hogy a tervezett 
műnek milyen az esztétikai minősége.

Ülésezik a kulturális bizottság

Csúszásmentes és szép: 
vízlevezető faragott főből

S bár azt biztosan lehetett tudni, 
hogy a Jókai téren nem Szent 
Istvánt formázó kerti törpék 
sorakoznak majd, de lévén a kul
turális bizottság tagjai építészeti 
és szobrászati kérdésekben 
Nemeskürty kormánybiztoshoz 
hasonlóan laikusok, elvárható lett 
volna legalább egy szakértőkből álló 
testület véleményét kikérni.
A bizottság azonban nemigen 
tüsténkedett ebben a kérdésben, 
sőt úgy általában a Jókai tér 
ügyében sem, hiszen ügyrendi 
pontként a Jókai tér rekonstrukciós 
javaslatát először és utoljára a 2000. 
október 13-i ülésén tárgyalta, 
méghozzá úgy, hogy az eredeti 
napirendi pontok között még ekkor 
sem szerepelt e téma. Az ülésen 
a bizottságnak csak egyetlen szak
értője volt jelen, Pál Zoltán, ő kérte 
a rekonstrukció napirendi pontként 
való felvételét, javasolva a bizottság
nak, hogy a tér rendezésével kap
csolatban hozzon állásfoglalást. Ezt 
három szavazattal jóváhagyták, mert 
az egyébként öttagú társulat egyik 
tagja, Kablár János külföldön 
tartózkodott, egy másik, Hódosi Vera 
pedig elkésett. A téma előadója így 
az a Pál Zoltán lett, aki az alkotók 
egyike volt, méghozzá a tér központi 

plasztikájának és valamennyi ülőbútorának a létre
hozója, ráadásul a pályázatnyertes kht. ügyvezető 
igazgatója. Ebben az ügyben érdekeltsége 
egyértelmű, meghallgatása független szakértőként 
elfogadhatatlan. Pál Zoltán előadta: fontos, hogy az 
elkészült terv megvalósítását a bizottság támogassa. 
Kunszt Márta bizottsági elnök hozzászólásában kifej
tette, hogy miután a képviselők megtekintették 
a makettet, konzultációt folytattak a polgármesterrel, 
valamint Nagy Csabával, a Fidesz frakció vezetőjével, 
és szükségesnek látnák, hogy ebben a kérdésben 
a frakcióvezetők egyeztessék álláspontjukat. Az 
elképzelések szerint ugyanis, így Kunszt Márta, a pol
gármester levélben keresné meg a minisztériumot — 
amelyhez közgyűlési felhatalmazást is nyerne — 
annak érdekében, hogy az ígért támogatást a város 
megkapja a rekonstrukcióra. Kunszt Márta úgy gondol
ja, a bizottságnak ezen az ülésén arról kellene állás- 
foglalást hozni, hogy egyetért a beruházás 2000. évi 
indításával, és felszólítja a közgyűlést az anyagi forrá
sok biztosítására. A kizárólag financiális kérdésekről 
szóló, a jegyzőkönyv tanúsága szerint tíz-tizenöt perc
nél hosszabb ideig nem tartható megbeszélés végén 
Kunszt Márta arra kérte a bizottság tagjait, hogy az

általa megfogalmazott állásfoglalási javaslatot fogad
ják el. Négy egybehangzó szavazattal ez meg is 
történt. íme az állásfoglalás.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Kulturális Bizottsága 111/2000. (10.13.) számú 
állásfoglalása a Jókai tér rekonstrukciójáról.

A kulturális bizottság megtárgyalta a Jókai tér 
rekonstrukciójával kapcsolatos szóbeli előterjesztést. 
A bizottság egyetért a beruházás megvalósításával, 
és annak érdekében, hogy a munka a 2000. évben 
elkezdődjön, felkéri a költségvetési bizottságot a 
rekonstrukcióhoz szükséges pénzügyi fedezet biz
tosítására.

A bizottság felkéri továbbá a Művelődési és 
Sport főosztályt, hogy a költségvetési bizottság elé 
az előterjesztést készítse el.

Határidő: 2000. november 5.
Felelős: Spolár János főosztályvezető

Világos, tömör megfogalmazás. Ha csak ezt az 
állásfoglalást olvassuk, akár azt is hihetnénk, hogy 
mögötte magvas tartalmak rejtőznek, s hogy komoly, 
felelősségteljes munka folyik az önkormányzat kul
turális bizottságában. De tekintettel arra, hogy a 
bizottság a Jókai tér ügyében a makett egyszeri kör
bejárásán túl a financiális kérdést tartotta egyedül 
fontosnak — amihez ugyancsak nem ért —, vessük 
hát tekintetünket erre a területre.

Forintok

2000 februárjában a pécsi önkormányzat hatvanmil
liós keretet fogadott el költségvetésében a Jókai tér 
felújítására. Aztán a közgyűlés addig csökkentgette 
a költségvetési keretet, míg végül hatmillió maradt az 
építészeti tervek elkészítésére, és mindössze 
34 millió, mint következő évi kötelezettségvállalás. 
Ráadásul a millenniumi programiroda is csak üte
mezéssel tudta biztosítani a 38 milliót: 2000-ben 
12 milliót, 2001-ben 26-ot. így tehát 2000-ben csak 
a tervezési munkák és a felkészülés történhet meg.
A patthelyzet azonban nem ebből adódott, hanem 
abból, hogy a város nem óhajtotta elkötelezni magát 
addig, amíg nem készülnek konkrét elképzelések, 
látványtervek, a kht. pedig mindezt addig nem kívánta 
prezentálni, amíg garanciát nem kap arra, hogy a 
megvalósulás biztosan megtörténik. Az események 
akkor gyorsultak föl, amikor 2000 júliusában az ügy
ben valamennyi érintett fél találkozott, s a 
következőben állapodott meg. Az építészeti felada
tokat Dévényi Sándor és irodája vállalja fel, az alépít
ményi és fogadószinti tervezés megbízását az önkor
mányzat kiadja, s ebben szerepelt a művészeti ter
vezés is szeptemberi határidővel. Megállapodtak 
abban is, hogy az önkormányzat szerződést köt a 
Baranyai Alkotótelepek Kht.-vel az együttműködésről, 
mint a pályázatnyertes alkotócsoporttal, valamint 
abban, hogy az önkormányzat határozatban erősíti 
meg részvételi szándékát, ez egyébként a millenniumi 
pénzek folyósításának elengedhetetlen feltétele is 
volt. A kormánybiztosi hivatal is bizonytalan volt, mint 
egy levelükből kiderül, ebben az időszakban még azt 
sem tudták, hogyan fog kinézni a tér, várták a makett 
formájában való bemutatást. A közgyűlés a rekon
strukció ügyében 2000. november 16-án hozott 
határozatot, amelyben a júniusi költségvetési ren
deletmódosítás által már meghatározott 19 millió 
mellé a 2001. évre további 41 millióra vállalt 
kötelezettséget. A városházi dokumentumok alapján 
azonban kiderül, hogy a hatvanmillió forint nem tartal
mazta a tér tervezési költségeit, továbbá a közbe
szerzési pályázat ajánlatai közül el kellett fogadniuk
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a legkedvezőbbet, a 78, 5 millióról szólót. A tényleges 
bekerülési összeg azonban ennél várhatóan 
kevesebb lesz, mert például a vízmű vállalta a 
vízigépészet finanszírozását, a Pécsi Városüzemelési 
és Vagyonkezelő Rt. a teraszét abból a megfontolás
ból, hogy a bérleti díjat érte hosszú időn keresztül 
beszedheti. Hogy az önkormányzat végül is mennyit 
fizet a rekonstrukciós munkálatokért, az csak az év 
végén derül ki, de várhatóan nem sokkal haladja meg 
a 60 milliót. Az is egyértelmű, hogy a térburkolat költ
ségei az önkormányzatot terhelték, a 38 milliót pedig 
teljes egészében a Baranyai Alkotótelepek Kht.-nek 
utalta át a millenniumi hivatal. Ez az összeg a 
szobrokkal kapcsolatos költségek fedezésére volt 
fordítható. A 38 millió egyik fele anyagra, szállításra 
és egyéb dologi kiadásra fordítódott, a másik fele 
pedig honoráriumként a munkákban valamilyen 
formában részt vevő hét ember között oszlott meg 
különböző arányban.

Ellentmondó szakvélemények

Természetesen nem törvényszerű, hogy egy ilyen, 
több ponton is aggályosnak mondható folyamat 
végeredménye, tehát maga a kész mű is magán 
hordozza azokat az ellentmondásokat, amelyekről szó 
esett. Mert a műalkotások mindig elszakadnak, 
függetlenednek alkotóiktól, és sajátos törvényszerű
ségeik alapján működnek tovább. Ha maradandónak, 
és hosszú távon értéknek bizonyulnak, létrejöttük 
körülményei érdektelenné, legfeljebb kultúrtörténeti 
érdekességgé válnak. A kérdés tehát az, hogy milyen
né vált a tér esztétikai minősége, s ma még persze 
kérdés az, hogy a megvalósulás módozatai mások 
számára is elfogadhatók-e.

A tér és a szobrok terveiről a szakvélemény 2001 
január végén a Művészetek Házában, illetve április 
elején az Ernst Múzeumban megtörtént szemle után 
született meg Pál Mihályé s Rieger Tibor szobrász- 
művészek, Gremsperger Beatrix iparművész és 
Zimonyi László építész által, április 10-i dátummal, 
közvetlenül a tényleges munka megkezdése előtt.

Véleményük szerint Dévényi Sándor építész 
elképzelése alapján rendkívül nagyszabású és 
nagyvonalú terv született, ami újszerű megközelítés
sel, komplex szemléletével harmonikus egységként 
kezeli a teljes teret, annak minden épített részletével 
együtt. A koncepcióban jelentősebb hangsúlyt kapnak 
a finoman kimunkált funkcionális megoldások is.
Pál Zoltán vízzel kombinált plasztikája és tektonikus 
hatású lépcsőzete harmonikusan simul a térbe. 
Nagyon szimpatikus a szakértők véleménye szerint a 
plasztikák emberközeli méretezése, de a pad-szobrok 
számát és heterogén formavilágát túl soknak tartják.
A teret burkoló kő-raszter pattintott, vágott és csiszolt 
felületek variánsai, a kő meleg színhatása rendkívül 
gazdag látványt feltételez. Bencsik István több bemu
tatott szoborterve közül a végül megvalósulót tartották 
a jellegzetes és kvalitásos Bencsik-műnek, amely 
a tér kardinális csuklópontjában nyert elhelyezést 
a többi plasztikához képest nagyobb vertikális 
hangsúllyal. A szakértők, némi módosítások figyelem- 
bevételével az egész tervet elismeréssel ajánlották 
a megbízónak megvalósításra, s ezzel a konkrét 
támogatás zöld utat kapott.

Gyökeresen különbözik a fentiektől Gellér B. 
István képzőművész véleménye, akinek az eljárás
móddal szemben is súlyos kifogásai vannak. Ha az 
önkormányzat úgy dönt, hogy nem pályáztat meg egy 
ilyen ünnepélyes, nagyszabású feladatot, mondja 
Gellér, hanem annak létrehozásával megbíz egy álta
la kiválasztott művészt, akkor igen jelentős művész- 
egyéniségeket kellett volna felkérnie a pályázásra. 
Csakis ebben az esetben fogadható el a személyre

szabott megbízás. Ha a város rendelkezne ciklusokon 
átívelő, hosszú távú kulturális programmal, érvel 
Gellér, akkor bizonyára az is egyértelmű lenne, hogy 
egy ilyen méretű feladat országos pályázatot kíván, 
ahogyan ez többek között Székesfehérváron, Ópusz
taszeren vagy Veszprémben meg is valósult.
A pályázatot a szakma országos folyóirataiban, 
értesítőiben meghirdetik, és a Képzőművészeti 
Lektorátus lebonyolítja szakemberek bevonásával. A 
kiírásban a feladatokat annak rendje és módja szerint 
körvonalazzák, jelzik az építészeti és a szobrászati 
igényeket, mellékelik a helyszínrajzot, a fotókat, utal
nak a növényi környezetre, a figyelemre méltó épület- 
együttesekre, jelzik az elérendő célt is, közük a ren
delkezésre álló összeget stb., majd az első díjas, ha 
van ilyen, megkapja a munkát. A szobrászzsűrik 
ráadásul, hangsúlyozza Gellér B. István, részrehajlás 
nélkül működnek ma Magyarországon. Ez az eljárás
mód minden olyan országban megszokott, amelyben 
a kultúra képviselői beleszólhatnak abba, hogy milyen 
köztéri alkotások szülessenek. Tudomása szerint 
azonban a magyar millenniumi ünnepségsorozat ideje 
alatt nagyon kevés pályázatot írtak ki, zömmel direkt 
felkérések, kijelölések történtek, így a Baranyában 
felállított négy szobor esetében is. Kivételnek talán 
a püspökség számít, az szuverén terület, speciális 
helyszínnek tekinthető. A közterületre, közpénzekből, 
pályázat mellőzésével kialakított tér nem igazolta a 
város elvárásait, minősítésére Gellér B. véleménye 
szerint nem használható a képzőművészeti alkotás 
kifejezés, mert a létrejövő munka inkább az ipar
művészet vagy építészet kategóriájába sorolható.
A térburkolat alapvetően kulturált, de megkérdő
jelezhető, miért éppen a Porecben használatos, és 
csak azon a vidéken természetesnek számító anyag
ból készült. A Bencsik-szobor szuverén mű, egy 
következetes szobrászi életmű részének tekinthető.
A tér építészeti kialakítása néhol kellemetlen érzést 
kelt, mint például az Elefánt Kávézó előtti rész, ahol 
nincs biztonságos érzete a járókelőnek, inkább 
állandóan támaszt keresne a botlásveszély miatt, s 
fél, hogy elcsúszhat, a vízelvezető egyenes vonala 
pedig nélkülözi a játékosságot. A tér középső részén 
álló plasztikához nem kívánt megjegyzést fűzni, a 
többi pedig véleménye szerint utcabútor, voltaképpen 
egy alkalmazott műfaj megjelenési formái, bár a job
bik fajtából. Gellér végkövetkeztetése: nem romlott. 
a Jókai tér állapota, inkább a pozitív tartományba bil
lent. Azt azonban mindenképpen aggályosnak tartja, 
hogy egy művészcsoport eltávolíthatja a másik 
művész alkotását (Gazder Antal Zsolnay centenáriumi 
kútját), és ez az eljárás óhatatlanul felveti a kérdést, 
hogy a mostani térről mikor távolítható el valami, mert

ettől kezdve az erősebb minden következmény nélkül 
vitetheti el a neki nem tetsző művet. A város kulturális 
vezetésének pedig tudnia kellene, amit sajnos nem 
tud, hogy mik azok az értékek, amelyek nemcsak a 
megyén belül, de azon túl is értéknek számítanak.

Pinczehelyi Sándor képzőművész viszont a tér 
létrehozásának folyamatát elfogadhatónak tartja, úgy 
gondolja, üdvözlendő, ha akadnak olyan emberek, 
akik kitalálnak valamit, rengeteg erőt és energiát 
felemésztő köröket futnak, és megfelelő partnerekkel 
azt meg is valósítják. Neki nincsenek jó tapasztalatai 
a hazai pályázati rendszerekkel kapcsolatban, nem 
hisz abban, hogy egy zsűri valamiféle vélt igazságnak 
megfelelő döntést hozhat művészeti kérdésekben, 
ráadásul semmi biztosíték nincs arra, hogy a zsűri 
tagjai kvalifikáltabb művészek, mint maguk a 
pályázók. Az elmúlt esztendőkben szinte számolat- 
lanul osztottak pénzeket erősen megkérdőjelezhető, 
kétes értékű képzőművészeti alkotásokra, e gyakorlat 
miatt is kiemelkedő jelentőségűnek tartja a tér 
újragondolását. Pécsett most legalább történt valami, 
létrejött egy olyan együttes, amelyet 3-4 év alatt 
belaknak az itt élők, s úgy gondolja, semmi akadálya 
nem volt annak, hogy más művészek a város egyéb 
pontjaira hasonló nagyságrendű elképzelést nyújt
sanak be. De ezt senki nem tette meg rajtuk kívül, 
pedig a lehetőség mindenki számára adott volt. 
Pinczehelyi azt tartaná üdvözítőnek, ha a város többi 
tere és utcája is ily mértékben rendben volna. Ha 
valamit vizsgálat tárgyává tenne, akkor talán azt, 
miképp illik össze a tér három féle plasztikai eleme, 
a csobogós, gyűrt figura, az utcabútor és a Bencsik- 
szobor, valamint számára kérdéses a „víztározó” 
helye és formája.

Festmény a kéményen

Végül is határozottan kijelenthetjük: Pécs városa 
járhatott volna sokkal rosszabbul is. A Magyar 
Millennium Kormánybiztos Hivatala honlapján talál
ható több híradás is szörnyűséges elképzelésekről, 
mint például az alábbi, 1999-ből. Hogy ez a gigantikus 
ötlet megvalósult-e, azt nem tudni, de elvi kifogás, 
úgy tűnik, nem merült fel vele kapcsolatban.

„Egyedülálló műalkotást kíván létrehozni a millen
niumra egy fiatal magyar művészházaspár. Egy 200 
méter magas, tízezer négyzetméter felületű, óbudai 
betonkéményre terveznek egy színes, szimbólumok
ban■— fehér ló, rovásírás, a millenniumra utaló római 
ezres — gazdag festményt. A mű számítógépes terve 
már elkészült, már csak a szponzorokon múlik, hogy 
mikor kezdhetnek hozzá a munkához.” ■
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Egy tér alakváltozásai
Érdekes cikket olvastam nemrég, melyben a szerző a 
karakterrel foglalkozik, a fogalmat a történelmi városra 
vonatkoztatva. Azt állítja, hogy minél erősebb a karak
ter, annál erősebb korlátot jelent, annál inkább ellenáll 
a növekedésnek, az értelmezésnek, a megújulásnak. 
Az identitás számára a karakter olyan, mint a világító- 
torony, írja: amint az általa kibocsátott jelet megvál
toztatja, a navigálás bizonytalanná válik.1

Tetszik nekem a megállapítás, mélységesen 
egyetértek vele; azzal ugyanis, hogy az egységesítő 
karakter korlátozza az értelmezést és útjában van 
a megújulásnak. Az olyan szóhasználat, mint a 
„mediterrán jelleg” már semmit sem jelent. A kifejezés 
ahelyett, hogy feltárná, inkább elfedi az eredeti jelen
tést, ép ízlésű ember már nem is veszi szájára a szót. 
A város egészére alkalmazott jelző elhasználódott, 
bántóan semmitmondóvá vált. Ezzel szemben viszont 
karakter és identitás együvé tartozása jelenik meg 
számomra a Jókai téri változásokkal kapcsolatos 
olyan, látszólag semmitmondó vélekedésben, mint az 
„illik a tér hangulatához”, „emeli a tér nívóját", „szép, 
de nekem idegen”... stb. Nem becsülöm le az ilyen 
véleményt. Nem sokkal több ennél az, amit az 
értelmező hozzátehet. A lényeget tekintve semmi 
esetre sem sokkal több ennél.

□

Vidor Ferenc szerint „a település építészeti arculata 
a formák által felidézett múlt, melyet tovább szőhet a 
képzelet”. 2 A felidézett múlt a mai Jókai teret a közép
kori városfejlődés típusos példájaként mutatja fel, 
amely alaprajzában őrzi keletkezésének történetét.
Az ilyen szerkezet úgy születik, hogy ha egy városi 
utca egy idő után szűkössé és zsúfolttá válik, vele 
párhuzamosan kiváltó utak, utcák jönnek létre, s az 
átvezető tölcséres torkolat mentén is házakat emel
nek: előttünk áll a jellegzetes háromszög alakú térfor
ma. Végül a forgalom által szabadon hagyott terület 
szigetszerűen beépül, a torkolat bezáródik, a tér 
önállósul.

A térszerkezet sajátosságai tehát keletkezés- 
történetével vannak összefüggésben. Az elsődleges 
téralakítási folyamat nyomai maradtak fenn az alapra
jzban, a mindmáig változatlan forgalmi-tér funkcióban.

A reprezentációs funkció kiszorítja a városi főtér
ről az alárendelt szereplőket; így alakul ki a korai 
Jókai tér „szociális arculata", szintén történeti távlat
ban. Kézművesek, utcára nyíló kovácsműhely, pék
ség. Piac, szagokkal és szeméttel, alkalmi bódékkal. 
Épülnek itt a XVIII—XIX. században rangos pol
gárházak is, de középület itt sohasem állt. Jó értelmű 
hétköznapiság és laza rendezetlenség uralta a teret.
A kézműves, városi alsó-középpolgári lét realitásai 
alakították olyanná, amilyen a legutolsó időkig volt.

Az egykori Schmidt Gassén még nemrégen az 
utcára nyíló lakatosműhelyből kalapácscsengés hal

A Jókai tér alkotói:

Pál Zoltán szobrász 
Dévényi Sándor építész 
Bencsik István szobrász

Komor István, Aknai Tamás, Miklya Gábor, 
Böszörményi István, Gitta János Zoltán, 
Baranyai Bálint, Halas Iván

látszott ki a térre: jelezve a plebejusi jelenlét folyama
tosságát. Számomra ez a plebejusjelleg a tér másik 
fontos jelentéstartalma.

A posztmodern városrendezési elmélet felújította 
a „városi szövet” fogalmát. A tradicionális városi 
szövet, mellyel a történelmileg kialakult rendszert 
jelöljük, újra az építészeti érdeklődés középpontjába 
került. Úgy is mondhatjuk, hogy az alkotórészek, 
utcák, terek egymáshoz való viszonyukban, azaz 
a városi kontextusban nyerik el értelmüket, sót 
meghatározó lényegüket, hiszen alaktani sajátossá
gaik, egyediségük csak beágyazottságukban 
érvényesülhetnek.

A főtér-melléktér szituáció gyakori a városfej
lődésben. Ha a két tér viszonya kontrasztos, az 
egymásmellettiség éppen az egyediséget erősíti; 
a terek egymásba való átmenete, átváltása pedig 
a térélmény sokaságát és gazdagságát eredményezi. 
Hogy a Széchenyi tér és a Jókai tér önmagában az, 
ami, azt a másik jelenlétének is köszönheti.

□

Augusztus húszadikától megváltozott a Jókai tér. Nem 
csak az autóforgalom kitiltásáról, a belvárosi gyalo
goszónának a térre való kiterjesztéséről van szó -  a 
tér egészében és visszafordíthatatlanul megváltozott.

A változás mindenekelőtt örömteli. Az emberek 
sétálnak, nézelődnek. A váratlan helyzetben mindenki 
élénkké, aktívvá válik. Valami zavartság is látszik raj
tuk. Szédülésfélét érzek, ha átmegyek a téren. 
Színpadon érez ilyet az ember.

Az embernek a köztérhez való viszonya közis
merten kultúrafüggő. Amszterdam belvárosában a 
kerékpárosok járműveiket a csatornákon átívelő hidak 
korlátjához támasztják. Olyan ez, mint egy utcai hap
pening; vagy még annál is több: magatartás és élet
forma-demonstráció. Rómában az emberek a városi 
autózást kedvelik; a forgalommal járó bajokat az élet 
természetes nehézségeként vállalják. Ott az autók, 
mint Canaletto velencei festményein a gondolák, 
a pittoreszk városképhez tartoznak.

A városrendezői rutinnak ellentmondó tanulság: 
nincs két egyforma hely, két egyforma megoldás.

A tér funkcionális szerepének megváltozása min
denekelőtt az új rendeltetésnek megfelelő térfelszín 
kialakítását és berendezését kívánja meg. Pogány 
Frigyes nagy jelentőséget tulajdonított az alapsíknak 
az építészeti terek megformálásában, és ilyenkor a 
pécsi terekre is hivatkozott. Pécs terei déli lejtésűek;

a Jókai tér is ilyen. A felszín tagolatlansága, az össze
függő lejtős felület a középkori terekre utaló jelleg
zetesség. A lejtőre való rálátás kiemeli a felszín és 
a térfalak összemetsződését és feltárja a tér alakját.
A később elkészült járdák új optikai hatást ered
ményeztek, hangsúlyozták a tér forgalmi jellegét és 
dinamikusan utaltak a szomszéd terekre. Figyelemre 
méltó, hogy a járdák megszüntetése megváltoztatta a 
légtérarányokat. A mai tágasabbnak tűnik az előzőnél. 
A tágasság érzete kellemes, hangsúlyt ad a téri 
történéseknek, erősíti a tér statikus jellegét, maradás
ra, ott-tartózkodásra késztet és ezzel összhangba 
kerül a tér új funkciójával.

A tágasság érzetében jelentős szerepe van a vilá
gos térburkolatnak, melynek optikai hatása a térfalak 
megjelenését is módosítja. A felveródő fény hatására 
keletkező reflex oldja és átszínezi az árnyékban lévő 
északra néző falak architektúráját. A tagozatok 
plasztikája elhalványul, a térfal rajzossá és lebegóvé 
válik. Ismeretlen, szép oldalát mutatja meg nekünk 
a tér.

Új dimenzióinak megteremtésében fontos szerepe 
van a lépcsősorral hangsúlyozott terasznak, amely 
jelentősen módosítja a korábban jellemzett térfelszínt. 
Az építészeti tömeg erejével és súlyával megjelenő 
podeszt megváltoztatja az Elefántos-ház térbeállításá
nak finom esetlegességeit, a tömegnek a síkkal való 
ferde összemetsződését, középkorias auráját. Fennáll
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a lehetősége egy olyan értelmezésnek, amely a valós 
igényt — az asztalok, székek elhelyezésére alkalmas, 
vízszintes síkot — hangsúlytalanul, az installáció 
eszközeivel látná megoldhatónak.

Hangsúlyoztuk az alapsík fontosságát. Kultúránk 
a vizuális érzékelést helyezi előtérbe, ezért könnyen 
megfeledkezünk arról, hogy az építészeti környezetet 
a járás tapasztalatai által is érzékelhetjük. A mozgás 
fizikai tehetetlensége ellenében a finoman egyenetlen 
térburkolaton való lépés tapintásérzetünk közremű
ködésével megerősít bennünket a biztos haladás 
érzetében. Ha tudjuk, hogy a csúszásmentesség 
igénye milyen nehezen egyesíthető a szépség és 
tetszetősség követelményeivel, akkor kellően tudjuk 
értékelni a tér új burkolati megoldását.

Közelítsünk a tér kialakításának gondolati közép
pontjához -  nevezzük egyszerűen a tér beren
dezésének -  kérdéséhez. Vegyük sorra az elemeket. 
Ide sorolható a téren lévő terasz -  ezt már érintettük. 
Második elem a víz; a harmadik a téren megjelenő 
plasztikai elemek -  ezeket egyelőre nem határozzuk 
meg pontosan.

A víz. Mindig volt a téren csörgő vagy kút, 
funkcionális szereppel, vízvétel céljára. A legutóbbi 
díszkút alig működött; a mostani rendezés során bon
tották el. A rendeltetés indokolja a víz jelenlétét, amely 
megjelenhet a látvány értékében és/vagy spirituális 
szerepben. Nem elhanyagolható az sem, hogy a nagy 
burkolt felületek mellett a víznek nagy szerepe van a 
kellemes mikroklíma kialakításában. A látványértékű 
megjelenítést jelöljük itt a barokk szökőkúttal, a szim
bolikus értelmezést pedig a japán tradícióval. A Jókai 
tér tervezői által választott megoldás az utóbbihoz 
hasonlítható. A mélyből eruptív erővel feltörő, a követ 
is megemelő víz gondolata a tradicionális japán gon
dolkodás ezoterizmusával rokon. A forrás, a patak és 
a tó egysége maga a teljesség. A térbeli szituációt a 
természetbe ágyazottság, távolságtartás és 
érinthetetlenség jellemzi. A jelentések köre zárt, az 
aura feltörése nélkül nem érinthető. A modern japán 
építészet megpróbálja interpretálni a hagyományt, az 
építészeti közfelfogás azonban sokszor jelenségszin
ten kezeli, agyonhasználja azt; a motívum kiüresedik 
és elveszti jelentését.

Megkísérelhetjük a megjelent művet önmagában 
is értelmezni. A burkolatba süllyesztett csatornába 
vezetett víz szokatlan helyzetével, vonalszerűségével 
bevonható a plasztikai kifejezés körébe — Carlo 
Scarpa Velencében készült, igen meggyőző munkáira 
gondolok.

Az alkotók tudták, hogy nem szabad a térből 
kiemelkedő, hangsúlyt képező kutat tervezniük. Az 
építészeti kontextusban megjelölt sajátosságnak ez 
nem felelne meg. Jó, hogy elkerülték a hagyomány 
középszerűsítő idézését és új eszközökhöz nyúltak. 
Ez a tér modernizációjának folyamatában kifejezetten 
kedvező. Ellentét van az általam szakrálisán 
értelmezett víz-szituáció (lásd forrás-szimbólum stb.) 
és a használatra felkínált megoldás (pancsikálás!)

között; tudjuk, hogy az ilyen értelmezhetetlen 
helyzetre a hétköznapi használat profanizálással 
reagál, ilyen módon kísérelve meg a helyzetet 
egyértelműsíteni. Tartok tőle, hogy a téren minden 
irányú szabad mozgás igénye nem fogja akceptálni 
a korlátozást: profanizálni fogja a vizet, legalábbis az 
ötletszerűség szintjére süllyesztve az alkotói gondo
latot.

Pogány Frigyes egykori iskolája a szintézis betel
jesülését várta az építészet és a társművészetek 
egyesülésétől. Ez a szemlélet mára teljesen elavult. 
Folyik a jelentés látvánnyá való átalakítása. A trend 
általános és megállíthatatlan. Christopher Alexander 
ismeri fel elsőnek a jelenséget: a történelmi építészet 
és a spontán építés eddig figyelmen kívül hagyott 
elemeiből alkot rendszert és ezt állítja szembe 
a kiüresedés helyébe nyomuló látványszerűség 
eluralkodásának. A mindenre kiterjedő fogyasztói 
látványcentrikusságnak azonban semmi sem állhat 
ellent: a történelmi város ma mindenekelőtt turista
látványosság. A mai városlakó maga is a turista 
szemével nézi városát.

A Jókai téren az üresség helyére a szobrok sora 
lépett. Bencsik István mészkőszobra posztamensen

áll; helyzete és szerepe a tér vizuális feltárásában 
pontos és meghatározott. A mű ezen a helyen 
értelmezi a tér és a csatlakozó térrészek nem geo
metriai, hanem vizuális középpontját. A szobor ebben 
a szerepében akkor érvényesül igazán, amikor hát
tere, az északra néző térfal árnyékban van. 
Megvilágított háttér előtt csak közeli nézőpontból 
érvényesül szépen; távolabbról nézve zavaró 
összemetsződések keletkeznek.

Pál Zoltán három kompozíciója összetartozó 
együttes: sorozatot képeznek. Az opus ugyanakkor 
önállóan értelmezhető, önmagában is egész. A szob
rok konstruktivizmusa, geometrikus építettsége, 
monolitikus jellege affinitásban van az őket befogadó 
téri világgal, mégpedig nem csak az architektúrával 

való együtthangzás, hanem az azzal való 
azonosság mértékéig, rietveldi értelemben. 
Nem szívesen gondolok arra, hogy ezek 
a művek szerepüket tekintve használati 
tárgyak is lennének. Nem vagyok biztos 
az opus és az installáció együttjárásában. 
Képzavart érzek az idézetként alkalmazott 
szék és annak a használatra való 
felkínálása gesztusában. Ezekben a 
munkákban, hasonlóan a szobrász korábbi 
műveihez, a természet és a gondolkodás 
között folyik párbeszéd, az anyagi kohézió 
és a művészi akarat konfliktusának vagyunk 
tanúi. Rietveldre hivatkozva: a mű 
világában szék és pad nem azonos a tárgyi 
jelentéssel, sőt ellentétes azzal.
Mondandója ebben az összefüggésben 
tehát nem lehet más, mint a leülés eviden
ciájával való egyértelmű szembeszegülés. 
Az alkotók szemlátomást arra törekedtek, 
hogy a tér minden része, részlete egy 
összetartozó formai rendszerként a szín
vonal és minőség egyenletességével has
son. Törekvésüket az eredmény igazolja. 
Hogy mennyi befektetett energia, áll
hatatosság és áldozat van az eredmény 
mögött, azt a kívülálló is tudja. A megje
lenés egysége teljes, minden rész olyannyi
ra megmunkált és hangsúlyos, hogy az 
ember hajlamos a szegénység és magára 

hagyottság állapotával szembeni kompenzációként ' 
érzékelni ezt a magatartást. Az összhatás szeren
csére még nem éri el a küszöböt, melyen átlépve 
a bizonyítási szándék már-már fárasztó hatású lenne. 
Feladat és eszköz még egyensúlyban marad 
egymással.

□

A tér, miként a város, történetiségének modernizációs 
szakaszát éli át. A modernizációs folyamatban szem
besül azzal az értékvilággal, melynek érvénye alól 
nem vonhatja ki magát. Reméljük, hogy a folyamat az 
organizáció, a racionalitás és a szépség kapuit nyitja 
meg előttünk.

Kritikát írni úgy, hogy a tárgy és a szereplők 
túlontúl közel vannak hozzánk, már-már vakmerőség. 
Magatartásunk ezért nem is lehet más, mint amit 
Thomas Mann tanácsol nekünk: sohase legyünk túl
zottan biztosak a véleményünkben, „ne legyünk túlsá
gosan otthonosan berendezkedett polgárai az élet
nek”, hanem maradjunk készek „az érzékek és az 
erkölcs kalandjaira”.

Szívesen magamra veszem az intést. ■ 1 2

1 Rém Koolhaas: A Jelleg nélküli város, Utóirat, 2000/1.
2 Vidor Ferenc: Az építészeten innen és túl, 1994.

A medence kialakítása a tér természetes 
lejtéséhez igazodott
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A múltat vég
képp eltörölni...

Nem váltott ki különösebb vitát a helyi nyilvánosság
ban a Jókai tér átépítésének terve, és az átalakítást 
követően is jobbára az elismerő vélemények kaptak 
hangot a „megkérdeztük az utca emberét”-típusú saj
tóközleményekben. Nincs ezen semmi csodálkozni 
való, hiszen a közvélemény számára — kevés kivétel
lel — még mindig evidens, hogy a köztereken a szo
bor vagy emlékmű formájában megnyilvánuló állami 
akaratot nem célszerű és nem érdemes bírálni. 
Közhely, hogy a köztér és a rajta megjelenő monu
mentum nem a szuverén alkotói szándékokat, hanem 
a társadalom egészének vagy egyes csoportjainak 
világnézetét és politikai szándékait, egyben politikai 
kultúráját fejezi ki, és e kifejezésben egyenlő arány
ban játszanak szerepet direkt és indirekt elemek, más 
szóval a végeredmény olykor megcáfolja a szándékot, 
és mintegy mellékesen és akaratlanul tárja fel önma
ga valódi szándékait és természetét.

Az elgondolás, hogy a millenniumi pályázat által 
nyújtott lehetőségekkel élve ne egyetlen alkotás, és 
ne csupán élettelen emlékmű szülessen, jó és korsze
rű. Aligha vitatja bárki, hogy a gombamód szaporodó 
emlékhelyek, márványtáblák, szobrok, a fafaragó nép
művészek által készített kopjafák és székely kapuk 
tág teret biztosítanak az öntömjénező dilettantizmus
nak, és az e téren szerzett tapasztalatok rombolják a 
közönség még meglévő illúzióit. Az ideologikus tartal
mak kérdésessé váltak, a nonfiguratív plasztikai for
mákba öntött semmitmondás is elvesztette azt a 
vonzerejét, amely még a 90-es évek elején a figura- 
litás kötelező toposzaitól megszabaduló köztéri szob- 
rászatot jellemezte.

Világos, hogy köztérről, és nem is akármilyen 
köztérről, továbbá az össznemzeti érdekeket kifejező 
ünnepi alkalomról lévén szó, szükségesnek látszott a 
pártsemleges, konszenzuson alapuló koncepció kiala
kítása, amely a mű legitimitásának, egyúttal időtálló
ságának is alapja. Valószínűleg ezek a körülmények 
indokolták, hogy az alkotók a tér teljes átformálását, 
díszburkolattal és szobrokkal való beépítését tűzték ki 
célul. A kívülálló számára azonban nem nyilvánvaló, 
hogy milyen döntés alapján esett a választás éppen 
a Jókai térre. A Jókai tér a város egyetlen tere, amely 
megőrizte XVIII. században kialakult szerkezetét.
A barokk és klasszicista historikus épületek, a mai 
szükségletek szerint átalakított Elefántos tömb és 
nem utolsósorban Gazder Antal Zsolnay kútja azt a 
szerves fejlődést reprezentálták, amely a XIX. és XX. 
századi átépítések miatt sehol másutt nem látható. A 
Jókai tér értéke az átélhető történelmi folytonosság, 
amely egyébként nemcsak a város épületeiből, ha
nem az egyes ember személyes életéből is fájdalma
san hiányzik. E történelmi folytonosság átélése pedig 
a kultúra egyik alappillére, amely a további fejlődést is 
nagymértékben befolyásolja. A szomszédos Széche

nyi tér átalakítása közeli és európai rangú példája 
a sokrétű kulturális hagyaték szerves és funkcionális 
egységbe szervezésének. Megkérdőjelezhető az 
a szándék, amely a Jókai tér arculatának drasztikus 
megváltoztatását eredményezte egy tőle idegen 
tárgyegyüttes létrehozásával. Ezért is érthetetlen, mi
ért nem a város számos elhanyagolt közterére esett a 
választás, amelyek közül legkézenfekvőbbnek a Búza 
tér rekonstrukciója tűnne számomra. A város szívében 
fekvő Búza tér az egyik legforgalmasabb, egyúttal 
legelhanyagoltabb terület, rohamosan fejlődő környe
zetével egyre ellentmondásosabb kapcsolatban. Va
jon milyen városfejlesztési programba, milyen hosszú 
távú koncepcióba illeszkedik a Jókai tér átalakítása? 
Véletlen vagy a tudatos művészi program része az 
előzmény és folytatás nélküli díszburkolat? Ha ez 
utóbbiról van szó, hogyan lehet, hogy néhány ember 
döntése nyomán mindenki kénytelen lesz elviselni az 
ezzel járó kényelmetlenségeket?

A burkolat kiemeli és szinte idézőjelbe teszi a tér 
egészét. Világos üzenete a „Pécs, a mediterrán vá
ros” szlogenre utal, amely idegenforgalmi szakembe
rek által megfogalmazott turisztikai és kulturális prog
ramok népszerűsítését szolgálja. A félmárvány burko
lat, mint egy természetes és nagy kiterjedésű poszta- 
mens a mediterrán jelleget kívánja hangsúlyozni. 
Szépséghibája a már említett szervetlenségen kívül, 
hogy Pécs éghajlata nem mediterrán, ezért a várható 
téli fagyok rövid idő alatt mállasztják szét a már most 
töredező, rosszul lerakott köveket.

A legproblematikusabbak azonban mégis maguk a 
művek, amelyekkel a „mediterrán” teret berendezték. 
Feltételezem, az ezekről leol
vasható arctalanság nem a 
program része. A megmunkált, 
faragott és csiszolt kő, főleg, ha 
nagyméretű, anyagának termé
szeténél fogva hordoz időtlensé
get és monumentalitást. De né
miképp zavarbaejtó a kőpadok 
impozáns magamutogatása, fő
ként az antikvárium előtti, lőál- 
lásszerű, szabályos négyszög 
alakú nyílásokkal áttört támlájú 
pádé, amelynek mozdíthatatlan
sága máris rossz érzéssel tölt el.
A hullámos felületek, vésővel ki
alakított esztétizáló részletek 
nem feledtetik az egész alapve
tő, szemléletbeli aránytalansá
got. A „szépítő" igyekezet ellené
re e padok nem szobrok, ehhez 
túlságosan funkcionálisak és 
semmitmondók, ugyanakkor jó
akarattal sem lehet őket térbú

tornak nevezni. Nemcsak formaadásuk miatt. A mi ég
hajlatunkon a kő a rövid, de kiadós kánikulában túl for
ró, az év nagy részében viszont túl hideg.

Ami a csobogót illeti, annak szobrászati része, 
a meggyűrt drapériát idéző elem funkcionális, azaz 
üldögélésre, játékra alkalmas lehetne egy parkban.
A vízmedence tagolatlansága is kellemesen hatna 
zöld környezetben, így azonban inkább a díszkút és 
a játékra, szórakozásra szánt csobogó meghatároz
hatatlan keveréke, amely nyitott sebként fog tátongani 
a téli időszakban.

A tér kialakítására általában ez a furcsa kettősség 
jellemző: sajátosan keverednek a használati funkciók 
az autonóm kifejezési formákkal. E szisztémától csak 
Bencsik István szobra tér el, amely rosszul megvá
lasztott helyén mintegy mellékesen dekorálja a teret.

Az együttest lezáró oszlopok tetején kialakított já
téktáblák szinte megkoronázzák a látszatok e művi vi
lágát. A kőpadra szánt városlakók előtt nyitva áll a le
hetőség, hogy az oszlopok mellett állva játszanak, de 
minden jel szerint nem fognak élni vele. Életük egy 
másik, szigorúbb és humortalanabb játéktérben zajlik, 
amelyben nehéz lépéselőnyt szerezni.

Úgy tűnik, a tér alkotóinak ez sikerült, a régi 
játékszabályok, a „demokratikus centralizmus” jegyé
ben. A játékszabályok egyik illusztris megalkotója, 
Kádár János rég halott, öröksége azonban tovább él 
a nem egészen ifjú szívekben. Ezért a Kádár-szobo
rért lelkesedőknek nincs okuk a csüggedésre: még 
sokáig, nagyon sokáig fog élni az a szellemi hagya
ték, amely a látszat-szabadság és az emberközpontú
ság látszata mögött gyakorolja a nagyon is valóságos 
hatalmat.

A valóságos hatalom pedig az újkapitalizmus 
eszköztárával felszerelve rendkívül hatékony. Fittyet 
hányva haszontalan régiségekre és a városfejlesztést 
holmi laza ötlethalmazzá degradálva a művészet 
eszközeivel alakítja az élet esztétikai kereteit. Ame
lyek jelen esetben se nem ilyenek, se nem olyanok, 
párt és rendszersemlegesek, mondandójuk pedig az 
egyszerű, ám közérthető öncélúság.

Tanulság persze azért akad. Épületeket, szobro
kat lebontani, tereket átalakítani, projekteket a kölcsö
nös érdekek alapján keresztülvinni viszonylag egy
szerű. De a múltat végképp eltörölni.....? ■
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WESSELÉNYI -  GARAY ANDOR

Egy városi tér
„...arra jutottunk, hogy a kétezer négyzetméteres tér voltaképpen

egy járható szoborként fogható fel...” 1
I. Zavart töprengés
Egy: Összművészet és individuum. 
Szerkezet és dekoráció

Brunelleschi tagozatépítészete világosan meghúzta 
a határt a szerkezet és a dekoráció között. Ő volt, aki 
a korábban „egynek” értelmezhető „dolgot” a lassú ré
szekre bomlás irányába lökdösve az első, ám vissza
vonhatatlan lépést tette meg azon az úton, amely az 
alkalmazott művészetek kialakulásához, később 
masszív elkülönüléséhez vezetett. A hirtelen ezer 
szálra bomló történet életre hívta azt a „művészettör
ténet utáni” fogalmat, amely a „művészettörténet előt
ti” organikus egységre kacsinthatott vissza. A Gesamt- 
kunstwerk fogalmát. Ezen feltételezett alkotóközös
ségi Árkádia elveszítése frusztrációt okozott, az 
összművészet kifejezés köré újabb fogalomegyüttes 
rendezése vált szükségessé. Az autonóm művész ős
típusának tömjénezése, a polihisztor személyének 
máig tartó sikeres fetisizálása azt az ígéretet hordoz
ta, hogy a művészeti egységet létrehozó közösségi 
teremtő erő kiváltható a mindenhez értő individuum
mal. A polihisztor mint fogalom, intézmény vagy kultu
rális csinálmány esetünkben létfontosságú, mivel az 
összművészeti alkotás, a Gesamtkunstwerk kontinui
tását, reprodukálhatóságát ígéri. Az építészet és a 
hozzá kapcsolódó társművészetek szempontjából tra
gikus ellentmondás, hogy míg a fenti fogalom létrejöt
te a művészet demokratizálódásának, helyfoglalásá
nak, eszközzé válásának az eredménye, így per defi- 
nitionem jelenkori reflexió, addig a jelenkor atomizáló
dott alkotói közege alkalmatlan az újramodellezésére. 
Az áttörési kísérletek, mint az „árts and crafts”, a sze
cesszió, vagy a Bauhaus nem véletlenül voltak egyút
tal kisebb-nagyobb társadalmi kísérletek is.

Ezzel a talán túlságosan tömör és leegyszerűsítő 
passzussal arra próbálok választ keresni, hogy tényle
gesen mi lehet az oka annak, hogy a hosszas küzdel
mek árán kivívott emancipált művészstátus megjele
nését és művészettörténeti definiálását követően gya
korlatilag azonnal fokozott figyelem kíséri egy korszak 
— jelesül a gótika — alkotási technikáit. Ekkor még 
nincs autonóm művész, pláne nem létezik a 
Gesamtkunstwerk fogalma. A művészetfogalom kiter
jedése -  annak egyszerre egyidejű és történeti jellege 
folytán -  bekebelezte és látványtári rendbe illesztette 
azt a tárgyhalmazt, ami „mindössze” a hagyomány el
engedhetetlen kellékeként kezdett szolgálni. Minden
nek a közepe egy lyuk, ami önértékkel, eszközérték
kel nem bír, tárgyi környezete pedig sohasem lépett 
fel azzal az igénnyel, hogy művészetnek tekintse. Az 
értelmezhetőséget biztosító fogalomrendszer azonban

csak erőszakkal, szigorúan didaktikus, vagy pedagó
giai célzattal sarkítható az építészetre, szobrászatra, 
vagy festészetre. Az egy és oszthatatlan iránti termé
szetes jelenkori vágy tehát újra és újra, az össztársa
dalmi kísérletektől mentes alkalmi, ám önkéntes alko
tóközösségekbe tereli a művészeket.

Pál Zoltán, Dévényi Sándor, Bencsik István vállal
kozása különleges figyelmet érdemel. Egy meglehe
tősen ritka hagyomány folytatásaként a fenti művé
szetfilozófiai és alkotástechnikai diskurzus újabb be
kezdéseként, mint ilyen, a karaktertől, városmorfológi
ától, kollektív városszépítészeti szándékoktól függet
len autonóm párhuzamosságot képvisel.

Kettő: Tárgy és szöveg

„...arra jutottunk, hogy a kétezer négyzetméteres tér 
voltaképpen egy járható szoborként fogható fel..."

Ez az alkotóktól származó konceptuális felütés 
tehát egy régtől ismert diskurzus folytatását ígérte, 
amely egyértelműen rendezheti az elsődleges és be
folyásoktól mentes észlelés, a direkt kritikai érzék és 
a panoptikus rendszerezhetőség viszonyát. Egy sike
res városplasztikai kísérlet az „őt” tárgyaló szövegnek 
azt a típusát generálja, amelyben megvitatandók, ám 
a lényeget illetően másodlagos kérdéssé egyszerű
södnek a kísérő dekorációk és installációk. így a köz
téri fa, a választott kő anyag is. A pécsihez hasonló, 
hagyománnyal, építészeti-művészeti közélettel, lokál
patriotizmussal és olykor ingerültséggel terhelt kultu
rális és tárgyi környezetben ez törvényszerű. A min
denáron ellentétes oldalon álló kritika az érzelmi reak

ciók szükségtelen szélsőségeihez vezet és ellehetet
leníti azt a párbeszédet, amely mentén a deklarált jó 
vagy rossz helyett valamely lebegő értékszínvonal 
alakulhatna ki. A mai befogadói sensus communist tu
domásul véve a relatív jó és rossz helyzetét e lebegő 
színvonalhoz képest biztosabban jelölhetjük ki.

A festészeti alkotások panoptikumi rendbe sorolá
sakor, vagyis magának a festészet történetének vizs
gálatakor rengeteg eltérő szempont szerint ugyan, de 
a barlang rajzoktól a Fehér alapon fehér négyzetig fel
fűzhető történetsorozat ad támpontot az egyes műal
kotások értelmezéséhez. Egyszóval rendelkezésünkre 
áll az ikonográfia mint eszközrendszer. írás- és gon
dolkodásbeli „modus vivendi” a festészeti alkotások 
elemzésére, új alkotások rendbe sorolására, vagy pe
dig a jelenkori magas és tömegkultúra közötti határvo
nal elmosódásának elfogadása után a művészettörté
neten túli művészeti írások kreálására. A művészet
magyarázat filozófiai alapproblémájáig visszanyúlva 
némi biztonsággal mondhatjuk, hogy a művészet esz
méje nem más, mint egy-egy aktuális (személyes) vi
lágnézet kivetítése, amely leválaszthatatlan a kultúra 
történetéről. (Ha nincs konszenzussal elfogadott világ
nézet — sensus communis— amely képviseletére a 
művészet vállalkozna, akkor az eddigi áttetszőség és 
„értés” véget ér. A logikus levezetések, a követhető lé
pések és az osztályozás, korszakolás eddigi hagyo
mánya kiürül. Vagyis véget ér egy művészettörténet. 
Hogy van e másik, és hogy az hol van, ugyancsak 
kérdés.)

Tárgyalkotó művészetek — különösen az építé
szet — esetén nem áll hasonló eszközrendszer
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a segítségünkre, és a művészettörténet sem termelt 
ki az ikonográfiához hasonlatos terminus technicust 
amely alá besorolhatóak lennének a tömegplasztiká
ról szóló írások. Mintha enyhe zavar mutatkozna a 
tárgyalkotás nyelvi eszközökkel történő meghatározá
sában. A leírhatóság szempontjából most finom dis
tinkciót sem téve az építészet és a szobrászat között, 
idézem fel Vidor Ferenc Az építészeten innen és túl 
című könyvének első felét, mely például hemzseg 
nagy építészek és gondolkodók építészet-meghatáro
zásaitól. Vidor e tényben az építészet interdiszcipli- 
naritásának, művészeti és tudományos ötvözöttségé- 
nek bizonyítékát látja.2

Úgy tűnik, hogy a rendelkezésünkre álló kifejező 
rendszerek -  elsősorban a nyelv — nem alkalmasak 
az egyes tárgyalkotó művészetek által létrehozott 
alkotások megnyugtató körülírására. Egy 1974-ben 
„SHIME: Binding and Unbinding” címmel megjelent, 
a japán Shinto szentélyek építésével, illetve azok ere
detével foglalkozó tanulmány a nádkötegek különböző 
kötési és oldási módozataiban az építészeti-építési 
alapelemek megjelenését kutatta, logikusan levezetve 
az oszlop, a pillér, az oszlopfő és a tető, mint ősere
deti építészeti elemek fejlődési folyamatát. A tanul
mány a ma ösztönösnek feltételezett építési tárgyfor
málás alapjait a területfoglalás és területkijelölés ősi 
tevékenységében látta. Az élettér körülhatárolása a 
homo sapiens fejlődésével nem az állatvilágból ismert 
biológiai rítusok, szagminták elhelyezésével történt, 
hanem egy időről időre megismételt, anyaggal elköte
lezett cselekvéssorozat eredményeként jött létre. A ta
nulmány gondolatmenete szerint ezen ősi hagyomány 
felélesztése a Shinto szentélyek tízévenként ismét
lődő felgyújtása és újraépítése. Vizsgálódásuk másik 
eredménye, hogy kimutatható az ősi tevékenységben 
a homo faber megjelenése, akinek tárgyias aktussoro
zata megelőzte a nyelv rendszerének kialakulását. A 
tárgyalkotás és a nyelv történeti viszonyrendszerének 
vizsgálatából egyértelmű: mivel az építéscsinálás 
alapjaiban sokkal korábbi, így teljes körű magyaráza
tára az utóbb kialakult (nyelv) nem lehet alkalmas.

Három: Alkotó és etika

Három alkotó — közöttük egy építész — együttdolgo
zása a kifelé és befelé egyaránt érvényes egyéni 
és/vagy csoportos elitizmus kérdéskörét is karcolja.
Az építész közreműködéssel „terhelt” társművészeti 
műhelymunkát áz alkotói önkény, a mellőzöttség és 
az önmegmutatás piaci kényszere, az ellenőrizhetet
lenség felismerése, a funkciózavarok okozta frusztrá
ció, verseny híján a kiválasztottság alapjáról vitatkozó 
nagyképűség is jellemezheti. Az utca emberének a 
szélfútta építészeti szöveg is elegendőnek bizonyul a 
mítosz felépítéséhez. A „semmiből valamit" archaikus 
élménye, az alkotás misztériumának evilági újraélése 
művészettörténeti paradigmaként gőgöt eredményez
het. Ezzel szemben áll, hogy bármilyen városplaszti
kai tárgy vagy kísérlet szempontjából a legfontosabb 
kérdés annak közügyként történő kezelése. A köztér 
elfogadott demokratikus értelmezése szerint az a te
rület, amelyet mindenki használhat, így alakításába 
bele is szól hat. Az arisztokratikus gőg, az alkotás 
vegytisztán elzárt belterjes kezelése a közterek ese
tén beszédes zsákutca. Mindezekért a privilegizált 
művész-arisztokrata társadalmi szerepe át kellene 
hogy alakuljon, a „közemberhez” kellene közeledjen, 
a köztéri reprezentáció szempontjából nem a kivéte
lesség gőgjével kellene szóljon.3 A reprezentáció gyűj
tő fogalma alatt az alkotáshoz kötődő és köthető me
se, magyarázat, bemutatás és képviselet összessége, 
vagyis a közösségi jelentés értendő. A „járható szo
bor” mint axióma: helyesnek látszó reprezentációs

irány, egyben a tér és anyag aktív uralására tett kísér
let. Mindezeken túl három irányú kifejezés, amely 
(egy:) a párbeszéd kontinuumát, (kettő:) a szöveg
használati helyességet, (három:) az etikát ígéri.

Négy: Mű és jelentés

A járható szobor azért lenne járható szobor, mert sike
rül elhitetni, hogy tényleg az.

A szobor és anyagának kapcsolata, a körbefogott 
„üresség”, mint rész az egészhez viszonyított arány- 
rendszer, Archipenko óta tisztázott. Szintúgy tisztázott 
a bizánci márványinkrusztáció, akárcsak a rene
szánsz kozmateszk, vagy a barokk, többfajta kőből 
épített szobrának anyagreláció keltette, pár excel- 
lence művészi hatása. Jeff Koons gránitpornográfiája 
például pontosan a kanonikus anyaghasználat és az 
excentrikus nárcizmussal közszemlére tett intimitás 
közötti feszültséget vizsgálja. A zsírszobrok (Joseph 
Beuys) -  sok más egyéb mellett -  az anyaghasználati 
konvenció kritikái. A címben szereplő, a posztmodern 
értelmiség divatos létállapotát felidéző jelző -  „zavart” 
-  realitását az adja, hogy az eddig elhangzottak tükré
ben a Jókai térre választott konceptuális alaphang a 
nagyotmondás szabálya szerint üres, megalapozatla
nul ambiciózus, nem túl körültekintő, ezért öntelt. Lé
nyegében hazug. Az alkotók nem használnak fogal
makat. De mégis a nyelvet igénybe véve keli tükröt 
tartanunk tárgyaiknak, anyagaiknak, és e fordítási ma
nőverben a designmarketing kifejezései mutatkoznak 
a leírásra egyedül alkalmasnak. A művészettörténeti 
vagy filozófiai értékű gondolatok nem tapadnak e tér- 
beli-anyagi-szellemi jelzésszerkezethez. A „járható 
szobor”, mint a városi közterület eszméjének részle
ges kisajátítása az alkotó személyesség kiemelkedő 
értékének megmutatására -  tekintet nélkül annak 
rendkívül „húzós", konceptualista hátterére -  meggon
dolatlan és méltatlan lépés. Ez a „járható szobor” egy 
történelmi város tere, ahol szobrokat helyeztek el. Két 
szobrászét. A szobrok anyaga a burkolathoz igazodik, 
ízlés. Ennyi. A többi csak tulajdonítás. Verbális játék. 
Voluntarizmus. Nem a valóság. A tér nem szobor.

II. Kő játszótér
A Jókai tér környezete, különösen a Jókai utca felől 
drámai erővel jeleníti meg azt az adottságot, amely a 
városi tereknél a sík környezet miatt általában elvész. 
A Jókai utca felől a tér felé közelítve a teret határoló 
térfalak mögött látszanak a hátsó, magasabb utcákon 
lévő házak tetői, a megyeháza tornya, rengeteg olyan 
tető felépítmény, ami nem feltétlenül szép, de egyér
telműen városi kontextusba helyezi a teret. Térfalai 
ezáltal optikailag fellazulnak, áttetszőek, többrétegű- 
ek. Alulról nézve a teret maga a város, nem pedig 
a házak határolják. A tér a tapintható történeti város
struktúra érzékelhető részévé válva, azzal melléren
delt viszonyt kialakítva tehát nem sajátítható ki. A kö
zösség érzelmi viszonyrendszerétől nem függetlenít
hető, nem a kizárólagos jelentések övezete. Története 
nem megszemélyesíthető, tehát nem uralható felfoko
zott individuális gesztusokkal. Ha ez bekövetkezik, 
akkor az hiba. Az alkotói bátorság egy „kétművészes” 
városi szoborparkot hozott létre. Az ugyanazon tema
tikához kapcsolódó, az egyes szobrokat az önreflexi
ók azonos láncára felfűző gondolati egység tartja egy
ben. Ez nem baj.

Az alkotók helyesen felismerve, hogy e tér valódi 
középpontja a Jókai utca felől látható kupola, a térre 
helyezett elemeket ennek megfelelően komponálták.
A geometriai középpontból elhúzott forrás, tetején az 
összecsapottnak látszó plasztikai attrakcióval, majd 
a déli bejárati torkolathoz illesztett medence — a te
rasz további erősítésével — a téren belül erős lineá
r is h o z  vezet. A Ferencesek utcájának torkolatához 
illesztett szoborkompozíció logikus lépés e lin e á ris  
ellensúlyozására. A teret keretbe feszítő három elem 
rendezi a térbeliség-síkbeliség kérdését, okos egyen
súlyt teremtve a kettő között. Ez sem baj. Sőt a lép
csősor térbekomponálása külön szerencsés. A lejtés- 
viszonyok mértéktartó kiegyenlítésén túl felismeri az 
építész Dévényi Sándor az előző pontban körülírt, tér
re jellemző térfal transzparenciát, a lépcső homloklap
jainak sora már az Elefántos ház előtéthomlokzata
ként jelentkezik, egy virtuális elő térfalat képezve a 
valós térfal előtt. Ez kifejezetten jó. Arról nem is be
szélve, hogy a lépcsősor „belakásával” fiatalos városi 
fórum jött létre. Korspecifikusan ez rendezni látszik a 
padok problematikáját -  mármint hogy nincs elegendő 
belőlük. Idővel jönnek majd csepűrágók és utcazené
szek, a tűzfúvók és kardnyelők. Gyerekek szerencsé
re már most vannak. Élvezettel nyúzzák e kő játszótér 
darabjait és tetszik nekik az esti kivi- és narancszselé- 
színű fényvonal a vízfolyásban.

Városi tér nincs víz nélkül. (Vagy van?) A vízfo
lyás, a kút, a forrás hangulati dekorációs értékével 
együtt minden kultúrában a megállapodottság jele. 
Különböző korokban különböző gesztusrendszerek 
közepette illesztették a tér szövetébe. De a legegy
szerűbb szökőkút is vízszobor, és mint ilyen, kicsit 
„érinthetetlen”. (A pesti Westend egyébként jópofa 
csobogóját bámuló tekintetekben például azonnal fel
villan az idegesség szikrája, ha egy kissrác a kompo
zícióba meri dugni a kezét.) Szerencsére ez itt nincs 
így. Az alapsíkból épphogy kiemelkedő szegélyű ka
nális, pláne a csobogóval végződő medence gesztusa 
természetesebb, mint egy kúté. E természetességet 
fokozza, hogy a medence a lejtésviszonyok szellemes 
felismerésével nem peremmel, hanem egyszerű sík
váltással ízesül a tér rendjébe. A művészeti értékeit, 
és a város ipari tradíciójában elfoglalt helyét nem 
megkérdőjelezve, ebből a szempontból szerencsés, 
hogy a Gazder-féle Zsolnay-kút már nem a kompozí
ció része. Ugyanezen szempont alapján viszont indif- 
ferens az alkotók hangoztatta érv, hogy mennyi kút is
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volt Pécsett, mennyit kellene ebből megőrizni, helyre
állítani, újracsinálni...

A Jókai teret négy irányból lehet megközelíteni, a 
négy megközelítés négy eltérő hangulatot ébreszt.

A Ferencesek utcájából érkezve az elszürkült ele
mes betonburkolat természetes könnyedséggel, sza
bad geometriai vezetéssel vált át a dalmáciai kőbe.
A régi koszlott és összhatásában a rusztikus lapok el
lenére túlzottan csillogó, vakító, és lenyalt közötti át
menet izgalmát fokozza az egykori sínpár bemutatá
sa. A vizuális természetességen túl a tér építési-hasz
nálati kultúrrétegeit lenne hivatott megjeleníteni. Intel
lektuális szépséghibája viszont, hogy bemutatása 
nem restauráció, feltárás, hanem stilizált: visszahelye
zés eredménye. Nem a hagyomány igaz folyamatos
sága, hanem jó szándékú, de poros geg. A sín itt szi
getszerű effekt, amely után kísérlet sem történik a 
folytatására, vagy ha mégis, akkor -  de csakis ebben 
az esetben -  bizony többet kellett volna agyalni a 
Zsolnay-kút akolbólításán, aminek a jelét sem látjuk. 
Nem volt cél az ezeréves tér különböző megkövült 
kultúrrétegeinek vizsgálata. Nem ez volt az alapkon
cepció. (Érzésem szerint ez, meg a finanszírozás va
lódi célját képező szoborállítási kötelezettség együtt 
tényleg sok lett volna.) Mindettől függetlenül ez a 
harmicegynéhány négyzetméter a sín körül lehetővé 
tett egy olyan szellemes burkolatváltást, ami nem ve
zetett az új beruházások körül érezhetően húzódó eg
zisztenciális falakhoz. Megjegyzendő, hogy a várost 
használó közösség egy új épületet, vagy teret sokáig 
provizóriumként él meg. Olyan érzelmi provizórium
ként, amelynek minősége a megszokással, használat
tal és belakással természetesen szűnik meg.
A Széchenyi tér felől közelítve, ennek a kis sárga 
kockaköves betétnek köszönhetően a polgárnak nem 
kell „ünneplőbe öltöznie” ha a térre érkezik. (Egyelőre 
örüljünk ennek, mert innentől kezdve nem sok okunk 
lesz effélére.) E betét és az utána következők feno
menológiai tisztázatlansága mellett azonban egyéb 
tervezési opciókat is felvet. A sínpár, különös tekintet
tel a közrezárt régi utcakőre, majd a medence párat
lan érzékenységgel megoldott vízfelület-csatlakozása 
kis továbbtervezéssel már beilleszthető lett volna egy 
olyan koncepcióba, amely felületi, és anyagpatternek 
hálózataként értelmezi a teret. A felvonultatott anyag- 
mennyiség ezt egyébként lehetővé is tenné. Van ilyen 
vas csatornafedél, olyan vas csatornafedél, kőfolyóka, 
kőrács, kőelemes fakerítő kicsi és nagy, süllyesztett 
térvilágítás, kiskockakő, vágott rusztikus kőlap, csi
szolt kő betét, kő pofafal. A választott, mégoly egysze
rű burkolatséma sem rendezi a megjelenő csatorna
szemek geometriai káoszát, így azok csak erősítik a 
négyzetes raszter kissé erőszakos és rutinszerű spe- 
kulativitását. Rendben, egy meglévő csatornafedlap 
legyen „kezelhetetlen” adottság. A merev geometria 
következtében szintén feltűnő, hogy a kőfolyókák vi
zét összegyűjtő — egyébként gyönyörű, artikuláltsá- 
gának következtében tervezettséget és átgondoltsá
got ígérő —, a Jókai utca torkolatánál elhelyezett kő
rács is vagy harminc cm-re elcsúszott. Rendben, ez 
legyen kivitelezési hiba. Az viszont már nem kivitele
zési hiba, hogy a terasz vízszintesének és a tér ferde 
síkjának geometriai viszonya átgondolatlan. A pizzá- 
zóterasz és a tér járófelületének találkozásánál kiala
kult mintegy 10 cm-es differenciának egy pici kosz
fészek az eredménye. Kínos.

A „lejtőt” és a „síkot” az északkeleti sarok torkola
tánál -  egyébként érthetően -  egy pofafal választja el 
egymástól. E pusztán technikai elem csiszolt kőburko
lata kibillenti a máshol egységesnek ígért anyaghasz
nálati kánont. Nincs baj: az egy: véletlen, a kettő: kon

cepció, a három: halmozás, megismétlik tehát a Jókai 
utcai torkolatnál, immáron síkba illesztve. Gyümölcsö
ző megoldás lett volna az említett különböző anyagok 
burkolati értelmezhetőségét azok következetesebb 
használatával fokozni. Mindez benne van a térben, 
benne van az anyagokban, elindul a vízben, ám az 
adódó ziccereket rendre kihagyják. Távolról sem aka
rok ágyúval verébre lőni, de nem én találtam ki a jár
ható szobor rendkívül „húzós” koncepcióját.

A tér déli, utcányira szűkülő szárából történő 
megközelítése nyugodt, otthonos. A Bencsik-szobrot 
kihagyva a látványból, az utca-tér itt kiegyensúlyozott 
képet ad. Az ülőpadok szokásos ritmusában elhelye
zett három szobor majdhogynem intim posztmodern 
gesztussal, annak szokásos cinizmusa nélkül a tér 
tervezésének, kialakításának egy lehetőségét terem
tették meg. A formavilág megrendítöen sztereotip, be
gyakorolt. „így” és „ezt". Nem kifejezetten botrányos, 
és nem is primitív, mert mesterségében jól megoldott 
szobrok. Kiábrándítóak, mert feleslegesek. A téren 
minden többet ér, ami szín és adott architektonikái 
forma, mert történeti létében újraszületett és az épí
tész segítségével megtisztított szubsztancia. Pál 
Zoltánék az „ordító csend”4 leghatásosabb dramatur
giai eszközével nem kívántak élni, a gondolati „egy"- 
et a tér közepén anyagi „kettő”-re bontják. Stilizálás 
és banalitás a hullám, a szék, a szikla, a víz. Egy ki
csit még az architektúra is azzá lesz a szobrászati na- 
gyotmondások miatt. A kiüresedett formai és technikai 
bravúrkodás legélesebb kritikáját a Jókai utcai megkö

zelítés adja. Innen drámai élményt nyújt a háttérben 
lévő kupola, amit a barátságosan koszlott, néhol 
buherált, de kedves és közvetlen tetőképek csak fel
erősítenek. Helyenként átformált, de létező hagyo
mány. Egyértelmű és tiszta vízió, melyhez képest a 
forrás feletti attrakció egy összegyűrt lemez. Szépel- 
gés kőben. Monumentális papírszemét. Közhely, ba
nalitás. Rossz logikai rendben tételezett a forrást is 
magyarázó geomorfológiai mozgás szimulációja. In
nen, a rossz irányú szellemi felvezetés következtében 
komolyan kérdésesnek tekinthetőek a szobrok kultu
rális és intellektuális aspektusai. És ilyenkor ki törődik 
a technikaival?

A Ferencesek utcájának torkolatában elhelyezett 
szobor térben áll, látható a Ferencesek utcájának 
mindkét irányából, jelzi, hogy itt történni fog valami. 
Még az is kedvezőbb lett volna, ha a Bencsik-szobor 
erre a szakaszra, de szigorúan térfal elé kerül, mivel 
jelenlegi elhelyezése egész egyszerűen értelmetlen.5

A Ferencesek utcájában alulról látszik, hogy a té
ren történni fog valami: nem baj. Lehet azon lamentál
ni, hogy szükséges-e ez az enyhén exhibicionista 
gesztus, de fogadjuk el: szükséges, mert a szobor tel
jes térbeli telepítés esetén tölti be ellenpontozó szere
pét. Más kérdés, hogy ez a kissé monumentális fel
hang már túlnő a tér és Pécs léptékén, indokolatlanul 
túlértékeli ezt a szobrot, de rendben: álljon térben. Ak
kor miért van „háta" a szobornak? Ráadásul transzpa
rens háta, Aldo Rossi untig ismételt nyílásaival? Mi az 
a bármi, az az akármi, ami a téren van és amit evvel
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az ambivalens építészeti gesztussal, a szoborba 
csonkolt lyukarchitektúrával kellene felértékelni?

Aldo Rossi az építészeti archetípusokat kutatva 
1971-ben egy nyertes tervpályázat eredményeként 
felépítette a modenai San Cataldo temetőjében a Hol
tak Házát. „A kocka formájú építmény szabályos abla
kaival egy tető és szintek nélküli ház, melynek keret 
nélküli ablakai csupán lyukak a falban. Ez a holtak 
háza. Építészetileg befejezetlen, tehát elhagyott. Ez 
a befejezetlen és elhagyott építészet a halál analógiá
ja .” 6 SITE. A Sculpture in the Environment csoport 
1974-ben felépítette a mára kultikussá vált „műrom” 
BEST nagyáruházát.7 „Az építészet, mint talált tárgy 
inkább a művészeti ötletek mátrixa, semmint a puszta 
design iránya. Egy alkotás az építészetet a pszicholó
giai és szociális kommentárok gazdag tárházaként is 
alkalmazza, amely viszont ellentétben áll a szerkezet, 
a tér és a forma kutatásával. A leomló falak, hámló 
homlokzatok mögötti biztonság a kaotikus amerikai 
szuburbiák lakóinak halvány ígérete. ’’ 8

A kérdéses szobor XX. századi plasztikai művé
szetek formai geneziséből választ a feltételezett divat 
mai sugallatai szerint. Természetesen létezik, mára 
elfogadottá és kanonikussá vált az alkotói viselkedés, 
amely a divatból beemelt motívumokat már formai 
alapeszköznek tekinti, azokat úgy kezelve, mint az 
építész mondjuk a manzárdtetőt. Ha ezt sokan teszik, 
abból irányzat, a határokon belül pedig nemzeti mű
vészet keletkezik. Az „enyém” kollektív „miénk”-é vá
lik. A divat, így egyes alkotók formai védjegyei hosszú 
távon az eszközök szükségszerű expanziójához ve
zetnek. Ezt elfogadva a „beemelés" ténye, ha képez
heti is az erkölcsi elemeket firtató kritika tárgyát, a 
művészt nem érheti a plágium vádja. Az viszont válto
zatlanul megválaszolatlan, hogy mindezzel mit akar
tak a Jókai tér alkotói. Hogyan ízesülnek a fent emlí
tett szobrászat szabad divat parafrázisai az egész tér 
problematikájához? Az eszközhasználati példatár, 
a faktúrakínálat bemutatása, a taktilis mintaérzékelés 
próbatáblái didaktikus részkellékei csak a szobrászat
nak. Ezekre magvas gondolatokat bízni, kissé 
elsietett amatőrizmus. Egy áttört fal — még ha egy 
ülőszobor része is, még ha pici is — annak egyszerre 
elválasztó, ugyanakkor sejtető, a vizuális érzékelést 
fragmentáló hatásának mi köze van ahhoz, hogy a tér 
fő attrakciójának egy szabályos négyszög alakú

forrásmedence fölé helyezett kő hullámot szántak?
Egy imitált, vagy stilizált forrás gesztusa monu

mentális. Ösztönszerű. A föld mélyéről feltörő víz lát
ványa kódolt evolúciós alapélmény, megjelenítésével 
óvatosan, rendkívül mértéktartóan kell bánni. Alkalma
zása ráadásul még olyan helytörténeti problémákat is 
feszeget mint a víz és a pécsiség viszonya, ami pél
dául a sivatag közepén egy transzcendens élmény 
hatására épült Salt Laké City esetén kézenfekvő.
A természetes lejtésviszonyok finom módosítása 
eredményezte hasíték méltó párja lehetett volna a 
már méltán dicsért medence-térburkolat csatlakozás
nak. E hasíték telepakolása, a hullám és a felgyűrődő 
sziklák találkozási csomópontjának megoldatlansága, 
a „slicc” burkolati ikonológiájának értelmezhetetlensé- 
ge pedig hiteltelenné teszi az egyébként szimpatikus 
gesztust. Általában egy vízforrás, mint atavisztikus 
tradíció, ismétlem: örökség és a tárgyi környezet, mint 
épített tradíció, tehát a tradíciók viszonya adottság. 
Egy épített forrás és a tárgyi környezet, mint anyagi 
és formai elemek viszonya már egy másik dolog.
A forráskulisszákkal körbeplasztikázott forrásmedence 
és környezetének viszonya pedig ugyancsak más 
dolog. A „mesterséges” és a „természetes” átiratainak, 
megjelenítésének, ikonológiai jelzésének a viszony- 
rendszere pedig olyan dolog, aminek a fogalmi tisztá
zása meg nem történtnek tekinthető.9

Epilógus

Ez a tér szép. Lehet, a fentiek után ez furán hangzik, 
de nagyon is az. Megoldásaiban ugyanakkor talán 
nem is az alkotók rovására írandóan elnagyolt, átgon
dolatlan és következetlen. Amit pedig szobrászatként 
reprezentál, üresen fellengzős, helyenként demagóg.10 
A tér tervezése kapcsán nem került sor olyan alapve
tő kérdések megválaszolására sem, mint az új burko
lat és néhány épület pergő lábazati vakolatának vi
szonya. Az alkotók nem éltek az okos anyagválasztás 
nyújtotta azon lehetőséggel, amely világosabb, tartal
masabb hierarchiába rendezhette volna a térre kerülő 
elemeket.

Pécs az Árpád-kori és a modern művészet egyik 
legkiemelkedőbb központja. A Szent Kereszt oltár or
namentikája; a Székesegyház északi és déli lejárójá
nak relieftáblái, a Modern Magyar Képtár, az egyetem

Művészeti Karának léte a nemzetközi művészettörté
net-írásban is jegyzett európai kapcsolatokat valószí
nűsítenek. A Jókai téren a kortárs művész nem élt az 
alapvető és aligha megspórolható művészet-, és épí
tészettörténeti reflexiókkal, és e mulasztása nem ke
vés mértékben árnyékolja be művüket. ■

1 Echo 2000/6 p.: 2-3

2 Vidor Ferenc: Az építészeten innen és túl. Gyorsjelentés kiadó. 1994.

3 György Péter: Digitális éden. Magvető kiadó, Budapest, 1998.
György Péter: Művészet és média találkozása a boncasztalon. 
Kulturtrade kiadó, 1995.

4 Ezalatt nem L. M. van dér Rohe unalomig szajkózott .a kevesebb 
tőbb’ -je értendő. J. S. Bach É-dúr szóló hegedűpartitájának egyik té
tele szünettel kezdődik. A rákövetkező hang és az egész darab elindí
tása rendkívüli szellemi feladat, mivel éreztetni kell, hogy a darab már 
a szünetben elkezdődött. Világhírű hegedűsök, mint Náthán Milstein, 
vagy Isaac Stern interpretációjában a darab nem szünettel, hanem 
egy fortissimo É-dúr orgonaakkorddal kezdődik, amit történetesen 
nem lehet hallani. A redukció, az individuális belső interpretáció és a 
kognitív érzékelés szerencsére nem szinonimák.

5 A szobor elhelyezésére (Echo 2000/6 p.: 2-3) Pál Zoltán és Dévényi 
Sándor olyan magyarázattal él, ami a Jókai köz geometriai törésében 
látja a telepítés szükségességét. Az ortogonális rajz és a valóság kö
zötti szükségszerű léptéktörés már elmossa a szögváltás vizuális ér- 
zékelhetőségét, így a szobor, alkotójának autonóm törekvéseit a leg
messzemenőbbekig tiszteletben tartva, ott értelmetlen, ráadásul kon
kurál Pál Zoltán monológjával. A téren történő elhelyezése viszont 
egyenesen Pál Zoltánba fojtotta volna a szót.

6 Aldo Rossi: Tervek, rajzok, írások. BERCSÉNYI 28-30. A BME épí
tészhallgatóinak kiadványa, 1986. p.: 24.

7 A csoport építészetének legmarkánsabb formai jellemzője a mestersé
ges romok, elképzelt természeti katasztrófák következtében csonkolt 
épületrészek kialakítása.

8 Peter Gössel, Gábrielé Lauthauser: Architecture in the Tentieth 
Century. Benedikt Taschen, 1991., p.: 279.

9 Egy példát kiragadva: A .természetes" alaplejtés burkolata valami
lyen: mondjuk tervezett, tehát „mesterséges". A szintmódosító hasíték 
már „mesterséges”, burkolata a logika szerint tehát „természetes”, je
lesül szabálytalanul faragott ciklopkő. Ez eddig rendben is volna, 
csakhogy az egész gesztus olyannyira művi, tatai várromos, hogy 
„senki sem veszi be azt”, hogy itt véletlenül tényleg találtak egy for
rást, amit csak letisztogatva bemutattak. Ellenkezőleg: mindenki tudja, 
hogy ez ide lett csinálva.

10 Talán nem a legszerencsésebb egy elemző tanulmány végén ugyan
ezen lap egy korábbi számában Pál Zoltánnal és Dévényi Sándorral 
készített interjúra hivatkozni, (Echo 2000/6 p.: 2-4) de az ott elhang
zottak már a tér életének szerves részét képezik. Meggyőző érvelé
sük helyenként szélfútta és értelmetlen művészszövegbe csap át.
Ilyen például a „térburkolat kilencven százaléka statiszta felület, hi
szen meg kellett határoznunk a gyalogos sávokat..."; az Elefántos ház 
lépcsősorra állításának következtében megvalósuló szoborszerű értel
mezhetősége az antik római és görög építészet összehasonlító elem
zése óta pedig egyszerűen butaság. Mindegy, e szöveg elemzése kü
lön tanulmányt feltételez.

Az alkotók szemlátomást arra törekedtek, hogy a tér min
den része, részlete egy összetartozó formai rendszer
ként a színvonal és minőség egyenletességével hasson. 
Törekvésüket az eredmény igazolja.

1 2  echo 2001/4-5
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G E L L É R  B.  I S T V Á N

A Hang
Miközben szememből kitörlöm a millenniumi tűzi
játék indította könnyeket és belenyugodva várom 
a pécsi ünnepesti, szikrázó por okozta újabb lelki 
megrázkódtatást, kicsit belegondolok az utóbbi 
időben az Echo által is több ízben jegyzett pécsi 
belvárosi dilemmákba. Gondolom, néha a részletek 
is utalnak az egészre. Nyári délutáni sétáinkon 
óvatosan kerülgetve a kulturális ökörsütések hangu
latos vászonbódéit, amik Mittel-Európa legszebb 
terét övezik ilyentájt, eltűnődhetek a hajléktalan 
embertoportyánokat távoltartó bronzkapun, hallgat
va lányomat, aki a szabadtéri színpad romjait 
„amerikai cyber-punk stílusú, temetőben játszódó, 
amerikai film díszleteként” dicséri, „rozsdás 
vaskeresztjeivel, szipus csövesekkel, lerobbant, 
vizeletszagú, szétrúgott kisházzal”. Ne járj arra! -  
mondja egy Hang. -  Na jó, nem járok arra!

A főutcán (Király-Kossuth vagy Kossuth-Király, 
sajátos dilemma) a szépség is hullámokban támad. 
A fennkölt nevek már-már a londoni Bond Streetet 
idézik: John Bull Pub, Casino, Fregatt Arizona (A 
Mekdonátot nem említeném, mer” a Bond Streeten 
nincs számára hely). Ez hát a genius loci, a hely 
szelleme, ahol ízléses szoborművek jelzik az étel- 
ital-szabadrablás helyszíneit. Kedvencem a pénzes
ládát emelő piroskabátos kalóz, ettől rögtön a haj
dani Velencei Biennálé giccsszekciójában érzem 
magam. Megkapóan színesek ezek a plasztikák, 
számomra évek óta megnyugtatóan jelzik a graffiti 
színezte régi falak között, hogy itt már csak a behaj
tási engedélyt követelő, szürke egyenruhás har
cosok vannak otthon. Mindez kiállítódik egy város 
főutcáin, ahol egy táblát sem szabadna engedély 
nélkül felszögezni. -  Ne járj arra!!! -  ismétli a Hang.

Jó, akkor majd a Mária utcán megyek -  vála
szolom a Hangnak. Gyönyörködhetek a Nádor- 
Palatinus Szálló ipari, kráterszerű kapujában. 
Elnézhetem a befalazott ablaké épületeket, amelyek 
falán márványtábla van, és a rajtuk megkövesedett 
guanón keresztül még elolvasható egy régi üzenet: 
Műemlék. Kár, hogy még itt vannak, mert a helyükre 
a procc-dizájn lokális architektorai még számos, 
később kiadhatatlan irodaépületet és üzletet tudná
nak idecselekedni. A régi kertek maradványainak 
helyét pedig műkőkockákkal gondosan eltüntetnék. 
A Flórián téren épületért és fákért két építészt is 
dicsérnem kéne, de nem tehetem, mert a Hang azt 
mondja, úgy tűnne, ezért engem „Ezek” lefizettek.
A fákon még eltűnődöm egy kissé, mert miért is kell 
civilkurázsi egy építésznek a faültetéshez illetve fa 
betervezéséhez.

Persze, van a Városnak főkertésze is, de én 
a jelenlétét nem érzem, vagy pénztelenség és 
egyéb okok gátolják, pedig néhány terünk adna 
lehetőségeket, hogy tehetsége megcsillanjon (Szent 
István tér, az Ágoston tér néhány, csenevész fájá
val, vagy a Barbakán környéke, de akár a Megye 
utcát a volt Megyeházával összekötő lépcsősor 
környéke). Ez utóbbit nem kéne említenem két 
okból. Ha dicsérjük a hangulatát, még lebontják 
a végén. Itt még látható, hogy régen Pécsett (tükék 
meg miegyéb) hogyan és milyen kövekkel burkoltak 
le egy járófelületet, ha azt díszesen és kellemesen, 
valamint a helyhez illően akarták megoldani (hason

ló máshol is elő-előkerül az aszfalt alól példaként, 
elárulom Önöknek, Pécs környéki bányákból szár
mazik, a Jókai térre is jutott volna még). így azt 
dünnyögöm a Hangnak, hogy több építésszel 
(Ybl-díjjal megáldott valamennyi) voltam és vagyok 
barátságban, és mindig elcsodálkozom, hogy 
szépen parkosított házaikból (némelyikük még 
a növények latin nevét is vágja fejből) milyen sok 
szép, szürke betont meg műkövet tudtak betervezni 
városunkba. — Hát, ne járj arra! — süvíti a Hang 
erősebben.

Akkor hát lefelé a Felsőmalom utcán! Befalazott 
ablak, márvány műemlékjelző tábla, díszítésként 
megerősítő faácsolat. Hasonlóan szép épület, 
műemléki tábla nélkül, majd a mozi betonromjai és 
végül „királyi non plus ultraként” egy furcsán histori- 
záló(?) posztmodernnel körbeékelt eredeti „bauhau- 
sos épület”, és már várnak ránk a Rákóczi út romjai 
és furcsa foghíjai, porral-szmoggal valamint átütő 
vizualitású, nagyméretű reklámjaikkal (öntapadó 
tapétától az óriásplakátig). Figyelem, itt tűzfalrek
lámok is vannak! Egészen a kerámiadíszes 
Konzumig... Milyen szépen csengő név, és a hozzá 
tartozó épület! Halványan még rémlik a Vadászkürt 
Szálló emléke. A Kossuth téren még említeni kéne 
Pécs utolsó fából faragott üzletportálját (kis ipar- 
művészeti remek a régi boltok hangulatával), amit 
egy nemzetközi bóvligyártó cég és a ház vállalkozó 
lakói közösen nyűnek szét sárga-piros műanyag
tapétával és kicsiny, de szép fémtáblácskáikkal.
— Tudom, tudom, ne járjak arra!
Látomásként még elém bukkan az Unesco szakem
bereiből álló népes csoport, amint áhítattal halad 
felfelé az Irgalmasok utcáján. Előtte még „jobb-kül
sővel” félrerúgják Pompeji, Amalfi, San Giminano 
és Palmanova könyörgő tekintetű polgárait valamint 
vezetőiket. Alázatosan lerakják a mi Városházánk 
elé a Pécs belvárosát a Világörökség részeként 
kitüntető dokumentumokat, majd szerényen, de 
megrendülve távoznak. A Hang nekik is mondott 
valamit, de én nem értettem meg pontosan, mit. 
Romlik már a hallásom. ■
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Harangzúgás
A Pécsi Egyházmegye meghívásos tervezési ötletpályázatot írt ki öt pécsi építész számára. Feladatuk az volt, hogy a Belvárosi 
Plébániatemplom új harangtornyának megépítésére tegyenek javaslatot. Az alábbiakban Gettó Tamás építész opponensi 
véléményét olvashatjuk.

Részlet a tervpályázatot elbíráló bizottsá
gi jelentésből.

„A Bírálóbizottság az épület és a városkép 
szempontjából mérlegelve a megoldáso
kat azt az ajánlást teszi, hogy az épített to
ronymegoldások kedvezőtlenül befolyá
solják a tér megszokott, beállt látványát. 
Ezért a templomtest mellé állított transz
parens, szoborszerű haranglábat javasol
juk megvalósításra.

Ezek figyelembevételével a Bírálóbi
zottság a 2. sz. pályamű megvalósítását 
tartja elfogadhatónak azzal, hogy az alap- 
koncepciót tovább fejlesztve alkalmas a 
végleges megoldás kidolgozására.

A zsűri javasolja, hogy egy részlete
sebb akusztikai vizsgálattal keressék a le
hetőségét a harangok alacsonyabban tör
ténő elhelyezésére.”

A tervpályázati anyagot a Művészetek Házában kiállí
tották, a kiállítás megnyitója alkalmával nyilvános vitát 
rendeztek.

Az opponensi vélemény ezen rendezvény alkal
mával élőszóban hangzott el. írott formában nem 
jelent meg, ezért az ott elhangzottak és az itt leírtak 
között eltérések lehetnek.

Az opponens az építészeti tervpályázat lefoly
tatásában érdektelen személy, akit felkértek, hogy a 
pályázatot szabadon, saját nézőpontja szerint értékel
je. Véleményében kitérhet a feladat értelmezésére, 
a tervpályázati kiírásra, a zsűrire és külső befolyástól 
mentesen alkothat véleményt a bemutatott tervekről.

Szerepe egyrészt az, hogy megnyissa a nyil
vánosság számára a véleményalkotás lehetőségét; 
másrészt az, hogy feltárja a tervpályázati rendszer 
ellentmondását, amely azáltal keletkezik, hogy 
építészeti terveket, alkotásokat egymással vetnek 
egybe és értéksorrendet állítanak fel közöttük, az 
opponensi rendszer mint említettük, a nyilvánosságot 
és véleménynyilvánítást helyezi szembe a tervpá
lyázati rendszer kényszerűségeivel.

A feladat:
Harangok tervezése 
a Belvárosi Plébániatemplomhoz

Pécs főtere a városba vezető főutak találkozásánál 
alakult ki. A középkori főteret egy a Szentháromság 
szobor vonalában húzódó háztömb két részre osztot

ta, mely kettősség megfelelt a tér kettős funkciójának 
is, az északi volt az egyházi, a déli a piactér. A piactér 
a Bizánc -  regensburgi, kereskedelmi útvonal 
állomása volt. A felső téren állt a Szent Bertalan 
templom, háromhajós bazilika, melyet a törökök 
1543-ban lebontottak, köveiből felépítették a Gázi 
Kászim dzsámit, minarettel.

A török után a jezsuiták temploma lett, átalakítot
ták, eltűnt a török előcsarnok, helyére kupolás szen
tély került. Bejáratát délre helyezték át. A minaretet 
1753-ban lebontották. Később a rendházzal (mai 
ciszterci gimnázium) árkádos, emeletes folyosóval 
kötötték össze. A dzsámi északnyugati bejáratánál 
torony is állott, melyet többször átépítettek, végül 
lebontottak. 1939-ben Körmendy Nándor tervei 
alapján visszaállítják a török műemléket, félköríves 
hozzáépítés készül, az 50-es években az eredeti 
kupolát is visszaállítják.

A helyszín térkompozíciós értelmezése

A Széchenyi tér két hosszanti térfalát nagyjából 
azonos párkánymagasságú épületek alkotják. Jobbról 
finom arányú klasszicista házak, balról a gimnázium 
nyugodt barokk tömege. A viszonylag alacsony 
épületek párkányai átvezetik a szemet a dzsámi 
párkányára is. Az azonos magasságban körbefutó 
térfalak fölé monumentálisán emelkedik a dzsámi 
kupolája.

A dzsámi térbeállítása a Mekka felé irányított 
mihráb fülkének köszönhető. A négyzetes alaprajzú

Pelényi Margit vizsgálatának „A” esete: „...Biztonságos megoldásnak lát
szik olyan szempontból, hogy a téren déli irányból nem látjuk...”

Pelényi Margit vizsgálatának „B” esete:....az újabb kori modernista épülethez
csatlakozik, amelynek építészeti kapcsolódása könnyebben válallható..."
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templom egyik éle néz a tér felé, ennek köszönheti 
rendkívüli plaszticitását, szoborszerű megjelenését. 
Fokozza ezt a hatást a templomnak, mint szobornak 
lépcsős posztamensre állítása. A szép képletet zavar
ja a tér déli oldalának befejezése: az eltúlzott léptékű, 
sokak által vitatott építészeti minőségű városháza.

A tervekről
Nem könnyű ebbe az építészeti környezetbe újabb 
építészeti elem elhelyezése.

Pelényi Margit terve

A tervező elénk tárja az alkotói folyamatot: különböző 
harangtorony verziókat ábrázol, melyekről színvona
las megjelenítésük után sorra bebizonyítja, hogy nem 
jók. Ez a mai célorientált pályázatok világában nem 
lehet sikeres módszer, nekünk alkotóknak azonban 
példaszerű magatartásról tanúskodik: vannak

helyzetek, melyekre egy építésznek nemmel kell 
válaszolnia.

Dr. Bachman Zoltán terve

A tervező saját megfogalmazása szerint: antitorony. 
Mobil szoborkompozíció, amely sem a tér látványát, 
sem a dzsámi tömegét nem terheli meg. A harangok 
acél installációkon függenek, illetve mozognak.
Az acélszerkezet jelképhordozó szerepet is betölt, 
kereszteket alkot. Az ötlet felkelti kíváncsiságomat, de 
a terv grafikái nem segítenek kielégíteni azt. Azt is 
elképzeltem róluk, hogy a létrejövő tárgy jó, de azt is, 
hogy nem jó. Sejthető, hogy az acélszerkezet átszúrja 
a dzsámi kupoláját, de nem biztos. Tudom, hogy ötlet- 
pályázatról van szó, de a terv nem csak szerkezetről, 
anyagról, arányokról mond keveset, de magáról az 
ötletről is. A bírálóbizottság véleménye szerint is 
„a később kidolgozandó műszaki megoldás kockáza
tot rejt magában”.

Viczencz Ottó terve

Könnyű olyan tervet kritizálni, amely grafikai 
hókuszpókuszok nélkül, számítógépes ámítás nélkül, 
fotómontázs technikával ábrázolja a valós helyzetet, 
ahol még az is zavarónak tűnik, hogy az eredeti kő és 
az új építmény köve árnyalatnyival eltér egymástól.
A tervező két változatot dolgoz ki. Az elsőben az 
1939-ben elbontott torony helyére helyezi el a harang
tornyot, melynek alakításában a Körmendy-féle 
architektúrát kívánja folytatni, kiegészíteni. Ennek 
sikere vitatható, mert Körmendy tervének lényege, 
hogy el tudta kerülni a centrális templom tengelyessé 
alakítását, míg Viczencz terve kihangsúlyozza azt.
A második változatban a torony elhelyezése a bíráló- 
bizottság véleménye szerint is esetleges.

A terv műszaki tervi része is nagyon igényes 
kidolgozású, finom szürke grafikájával tetszetős és 
korrekt. ___ ^

Viczencz Ottó tervének „A” változata Viczencz Ottó tervének „B" változata
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Oszoli Dénes terve

Oszolj Dénes terve Patartics Zorán terve

Bebizonyítja, hogy van létjogosultsága az 
óvatoskodásnak mind a torony formájával, mind 
méretével kapcsolatban. Látszik, hogy az egysze
rűbbnek tűnő külön beépítés campanile telepítés 
sem egyszerű, mert igaz, hogy a dzsámival való 
szervesítés nem jelent problémát, a torony önálló 
megfogalmazása elveszi a mankót az építész hóna 
alól. Nem folytatja sem Körmendy architektúráját, sem 
a dzsámiét. Oszoli tornyáról az embernek egyrészt 
minaret asszociációi ébrednek, másrészt anyag- 
használata, építészeti formavilága miatt plázák és 
hotelek tornyai is eszébe jutnak. Tervének szöveges 
részében ismertetett vallási szimbolikája a kövekbe 
nem épül be, terveiből nem jön elő.

Patartics, mint meghívott építész a pályázati terv 
elkészítésében mint később megtudtuk, konzulens
ként működött közre, a tervet az irodájában dolgozó 
fiatal kollégája, Berecz Tamás jegyzi. A bíráló- 
bizottság szerint: „Ötletével gazdagította a pályázati 
anyagot” , szerintem pedig a legjobb tervet készítette. 
Tervében ő is a Körmendy-féle architektúra folytatá
sát, mint módszert választotta. Esetében ez hiteles
nek tűnik. Érzékeny megoldással úgy oldotta meg, 
hogy az mind a Körmendy-féle hozzáépítés belső 
rendjéhez, mind a dzsámihoz harmonikusan 
illeszkedik. Jó arány-érzékkel nyúlt a feladathoz, 
és ez érvényes építészeti koncepciójára és művének 
formálására is. ■

Makettfotó. Berecz Tamás terve (Konzulens: Patartics Zorán)
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H O R V Á T H  A N D R Á S

A burzsoázia esete
A pécsi
„városközpont-bővítés” 
elmúlt négy évtizede
(A PÉCSÉPTERV Stúdió vizsgálati anyaga
alapján)

■ Az 1964-es országos tervpályázat után — az 
akkori városépítési elveknek megfelelően — 
teljes szanálást előirányozva indult el a Rákó
czi út és a Nagy Lajos király útja közötti sáv 
fejlesztése. Az átépülés a Jókai utca térségé
ben megkezdődött, de lendülete a ’80-as 
években elakadt. A félbe bontott tömbök ké
sőbb egyre bántóbbak lettek, különösen a tör
téneti belváros megújulásának kontrasztjában.

■ 1985-ben újabb országos tervpályázatot köve
tően a teljes szanálást elvető rendezési prog
ram készült, melyet több módosítás után csak 
1993-ban követett jóváhagyott terv. A Czinderi 
utca tömbjében intenzív beépítéssel intézmé
nyeket és lakóépületeket, parkolókat javasolt 
elhelyezni, nagyobb összefüggő közparkkal.

■ A helyesen megfogalmazott elvek a mozgósít
ható fejlesztési erőkkel nem voltak összhang
ban, ezért a tartósan ideiglenes használat a 
tömb gyorsuló leromlását okozta. Láthatóvá 
vált, hogy a tömb megújulása több független 
beruházás esetén csak az exponált helyen le
vő, gyors megtérülést ígérő telkeken történik 
meg, folyamatosan növelve a közterület és inf
rastruktúra-fejlesztésben már meglévő adós
ságokat.

■ 2000-ben a területen meghatározó tulajdont 
szerzett a hamburgi központú ECE Projektma- 
nagement Budapest Kft., amely megállapodott 
a várossal egy kereskedelmi és szolgáltató 
központ létrehozásában. A program végrehaj
tásához szükséges szabályozási terv 2001 - 
ben került jóváhagyásra. A központ építtető ál
tal elkészített előterve a tömbben rendelkezés
re álló területet -  egy kisebb közpark kivételé
vel -  teljes egészében lefedi. Az épület három 
utcáról nyílik, belső gerincét egy észak-déli 
irányú és egy erre merőleges gyalogos tengely 
adja. A nagyrészt egyszintes, kisebb részben 
kétszintes épület tetőfelületén parkolóterület 
van. Az engedélyezési tervet ezen előterv 
alapján a budapesti Finta Stúdióban Guczogi 
György építész készítette.

■ A külső megjelenésre 2001 tavaszán kiírt épí
tészeti ötletpályázat nyertese nem tudott be
kapcsolódni az épület terveinek végleges kia
lakításába.

a trójai falóval
A városok fejlődésében a várfalon belüli és a várfalon 
kívüli mindig fontos különbséget jelentett. A fal a 
védelem, a védettség vonalát jelenti, a történeti idők
ben fizikai valóságával, később képletes értelmében.
A falon belüli együvé tartozás, a közös élettér az 
alapélménye a polgári viselkedés és lét kifejlő
désének. Ennek az összetartó erőnek a jelentőségét 
nem szabad lebecsülni, még ha korunk jelenségei 
nem mindig kedveznek is a fennmaradásának. Egyes 
közösségek geopolitikai helyzetük vagy az ipari 
fejlődés miatt túl hirtelen nőttek, mások éppen ekkor 
fogytak. A gyorsuló folyamatok között a hagyomány 
megőrzése, az urbánus lét értékhordozóinak átmen
tése egyre nehezebbé vált. Fejlődésorientált vilá
gunkban a pénzzel mérhető elemek dominálnak, az 
áru kínálata és fogyasztása az értékmérő, burzsujok 
lettünk, a szónak rosszabbik értelmében.

Egy város épített közege — mint lakóinak élő 
hagyatéka — rendkívül érzékeny organizmusként 
működik, különösen, ha szerkezete, belső hierarchiája 
évszázadok alatt, generációk sokaságán keresztül 
alakult. Az arányos és szerves fejlődés az egyéni 
szándék közösséghez való viszonyán és a közösség 
szabályozóképességén múlik. Tudjuk, hogy sokszor 
és sokat vétkezett a jó szándékú tenni akarás és a 
nagyravágyó hatalom a kiegyensúlyozott növekedés 
ellen, amit példáz, hogy hazánk tele van képében 
felsértett, közösségi erejében meggyengített, 
szerkezetében eltorzított településsel. Az építészet 
és ezen belül a településtervezés elméleti feladata 
többek között ezeknek a fejlődési rendellenes
ségeknek a feltárása és elemzése, lehetőség szerinti 
korrekciója. Ha hagyják.

Korunk egyik sok vitát kiváltó városépítészeti 
eleme a bevásárlóközpont, mely az üzletek és szol
gáltatók befektetői alapon szervezett, gyors koncent
rációját hozza létre. Telepítésüket annak alapján 
határozzák el, hogy egy adott település és annak 
vonzáskörzete mekkora vásárlóerővel bír.
Lényegében anti-városépítészetnek mondhatjuk, 
hiszen kifordítja a hagyományos alkotórészeket: az 
utca és a tér házon belül van, így a kirakat is befelé 
néz, kívülről pedig a hátsó udvar látszik. A belső 
közlekedőterületek célja, hogy a látogató — 
kereskedelmileg jól meghatározott elvek szerint — 
eljusson az egyik üzletből a másikba, és minél előbb 
vásárló legyen.

A problémakörre fogékonyabbak némi arisz
tokratikus opportunizmussal tudomásul vették, 
hogy ezek a jövevények városaink peremén 
megtelepedtek, s előbb kicsit szégyenkezve, majd 
mindennapi természetességgel használatba vették 
őket. Falon kívüli helyzetükben egymás mellé kerültek 
a benzinkutakkal, autószalonokkal és diszkontokkal, s 
mára kialakították sajátos — nem időtálló — elővárosi 
karakterüket, mely egyre kevésbé városi és egyre 
inkább „amerikai”. A helyzet megállapodottnak és 
kiegyensúlyozottnak látszott, a bevásárlóközpontok 
megálltak a demarkációs vonalaknál. Mint békeidők
ben szokás, mindenki a saját jólétével 
foglalatoskodott, és a gazda jóleső érzéssel szem
lélte, hogy hízik a jószág kívül is, belül is.

A védelmi vonalak erőszakos áttörése egysze
rűen átlátható: jön az ellen, ostrom, temetés, 
újjáépítés. A behatolásnak ravaszabb módját a 
görögök Trója városánál mintázták meg. Burkold 
lenyűgöző és misztikus köntösbe szándékodat, 
engedd, hogy az elkábított delikvens magáévá tegye, 
és amikor mindenki elvesztette tisztánlátását: tedd, 
amit akarsz. Az eredmény ismert: Trója porig égett, 
Aeneas elmenekült. (Nóta bene: Róma megszületett.)

Pécsnek a várfaltól délre levő, jelenleg Siklósi 
külvárosnak nevezett területét a fejlődés a város 
kétezer éves történelme alatt sokáig elkerülte. Ennek 
oka nyilván az ingoványos talaj volt, melyet a vasút 
megjelenéséig és az ezzel összefüggő mérnöki 
beavatkozásokig veteményesnek, gyümölcsösnek 
használtak. A kiegyezés utáni lendület kellett, hogy 
üzemek és lakóépületek épüljenek, és az utcák csáp
jai lassan hozzászőjék a területet a városhoz. Ám 
a védelmi vonalak nem változnak ilyen gyorsan — 
a város közönsége az indóházon kívül fontos létesít
ményeket még hosszú ideig nem telepített „falon 
kívülre", hacsak a Czinderi utca nevezetes 
műintézményeit nem soroljuk ide.

Ebben a térségben játszódik mai történetünk, 
mely modellezi a városi polgár viszonyát a 
kereskedelmi tőke nyomulásához.

Az új évezred hajnalán a Hal tér alatti terület 
(a volt Baranya Megyei ÁÉV és a Sopianae Gépgyár) 
ismét mocsárrá vált, amolyan nagyvárosi dagonyává. 
Ám ez a lepusztultság, kiüresedés megteremtette 
annak lehetőségét, hogy egy teljes megújulással a 
telepi, üzemi feladatok helyett végre ez a tömb is az 
őt azóta már többszörösen körülölelő város lakott — 
falon belüli — része legyen. Gondolná a józan polgár.
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A polgár azonban manapság nem annyira józan, 
mint tettrekész és törekvő. Sürgeti az idő (ciklusa 
van), így nem engedheti meg magának azt a luxust, 
hogy a városi léptékű folyamatoknak megadja a meg
fontoláshoz szükséges időt. Főként akkor, ha jönnek 
a görögök és egy soha nem látott méretű falovat 
akarnak itt hagyni, a hozzá való istállóval, mi több, 
megveszik a futtatásához szükséges helyet, és 
kiépítik a kerítést is. Ilyen falova nincs senkinek a 
környéken, tehát ne gondolkodjunk most azon, hogy 
milyen hatással lesz a városra.

Történeti tény, hogy a görögök megjelenése előtt 
már több úgynevezett szabályozási terv is készült a 
területre. Az is tény, hogy a faló bekínálása után rövid 
időn belül új terv született. Mivel ajándék faló fogát 
nem illik nézegetni, a város lényegében nem szab 
feltételeket, hogy mekkora legyen állat és istállója, 
vagy mi legyen a falógombóccal. Sőt a döntést egye
nesen rábízza a görögökre, hogy meg ne sértse őket. 
Ha egyszer benn van az állat, többet már úgysem 
lehet kimozdítani, és a megfontolásra intő 
vélemények is csak akadékoskodásnak fognak tűnni. 
A bizonytalankodók megnyugtatására kidomboríthatók 
azok az előnyök, amelyek az istálló nagyságában 
(73.000 nf), az egészségben (a területet teljes 
egészében elfoglaló építményről van szó) és a gyor
saságban rejlenek (kereskedelmi verseny-fa-ló).

Ne essen szó arról, hogy ezek után a belvárosi 
lóverseny át fog alakulni. A helyi lótulajdonosok nagy 
valószínűséggel bekötik jószágukat az új istállóba — 
persze tisztességes bérleti díjért. Régi istállójukat fel
hagyják, esetleg továbbadják kistermetű és igénytelen 
keleti lovak gazdáinak.

Említsük-e, hogy az új istálló körül nem lesz 
érdemes sétálgatni, autóval is elég lesz körbejárni? 
Igazság szerint ez most sincs másképp, de az esélyt 
meg kellett volna adni, hogy város és városlakó 
továbbra is együtt éljen. A görögök reménye szerint 
viszont annál inkább vonzó lesz bemenni, bár a bérbe 
adható istálló terület növelése miatt a bejáratoknál 
igen szűkkeblűén mérték a tereket.

Az istálló méreténél fogva el tudná (talán el is 
fogja) nyelni Pécs összes várfalon kívüli hasonló 
intézményét. Ez azt is jelenti, hogy a hozzá tartozó 
jövés-menés is megjelenik a tömb peremein — vagyis 
a várfalon belül —, ami többletként rakódik a jelenleg 
is nyomasztó forgalomra.

Laokoón rokonságából érkeznek ugyan jelzések, 
felhíva a figyelmet a folyamatban és annak 
végcéljában rejlő ellentmondásokra, ám ezeket fino
man szólva válaszra sem méltatják a város lelkesült 
fogadóbizottságánál.

Az epikus folyás első felében tehát megnyílt a rés 
a falon és lényegében eldőlt, hogy a város előzé
kenyen beengedi a falóba bújtatott bevásárlóközpon
tot. Feladta védelmi vonalát és megtette azt, amit 
eddig soha: teret és szabad kezet adott egy külső 
erőnek ott, ahol eddig önszabályozó képessége biz
tosította a változások kontinuitását.

A második részben némi bonyodalom támad, de 
látni fogjuk, hogy az istenek pontosan előre látták az 
eseményeket, hogy ne mondjam, ók irányították 
azokat.

Néhányan az építészetben elkötelezettek közül 
jelzéseket tesznek, hogy ha egy ekkora jószág 
behozatala már elkerülhetetlen, legalább vizsgáltas

sanak meg a hely elfoglalásának különböző 
módozatai. Ezt úgy hívják, hogy építészeti tervpá
lyázat, melynek célja mindig a legmegfelelőbb gondo
lat kiválasztása a pályázók által javasolt megoldások
ból. Ám a görögök ezt nem tartják lehetségesnek, 
mert lovuk a Hamburgban székelő „know how” 
istállóból származik, ahol pedigrés szülei már minden 
lényeges tartalmi kérdést eldöntötték. Kielégítendő 
azonban a polisz építészeinek ez irányú vágyát — tel
jes egyetértésben a város fogadóbizottságával — 
belemennek egy tisztán a külcsínre irányuló ötletelés
be, ami a közel 1 km homlokzat és a majd 800 
férőhelyes tető-parkoló formálására korlátozódik.

A feladat elvi kérdéseket vet fel. Lehet-e két apja 
egy gyereknek? Lehet-e arcot adni a más által már 
meghatározott tartalomnak? Vajon nem az egységes 
egész része a külcsín és a belbecs is? A megkeresett 
tervezők között volt, aki távolmaradással adott 
választ, míg többen kihívásként élték meg a szinte 
vesztett helyzetet. Volt, aki a homlokzatot díszletnek, 
volt, aki önálló életet élő térfalnak tekintette.
Volt azonban, aki megpróbálta megteremteni az 
összhangot a tartalommal, szép és izgalmas struk
túrát hozva létre. Ez a terv az épület kereskedelmi 
jellegét nem megtagadva épített minőséggel szövi be 
a négy homlokzatot és az ötödiket, a tetőt is.

Az élet furcsaságai közé tartozik, hogy nem 
sokkal az azóta épülő Nemzeti Színház tervének 
hasonló pályázata után Pécsett is bebizonyosodott: 
még egy ilyen lehetetlen helyzetben is érdemes 
építészetileg korrekt válaszokat keresni. Ennél azon
ban még furcsább az, hogy az építtetők végül mindkét 
esetben kitértek a helyes és következetes döntés elől, 
és nem használták fel a pályázatok eredményét. 
Tehették, mert hatalmat, illetve szabad kezet kaptak 
hozzá. Utólag már látható, hogy eleve nem is állt 
szándékukban megváltoztatni bármit, amit — sajátos 
üzleti és teljesítmény szemléleten nyugvó — 
érdekeiktől vezérelve elhatároztak.

Mert miközben a lokálpatrióta indíttatású tervezők 
pályázataikon dolgoztak (természetesen nem tagad
va, hogy némi megbízás reményében), majd míg ter
veiket a bírálóbizottság nagy hozzáértéssel értékelte, 
a görögök már régen egy neves budapesti irodában 
egyeztették az általuk egyedül üdvözítőnek vélt 
megoldás részleteit, ahol az általuk szabott 
feltételeknek szenvtelent és tökéletesen — vagyis 
profi módon — meg is feleltek. (Lásd Reimholz Péter 
írását a 19-20. oldalakon.) A végleges tervbe — mivel 
befolyásáról a város önként lemondott -  a pályázatból 
levonható tanulságokat, az annak alapján kiforrott 
konkrét részleteket nem lehetett már beépíteni.

Az eposzi köntös csupán színesíti ezt a megle
hetősen hétköznapi és lehangoló történetet. Záró 
poénként a Laokoón főpapnak tulajdonított mondást 
idézhetjük: Timeo Danaos, et dona ferentes! Óvakodj 
a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is! ■

echo

A város szíve
Az Echo vitaestje

a Művészetek Háza Fülep Lajos termében 
2001. november 13-án, 
kedden 18.00 órakor.

Pécs, Széchenyi tér 7-8.

Pécs történelmi belvárosához tartozó 
ókeresztény műemlék-együttes a világörök
ség része lett. Ezzel egy időben olyan meg
határozó városképi átalakulások tanúi lehe
tünk, mint a Jókai tér megújulása, a Belvá
rosi Plébániatemplom tervezett harangtor
nya vagy a belváros peremén készülő be
vásárlóközpont. A megtiszteltetés fokozott 
felelősséget ró az itt élő művészekre, gon
dolkodókra, döntéshozókra — mindazokra, 
akik a város történetét alakítják.

Az Echo folyóirat szerkesztősége szeretet
tel várja szerzőit és olvasóit, minden kedves 
érdeklődőt, hogy a nekünk oly kedves pécsi 
belvárosról, legújabb számunk központi té
májáról eszmét cserélhessünk. A beszélge
tés moderátora Aknai Tamás főszerkesztő.
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ECcE urbs
O P P O N E N S :  R E I M H O L Z  P É T E R

Az írás eredetileg opponensi véleményként hangzott el a Területi és Városi Tervtanács 
ülésén, ahol az ECE pécsi bevásárlóközpontjának a Finta Stúdió által készített tervét tár
gyalták. Az opponens ezt a tervbírálatot megelőzően — a Pécsi Építész Kamara felkéré
sére — elnökként részt vett az ECE bevásárlóközpont úgynevezett külsőépítészeti terv- 
pályázatának zsűrizésében. Alább a szóban elhangzott véleménynek az opponens által 
stilisztikailag átdolgozott változatát olvashatjuk.

Az opponens legmeghatározóbb élménye a pécsi „Ár
kád bevásárlóközponttal kapcsolatban az ellentmon
dásosság. Az eddigi folyamatokról szerzett ismeretei 
szerint a folyamatok minden szintjére jellemző, hogy 
feloldatlanul egymásnak feszülő érdekek, szándékok, 
akaratok nehezítik a döntéseket.

Hogyan látja az opponens az eddigieket?
A terület belvárosi fekvése és az itt működött ipari 

üzem cselekvési kényszert jelent. Az alulhasznosított 
terület a belváros terjeszkedését tenné lehetővé.

Az általában belvárosi telkekre nyomuló ECE és a 
város (telektulajdonosok) előzetesen megállapodnak 
a Rákóczi úttól a Nagy Lajos király útjáig és a Bajcsy- 
Zsilinszky utcától az Alsómalom utcáig tartó telkek 
összevonásáról, a Czinderi utca megszüntetéséről, 
egy befelé élő, környezetétől elforduló, a külvilág felé 
hátat mutató, egy-két szintes, autóparkolóval lefedett, 
körülbelül 70.000 nf-es bevásárlóközpont építéséről, 
melyen egy Rákóczi úti házból induló és a Nagy Lajos 
király útjára kifutó felülvilágított passzázs vezet át.
A szintterületi mutató 2,5. * A megállapodás alapot ad 
a befektetőnek arra, hogy tervezőt keressen, és meg
találja a legkitűnőbbek egyikét, egy budapesti irodát.

A fentiekben leírt (előírt) megállapodás, melyet 
még ennek a sokat próbált tervezőgárdának is el kel
lett fogadni, nagy valószínűséggel minden baj forrása.

Az építésziroda megbízásával párhuzamosan a 
befektető egy meghívásos pályázattal homlokzati ötle
teket próbál beszerezni, de a pályázat igen kitűnő el
ső díjas tervének szerzője, Tóth Péter, Budapesten 
élő pécsi építész a hívó szó ellenére sem áll kötélnek. 
A kiíró magabiztos, párhuzamosan terveztet pécsiek
kel homlokzatot, pestiekkel bevásárlóközpontot, hisz 
a Németországban készült konfiguráció adott és meg
változtathatatlan.

Aztán júniusban minden eldől: a német terv leg
fontosabb ismérveit -  annak ellenére, hogy városelle
nes -  kritikátlanul mégis városrendezési szabályzattá 
alakítják, azaz a bizniszt az önkormányzat törvényerő
re emeli. Ha valaki ennek a szabályozási tervnek 
megfelel, akkor már zsebében érezheti az építési en
gedélyt. így megy ez.

A Finta Stúdió tehát ma már elrendezett törvényi 
környezetben dolgozik, nincs lehetősége, hogy meg
kérdőjelezze azt, amit minden építész megkérdőjelez
ne, ha módja lenne még a változtatásra, viszont min
dent megtesz, hogy az öngyilkos szabályozás ellené
re jó minőségű részletekkel, szép anyagokkal és jó íz
léssel csomagolja be a lenyelnivalót. Aj. opponensnek 
viszont nem muszáj nyelni, bár sejti, hogy szavai lég
üres térben konganak.

A tervezett épület és az adott városszerkezet kö
zött feloldhatatlan ellentét van, elsősorban az új épü
let méretei miatt. Állításom szerint ugyanis a tervezési 
területet képző tömbök valójában zártsorúan, keretes 
beépítéssel beépítendő városszerkezeti egységek vol
nának a Czinderi utca két oldalán, jellemzően pince, 
földszint, két emelet és tető adta épületmagassággal, 
2,0 körüli szintterületi mutatóval.

A tervezett épület fenti szintszám esetén alápin
cézve 50%-kal kisebb területet foglalna el, azaz tulaj
donképpen a Czinderi utca és Nagy Lajos király útja 
közé eső tömbben ez az épület elhelyezhető lenne! 
Tekintve a Nagy Lajos király útja kialakult karakterét, 
itt az épület városképileg is elfogadható lenne, és a 
Czinderi utca is megmaradhatna.

A volumennel is összefügg, de önmagában is fon
tos és sajnálatos az a tény, hogy a bevásárlóközpont 
egy introvertált építményfajta, amelynek jellegzetessé
ge a kifelé való zártság. Pécs viszont egy normális 
város, ahol az üzletek az utcáról nyílnak és a raktárak 
hátul vannak, ahova ki tudja hogy jut el az áru, de ez 
nem is nagyon fontos. A lényeg azonban, hogy ebben 
az új épületben ez pont fordítva van, és ezt a városi 
környezet nagyon meg fogja szenvedni. A mail mint 
rendszer okos, de városellenes, a város szélére való, 
ahol a belső térben a várost imitálja, de éppen ezért 
a belvárosban elfogadhatatlan, csak a befektetőt szol

lllusztráció nélkül
Az ECE Projektmanagement Budapest Kft. a je 
lenleg engedélyezési eljárás alatt lévő terv, annak 
előzményei és a tervpályázati tervek közléséhez 
nem járult hozzá. A megbízásából készült enge
délyezési tervek felett természetszerűleg rendel
kezik, feltételezzük, hogy annak bárminemű publi
kációját is beleértve. Számunkra szokatlan körül
mény ez is. Főképp azonban az, hogy a tervpályá
zati tervek bemutatása felett is felügyel — mely 
feltételt a kiírásban szabta, és azt a pályázat ké
szítői elfogadták.
Csak csigázza érdeklődésünket, hogy a folyamat
ban lévő építési engedélyezési eljárás oka lehet 
egy terv „ECHO-típusú” közlésének. Valószínűsít
hető, hogy az alábbiakban közölt, ám a beruházó 
által a megjelenésig nem ismert írások élétől a 
félelem lehet a magatartás hátterében. Okkal. Az 
ECHO erejének ez a túlértékelése talán túlzás. 
Bár nekünk hízeleg.

A szerk.

gálja, a város érdekeinek minden tekintetben ellent
mond.

A befektető által elfogadtatott rendszer másik, 
számára nagyon hasznos, de városellenes eleme a 
tetőn parkoló autó. A belváros házaira tetők borulnak, 
lapos tetős épületek itt-ott megzavarják a városkép 
egységét, de ez a félhektáros autóparkoló nem az 
egységességet, hanem magát a várost teszi tönkre. 
Ráadásul még a Mecsekből is rá lehet látni! Teljesen 
evidens, hogy a belváros struktúráját a Nagy Lajos ki
rály útjáig finoman, léptékhelyesen, cseréptetősen, 
növényzettel átszőve tovább kellene építeni, és nem 
a Rákóczi útig felengedni a darabosságot, bárdolat- 
lanságot.

A következő városellenes mozzanat a teherszállí
tás módszere és mikéntje. A tervezett épület körül 
összesen öt helyen keresztezi autó a gyalogosjárdát, 
ami elképesztő dolog a belvárosban, szemben azzal, 
hogy egy személy- és egy teherbejárat kiszolgálhatná 
az összes funkciót földalatti feltöltő úttal és parkoló
val. Konkrétan azonban a Nagy Lajos király úti beállót 
(kétszeri járdakeresztezéssel) semmiképpen nem en
gedném. A Czinderi utcai teherbejárat ki tudja szolgál
ni az elérhető traktusokban lévő shopokat „elöltöltő
sen” is. (A Guczogiék által tervezett helyen kialakítva 
a gépkocsibeállót, és nem a részletes rendezési terv 
szerinti helyen!)

A Finta Stúdió által tervezett épület homlokzatai
nak szerkesztési elvei általában színvonalasak, de 
néhány ponton további érlelésre szorulnak.

Azzal, hogy a tető fölé emelkedő részletek archi
tektúrája elkülönül a többitől, igazolást nyer az a tétel, 
hogy ez egy gigantikus autótároló plató, melynek csak 
vízszintes kiterjedése van (ezt jó lenne kerülni, mint 
azt például a pályázat első díjas terve tette). Ezt a 
platóhatást a terv különösen az Alsómalom utcai te
herbejárat felé élesen kiugró, sarkon alá nem támasz
tott parkolólemezzel teszi bántóan hangsúlyossá.

A homlokzatképzés kérdése a terv által javasolt 
elgondolásnak megfelelően tulajdonképpen a plató 
alátámasztásának kérdésévé vált, melyet a terv 
hosszfalas jellegű építménnyel old meg tömör falsze
rű felületekre támaszkodó nagy gerendázattal, mely 
gerendát -  attikát -  pillérek szabálytalan rendszerte
lenségben fognak alá. A rendszer nincs a ház szerke
zeti rendszeréből levezetve sem alaprajzi, sem met
szeti értelemben. Az első emeleti üvegezés csak a 
Médeia-irodáknál kap értelmet, máshol vagy éppen 
hogy elmegy, vagy el sem megy. A tervezők kénytele
nek az üres esztétizálásra, hiszen az alapanyag -  
maga a ház -  nem kínál okot arra, hogy formálják, 
de ilyen ház tulajdonképpen nincs is, főleg ha a „ház” 
fogalomnak Pécsett adunk értelmet.

Az udvari homlokzatban mutatkozik meg legin
kább a helyzet tarthatatlansága. Ide már nem jut pénz 
(vakolva lesz!!) és teremtő akarat, de a befektetői 
szempontok kritikátlan tudomásulvétele elképesztő -  
körülbelül az első emelet magasságában lévő -  kijá
ratokat és kerti fogyasztó teraszokat produkál (a mail 
nem akarja követni a terep esését, mint ahogyan ezt 
egy utca tenné egy városban!).
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A Rákóczi úti homlokzat nem oldja meg azt az el
lentmondást, amit egy zártsorú utcai beépítés mint a 
gigantikus bevásárlóközpont legfontosabb bejárata je
lent. A hátulról hozzátapadó „megastruktúra’’ amúgy is 
megkérdőjelezi a házság igazságát.

Bátor, egyéni és szomszédaira sem érzéketlen 
megoldást javaslok -  a tervpályázatok tanulságából 
okulva -  annak a törekvésnek a bemutatásával, 
amely a magaválasztott homlokzati rendszer mutáció
jaként értelmezi a feladatot, (vö. pályázat)

(Kérdés: nem indokolt-e a tömbbelsőben lévő 
közkertbe innen közvetlen bejáratot adni, ami egyúttal 
a Czinderi utca -  vasúti pályaudvar felé is elvezet? 
Ezek a város lakóinak fontos szempontok, nem a be
fektetőnek. Az átjáróház amúgy sem idegen, értel
mezhető épület Pécsett. Színvonalasabb lenne, ha 
nem csak a bevásárlóközpontba vezetne az átjáró, 
hanem a közkertbe is.)

Összegezve: legalább ezen a helyen a kontextus 
feltétlenül érzékenyebben kezelhető a terv mostani 
megoldásánál.

A Nagy Lajos király úti teherbejárat építészeti 
színvonala jó, de az itteni autóforgalom teljesen elfo
gadhatatlan, ezért a szép megoldás hibát legalizál.

A ház Nagy Lajos király úti főbejárata még nincs 
megoldva. Elsősorban a méltó előtér hiányzik.

Az Alsómalom utcai gazdasági bejárat környéké
ről e helyen mint súlyos városépítési hibáról kell szól
ni. Minden további elemzés nélkül: az Alsómalom ut
cai felületeket ki kellene egészíteni testté, a zártsorú 
beépítéshez ide is kapcsolódni képes megoldás kí
vánkozik, és nem egy parkolólemez éle, amely 5-6 
méter mély árokban zajló kamionmozgások fölé tor
nyosul. Belátom, hogy az autóforgalmat zavarnák itt 
a pillérek, de a tervezők egészen biztosan megtalál
nák a megfelelő műszaki megoldást a rakodóudvar 
lefedésére.

A közpark tervével való ellenkezésem alapját az 
udvari homlokzat bírálatánál leírtak képezik. A park 
tájidegen, elvontan modoros elemei a domb legalizá
lása törekszenek. Ez a park a városé kellene hogy 
legyen, és nem az ECE presztízsét növelő, vevőcsa
logató kellemhely! Egy kis barátságos pécsi park!

Az opponens elnézést kér a bírálat túlzott részlete
zettsége miatt, de azt gondolja, hogy Pécs életében 
az utóbbi időben nem volt ehhez fogható városépítési 
esemény.

Talán ennél vitathatóbb is alig volt. Lehet, hogy 
a szabályozási terv elfogadásával minden eldőlt, de a 
tervtanácsnak talán még van ereje a hajót jó irányba 
kormányozni. Vagy a hajó már elment? ■

Szintterületi mutató az a legfontosabb városrendezési viszonyszám, 
amely azt mutatja, hogy a telek alapterületének hányszorosa lehet a 
ráépített épület szintjeinek összesített területe.

szuicid
Városunk fiatal szlogenje sokat elárul a város és 
vezetése belső lelkiállapotáról. „A mediterrán hangu
latok városa” egy illúziót kíván ébreszteni a messzi 
poliszok lakóiban -  ide érkezvén, vagy távolból 
figyelve. Korábban olyan lelkes terveket is hallhat
tunk, hogy e jelmondattal köszönti majd a messziről 
jött idegent a vasútállomás hangosbemondója. A 
Pécsre érkezésüknek járó üdvözlést azonban jelenle
gi formájában sem hallhatja az, aki vonattal érkezik.
A hangszóró ugyanis éppen akkor recsegi azt, 
amikor a vonat fékez, ajtajai még csukva vannak. 
Nem csak a szlogen marad el, de az érthetőséggel is 
adósak vagyunk.

Van ebben valami szerencse, a délről érkező ide
gen ugyanis nagyot nézne a meglepettségtől. Vajon 
hogyan volna képes megfelelni a város a dalmát, 
olasz, francia mediterráneum felől érkezőben a szlo
gen által ébresztett elvárásoknak? És ne felejtsük el, 
hogy az idáig elvetődött északiak sem egészen 
elszigetelten élnek (és nem is csökkent értelműek).
A mediterrán nyaralóparadicsomokban és kisváro
sokban töltik nyári szabadságukat. Mintáikat a 
mediterráneumról ott helyben veszik. Tudják — vagy 
ha nem, akkor is mindenképpen felismerik — a 
mediterrán hangulatot. Ennek fényében a cégérünkre 
tűzött jelző igencsak szánalmas lehet.

A banalitásnak ezen a fokán érdekes kezd 
lenni a kérdés: van-e egyáltalán fogalmunk arról, 
miben is rejlik városunk mediterrán vonása, és az 
milyen erős elem az összetett képben? Tegyünk 
egy kísérletet: a teljesség igénye nélkül próbáljuk 
meg egymás mellé vetíteni saját és a jelzőként 
használt világot! Utóbbit azért, hogy az eredetet 
lássuk, és aztán viszonylataiban magunkat is. 
Talán felesleges mindez a témáért magáért, de jó 
ok mutatkozik most mégis. Ültessük el 
magunkban az egészséges kételyt: vajon láttunk- 
e már a mediterrán városok bármelyikében is 
ennyi bevásárlóközpontot, és közöttük egy 70.000 
négyzetmétereset a város szívében, mint amilyet 
nekünk épít az ECE? Mert ennek lehetünk 
rövidesen átélői.

A mediterrán hely

A mediterráneum sokféle. Nincsenek teljességében 
leíró motívumok, kizárólagosan birtokolt jellemzők, 
generál archetípusok. Santorini plasztikus fehér 
falaival, dekoráló kékjeivel éppúgy nem azonosítható, 
mint Dubrovnik fehér köveivel. Felületes megfigyelő 
az, aki a turizmus highlightjainak eszközei közül 
igyekszik kiemelni és megragadni néhányat, és azt 
reméli, hogy ezzel egy összetett közeget ír le. Az

P A T A R T I C S  Z O R Á N

A pécsi 
vonásai
mégsem kétséges, hogy a Földközi-tenger 
medencéjének sajátos hangulata van.

Ez a világ zárkózott és nyitott is egyben. Bezárt 
ablakok, spaletták, tömör falak. Nyilvánvalóan kli
matikus okok a háttérben. Meg biztonság, magán- 
terület, magánélet, intimitás. De az utcára nyíló ajtók 
nyitva. Mögöttük lakások, éttermek konyhái, vagy 
szobák. A lakó az utcát is lakja, azt a részét, amely
hez köze van. Kicsivel több, mint mindenki másnak, 
mert portája aurája kiterjed ide. És van a zártságban 
tradíció: biztonság; és a nyitottságban is: közösség.
A ruhák kint száradnak, ez nem az intimitás területe. 
Hozzá szellemes találékonyság, házfalak közé feszí
tett csigás kötélpárok.

Szemlélődés. Az utca színház, az ablak páholy, a 
téren a lépcső zsöllye. A téma az ember, az emberek 
közötti kapcsolat, kapcsolattartás. A tér fórum. Az 
agorák tovább élnek. Létezik az együttlét, pusztán 
mert fontos része a közösségnek, az együttélésnek. 
Az emberek találkoznak -  a találkozásért. A terek 
alakításának háttere ez, kellékei ezért valók, 
jellemzőek, funkcionálisak. Élők.

Gesztusok. Ölelések. Találkozáskor mosoly, 
öröm. Arcok sorsok tükrei. Nehéz, vagy könnyű élet -  
egyaránt olvasható. De van tartás. Tradíció, önbe
csülés, a szokások megélése, ápolása, család, 
összetartás. A kompon, vagy a Veronai Arénában 
a szabadtéri operán az olasz családban a gyermek 
a középpontban, de neki is vannak kötelességei.
A nagypapa sem hiányozhat. Unoka és nagypapa 
társak, a kapcsolat kívülről szemlélve is élő, van 
közös nyelv és téma. Van család, van családi 
kötelék, egymás vállalása, együttlét.

A vallás jelen van, megnyilvánul, látható és élő. 
Az értékrendek változóban, az idők szele itt is kikezdi 
a zárt rendszereket, de nem érezni a dolgok 
kizárólagosságát, és nem érezni a tagadást.

Mindennek foglalata azonban az idő és a ritmus. 
A rekkenő hőségben az emberek visszahúzódnak, és 
délután, este zajlik az élet. A reggelek lassan indul
nak, az ünnepeket ünnepük, együttlétben. Az étel, az 
étkezés, a bor élvezete az élet és a kultúra része.

A boltosnak sajátja a boltja. Látszik ehhez való 
viszonya, ez az ő élete. Méltósága meg nem kérdő
jelezhető. Az utca és üzlet viszonya ugyancsak 
fontos, mindkettőnek szüksége van egymásra, mint 
ahogyan az embereknek is az üzletre. Normális 
tehát, ha az utcára üzletek vetülnek ki. És nem 
hiányoznak a shopping cityk.

A települések egymástól független karakterek, 
megejtő a sajátosságok ilyen jellemessége. Okát 
tudjuk: mozgalmas történelmük többnyire városlép
tékű erők viszályaiban íródott. A valahová tartozás
nak jelentősége van, bár ma már ez a világ is 
átjárható. Éppen előnyére, az egymásra hatásnak a
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szilárd saját jelleg mellett termékenyítő szerepe van. 
Egészséges rivalizálás ez — tradicionálisan.

Az utcák, terek is sokfélék. Milyenségük hát
terében legtöbbször a sajátos és minden esetben 
egyedi domborzati viszonyok, a különös értékkel bíró 
víz és szinte kivétel nélkül pikáns történelmi 
események, folyamatok, a meghatározó személyek 
építő, alkotó tevékenysége húzódik meg. Okszerűség 
és emberfeletti erőfeszítések árán megvalósult nagyra 
törő szándékok. Eredőjük sárm. A házak milyensége 
is hasonló módon alakult. Az építő ember kihívásai és 
lehetőségei — az éghajlati, domborzati, 
anyaghasználati adottságok — és a helyi közösségek 
találékony esztétikai törekvései sajátságos és 
jellemes ízben, karakterben találkoznak. Van beszélt 
építészeti nyelv -  beszélik is, őrzik is. A provincialitás- 
nak itt más értelme, értéke van. A gondolati, logikai és 
az érzelmi síkok találkozása és elegye megejtő.

Az erős napsütés, a zaklatott történelemben 
a fontos védelmi szempontok okán a települések 
szerkezete sűrű, a belső tér szerepe más, a léptékek 
a miénktől különbözők. A falak mögött belső világok, 
többnyire a település magas pontjairól feltárul ezek 
hihetetlenül sokrétegűsége. A nagyság nem egyedüli 
mértéke az értéknek. Az adott szűkösségben kis

autók, kis kapuk, kis motorok is elegendők, sőt így 
praktikus. A téradottságokban a racionalitás a tárgyak 
léptéke. A tárgyakhoz való viszonyt is a józanság 
alakítja, a közlekedés az élethez tartozik, a Pantheont 
körbemotorozzák, de ettől még szeretik és élik is.
A történelem nem kirakat, hanem háttér, s mint ilyen
hez kötődnek, jelenléte tehát szerves.

Mediterrán idő

Pécs, 70-es évek, Uránváros. Egy tervezett város
rész, az akkori legkorszerűbb várostervezési elvek 
alapján, jól leírható, azonos körülmények között élő 
embereknek. Általános elméletek alapján létrejött 
valami, ami bizonyos keretek között egyedi. Lám, van 
beszélt nyelv, sajátos hangulat. Vannak emberek, 
gesztusokkal, van „színház”: játszó gyerekek, csinos 
nők, beszélgető nyugdíjasok. Van tér, téren kedves 
elemek, kutak, szobrok, medencék. Van fórum, a 
köztereknek funkciója és használata. Az emberek élik 
a tereket. Közben nincsen semmi, ami egy fotó 
alapján a mediterráneumra emlékeztetne, hiszen 
tágas terek vannak, szinte erdő a házak között, nem 
mediterrán léptékben és intenzitással. Szigetszerűen 
egymástól távolodó házóriások, mégis mediterrán

lakók. A példa hibáját tetten érő most rögtön lelep
lezhet: az emberek felett ott vannak a meghúzott 
korlátok, az átkos rendszer nyesegető kontrollja. 
Lehet, én csak hasonlóságokat és különbségeket 
keresgélek. Tapogatok.

Pécs, 2001

1.

A Mecsek déli lábánál a klíma sajátja, hogy az ország 
területének időjárási körülményeihez képest érzékel
hetően szelídít a földközi-tengeri éghajlati hatás. Az 
országos átlagnál több napfénynek köszönhetően 
talán derűsebb az élet Pécsett. Hó azonban itt is esik 
-  néha. A hatást ne dimenzionáljuk túl, csak enyhülést 
hoz, nem földközi-tengeri évszakokat.

2.

A klimatikus viszonyok következményeként a védet
tebb völgyekben, udvarokban megtalálhatók mediter
rán növényegyedek — mértékkel. Ezt sem kell 
eltúlozni, az utazóban fel sem merül, hogy déli ten
gerekhez közelít. A számba vehető fajok az erdőkben, 
tisztásokon, völgyek és kertek védelmében húzódnak 
meg. Jellemzően zárványok. Jelenlétük finom hoz
zájárulás a hangulat vizuális érzékeléséhez. És itt van 
a szőlő, na meg a bor. A jó borhoz szükséges 
adottság ugyancsak a klíma és a domborzati viszo
nyok hozadéka. Bár innen kicsit távolabb, a Villányi
hegység környéke adja a Pécsett is élvezett 
borkultúra borait, talán nem páváskodás a villányi 
nedűket a város hangulatában tényezőként említeni. 
(Nem eltulajdonítandó mások babérjait, és fel
lélegezve, hogy a mediterrán arculat lehetőségével 
nem élt idejében Siklós.) Annál is inkább, hiszen 
a mára az erdőig felhúzódó városrész helyén 
megelőzően a Magaslati út felett szőlő termett, és 
bort készítettek belőle. A szőlő a pécsi tükeségkultusz 
szimbóluma is lett. (Atükeség a pécsi „tősgyökeres
ség” neve. A jelenség erős tartással ruházza fel a 
pécsi polgárt, ami a mai vidéki létben rendkívül fontos 
muníció, másfelől sajnos az önimádat jelei is 
mutatkoznak. Lásd tüke kút, vagy bizonyos ren
dezvények békés, de diszkriminatív megnyilvánulá
sai.) Hogy a szőlőtőke a városhoz kötődés szim
bóluma lehet, az kétségtelenül mediterránszagú 
gesztus.

3.

A vizuális ingerek között kell értékelnünk a város 
építészeti arcát. Ez az a réteg, amely talán a 
legszembeötlőbb, ha dél felé vesszük utunkat. Bár 
a fentiekből világossá válhat, hogy nincs kizárólagos 
építészeti eszköztár, mely egyértelműen a mediterrán 
hangulat hordozója volna. Talán kettő mégis 
kiemelésre érdemes. Egyik a tetők enyhe lejtése, 
mely nyilván az éghajlati adottságokkal függ össze.
Ez jelesül nem tipikus Pécsett. A környezetéhez 
képest talán láthatóan kisebb hajlásszögű tetők 
jellemzik a Tettye bosnyákok építette házait 
(építészeti kultúrájukat tehát hozták), vagy fellelhetők 
hasonlók a várfal nyugati oldala mentén is.
Ugyanezen házak esetében figyelhető meg a talán 
másik jellemesnek mondható vonás is, a befelé for
duló ház, a házéval egyenértékű kerítés fallal. Bár 
ezen házak jelenléte fontos vonás, és megőriznünk 
kötelesség, a város egészére nem, csak bizonyos 
területekre jellemző az építészeti arculatból érzékel
hető mediterrán rokonság. Az illúziót rombolja:
Szentendre építészeti arculatán legalább annyira 
jelen van a mediterrán jelleg, mint Pécsén. A példa -►
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nem véletlen, a városban ma is áll a szerb templom.
Éppen itt van szükség az építészettől kellő 

empátiára. Fel kell ugyanis ismerni, hogy a város 
szerkezete meglehetősen heterogén, bizonyos 
helyeken azonosságok egységbe foglalnak 
területeket, máshol ez zavaros, vagy éppen hiányzik 
bármiféle megragadható jelleg. Megkerülhetetlen tény, 
hogy a városban a német építészet hatása éppúgy 
jelen van. Mégis ezen hatások izolált elemzése 
helyett talán fontosabb látni, hogy Pécs építészetének 
éppen ez a sok hatásból eredő érdekes elegye, amely 
a karaktert a városnak kölcsönzi. Ha délután a 
Hunyadi útról benézek a Káptalan utcába, a Zsolnay 
múzeum fénnyel súrolt, szelíden megtört tömör hom
lokzata, szép arányú tömege és nyugalma valóban 
toszkán hangulatot idéz fel -  de csak felidéz, nem 
utánoz. A Hunyadi út keleti oldala, vagy akár a 
Káptalan utca déli oldala már legalább annyira 
a monarchia építészeti nyelvén szólal meg. Ezek a 
házak egymástól mindössze néhány méternyire áll
nak, sajátos harmóniában. Nos, az elegynek ez a kul
turált léte — mint láttuk — valóban mediterrán vonás, 
de szellemében és nem formailag. A hangulat forrása 
tehát nem hasonlóság, hanem a toleráns együttélés, 
a talány. Szép.

néhány terasz — és ez nagyszerű —, de nincs ez 
másképpen Amszterdamban, Párizsban sem, vagy 
bárhol Európában, így mediterrán jellegként artikulálni 
túlzás.

Ugyancsak európainak tekinthetjük, hogy 
sétálóutcáink vannak. Mint mindenhol, itt is evidencia 
a földszinteken az éttermek és üzletek sokasága.
A sétáló minőségtől azonban független, hogy a törté
nelmi belvárosok ezen utcáinak földszintje hosszú 
ideje az üzleteknek adott helyet. Olyannyira, hogy 
a városaink karakterében ez meghatározó tényező.

A pécsi polgárokat csak a rendezvények csábítják 
a terekre, de sajnálatosan ezek is meglehetősen szél
sőségesek -  jelenleg. A nézőcsalogató programok 
rendszerint vásáriak (minőségi értelemben), az igé
nyesebb programok pedig érdektelenségbe fulladnak. 
A pécsi ember -  akár a német -  amolyan néző típus. 
A tér szélén, vagy tömegben érzi jól magát. Nem 
belakja a teret, hanem pozíciót foglal el, és közön
ségként viselkedik. Sivár világ ez a mediterrán terek 
szieszta utáni együttléteihez képest.

ECE bevásárlóközpont 
—  Pécs szíve, XXI. század

jük, a Pláza — mint kihívás és figyelmeztetés — nem 
váltott ki semmilyen odafigyelést a belvárosi üzletek 
megtartása érdekében.

Az ECE azonban nem akármilyen lépték! 
Mindemellett a belváros térbeli helyzetének, közel
ségének okán is kihívója. Valószínűleg térdre kény
szerítője is.

Az ECE műfajánál fogva egy befelé forduló épület 
lesz. A városunk „új földszintje” — helyenként több 
szinten.

Önpusztítás,
mint mediterráneumunk sajátsága

Milyen város az, amely mediterránságát artikulálja 
ahelyett, hogy élné? És miként minősíthető, ha önma
ga segédkezik abban, hogy belvárosának földszintje 
elhaljon? Dalolva mond le utcáinak életéről. Mert 
milyen lesz a Király, a Ferencesek vagy az 
Irgaimasok utcája, ha a minden 100 Forint-nál igénye
sebb és tőkeerősebb üzlettulajdonosok a nagyobb 
haszon reményében áttelepülnek az ECE-be, és 
magukra hagyják a belvárost? Egy város, amely 
utcáinak földszintje üzletnek épült, milyen lesz éppen 
üzletei nélkül? Semmi esetre sem olyan, mint ami
lyennek épült, miként él ma is, miként szeretjük, és 
amilyennek hisszük, látjuk. Mindenekelőtt értelmetlen 
lesz, korcs, és valószínűleg üres. Talán néhány 
étterem megjelenik még, de ne legyenek illúzióink, 
nem lesz az egész utca az. Afelől se legyenek, hogy 
a folyamatok átalakulnak, és a probléma magától 
megoldódik, mert a történelem ezt bizonyítja. Az ECE 
léptéke a város léptékéhez képest nem hagy okot 
reménykednünk.

Az ECE megkísértette a várost és az építész
szakmát is. A feladat nagysága, a talán minden 
építész által átélt feszültség a feladat és a lehetősé
gek között és a szokatlanul tisztes pályázati 
meghívási díj elfedte a tervező teamek előtt azt a 
kérdést, vajon hogyan élhető meg pécsi hovatartozá
suk egy, a várost letaglózó mű közreműködőjeként. 
Mint ahogyan az sem tartotta távol őket, hogy a 
német alaprajzi koncepciót egy budapesti irodában 
próbálják házzá gyúrni, és a pécsi építészeknek kiírt 
tervpályázat csak a „külső”-re korlátozódik. Építész
ként nem tudnék azonosulni sem a közreműködésem
mel készült épülettel, mint teherrel, sem a helyzettel, 
hogy homlokzatot tervezek csak — mintha ez volna 
az építészet feladata —, továbbá hogy versenyzek 
ezért, minekutána én magam is teher leszek a 
budapesti kollégák számára, akiknek éppen elég 
bajuk lehet a rossz koncepcióval való együttélés, hát 
még ha engem mint dizájnert a nyakukba ültetnek.
A résztvevőket persze motiválhatta egy másik szem
pont is: a megépülés kérdését nem a részvételük 
fogja eldönteni, így a tenni képes építésznek köte
lessége fellépni, ha ettől jobb megoldás remélhető. 
Nem tudom. Társam és én nem vállalhattunk semmi
lyen azonosulást. A sztori egyébként jól végződött 
a pécsi építészek számára: a győztes pályázó (Tóth 
Péter) valóban szép gondolatokat közölt. A szerep, 
amit neki szántak a további tervezésben, nem volt 
vállalható, és ő nem engedett a kísértésnek. A terv
ben megmutatta, hogy elrontott helyzetben is lehet 
helye a kreatív készségnek, s hogy ő ezzel rendel
kezik. Mindazonáltal nem lett résztvevője egy ered
ményében kártékony folyamatnak.

A lényeg azonban ez: városunknak van valamije, 
de úgy látszik, nem fontos. Legalábbis annyira nem, 
hogy nem volna eladható. Akkor persze már nem lesz 
semmink. A belvárosról beszélek. Mediterránságunk 
talányos, de finom elegye mellett artikulálhatóbb 
vonással gazdagodott: önpusztító. ■

4.

A kultúrák keveredése a város legnagyobb kincse.
A sokféleség -  amíg együttlétük toleráns, intelligens -  
termékenyítő forrás.

A mediterráneum főszereplője -  az ember -  itt 
mégis visszahúzódó. Vasárnap nem látni az utcán, és 
az éjszakai élet is csak néhány szórakozóhelyre, azok 
vonzásában nyári estéken a Széchenyi tér délkeleti 
sarkára és a Király utca egy rövid szakaszára korlá
tozódik. A sétatér is alig használt, szép és szeretett 
tereinken nem él az, ami éppen a mediterrán lét for
máktól független lényege. Egész utcai létünk mozgás
ban van, menésben éljük meg a várost. Kivétel csak

A Czinderi tömb a belváros terjeszkedésének 
egyetlen értelmes lehetősége, ez köztudott. Az ECE 
német befektető a várossal folytatott tárgyalások 
eredményeként egy 70.000 négyzetméteres „pláza” 
típusú shopping mall-t terveztetett és vélhetően épít 
a közeljövőben. Legalábbis az építésengedélyezési 
terv elkészült, és az építési engedély iránti kérelmét 
az építtető beadta.

Ez az épület teljes egészében elfoglalja a tömb 
jelenleg beépítetlen részét. Mint ház is nagy, mint 
üzletfelület pedig a belváros földszinti üzletterületével 
bizonyosan összemérhető, ha azzal nem azonos, 
vagy azt meghaladó. Ha ez az üzletház megtelik, már 
megválaszolhatatlan kell legyen a kérdés: honnan

teremhet városunk
ban akkora vásárló
erő, amely életben 
tart Metrót, Tescó-t, 
Interspart, Plázát, 
Skálát, Új Forrást, 
Kereskedők Házát, 
ECE-t és belvárost.
A Pláza megje
lenésekor már meg
fogalmazódtak 
aggályok a belváros 
üzleteinek megmen
téséért. Az elszívó 
hatás részben 
érzékelhető, bár két
ségtelenül kisebb 
mértékben, mint azt 
vártuk. Az csak gon
dolati játék lehet, 
vajon a Plázában 
megjelenő minőségi 
kereskedés javította 
volna-e a belváros 
üzleti közegét bármi
lyen mértékben.
A kíméletesség okai 
között kell keres
nünk a városszerke
zetben való elhe
lyezkedés, a távol
ság okozta polari
tást. Mindazon által 
azt is leszögezhet
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Viták a periférián
Van Pécsett — a Klimó György és Kodály Zoltán utca 
kereszteződésénél — egy buszmegálló, amelyből az 
itt találkozó, innentől azonos útvonalon közlekedő 
járatokkal a Széchenyi téren át a Főpályaudvarig 
lehet utazni. Ez a megálló néhány éve még két 
megálló volt: az egyik a kereszteződés előtt az egyik 
vonal kocsijainak, a másik meg utána, a másikon 
közlekedőknek. Az ember megállt a sarkon, kémlelte, 
hogy melyik irányból érkezik előbb busz, aztán, ha 
eléggé szemfüles és gyors volt, időben odafuthatott 
a megfelelő helyre, hogy felszálljon. A meredek 
emelkedőn kínlódva cammogó, szinte mindig zsúfolt 
csuklós buszt persze hamarabb észlelni lehetett, mint 
a hegy felől csaknem üresen kivágódó másikat: 
miután valahára az utolsó nehezen mozgó nyugdíjas 
is felgyömöszölte magát az előbbi alsó lépcsőfokára, 
onnan nézhette, amint az utóbbi nagy vidáman, tele

ülőhelyekkel elé kanyarodik a maga megállójából. 
Egyszer aztán az illetékeseknek az az ötletük támadt, 
hogy ha a csuklósok megállóját is a kereszteződés 
túloldalára helyezik, akkor azok esetleg még ötcentis 
hóban is el tudnak indulni a megállóból, lévén ott 
közel vízszintes terep, ellentétben az igen meredek 
másik oldallal. így aztán vége lett a kémlelős-futkosós 
játéknak: azóta télen-nyáron csak állunk egy helyben, 
és várjuk az előbb érkező, vagy üresebb buszt...
No, lett is nagy felzúdulás, főként a nehezen mozgó 
idősebbek körében: hová lesz a világ, mit képzelnek 
ezek az idióták, semmibe veszik, hogy legalább 
harminc éven át amott volt az a megálló?!

Mostanában meg, mióta a leglassabb észjárású 
lokálpatrióták is ráébrednek, hogy a város és a megye 
bátran sorolható az ország hátrányos helyzetben lévő, 
leszakadó térségeihez, a repülőtér ügye kavar jókora 
indulatokat. Olvasni-hallani infrastruktúra-fejlesztésről, 
üzleti és turisztikai igényekről, a környező ingatlanok 
elértéktelenedéséről, de hogy valaki csak egyszer is 
venné a fáradságot, és utánanézne a repülési szak
lapokban fellelhető adatoknak a ma használatos 
repülőgépek károsanyag-kibocsátásáról, utaskilomé
terre vetített üzemanyag-felhasználásáról, az általuk 
okozott zajterhelés mértékéről és kiterjedéséről, az 
a jelek szerint e tájon nem számít a tárgyilagosság 
elemi kritériumának. Pedig milyen érdekes is lenne 
megvizsgálni, hogy a busz, amellyel a pogányiak tün
tetni mentek, útja során Budapestig mennyivel na
gyobb mértékben szennyezte zajjal-füsttel az útjába 
eső településeket, mint tette volna egy ugyanennyi 
utast szállító repülőgép; vagy rámutatni a követke
zetesség és lelkiismeretesség minimumára, mely 
szerint rozzant Trabantjaikba vagy tízmilliós luxus
autóikba a történtek után kizárólag negyed- vagy 
ötödmagukkal merészelhetnek beülni, de akkor is 
szigorúan mellőzve a kamionoktól és pótkocsis Ifáktól 
hemzsegő főútvonalak hosszú távú utazásait!

A két leírt eset között bizonyosan több közös pon
tot is találni: ezek egyike mindenesetre az ingerültség, 
a realitások felmérésén alapuló véleményalkotás esé
lyétől valamely okból megfosztott ember ingerültsége. 
Ez az ok éppúgy lehet belső (a szellemi képességek 
korlátáiból eredő), mint külső, jelesül a kommunikáció 
elégtelensége: információhiány, vagy az informá
ciókkal való visszaélés, manipuláció eredménye.
E helyzet elsősorban nem földrajzi tényezőkön múlik: 
valamely világváros közepén éppúgy élnek emberek 
teljes sötétségben, miként tanyákon megvilágosodott 
elmével, a maguk világban elfoglalt helyét, betöltött 
szerepét pontosan érzékelve. A kommunikáció jellegét 
általában mégis erősen befolyásolják a földrajzi 
tényezők, a környezeti meghatározottságok. A peri
férián lenni: alulinformáltság, a biztos tájékozódási 
pontoktól való részleges vagy teljes elzártság. Ha az 
egyén érzékeli életvitele ebbéli hátrányait, elbizonyta
lanodik, ha azonban már túltette magát ezen, vagy 
soha meg sem élte, a magabiztosság álcája mögé 
bújik. Ha pedig itt tart valaki, roppant könnyű 
összetévesztenie az egyetemes értékeket személyes 
érdekeivel, és szinte esélye sincs, hogy érzékelje a 
szokás és hagyomány kifejezések jelentéstartalmának 
különbségét. Az értékek megőrzésének, kamatoz
tatásának helyébe lép a megszokotthoz való oktalan 
és merev ragaszkodás. A periférikus létmód biztos 
jele, ha valaki (valamely intézmény) kikéri magának, 
ha egyetemes értékek ismeretét, képviseletét kérik 
rajta számon.

Az ingerültség motiválta azt a reakciót is, amelyet 
az Echo 2001/2. számában közölt írásommal vontam 
magamra. Kulturális folyóiratokban nem ritka, hogy 
egy-egy téma kapcsán érintettek akár többszöri 
nyilvános levélváltás során adnak hangot egyet nem 
értésüknek. —
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E L M É L K E D Ő

E lap azonban most különleges csemegével szolgált: 
az Olvasó nem csekély megütközésére saját 
munkatársai között alakult ki markáns nézeteltérés. 
Alpár Henni (továbbiakban: Szerző) A zeneipari szak
munkások felkarjai című írásában (Echo 2001/3.) száll 
síkra a Pécsi Szimfonikus Zenekar védelmében, nem 
leplezve mélységes felindulását, melyet az előző 
számban megjelent fejtegetéseimmel okoztam neki.
E megrázkódtatását nyilván fokozta az a bonyolult 
pszichikai konstelláció, ami Szerzőnek kárhoztatott 
írásom megszületésében játszott egyértelműen deter
mináns, ráadásul kettős szerepéből fakad. Lapunk 
hűséges olvasói emlékezhetnek Szerzőnek a 2000/6. 
számban publikált interjújára („Ahol van értelme, 
szívesen dolgozom”), amely Hamar Zsolt vezető 
karmesterrel készült, és meglehetősen provokatívan 
állítja egymás mellé a kiváló karmester munkájának 
jelenlegi két állandó alanyát és színterét. (Hamar köz
tudomásúlag a Nemzeti Filharmonikusoknál betöltött 
fontos tisztsége mellett vállalta a pécsiek vezetését.) 
Ha egy a szakmai viszonyokban tökéletesen 
tájékozatlan újságíró készteti interjúalanyát az ország 
kiemelkedő helyzetű-képességű zenekarának 
a pécsiekkel való összehasonlítására, a szokásos 
felkészületlenségről, ha pedig az a zenerajongó 
lokálpatrióta kedves ismerősöm, akinek hangoztatott 
nézete szerint „a pestiek mindent lélektelent ját
szanak”, jó szándékon alapuló elfogultságról (élesen 
fogalmazva elvakultságról) beszélhetünk. Szerzőnk 
azonban maga is a Pécsi Szimfonikusok hegedű-tutti- 
jában foglalkoztatott hivatásos zenész, így pontosan 
felmérhette az összehasonlításban rejlő buktatókat, 
csakhogy reménykedett a saját zenekarát (így áttéte
lesen magamagát) illető dicsérő szavakban, miként 
a háziasszony, aki a főztjére vonatkozó „őszinte és 
kritikus” megjegyzések megtételére unszolja vacso
ravendégeit. Kényes ízlésűek most ne kezdjék latol
gatni: megtörténhetne-e a Muzsika c. folyóiratban, 
hogy — mondjuk — Mező László interjú keretében 
faggatja Komlós Pétert a Bartók Vonósnégyesről alko
tott véleményéről?... Nehéz lenne cáfolni: ez az ügy 
attól a pillanattól hordozza magában a szakmai hibák 
végzetét, amelyben Szerzőnk megbízást kapott ama 
interjú elkészítésére. Ha viszont a megbízás mégis 
teljesíttetett, s a szöveg egyértelműen bizonyítja az 
összehasonlítás szándékát, ugyan kinek lenne joga 
vitatni, hogy a két zenekar igenis összemérhető? -  
kinek van erkölcsi alapja ez ügyben ízléstelenséget 
és etikátlanságot kiáltani? A legkevésbé éppen annak, 
aki a szellemet kiengedte a palackból. Magam ennek 
ellenére inkriminált írásomban határozottan kétségbe 
vontam bármiféle egymáshoz méricskélés értelmét, 
ahogy azt annak címe — Az összemérhetőség 
csapdájában- minden további gondolatot 
megelőzően, az utolsó bekezdés pedig konklúzióként 
érzékelteti. Szerzőnket azonban ez a legcsekélyebb 
mértékben sem zavarja a nézőpont- és szerepváltá
sok bravúr-mutatványában, melyben az általam felho
zott érvet (a működési feltételek, munkakörülmények 
összemérhetetlenségét) sajátjaként kiáltja világgá 
a zenekart igaztalanul bántalmazok galádságának 
végső bizonyítékaként. Az ember végül már csupán 
azt szeretné tudni: a „munkaereje, munkabírása 
szempontjából a végsőkig kihasznált, orcátlanul alul
bérezett, rendkívül szorgalmas zenészek” teljesít
ményét egyáltalán szabad-e, kell-e esztétikai mér
legelés tárgyává tenni, vagy sem. S ha igen, akkor 
miféle korrekciós képletet kell alkalmazni az 
egységnyi állami és önkormányzati befektetés 
nyomán születő zenei élménymennyiség 
felmérésekor? Ha ellenben „a felsorolt információk 
elhanyagolhatóak egy bírálat számára, hiszen jól pro
dukálni mindenféle körülmények között szükséges”, 
akkor a pécsi zenekar „véget nem érő hajszája”,

amely emlékeztethet „az egykori szocialista brigádok 
önmagukat sokszorosan túlteljesítő, létjogosult
ságukat elsősorban a mennyiséggel bizonyító tem
pójára”, miként vezet olyan produkciók születéséhez, 
amelyekről tiszta lelkiismerettel, a magyar narancs 
pszichózisra apellálás nélkül írható építő kritika (ha 
már úgyis a szocialista fogalomrendszernél tartunk)?

E kérdésekre szerencsére immár nem szükséges 
sem végleges, sem hipotetikus válaszokat adnom, az 
a jövőbeni kritikák készítőinek dolga. Beérem néhány 
futólagos megjegyzéssel, melyek talán a Szerző 
szemében is csökkentik eltévelyedésem mértékét, 
újólag felmérhetővé téve a magam egyetlen, változat
lan nézőpontját.

Sajnálom a „zeneipari szakmunkás" kifejezés 
olyasvalaki általi kárhoztatását, aki ugyanezen 
lendületében ékesszólóan írta le zenekara művészi 
autonómiát csorbító — nem, dehogy! egyenesen 
lehetetlenné tévő — tömegtermelési gyakorlatát, 
futószalagon teljesített szolgálatait. Egyébként a szak
munkás nem feltétlenül — s az én 
szóhasználatomban éppenséggel nem — a hetvenes 
évek sematikusan leírt, trehányul, pontatlanul dolgo

zó, üzeméből minden mozdíthatót kilopkodó figurája, 
nem! Inkább munkája tárgyát — ha átfogó rendszerbe 
illeszteni talán nem is képes, de — a gyakorlatban 
aprólékosan ismerő, azzal minden lehetséges 
műveletre képes, a jól végzett munka örömét gyakran 
megtapasztaló ember, aki találékonyan oldja meg a 
rárótt feladatokat. Mindenesetre magasan fölötte áll 
annak a zenekari zenésznek, aki valamely karmester 
bármely kérését nem átallja arcátlanul visszautasítani 
a „mi ezt nem így szoktuk játszani” replikával!

A körülöttünk lévő világ mérhetetlenül barbár, 
kíméletlen és erőszakos. Ha létezik igazán nagy 
tévedés, melyet az értelmiség elkönyvelni kénysze
rült, akkor az a külvilághoz, piaci viszonyokhoz alkal
mazkodó, korszerű kultúra sunyi és képmutató nézet
rendszere, az a nézetrendszer, amelyben oly ered
ményesen fogódzik össze a liberalizmus és a popu- 
lizmus. Ha létezik árulás, amelyet „kultúrember” nap 
mint nap elkövethet, az a minőségigény feladása 
a napi haszon reményében, az álságos, látszólagos 
értékek bazárosaihoz szegődés, a nagy egészről, 
a kultúra spirituális lényegéről való megfeledkezés,

a lemondás az integráció igényéről. A könnyebbik út: 
elhitetni embertársainkkal, hogy valakik vagyunk, 
hogy csináltunk valamit. Elhitetni egy kulturálisan 
zárkózott, befelé élő, közösségnek aligha tekinthető 
populáció lakhelyéről, hogy „a mediterrán hangulatok 
városa”. Elhinni előbb önmagunknak, aztán a kívülál
lókkal is elhitetni, hogy kultúrmissziót teljesítünk, 
amikor egy ütődött karmesterrel puszta anyagi érdek
ből szövetkezünk külföldi kisvárosok naiv közön
ségének átejtésére, vagy amikor ötödmagunkkal 
olyan operákat játszunk vég nélküli szériában, ame
lyeket egy magára valamit is adó európai opera
házban negyvennél kisebb zenekari létszámmal soha 
nem tűznének műsorra. Ez az árulás igazából akkor 
teljesedik be, amikor a magasabb értékek képvise
letének felelősségét a piaci igényekre és viszonyokra 
mutogatás egyszerre infantilis és szervilis gesztusával 
hárítjuk el magunktól.

Ha egy kulturális műhely nem lenne egyéb külső 
parancsoknak engedelmeskedő, mindenfajta döntési 
szabadságtól megfosztott alávetettek összességénél, 
akkor készséggel elfogadnám az adott helyzet 
megváltoztathatatlanságára hivatkozást, s legfeljebb 
azt kérdezném: ennyi pénzért valóban érdemes-e 
prostitúciót vállalni. Szerencsére nem ennyire 
reménytelen szakmai autonómiát, érett személyiségek 
együttműködését, önfejlesztő szándékát feltételezni 
egy-egy műhelyben. Tudom, nem is kevesen ülnek 
a zenekarokban, köztük természetesen a pécsiben is, 
akik nem tévesztik szem elől a lényegi célokat. Hogy 
vannak még közöttünk, akik birtokolnak valamit a 
művészléthez elengedhetetlen bátorságból, az mind
annyiunk szerencséje. Azoké is, akik netán destruktív
nak bélyegzik a zenészt, aki képes kiélezett 
helyzetben is felállni a maga helyéről, aki képes — 
koncertmesterként vagy tuttistaként, tanárként vagy 
diákként — egzisztenciális kockázatot is vállalni, ha 
a színvonal a számára elfogadható minimum alá 
süllyed.

A destruktivitás nem ebben áll. Annál inkább azon 
nézet hangoztatásában, amely szerint a kultúra 
képviselete felosztható irreleváns külsőségekre és 
lényegi dolgokra. Ez a szakbarbár-gondolkodás 
vezetett és vezet az esztétikai nevelés színteréül 
szolgáló intézmények koszlott, rendetlen belső tere
inek mindennapos elviseléséhez, az oktalanul trágár 
beszédhez, és — igen! — az alkalomhoz nem illő, 
szélsőséges esetben ízléstelen öltözködéshez — meg 
még sok egyéb fogyatékossághoz. Mindezek pedig 
nem (csak) önmagukban jelentenek bajt, hanem azál
tal, hogy alapjaiban kezdik ki a kultúra, s közvetve a 
társadalom integráló-értékőrző képességét. Aki olvas- 
sa-hallgatja őket, hivatkozások nélkül is fel tudja 
idézni mértékadó kritikusoknak a budapesti koncert
termek és az Operaház közönségének(!) magatartás- 
formáit és öltözködését illető méltatlankodásait.

Egy 2000 júniusában Milánóban rendezett 
nemzetközi zenetudományi konferenciára készült 
Farkas Zoltán előadása (magyar nyelvű nyomtatott 
verzió: Zeneszerzők bevándorlása a XVIII—XIX. 
századi Magyarországra. Muzsika, 2001. január, 
pp. 3-10.). Farkas idézi a Centre and Periphery 
munkacsoport vezetője, Rudolf Rasch által megfogal
mazott definíciók közül: „az a hely nevezhető 
kulturális centrumnak, ahol egy bizonyos területen 
a legjobb tevékenység zajlik”, „...ahol a legújabb, 
leginkább előremutató események történnek”. E tekin
tetben a Bécstől viszonylagos távolságra elhe
lyezkedő Esterházy-udvar kétségkívül centrumnak 
számított az 1770-80-as években. Csak fantázia 
kérdése elképzelni egy olyan időt, amelyben 
a Pécsett működő kulturális intézmények fenntartói és 
vezetői immár nem térnek ki a feladat elől, hogy 
a várost kulturális centrummá építsék ki. ■
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Xil. Pécsi Nemzetközi 
Felnőttbábfesztivál 

Pécsi helyszínek 
2001. június 21-24.

A pécsi Bóbita Bábszínház negyvenedik születésnap
ja és az alapító atyaként tisztelt Kós Lajos ünneplése 
összefonódott a XII. Pécsi Nemzetközi Felnőtt
bábfesztivállal. A színház eddigi életét két 20 éves 
korszakra bonthatjuk (amatőr-profi), a fesztivál láttán 
azonban következhet a harmadik korszak, mert nem
csak az épület külseje-belseje szorul felújításra, 
hanem a szellemisége is. Miért? Hiszen a fesztivál 
sikert aratott, színvonalasabb az előzőnél, a hozzá
kapcsolódó off-programok, kiállítások tömkelegé 
valóban értékes volt. Csakhogy a fesztiválon részt 
vevő előadásokból megmutatkozott egy tendencia.
A Bóbita Bábszínház gondjai. Az elkezdődött épület
felújítással az egyik gond megszűnt, de a mélyebb 
válságot más okozza. A koncepciótlanság. Az elszür- 
külés. Az a nyomorra nem fogható nyavalyakórság, 
ami miatt a színház színvonala csökkenni látszik. 
Vezető bábszínészek hagyják el minden évben a 
színházat — az idei évadban is ez történt — és hoz
nak létre kis bábszínházakat, családi műhelyeket, 
megtartva, sőt gyakran emelve is a szakmai nívót. 
Vetélytársa is akadt a Bóbitának, a Pécsi Harmadik 
Színházban immár több éve rendszeresen jönnek 
létre gyermekelőadások, több előadásból álló, nagyon 
vegyes színvonalú gyermekbérlettel is rendelkeznek. 
Mindez valami új koncepciót kényszerít a Bóbita 
Bábszínházra, ám eddig annak nyomait sem véltem 
felfedezni.

A fesztivál másik nagy tapasztalata: a bábosok 
hite csökkenni látszik bábjaikban. Zömében szöveg- 
és színészcentrikus előadások mutatkoztak be. A báb
színpadokon feltárul a lehetőség a szavakkal nem 
közölhető lelki tartalmak megmutatására. Lehetőség 
van sugallni, sejtetni a legősibb közös nyelv, a moz
dulatok által, s így együtt gondolkodni másokkal.
A báb elmozdulásából tevődik össze a gondolat, így 
a mimikamentes, való világtól kihasított területen 
egyre bonyolultabb viszonyok és lehetőségek kerül
hetnek elő, ám egy túlbeszélt előadás a lassú 
kigubancolódási folyamat helyett egyszerűen átvágja 
a gubancot, s ezzel az egyéni felfedezőút izgalmait 
semmisíti meg. Divatkényszer talán, hogy a báb
színész mint színész látszódjon, nyílt színen játsszon, 
arcával is kommentálja az eseményeket, vagy még 
rosszabb esetben etűdszerű bábos jelenetek szövőd
nek csak az előadásba. A baj csak az, hogy a báb

színészek kisebb része alkalmas ugyanazon szintű 
prózai színészetre. Két példa: a Márkusszínház játék
stílusában természetes módon látszanak a színész
bábszínészek: Vajda Zsuzsanna, Pilári Gábor, de 
a hangsúly nem rájuk, a színészekre esik, hanem 
a bábra; ezzel szemben a Bóbita Rabló-pandúr című 
előadásában a bábszínészek prózai szerepeiket jóval 
haloványabban oldják meg, míg ha bábhoz jutnak, 
rögvest izgalmasabb az előadás. A bábművészet 
magas fokú kreativitást igényel: a társulattal rendel
kező bábszínházban kiosztásra kerülnek a szerepek, 
a kis bábszínházaknál maguk az alkotók készítik 
bábjaikat, hozzák létre a produkciót, így egészen más 
viszonyba kerülnek mind a bábjaikkal, mind az 
előadással.

Bábszínházi stílusseregszemleként is 
meghatározható a XII. Nemzetközi Felnőttbábfeszti
vál, kifejteni azonban egyszer látott előadásdömping 
alapján, melyik előadásnak milyen baja volt, 
hiábavalónak tűnő foglalatosság, ehelyett a helyben 
maradókra rótt továbbélésről tűnik fontosnak a gon
dolkodás.

A „nemzetközi” és „felnőtt” címszó állít valamit 
a fesztivál résztvevőiről, s kizár bizonyos előadásokat 
a bemutathatok köréből. Jelen esetben mégis 
átfedésbe került néhány, a gyerekelőadás-felnőtt- 
előadás peremvidékén mozgó, ide-oda tévelygő pro
dukció. Ez a válogatók identitásproblémáit mutatja fel. 
Mert mi is ma a bábszínház? Mekkora a bábszínész 
önbecsülése? Szélsőségek között ingadozhatunk: 
egyórás gyermekmegőrző, illetve elhivatott, autonóm 
alkotóművészek közössége.

Választhatunk a kicsiny gyertyát fellobbantó, 
a végtelen sötét mélysége előtt játszó bábszínész 
(Lénárt András: Con Anima) és az önmaga 
karikatúráját utánzó, alkalmi blaszfémiáit kérkedve, 
önünneplő módon elővezető bábszínészek közül 
(Figurina Bábszínház: Microcircus). Választhatunk, 
és a döntés nehéz. Egyikük játéka a fény árnyékának 
játéka, másikukéban nincsenek viszonylatok, nincsen 
semmi, csak a hatásvadász, könnyű nevetésre ingerlő 
trükksorozat. E kettősség irányában haladhatunk 
tovább. Lehetőség van a vidám és szomorú párosítás 
szerint vizsgálódni, vagy az ironikus és komoly párt is 
vehetjük előbbre. Komoly képpel lehet unalmas evi
denciákat kimondani (Harlekin Bábszínház: 
Engedjétek hozzám jönni a szavakat), és egyetlen

Wilde és Vogel Bábszínház (Németország) 
Exit című Hamlet-adaptációja

gyertya fényében egyetlen bábművésznek úgy ját
szani, hogy elhiggyük, mozdulatai csak így követhetik 
egymást, másképp sehogyan sem. A gyertya 
imbolygó fénye magába szívja környezete sötétjét, 
az egynemű közegből viszonylatok lesznek, a néző 
tekintetét odavonzza a fény.

A koncepció, legyen bármilyen, mint jó-rossz 
általánosság velünk tart az előadás folyamán, kézen 
fog, s velünk bolyong az unalom tévelyítő labirintu
saiban éppúgy, mint az öröm perceiben. Agresszív 
módon alárendeli az egyedi tulajdonságokat, 
homogénné teszi a produkciót.
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A befogadó fogalmi eszközei csődöt mondhatnak 
bizonyos helyzetekben, de ha az előadás, a színész, 
a mozgató rendelkezik bizonyos többlettel, valami 
köznapi fogalmaink alá nem rendelhető tulajdonság
gal, ha az előadás többdimenziós irányultsága meg
nyílik szemeink előtt, akkor ami az egyik oldalról 
ismerős, az a másik oldalról ismeretlen, rejtélyes 
vonássá válik, egy s ugyanaz a dolog ellentmondó 
vonásokkal dúsul. A különösség az előadás viszony- 
rendszerében vert gyökeret, magyarázható, de 
sohasem teljesen. Ezzel szemben az egyszerűen 
leírható dolgok elvesztik érdekességüket. Létrejöhet-e 
a bábszínész, bábja és a közönség között külön-külön 
is dialógus (trialógus)? A Wilde és Vogel Bábszínház 
(Németország) Ex/fcímű Hamlet-adaptációjának 
hatása ilyen volt. Egy bábszínész és egy gitáros lány. 
Színpad a színpadon, műfaji keveredés, több- 
nyelvűség, lenyűgöző bábtechnika. Nem egykönnyen 
leírható előadást láthattunk, egy kiugró tehetség 
totális színház-hatású önmegvalósítását.

A Drak Színház (Csehország) Pokolba a két 
családdal című Rómeó és Júlia-előadása két báb
tradíció együttéléséről mutatott példát, a csoport 
összhangjáról, technikai megoldások kifinomult
ságáról. Ezoterikus és zárt szépséget tárt elénk 
a Pannalal’s Puppets (Svájc) A Kék érintése című 
előadásukkal. A versenyt nem is velük, hanem hazai 
produkciókkal kell felvennie a magyarországi báb
színészeknek. Pécsről négy fesztiválrésztvevő mutat
ta be előadásait. Dékány Ágnes performance-nak 
talán nevezhető, hosszan elnyújtott, unalomba fúlt 
kísérlete egy hajléktalan nő álmait prezentálta. 
Nagyságrenddel jobban sikerült a Bóbita Rabló
pandúrja, amely a fesztiválra már elfáradt, formán 
kívül került, amúgy sem túl izgalmas előadás volt. 
Azonban a Márkusszínház és a Titiri Színház kiugró 
produkciót hozott létre. Számomra kérdéses, miért 
nem lehet ezt a színvonalat a Bóbitán belül is követni.

A Márkusszínház utcai produkcióiban a vásári 
bábjáték, a commedia dell’arte eszköztárából idéz,

Kovács Géza előadása: 
Akárki a Purgateátriumban

Kassák Lajos: Ólomvitézek 
(Rendező: Almási Tóth András)

s hoz létre egy izgalmas színházi előadást. Petőfi 
Sándor A helység kalapácsa című művét 
szcenírozták, s jött létre egy olyan előadás, amelynek 
keretében felnőtt és gyermek megtalálta a maga 
számára szórakoztatót. A Titiri Színház friss 
kezdeményezés, előadásuk a Mi a manó címet viseli. 
Nehéz egyértelműen felnőtt előadásnak nevezni 
a manóprüttyögést, manónyávogást, sapkakergetést 
és egyéb pajkosságokat, de az egész olyan bájjal 
rendelkezett, ami nehezen adható vissza szavakkal.
A bábok és a színészek olyan szoros összeforrottság- 
ban tárták ki a kicsiny manólélek rejtelmeit, hogy azon 
a közönség könnyesre nevette, vinnyogta magát.
Ez az előadás, miként a Márkusszínházé is, felnőtt
nek, gyerekeknek egyaránt megadja, ami jár. Mert 
jó színházi előadás. Olyan produkció, amelyet 
következetesen, koncepció köré építettek fel, s ahhoz 
ragaszkodtak.

A XII. Pécsi Nemzetközi Felnőttbábfesztiválhoz 
hat kiállítás kapcsolódott, ezekből kiemelkedő volt 
A Bóbita 40 éve című, melyen fényképek, bábok és 
színpadképek sorakoztak, ahogy a pécsi, baranyai 
Báb’A Míves Egyesület kiállítása cím alatt futó tárlat 
is magasszintű műhelymunkáról tanúskodott, az 
egyesület alapítása óta eltelt két évben létrehozott 
bábokból válogattak. Nagyobb várakozást keltett, mint 
hatást ért el a ’70-es években nagy sikert aratott 
Kalevala epizód bemutatása, érdekes, hogy a

Pink Floyd-zene felett nem járt el az idő. A negyven
éves hagyomány — zenére komponált szöveg nélküli 
bábfantáziák — továbbélésre egy őszi produkcióban, 
a Diótörőben lesz lehetőség, mely Csajkovszkij 
zenéjére készül.

Á fesztiválrendezésnek Pécsett immár divatja 
van, s jövője is. Pécs városa által az immár Pro 
Communitate emlékéremmel is jutalmazott Bóbita 
Bábszínház 43 éves korában története legszínvona
lasabb Nemzetközi Felnőttbábfesztiválját rendezheti 
meg, mivel tőlünk jó nyolcszáz kilométerre rendezik 
meg e terület világtalálkozóját. ■
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Pozsgai Zsolt:
Boldog Asztrik küldetése G Á L L O S  O R S O L Y A  

Pécsváradi vár 
2001. augusztus 18.

Boldog Asztrik
küldetése

Színházat avattak 2001. augusztus 18-án, Pécstől 
egy kőhajításnyira, a pécsváradi várban. Minden 
előzmény nélkül történt az esemény egy olyan 
helyszínen, ahol azelőtt soha nem volt színház. 
Pozsgai Zsolt Boldog Asztrik küldetése című 
történelmi játékát a szerző rendezésében adták 
elő a Pesti Magyar Színház művészei.

A történelmi falak ugyan szolgáltak díszletéül nem 
egy politikai rendezvénynek az utolsó tizenhárom 
évben, de a színjátszás istennője mostanáig nem vert 
tanyát közöttük. Néhány pécsváradi, a vár szerelme

se i persze régóta hisznek abban, hogy ezen a várud
varon igazi színházi előadásokat lehet és kell ren
dezni nyári estéken. Nem üvöltő tömegrendez
vényeket, sem nyári tingli-tanglit, hanem nyári szín
házat -  lobogó fáklyákkal, a vár ormán megjelenő 
köpenyes alakkal, erkélyjelenettel, bajvívással és 
kórussal. Ahogy művelik azt nyaranta Európa-szerte 
olasz és skót, német és spanyol várakban, a görög és 
római színházakról nem is beszélve. A klasszikus 
opera és dráma mellett egy sajátos műfaj is 
megelevenedik ilyenkor a valódi díszletek között, a 
történelmi játék, amely mintegy megeleveníti a hely 
szellemét, a valaha ott megfordult történelmi alakokat. 
A történelmi emlékhely, a turisztikai látványosság 
néhány estére átváltozik, valóban kulisszává, a 
„történelem színpadává” lesz, amelyen színészek 
elevenítenek meg valaha élt személyeket.

A darab felkérésre, megrendelésre született ide, 
erre a helyszínre és erre az alkalomra. Bokor Béla, a 
Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke dédelgetett egy 
tervet 1999 táján: darabot akart íratni Asztrik apátról 
és azt előadatni a pécsváradi várban, a millennium 
keretében. Zsáli János, Pécsvárad polgármestere és 
a képviselő-testület tetszéssel fogadta a tervet. 
Pozsgai Zsoltot kérték fel a mű megírására.

Pozsgait megragadta a helyszín, de nem a most 
ünnepelt eseményeket, nem az állam- és a monos
toralapítás korát, Asztrik nagy pillanatát választotta, 
amint Istvánnak odanyújtja, a fejére teszi a koronát 
(mint legutóbb Melocco Miklós esztergomi emlék
művén), hanem az István halála utáni zavaros időket. 
Amikor minden és mindenki megkérdőjeleződik, 
amikor a nagy történelmi személyiség halála után 
valakit trónra kell emelni, akár az egykori halálos 
ellenség fiát, Endrét.

A hely ismerőit váratlanul érte, hogy Pozsgai 
Zsolt, aki nemcsak szerzője, hanem rendezője is a 
műnek, a vár északnyugati sarkát szemelte ki színhe
lyül. Ez az épületegyüttes legrégebbi, X-XI. századi 
vagyis korabeli része, ahol harmincméternyi színpad, 
rendkívül izgalmas játéktér kínálkozott. A díszletet 
maga a vár adta, a középkori bejárattól fel a várfalon

a „szakállszárítóig”. Volt lépcső, amelyen vonulni 
lehetett, és erkély, melyről a király lekiálthatott. 
Fáklyák lobogtak és denevérek suhantak. Szerepelt 
a kőtár egy gyönyörű darabja. A fontos üzenetet hor
dozó, az előadást tovább lendítő megszólalásokat a 
rendező kiemelte a színpad központi teréből, és ma
gasabbra, a bejárathoz helyezte, konkrétan is más 
világításba állítva az elhangzottakat.

Megfelelő karéj kínálkozott a 450 személyes 
nézőtér számára is, amit a Pécsi Nemzeti Színház 
szakemberei alakítottak ki. A fény- és hangtechnika 
alapberendezéseit a helyi Művelődési Ház adta, a 
kiegészítő reflektorokat, speciális mikrofonokat, a 
kezelőszemélyzetet ugyancsak a PNSZ.

Felvezető zeneként nem gregorián, hanem a 
keleti félteke legnagyobb fohásza hangzott fel, majd 
harci zajba és jajszóba olvadt. Zenei kíséret csak 
annyi volt, amennyi a bevezetéshez és lezáráshoz, a 
váltásokhoz szükséges. Az elősorjázó jelenetek 
tömörségükkel és drámai töltetükkel ragadták 
magukkal a színészeket és a közönséget is. Rövidek 
voltak a váltások, dinamikus és pergő az előadás 
tempója. A művészek jól mondható, mainak ható, 
ugyanakkor enyhén archaizáló szöveget kaptak a 
szerzőtől.

Az idő 1039, egy évvel István halála után. Az 
ország forrong. Alighogy megszületett, félő, hogy 
elsöprik a szomszédos nagyhatalmak. Asztrik 
Pécsvárad apátságába hívja össze azokat, akik segít
hetnének: István király özvegyét, Gizellát, akit ura és 
királya elmúlta emészt és a halála utáni pogány 
zavargások. És idehív egy „botrányos” személyt, a 
megvakított pogány lázadó, Vazul fiát, Endrét. Legyen 
ő a király, és Gizella segítsen ebben. Megérkezik az 
uralkodásra alkalmatlan és abba beleunt Orseolo 
Péter, és fokozódik a különböző érdekek ütköztetése. 
Végül Endre rááll az egyezségre.

Mindössze ennyi történik a darabban, de közben 
konfliktusok robbannak az államalapítók és a mű foly
tatói, az első és a második generáció tagjai között, az 
áldozat és feláldozó, férfi és nő, uralkodó és papok, 
világiak és egyháziak között.

A közönség teljes odaadással, nagy figyelemmel 
követte a színpadon zajló eseményeket. Szívesen pil-

avagy
Thália megérkezett 
Pécsváradra

lantott vissza az állami ünnepeken megidézett Szent 
István-i korba, melyről itt másképp beszéltek. A tulaj
don korának hatalmi harcait élte át és azt, hogy a 
nagy fordulat ezer évvel ezelőtt sem volt egyszerű. 
Pozsgai mindezt nem apologetikus tónusban mondja 
el. Nem szokott ilyen darabokat írni, bár gyakran állít 
színpadra valaha élt történelmi személyeket, 
Mindszenty Józsefet (most New Yorkban is), Lórántffy 
Zsuzsannát, Katona Józsefet, Dérynét. Nem a történ
tek vagy egy-egy tétel utólagos igazolása a célja -  azt 
már úgyis megtették százával a történelmi és politoló
giai elemzések. Inkább a történelmi fordulatban rejlő 
drámai esemény színpadra állíthatósága izgatja. A 
történelmi figurákban az emberi helyzet, az emberi 
konfliktus, az ellentmondások érdeklik, mivel ez az, 
ami színpadképes. Nem ír tételdrámát a múltról, mint 
az gyakori a magyar drámaírásban, és mint tette 
például Németh László.

Pozsgai számára István és Asztrik nem történelmi 
tablóról vagy oltárképről életre kelő alak, hanem élet 
és hatalom, feladat és lehetőség gondjaival küszködő 
mai ember. Éppen ezért nem alkalmazza az István és 
Asztrik vagy Gizella alakjával kapcsolatban elterjedt 
egyházi és politikai frazeológiát. E megközelítésektől 
teljesen függetleníti magát. Ezeket mintha nem 
ismerné vagy nem volna hajlandó ezekről tudomást 
venni. Távol tartja magát attól a beszédmódtól is, 
amellyel ma, a millennium idején Szent Istvánról szól
nak nyilvánosan. Egy frivol gesztussal Asztrikot is 
boldogként emlegeti, egyházi áldás nélkül. (A darab 
bemutatása körül támadt viharokat éppen ez a 
beszédmód váltotta ki.)

Hét személy játssza a történelmi játékot, amely 
azt mondja, így is történhetett volna.

Sztárok sorát sikerült megnyernie. Pozsgai Zsolt 
ugyanis elküldte darabját mindenféle pályázatra, 
elküldte színházaknak, a pécsinek is -  de nem kapott 
támogatást. Végül elvitte Iglódi Istvánnak, a Pesti 
Magyar Színház (a Nemzeti) igazgatójának. Neki kel
lett a darab. A színház kiállította a kosztümöket -  
Scháffer Judit remekeit. Kiderült, az évad első felében 
szabad Béres Ilona, Szakácsi Sándor, Gregor 
Bernadett, Öze Áron. Kellett egy fiatal drámai színész 
Endre szerepére. Béres Ilona ajánlotta Hayth Zoltánt, 
akit zsűrizésen látott. Ót ebben az előadásban most 
fedezi fel a szakma. Még beugrás is volt a produk
cióban: Stenczer Béla vette át az utolsó pillanatban 
Mór szerepét.

A feladat magával ragadta a színészeket, akik 
emlékezetes alakításokat nyújtottak a pécsváradi 
színházavatón. A szabad tér tág gesztusokat, nagy 
lendületet, zengő megszólalásokat kívánt. -
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A címszereplő Asztrik itt is az államalapító első 
embere, diplomata, de akinek mentenie kell, ami 
István gondolatából megvalósult. Most is nemzetmen
tés a küldetése. Ezzel a hévvel játssza őt Szakácsi 
Sándor Érdemes művész. Alakja aszkétikus, szinte 
elfogyott a szolgálatban. Gizellával való nagyjelene
tében tárulnak fel a benne zajló ellentétek: a 
kereszténység felé vezeti a népeket, de szeretné 
megőrizni tarkaságukat, Európa sokféleségét.
A testvériséget hirdeti, és meg akarja őrizni a népek 
egyéniségét is. Tudja, hogy a kereszténység felvétele 
nem valósul meg egy nemzedék alatt, és amit eltipor
nak, az is érték.

A magyar színpadok legszebb hangja, Béres 
Ilonáé szólal meg Gizella királyné személyében. 
Remekül bánik ezzel a hanggal. Észre se venni, hogy 
bánik vele. A hang szól, és gyönyörű és rég ismerős. 
Jó látni a hajdan nemzedéki jelképet jelentő 
színésznőt, amint igazi nagyasszonyként vonul be az 
ezeréves díszletek közé történelmi szerepet játszani. 
Végletes érzelmek között hánykolódó királyi özvegyet 
formál meg méltósággal és sok finom árnyalattal. Egy 
eddig nem ismert nagy tragédiát sejtet a megírt és 
megformált figura. Az előadás legemlékezetesebb 
alakítása az övé.

„... Most is nemzetmentés a küldetése. Ezzel a 
hévvel játssza őt Szakácsi Sándor Érdemes 
művész. Alakja aszkétikus, szinte elfogyott a szol
gálatban. Gizellával való nagyjelenetében tárulnak 
fel a benne zajló ellentétek..."
Gizella királynő (Béres Ilona) és Asztrik (Szakácsi 
Sándor).

Izgalmas párja a másik nőalak, Anasztázia orosz 
hercegnő, Endre felesége, aki dramaturgiai szem
pontból sajátos ízt, pezsgést hoz az előadásba. Az ifjú 
drámai hősnőt Gregor Bernadett játssza, akiről első 
pillanatban azt konstatáljuk megdöbbenve, hogy olyan 
szép, mint bármelyik világsztár. Hamar kiderül azon
ban, mennyi drámai erő buzog benne, és humora 
van. Kiváló páros a férjét alakító Endrével. Az apja 
megvakításán kesergő, a bosszú gondolatával szem
besülő majd a küldetést vállaló ifjút a szabad térbe illő 
tág gesztusokkal, gyakorta felemelt hanggal, drámai

szenvedéllyel formálja meg Hayth Zoltán. A drámai 
hős szerepével sikeresen azonosul a fiatal színész.

Őze Áron izgalmas, szélsőségeket egyesítő figu
rát jelenít meg Orseolo Péterként. Kicsit Caligula, 
kicsit III. Richárd őrületét egyesíti magában. Bolond, 
tomboló velenceit és a királyi öltözék alatt infantilisnak 
megmaradt Pétert játszik sok-sok színnel, izgalmas 
pillanatokkal. Hangja királyian harsan, majd kama- 
szosan mutál, magasba fut. Dadogással festi a király 
hangulati mélypontjait.

A premier izgalmait beugrás is fokozta. A főpró
bán lépett színre Mór pécsi püspök szerepében 
Stenczer Béla, a PNSZ művésze és adott karakteres 
alakítást. Kényes feladatot sikerült megoldania. 
Pozsgai Zsolt egy néma barátot is elhelyez a darab
ban, akinek ugyancsak fontos dramaturgiai szerepet 
ad a szereplők mozgatásában. Eöry Szabó Zsolt 
játssza, akit pécsi rádiósként, utóbb televíziós 
újságíróként ismerünk.

A darabhoz Scháffer Judit tervezett művészien 
egyénített, szépséges kosztümöket. A legfestőibbek 
persze a női ruhák voltak: a Gregor Bernadett szép
ségét kiemelő, suhogó zöld selymek vagy a Gizella 
királynő félgyászát hangsúlyozó szürke csipke és 
fekete bársony, Őze Áron szögekkel kivert ujjasa vagy 

a daliás Hayth Zoltán bőr és 
gyapjú kombinációjából készült 
öltözéke.
Hogy az előadás létrejöhetett, 
szükség volt Zsáli János pol
gármester hitére és a jó ügybe 
vetett bizalmára. Szükség volt 
Dretzky Katalinra és a 
Művelődési Ház csapatára.
A művészek úgy nyilatkoztak, 
Pécsváradon profi módon 
segítették a produkció létrejöttét. 
Csizmadia László ismét teljes 
odaadással vállalta a helyi 
felkérést a plakát, a szórólap
műsor és a jegyek elkészítésére 
— mint évek óta annyiszor, most 
is emlékbe eltehető szép grafikát 
készített. Pogány tüzekkel, tar
solylemez-motívummal, kereszt
tel és karddal, pécsváradi 
boltívekkel.
És az történt még, ami ilyenkor 
történni szokott: a vidéki városka 
élete átalakult. Megérkeztek a 
művészek, és másnap mindenki 

tudott róluk, hol laknak, hol jártak, mit ettek, és lesték 
az óhajaikat. Meghívták őket vacsorára és műterem
látogatásra. Együtt izgult velük a produkció sikeréért 
a polgármester és a pincérkedő diáklány, a boltban 
a pénztáros és a gyorssegélyt nyújtó autószerelő. 
Iparosok és hivatalnokok, vállalkozók meg a helyi 
intelligencia. És minden este sokan Pécsről. A nézők 
otthagyták egy estére a képernyőket, hogy élő 
emberek, magyar színészek mosolyát és könnyeit, 
kitöréseit és ellágyulását, felhorgadásait és összeom
lását bámulják.

így történt, hogy a várudvaron színházat avattak 
egy magyar mű ősbemutatójával, a millennium 
tiszteletére. A darabot látta mintegy 1400 néző, az 
esemény beszédtéma hetek múltán is. Azt kérdezik, 
lesz-e folytatás. Akik létrehozták, azt mondják, igen.

Szeptember 21-én, a Magyar dráma napján a 
Boldog Asztrik küldetésével nyitotta az évadot a Pesti 
Magyar Színház kamaraterme. ■

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

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

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

Filharm ónia
Tám ogatói

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

T ám o g ató in k  az a lább i foko zatok  közül 
vá laszth atnak:

Bronz fokozat 
Ezüst fokozat 
Arany fokozat 
Gyémánt fokozat 
Patrónusi fokozat

3-10 .000  Ft 
10-50.000 Ft 

50-100.000 Ft 
100-200.000 Ft

200.000 Ft felett

K edvezm ényre
jo g o su ltak
Társasági 
adóalanyokat 
megillető adóalap 
kedvezmény:

Magánszemélyeket
megillető
adókedvezmény:

K edvezm ény
m értéke
az adomány 
összegének másfél- 
szerese (150%), 
de legfeljebb 
az adózás előtti 
eredmény 20%-a

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

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

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

Filharmónia Dél-dunántúli Kht.
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Az öröm hangja 
és a félelem

— Hogyan került Pécsre?
Bécsi konzervatóriumi tanulmányaim után 

választhattam a Debreceni és a Pécsi Nemzeti 
Színház között, Pécsre szerződtem, Donizetti Falstaff 
című operájában Fenton szerepében mutatkoztam 
volna be. Két hónap múltán kiderült, hogy mégis 
elmarad, helyette Donizetti Don Pasqualéját mutattuk 
be, Békés tanár úr rendezésében, én Ernestót alakítot
tam. Amikor kiderült a darabváltás, a zenei igazgató és 
a rendező is ott ült, megkérdeztem, hogyan lehetséges 
ez? A címszereplő Gregor József szólt közbe:
— Lacikám, ez színház! — Ez a színház? — kérdez
tem, és becsuktam magam után az ajtót. Ezt a kérdést 
még évek múltán is felemlegette Békés tanár úr.
— Maradjunk meg mi is ennél a kérdésénél: 
hogyan árnyalódott a színházról alkotott fogalma 
az itt eltöltött kilenc évad alatt?

Az első négy évben operaszerepeket 
játszhattam. A markáns operatagozat létszáma az 
igazgatóváltás után csökkent, lassan más műfajokban 
kezdtünk énekelni. 1995-ig operafőszerepeket 
kaptam, utoljára a Sevillai borbélyban Almavivát. 
Hangfajomhoz illően ez volt a legnagyobb szerep, 
amit eljátszhattam. A nyitottságomból s ajánlkozásom- 
ból következően ezután musicalt is játszottam, 
először a La Mancha lovagjában a Papot, később 
operettet. Az 1995/96-os évadban debütáltam mint 
operett-bonviván, Fényes Rigó Jancsi című 
operettjében. Volt egy boszorkányseprű, amin mindig 
ott ültem, mindig én voltam valamelyik frakkban a 
főszereplő, nem panaszkodhatom a szerepeimre.
— A musical- és operettszínpad helyett mégis 
inkább operai területeken vitézkedett.

Tőlünk nyugatabbra e műfajokban is 
képzett énekesekben gondolkodnak, úgy véltem, 
nekem is lehet itt helyem. Önmagam kipróbálása 
vonzott, a kísérletezés. Kilenc év összegezéseként 
kimondható: operaénekes vagyok.
— Elszerződéséhez milyen okok vezettek?

Évek óta érzem már: szükséges a 
megújulás. Hogy a lelkem felfrissüljön. Nem szemé
lyes okok, nem sérelmek, nem egzisztenciális bajok 
miatt. Természetes folyamat, minden megváltozik. 
Friss információk, új kihívások, új partnerek kellenek 
a továbblépésemhez.
— A Pécsi Nemzeti Színházban opera-, operett-, 
musicalszerepeket alakított, de részt vett kortárs 
operák előadásaiban is. Összeférnek ezek?

A bécsi éveim alatt havonta volt kortárs 
művekből koncertünk, gyakran a zeneszerzők tanítot
ták be a műveket. Az első fellépésem is ehhez 
kötődik, a Szkénében Litván Gábor Halhatatlan tette
sek című művében. Ha nem vonzódnék a kortárs 
zenéhez, olyan lenne, mintha egy író nem olvasna 
kortárs prózát. Abnormális, ha csak muzeális

értékekkel foglalkozunk, nem elégít ki, ha egy XVII. 
századi operát felújítunk.
— A kortárs művek iránti pécsi fogékonyság 
„tetőpontjának” lehet nevezni egy Csontváry 
múzeumbeli koncertet, ahol egy helyi zeneszerző 
és kétéves kislánya alkotta a népes 
vendégsereget, akár ők is felléphettek volna.
Mi lehet az oka az érdektelenségnek?

A ’90-es években leszűkült az előadó
művészet bemutatkozási köre. Bizonyos intézmények 
megtartották a rendezvényszervezési jogot, és ha 
ezek látókörébe a kortárs művészet nem fér bele, 
akkor nehéz elhitetni a polgársággal, hogy ez őket 
is érinti. Abszurdnak bizonyult, hogy valaki komolyan 
ráálljon erre a vonalra, csak azért, mert ez hiányzik 
Pécsről, és szükség lenne rá, ám sajnos ezt csak 
az előadók gondolták így. Nem csak Pécsett, hanem 
országosan sem jut elég lehetőség vokális kortárs 
kamarazene élő bemutatása.
— A pécsi operaelőadásokat az utóbbi években 
prózai igénnyel rendezték. Az operaénekesnek is 
játszania kell, mint a prózai színészeknek. Ez 
énekesként milyen nehézségekkel jár?

Az operaszövegkönyv nem egy prózai szín
darab. Az opera az opera. Színműként nem állná meg 
a helyét, az elvarratlan szálak csak azért kellenek 
bele, hogy egy hangszín, egy szerepkör megszólal
hasson, a zenei összhatás teljes legyen. Az opera 
koncertigényű zene, néha koncertszerűén is előad
ják, tehát így is kell megszólalnia. A koncertigényű 
zenére komponálja rá az énekes a szerepét, a 
zenében helyezi el magát, ez az operaszínészet.
A koncertigényű zenéhez koncertigényű hang is kell, 
ennek a karbantartása más igényeket vet fel, mint 
színészek esetében. Az opera is színpadi műfaj, 
a cselekmény és a bonyodalmak mellett a színpadi 
hitelességhez a megfelelő hangon kell megszólalnia 
az operának, ez az alap, ezután lehet elkezdeni dol
gozni a darab rendezésével. Olyan helyzetekbe kell 
hozni az énekest, hogy a legmegfelelőbb testhely
zetbe kerüljön az énekléshez. Szempontnak kell 
lennie a rendezésben, hogy megtörténjenek a zenei 
folyamatok. A játék már csak ezután következhet.
— Az énekes legszebb éke a hangja. Számomra 
kétséges, hogy egy operai hang meddig képes 
büntetlenül napi két operettet kiénekelni, mondjuk 
évi 50-80 előadást, néha még musicalre váltani is 
muszáj... Mi történik ilyenkor az énekhanggal?

A hang roppant érzékeny műszer, mindenre 
reagál, az emberi pszichére, külső körülményekre. 
Soha nem lehet egy diszpozíció ugyanaz, ezért határt 
kell szabni. Ezt az énekesnek magának kell tudnia. 
Nem tudjuk, hogy mit eredményez, ha a természet 
ellen dolgozunk. Szívesen csináljuk, de az izomtónus 
könnyen kárt szenved. Az énekes nem dolgozhat

Beszélgetés 
Haramza László 
operaénekessel

a tartalékaiból. 
Nem lehet min
dennap
végkimerülésig 
edzeni, az amor
tizációt ered
ményez, és 
szenvedést. Az 

éneklés, mint egy megemelt lelkűiét, az öröm hangja. 
Ha ebbe görcs, kínlódás keveredik, az ellentétes a 
muzsikálás szellemével.
— Milyen érzelmekkel távozik és hová?

A felújított Budapesti Operettszínházhoz. 
Operai igényű operett-szerepeket kaptam. Pécsett 
szinte minden műfajban kipróbálhattam magam, vár
játéktól a passióig, kortárs zenétől a musicalig, 
operett, opera, bábjáték... Felmértem a város 
akusztikáját. Teljes mértékben felhatalmazva érzem 
magam, hogy itt folytassam, amit abbahagytam. Mert 
a váltásom lényege a játék folytatása. A színházi min
dennapokban kialakulnak bizonyos kommunikációs 
reflexek, miképpen kell valamit túlélni, diplomatikus
nak maradni vele szemben. Ez nem feltétlenül szük
séges. Erre számtalan színházi példa rácáfolt már.
A színész -  az operaénekes és a prózai színész 
lényege egy -  arra teszi fel az életét, hogy játsszon. 
Ha bekapcsol a túlélési reflex, vége a színháznak. 
Többet ér egy kisebb helyiségben az arc felvillanása, 
mint a nagyban elmosódottnak lenni. Hiszek a kísér
letezésben.
— Megfogalmazható valami cél, amit el szeretne 
érni?

Olyan darabban játszani, ami örömet okoz. 
Lefaragni mindent, ami nem ad lelki telítettséget, amit 
nem lehet a művészet rangjára emelni. A hierarchia 
rám is hatott, hajtott a kényszer, jó referenciát 
szerezni. Ma már el tudom dobni ezt a kényes és 
görcsös referenciaszerzési igényt, a skalpvadászati 
ösztönt. Az érdekel, hogy örömöm leljem abban, 
amiben benne vagyok, és akkor a művészi siker is 
megjön. Amikor látom azt, hogyan élnek énekesek, 
vérzik a szívem. Hiába szeretne jobbat kihozni 
magából, ő is érzi, hogy rossz, de már nem tud vál
toztatni, elhasználódott. Régen lámpaláznak gondol
tam a reflektoroktól, a színpadi jelenléttől való félel
met, ma azt látom, hogy a rendszer valakinek teljes 
lényét elhasználja, s mégsem él ember módjára, a 
túlélésért reszket. A színpadon óriási ellenségünk a 
be nem vallott félelem. Nincs okunk arra, hogy féljünk. 
Se egymástól, se a színpadi anyagtól, se egziszten
ciálisan. Amikor a művészet rangjához nem illő 
túlélési technikák épülnek be, akkor a görcs minden
napossá válik, s ez gyökerestül semmisíti meg az 
önkifejezést. Megmarad a puszta létezés. Ehelyett 
választottam az örömöt. ■
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VI. Kortárs magyar fotográfia
Pécsi galériák K Ó T A I  P É T E R
2001. szeptember 14-15-16.

fel. A meghatározó egyéniségek alkotásai egy többé- 
kevésbé jól körülhatárolható „stíluson" belül mozog
tak. Jellemzőjük a különféle archaikus képkészítési 
eljárások, valamint saját készítésű kamerák használa
ta. Képeik festőies hatásúak, gyakoriak a barokkos 
csendéletek és a színpadias jelenetek, vagy a 
redukált, absztrakt szín- és formavilág, az aprólékos, 
elmélyültebb szemlélődést igénylő kis képméret, 
anyagszerűség és a manufakturális képkészítés. Az 
„irányzat” emblematikus figurájaként Kerekes Gáboit 
lehetne említeni. A Pécsett kiállító művészek közül -  
többek között — Minyó Szert Károly vagy Újvári 
Gábor művei készültek ilyen felfogásban.

Az elmúlt egy-két évben kezdtek megjelenni olyan 
fotográfiák, amelyek alapvetően más felfogásban 
illetve technikával készültek, és amelyeket most itt 
Pécsett is számos kép reprezentál.

A legszembeötlőbb ezeknek a nagyításoknak a 
mérete: nagyságuk folytán azonnal bevonnak a kép 
saját világába — fel kell adnunk a kép virtuális terén 
való kívülmaradás lehetőségének illúzióját. Haris 
László printjein a keretük sem lényeges többé: a kép 
bármelyik irányba folytatható lenne, tetszőleges része 
kinagyítva egy újabb képet eredményezne.

A technika rohamos fejlődésével a számítógépes 
képfeldolgozás egyre elterjedtebbé válik. Ez koránt
sem jelenti azonban a hagyományos fotográfia 
halálát. A médiumra való reflexió ugyanis rendkívül 
hangsúlyos ezeken a képeken. Éppúgy, ahogy eddig 
festészet és fotó viszonyára (megkülönböztethető- 
ségére, XIX. századi szimbiózisukra), úgy most a 
számítógépes manipuláció és valóság viszonyára, 
virtuális és valóságos terek, ezüstszemcsék és 
pixelek különbségére kérdeznek rá ezek a képek.
Mert például nem tűnnek-e Marsaiké Péter képein 
Maris „részletei" egyre inkább a Mars részleteinek?

De talán összetettebben vetnek fel ehhez hasonló 
kérdéseket Csíkvári Péter digitális-kemikális képei. 
Egyetlen szétválaszthatatlan egységbe olvad nála a 
grafikussá váló fotó és a fotórealisztikus számítógép-

Haris László: E 3 1996

Marsaiké Péter: Maris. 
Részletek, 2001

Apokaliptikus hangulatban kezdődik a Kortárs magyar 
fotográfia rendezvénye, nemcsak az aktuális világ- 
események miatt, hanem a rendező Mecseki 
Fotóklubnak a kiállítások katalógusához írott 
bevezetőjében is, ahol „értékrendek káoszáról” és 
„felfordult” világról olvashatunk. Ez nyomta rá a 
bélyegét a Dante Caféban tartott beszélgetésre is,

ahol Kiss Sándor esztéta provokatív megnyilatkozásai 
akár érdekesek is lehettek volna, ha valódi beszél
getés alakul ki belőlük. Mert például az, hogy a foto
gráfiát mennyire alakítja az „élet”, és mennyire alakítja 
az a valóságot, érdekes kérdések, de — ha a kiállított 
műveket szembesítjük ezzel — a mai magyar fotográ
fia ilyen szempontból unalmasnak mondható — ám 

más (nem ennyire gyakorlati) szem
pontból rendkívül izgalmasnak is!
Az izgalmát pedig az a szituáció 
adja — a környezetünk fokozódó 
medializálódása —, amit a már 
említett katalógus-bevezető kárhoz
tat: a televízió és számítógép 
hatása, amelyek (véli a bevezető) 
mint valamiféle ördögi praktikák 
a fotográfia „lassú és keserves” 
kimúlását fogják okozni. Holott elég 
megtekinteni (például) a Pécsi 
Galéria kiállítását, hogy belássuk: 
maguk a művek ennél a szembeál
lításnál jóval összetettebb válaszo
kat és kérdéseket adhatnak az új 
technológiák kihívásaira.
A ’90-es évek eleje után ugyanis — 
úgy tűnik — mostanában zajlik újra 
mélyrehatóbb változás a magyar 
művészi fényképezésben. Az akkori 
radikális átrendeződés nyomán sok, 
nagyon jó kvalitású fotográfus tűnt

Göbölyös Luca: Cím nélkül 3., 2000
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grafika -  mindez egy barokk festmény küllemét 
öltve...

Hasonlóan izgalmasnak tűntek számomra 
Hamarits Zsolt fotói. Nála ugyanis nagyon sajátos 
módon vetődik fel az új és régi médiumok 
kereszteződése. Az Analóg redukció című sorozatá
nak — mint a szerző írja — „lényege a hagyományos, 
professzionális (analóg) technikával maximális képi 
redukciók létrehozása a tárgyi világban mindennemű 
utólagos beavatkozás, képmódosító eljárás alkal
mazása nélkül, totális szembehelyezkedés a digitális 
technikával...’’. De legnagyobb meglepetésünkre az 
így létrejövő kép, megfosztva a környezete adta jelen
tésétől, kísértetiesen hasonlítani kezd a monitorok 
csupasz világára, a Windowsban található ikonokra... 
De éppígy bánik el -  egy ironikus gesztussal -  René 
Magritte (az illúziók festőjének) milliószor idézett 
képeivel, a „kalappal” és a „pipával”.

Szilágyi Lenke fotója

Hamarits Zsolt: Analóg redukció

Minyó Szert Károly munkája (lent)

jegyeknek az újraírására lehet példa Szilágyi Lenke 
munkássága. Szilágyi a maga nagyon sajátos módján 
értelmezi át a szociofotót. A nagylátószög nála első
sorban a műfaj felidézését jelenti — a kompozíciók 
kiegyenlítettsége és a személyes érintettség érzése 
ugyanis újragondolásra késztetheti a nézőt a szocio- 
fotó hagyományos távolságtartó, elidegenítő és 
személytelen ábrázolásával szemben.

Vegyes érzéseket kelthet a szemlélőben a Kortárs 
magyar fotográfia kiállítássorozata: a befutott, „nagy" 
nevek mellett alig ismert helyi fotósok is kiállítanak; 
elkoptatott ábrázolásmódokkal éppúgy találkozunk, 
mint színvonalas újítókkal. Úgy tűnik, a rendezvény 
nem tudja igazából meghatározni saját szerepét 
a hazai kiállítások között. A kiállító művészek kivá
lasztása és műveik száma esetlegesnek tűnik: nem 
tudja bemutatni sem a kanonizált fotográfusok hazai 
spektrumát, sem a periférikus kezdeményezéseket. 
Egy jobban körülhatárolt koncepció talán több 
egyediséget adna a rendezvénynek, amely így igazán 
különleges eseménnyé válhatna. ■

Végképp megfosztva őket bármiféle új jelentés 
tulajdonításának lehetőségétől a pipa vagy a kalap 
„örökölt" jelentése magára maradva csupán a jelen
tések végtelen, uralhatatlan láncolatát indítja el.

Érdekes módon újította meg képi világát Vékás 
Magdolna is. Korábban kék vagy barna tónusú ciano- 
típiáit ismerhettük, amelyeket múlt századi techniká
val készített el. A most bemutatott képein az átlátszó 
film mögé helyezett tükör és a régi épületbelsők 
a fotográfia kialakulásának kezdetét, a dagerrotípia 
fényezett hátlapja elé helyezett negatív képét idézik 
meg. Míg azonban korábbi képein a régi eljárás pon
tos követése, imitációja volt hangsúlyos, a mostani 
képein már inkább szimulációról beszélhetnénk.

A kiállítások megtekintése arról győzheti meg 
a látogatót, hogy nemcsak (nemzetközi mércével 
mérve is) minőségben, de változatosságban is egyre 
gazdagabbá válik a magyar fotográfia. Teljesen új 
irányzatok is kezdenek meghonosodni, amelyek alig 
támaszkodhatnak hazai előzményekre. Gondoljunk 
például Orbán György fotóira, aki a konceptuális 
művészet és a tömegművészet eszközeit használja.

De a változatosság „egyidejű egyidejűtlen- 
ségeket” is jelent, vagyis azt, hogy sok alkotó egy 
korábbi esztétikai gondolkodás jegyében alkot, így 
képeik nem képesek igazán párbeszédet folytatni 
a jelenkori valósággal.

A Szellemkép Szabadiskolához tartozó 
nagyszámú alkotó -  sajnos -  ilyen szempontból 
közös nevezőre hozható. Képeikre erősen rányomja 
bélyegét az avantgarde-ból örökölt látásmód: a torzult 
perspektíva, a képmező éles elvágása vagy a 
groteszk látásmód. Ezeknek a felszínessé vált stílus-
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Szemben az arculattal
A szakács felelőssége 

—  avagy a kínálat alakítja a keresletet?

Közhely ma már: a televízió sokféle dolgot közvetíthet 
a néző felé. Híreket, esemény-dokumentumokat, hely
színi közvetítéseket, szórakoztató műsorokat, film- és 
egyéb művészeti alkotásokat, mindezek kommentárja
it, és létfenntartás okán természetesen reklámokat.
Ez így igen tágas közeg, de talán szétválasztható 
speciális elemekre. A hírek, események, szórakoztató 
műsorok legtöbb esetben egy tv-s szervezet teljesít
ményei, így azok tartalmi, formai meghatározása a 
vezetés-szerkesztés feladata. A filmek és művészeti 
alkotások kész produktumok, így azok kiválasztásá
val, műsorra tűzésével célszerűen lehet alakítani az 
adó karakterét. A reklámokat külön kell kezelnünk, 
hisz azok legtöbb esetben szintén külső produkciók, 
de ezek sugárzása nem elsősorban koncepcionális, 
hanem létkérdés. Egy olyan rendszer, mint a televízi
ózás, sajnos majdnem egyirányú kommunikáció, a 
néző nem nagyon szólhat bele, mit és milyen formá
ban sugározzon egy-egy adó. így van ez a filmek és 
a műsorok tekintetében éppúgy, mint az arculat vo
natkozásában. Azt mondhatná erre az olvasó, hogy a 
nézettségi mutatók jelzik a tulajdonosoknak, hogy mit, 
mikor és hogyan kell sugároznia, a mai adókínálatból 
könnyen lehet választani, csak a jók maradhatnak 
fenn. Ez egyfelől igaz: ha nem tetszik egy film, vagy 
műsor, akkor elkapcsolunk egy másik adóra, a sok 
közül talán találunk valami jót, valami érdekeset. 
Ebben a versenyben csak az maradhat fenn, aki az 
éppen aktuális, nagy nézótömeg által igényelt divatot 
tudja kielégíteni. Ha csak azt mondom, a kereslet 
meghatározza a kínálatot, akkor a reális gazdasági 
érdekeket nézem. Ez sok területen elég is, de talán 
nem elég a kultúrában, a művészetekben. A hatvanas 
évektől, a technikai civilizáció kialakulásával egy új, 
globális kultúra jött létre a maga naturalisztikus észjá
rásával. A világ puszta kommunikációs hálózattá ala
kult, minden nyílt, nyilvános és hozzáférhető. Ennek 
a hálózatnak egy szelete a televíziózás is, sőt az 
utóbbi időben talán egyik legjelentősebb része. Ez

„Önök a Pécs TV 
kísérleti adását 

látják.”
a kommunikációs massza átvette a vallás szerepét és 
kijelenthetjük, hogy a médiák, a szórakoztatóipar elér
te azt a szintet, amit „kritikus tömegnek” szoktak ne
vezni. Ez az erő igenis meghatározza az emberek túl
nyomó többségének gondolkodását és vizuális/zenei 
kultúráját. Mindezért nagy hangsúlyt szükséges fek
tetni nemcsak a tartalomra, hanem a formára is, és 
a gazdasági érdekek mellett figyelembe kell venni 
ennek az „új vallásnak” emberiségalakító erejét.

A konyhafőnök ajánlata: Mecsekaljai 
vegyestál új módra -  INFO TV

Pécs városának és vonzáskörzetének egyik legfonto
sabb hírforrása, a Pécs TV adása szeptember elejétől 
új köntösben jelenik meg a képernyőn. A vezetés na
gyot gondolt, és belevágott egy nagy, szerfelett sok 
kockázatot rejtegető újításba, miszerint az országban 
először a városi televíziók közül életre hív egy Info- 
tévét. Amikor elterjedt a híre annak, hogy a Pécs TV 
új keretben fog megjelenni, sokan megörültek, hiszen 
az évekkel ezelőtt kialakított design kissé idejétmúlttá 
vált, leginkább a házi videofilmesek műsoraira emlé
keztetve. Türelmetlenül vártuk, mi lesz a nagy vállal
kozás eredménye. Bevallom, lemaradtam a gyermek 
„születéséről”, az adás első néhány napjában nem 
kerültem tv-közelbe. Amint megláttam, nyomban el is 
keseredtem. így van ez, ha az ember nagyon vár va
lamit, és reménykedik, hogy az új, a más valami na
gyon jó lesz.

Előétel —  A lógó

A régi lógó három golyóján sokat gondolkodtam, mit is 
jelképeznek, milyen kapcsolatban vannak Péccsel, a 
Mecsekkel, a tv-vel. Nem sokra jutottam. Az új lógó 
alkotója és/vagy a Pécs TV vezetése nyilván nem

akart elvetni egy bevezetett jelet, így az új lógó is erre 
épül. Három karika, három különböző rövidülésben 
jelzett lukas cső, talán a hold három fázisa, esetleg 
egy szemgolyó mozgásának szakaszábrái. Sajnos 
ezúttal sem lehet nyomára akadni a legmegengedőbb 
képzettársítások ellenére sem annak, hogy mi az 
összefüggés Pécs, esetleg a tv és a lógó között. Egy 
lógó funkciója az, hogy kevés eszközzel kifejezze 
hordozó közegét, vizuális esszencia, melyre ránézve 
azonnal azonosíthatjuk tulajdonosát. Jelentéstani 
szempontból eleve negatív értelmű minden lukas for
ma. A lógó a legtöbbet megjelenő reklámeleme egy 
cégnek, így nagyon fontos a szín és forma. Ehhez 
kell valójában igazodnia a majdani teljes arculatnak. 
Lehetséges más út is, a lógó is kialakulhat a progra
mok sugallta, meglévő imázsból.

A Pécs TV lógójában a színösszeállítás megfelel 
a többi design-elem hangulatának: a világos krém és 
a kékeslila szín keveréke. A keverékszínek finom sze
mélyessége nem szerencsés az objektivitást sugárzó 
előadásmódok, a hírelemek dominanciája közepette. 
Gyengítik az objektivitás pozícióit. A krémszín pasz- 
tellje mellett a harsány, liláskék kissé fanyar és mint 
később bizonyítható is lesz, nehéz bármely más 
elemmel kapcsolódni hozzá. A forma, mint már emlí
tettük, nem kapcsolódik semmivel a tv-hez, csak az 
előző lógót idézi fel (és egy merész gondolat a hol
dakkal kapcsolatban: a félhold lehet, hogy a török 
időkre emlékező tv nosztalgiája? Előrelátás netán?) 
Mindemellett a Pécs TV felirat a lógóban szinte mel
lőz minden grafikai hatást, holott ez lenne a lógóban 
az információközlő, az emlékeztető, a magával raga- 
dóan elegáns szöveg-jel kombináció. Itt sajnálatosan 
szervetlen, fantáziátlan cégjelkép csupán, aminél sok
kal jobbakat lát az ember tejeszacskón, macskatápos 
dobozon stb..

A köret —  Hátterek, VIS-ek

Az info-tv háttereiről nem sok jót lehet mondani, a 
kékeslilás-krémszínű alaptónust itt-ott áttörő fények, 
elkenések alkotta összhatásra leginkább az élettelen
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jelző illene. Határozatlan, bizonytalan színhatások, 
furcsa arányú osztatokkal, vonalakkal. Egy háttérnek 
olyannak kéne lennie, hogy fel se tűnjön, de mégis 
érdekes legyen. Emelje ki az előtérben történő ese
ményeket. Ez itt sajnálatosan nem következik be, és 
meglehetősen nehéz öltözni ehhez a háttérhez. Jelen 
esetben még a „levegősség” érzékeltetésére nélkülöz
hetetlen térhatás is igen problematikus, mert ez a ki
csit ködszerű, ide-oda folyó festék-fény öntet csak le
beg, nem lehet tudni, hol a határa az illúziónak és a 
yalóságnak. Ez sem információszerű. De eddig nem 
is lenne baj, ha a megjelenő információkat ezzel a le
begéssel nem préselné szinte rá a képernyő elejére. 
Úgy érezzük, e ponton visszatér a lógóban említett 
hiba, a design-elemek és a szöveg kohéziójának 
hiánya.

A különböző műsorok bevezető, elválasztó és le
záró kis VIS-ei a már leírt színeket alkalmazva külön
böző méretű gömbökkel, és az éppen szükséges fel
iratokkal játszanak. Akinek csak csekély jártassága 
van a háromdimenziós modellezés és grafika készíté
sében, már az is állíthatja, hogy az itt látott mozgások 
döntő részét megtalálhatjuk a különböző 3D-s progra
mok minta-fájljai között, ugyanúgy, mint a szövegani
mációkat. Ettől persze még lehetett volna feszesebb, 
határozottabb formakombinációkat létrehozni. A sze
mélyes „művésziség” melankolikus hangsúlyai semmi
képpen nem kedveznek annak a pattogós, tömör és 
szervezett tartalomnak, amit érzésünk szerint a Pécs 
Tv megcélzott. Egyszerűen úgy érdektelen és jellegte
len a felvonultatott vizuális karakter, hogy ellenszen
vessé teszi magát a tisztes szándékot is. A képernyő 
„szélesvásznú” osztása ismét egy újabb, nem kis 
mértékben ellentmondásos — mert öncélú — design
hatás.

A vegyestái — arányok, 
avagy hol, miből, mennyit, mikor?

A televízió képernyője -  ellentétben a számítógép 
monitorával -  olyan adott terület, melynek kereteit 
a legtöbb esetben nem lehet túllépni, és ez a korlát 
meglehetősen nagy kihívás a televíziós designerek 
számára. A számítógépes grafika, legyen az két- vagy 
háromdimenziós, nem feltétlenül kell hogy alkalmaz
kodjon az éppen látható képernyőmérethez, sőt az 
internetes alkalmazásokban a gördíthető képernyő 
használata teljesen elfogadott, így az alkalmazott ele
mek kilóghatnak a képernyőből. A televíziózás mai 
technikai színvonalán ez lehetetlen. A felhasználó, 
vagyis a néző azt látja és ott, ahova a készítők elhe
lyezték. Nincsenek átméretezések, kis ablakok, gördí
tések, csak a kész kép. Az info-tévé küldetésében ta
lán a majdani felhasználó által irányított képernyőbe
osztás előhírnöke lehet, de nem látjuk értelmét annak, 
hogy ezt megvalósítsuk a funkció nélkül.

Az info-tévé képernyőosztása a folyamatosan vál
tozó hírek-információk, és a kis képernyős műsor kö
zötti felosztás eredménye. Van hét területünk, melyek 
közül négy mozog, és van egy alsó kis semleges csík, 
mely -  egyedülállóan -  funkciótlan a többihez képest, 
nyitva hagyva a képernyő alját, mintha mehetnénk le
felé is. A hétből négy mozgó rész (három hír és a 
műsor) túlzás. És itt bukkan elő az a mély ellentmon
dás, ami az egész átalakulás, az info-tévés „filozófia” 
tévedését jelzi. Amellett, hogy sajnos a híranyag és 
a vetített műsor kevés, és így a 24 órás műsoridőben 
rendkívül sok az ismétlés, nincs szükség az informá
ciók itt gyakorolt mértékű tömörítésére, miközben az 
éppen vetített anyaghoz semmiféle kiegészítő infor
mációt nem kapunk, holott talán az lenne az info-tévé 
legnagyobb lehetősége, hogy szöveges kommentá
rokkal képes követni a képszerűen közvetített adato

kat. Az általános hírek, információk inkább teletext 
típusúak, egyik sem olyan fontos, hogy állandóan 
képernyőn kéne lennie, ugyanakkor rettenetesen 
megosztja a figyelmet is, így — bár szimpatikus szán
dékok alkották meg őket -  egyik sem lesz lényeges. 
És nincs veszélyesebb egy médiában, mint a mellé
kessé válás.

A minap egy kiváló természetfilmet láthattunk, 
illetve láthattunk volna a belső kisképernyón, de a kép 
mellett már többször olvasott hírek megállás nélkül fu
tottak újra és újra, úgy, hogy igazán csak a nagy kép
ernyőn élvezhető természetfilmet ebben a megerő
szakolt formátumban, a számítógépes képernyő 
szemlélőjének pozíciójából, közelről láthattuk csak 
rendesen.

Mindamellett, hogy a rendelkezésre álló hír és 
műsoranyag mellett nincs értelme a képernyő mérték
telen felosztásának, nézzük meg a szóban forgó terü
letek arányait. A függőleges osztás és a vízszintes 
osztások ritmusa zavaró, mert túl sok van belőlük, 
belső arányaik diszharmonikusak. Már szemmértékre 
hagyatkozva is bizonyított az előbbi állítás. A váltako
zó hírek mozgása is a zavaró események közé tarto
zik, a két váltakozó hírblokk és az alsó szövegszalag 
ritmusa szinte felbillenti a képet az együttes mozgás
kor. A kisképernyő -  a legtöbb megvizsgált készülék 
esetében -  szorosan a bal oldalhoz simul. A hátterek
kel kapcsolatban említett szín- és tónusprobléma en
nél az elemnél is fennáll, az úsztatott, nagy teret sej
tető háttér előtt papírvékonyságúnak hat a képernyő. 
Talán egy kis keret helyre rakná, de csak akkor, ha 
teljes egészében körbefogná azt. A bal oldali keret hi
ánya jelen állapotban a befejezetlenség hangsúlyozá
sára jó csak. Véleményünk szerint az info tévé megje
lenésében a műsorok számára a jelenleginél nagyobb 
képméret, (ezeket nagy képernyőre komponálták) és 
kevesebb tördeléssel közölt, célirányosabb informáci
óra lenne szükség. És minthogy a reklámok amúgy is

teljes képernyőt követelnek, talán lehetne törekedni 
arra, hogy az interaktivitás lehetőségének megterem
téséig a valóban élvezhető nagy formátumot használ
ják. Itt is igaz a mondás: a kevesebb több.

Stúdió, avagy a vendéglő

A design-váltás elérte a stúdiót is. Új háttér és új pul
tok kerültek a régiek helyére. De nézzük először ismét 
a hátteret. Egy nagy, négyzet alakú, bluebox techno
lógiára alkalmas terület határozza meg a képet, két 
oldalán egy-egy félkör, valószínű a lógó hármas köré
nek visszajátszása, a „stílusegység" megteremtése 
okán. Eddig ez jól is van, a bluebox technológia elen
gedhetetlen része a mai televíziózásnak. A megjelení
tett képek egyelőre az info-tévéből ismert hátterekből, 
a lógóból és a VIS-ek elemeiből állnak, de későbbiek
ben biztosan használni fogják másra is. Ez különösen 
akkor lesz jó, ha egy megfelelő keretrendszert alkal
maznak. Most még a terület egy kicsit nagy, de néz
zük meg, mi jön ki abból, ha elébe helyezik a pultokat 
és a közreműködőket.
A két, álló és ülő beszélgető pultrendszer nagyon ha
sonló, ovális, illetve lekerekített téglalap alakú, fa ha
tású anyagával a háttér design krém színéhez illesz
kedik. A forma viszont az eddig látottakhoz sehogyan 
nem illeszkedik. Tökéletesen alkalmatlannak látszó 
bútorok, ráadásul az előlapokon elhelyezett függőle
ges csíkozás, mely pontosan a bútorok közepén van, 
üti a többi elem osztásritmusát. A beszélgetős dupla 
pultnál nem látjuk értelmét, hogy az egyik alacso
nyabb, mint a másik, nagyon furcsa, amikor a vendé
gek lába kilátszik az asztal mögül. A két pult távol is 
van egymástól, melyeket utólag kiegészítettek egy kis 
oszlopszerű valamivel, melynek funkciójáról nincs bi
zonyosságunk, de teljes képnél ez sem takarja a hát
térben lévő bluebox falat. Az ekkor kilátszó kis csíkok 
azt a hatást keltik, mintha rosszul rakták volna le a
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bútort, vagy rossz helyre állt volna a kamera. A televí
ziókban általában nem szokták mutatni a pultok alját 
— mert nincs értelme —, de itt ezek is látszanak a kis 
lábacskáikkal, sőt a padlón megjelenő fények is kive
hetőek a háttérben. A két pult középvonalában erős 
reflektorfény látszik a padlón, szintén nem tudni mi 
célból, talán csak a nagy üresség kitöltésére. A blue- 
box falat kiegészítő két félkör önmagában jó forma
kombináció, de a műsorvezető, illetve a vendégek 
a legtöbb kameraállásnál igen zavaros vizuális kör
nyezetbe kerülnek, a háttérformák, azok íves illeszke
dései ugyanis a legkülönfélébb helyeken vágnak bele 
az emberi kontúrokba. Maga a bluebox rész határo
zott négyzetével üti az ebben a térben alkalmazott 
gömbölyű formákat, talán az egész háttér két félkör 
és négyzet ellentéte feloldható lenne a lógó hármas 
kör beosztásának alkalmazása. Az egész valami be- 
fejezetlenségében befejezett stúdió képét idézi, olyat, 
mint amilyent rendkívüli helyzetekkor szoktak ideigle
nesen létrehozni bizonyos esemény helyszínén.

Fizetünk —  avagy a számla

Ha valaki eddig elolvasta az írást, azt gondolhatja, 
hogy alapvetően valamilyen ellenség szemével néz
tem a Pécs TV műsorait, olyanként, mint akinek sem
mi sem tetszik. Nem így van. Mint azt a bevezetőben 
is írtam, nagy várakozással tekintettem a változások 
elé. Szeretném, ha a televíziónk minél színvonala
sabb, jobb, modernebb, így példateremtő lenne 
Magyarországon a városi televíziók számára. Tudo
másom szerint még nincs kész a teljes anyag, így 
annak változásához remélem, írásom is segítséget 
nyújt. Megjegyzem ugyanakkor, hogy egy nem telje
sen kész művet közszemlére tenni meglehetősen 
kockázatos, még ha deklaráltan kísérleti adás keretei 
között történik is. Talán ráért volna még egy hónapot 
a bevezetés.

Sajnos, mint már annyiszor városunk és az or
szág történetében, ez a munka sem pályáztatás útján 
valósult meg. Ismert, hogy sem a város, sem a Pécs 
TV nem áll jól anyagilag, de a pályáztatás nem min
dig érint anyagi megfontolásokat. Városunkban, a ré
gióban, az országban több idős és fiatal, tapasztalt, 
vagy csak fiatalon gondolatgazdag és eredeti művész 
látott volna fantáziát egy új kor új televíziójának meg
formálásában. Nem adtunk esélyt nekik, ezért a mos
tani arculat láttán állandósult kérdésünk marad, hogy 
hányán tudták volna ezt a feladatot pontosabban, 
határozottabban, szellemesebben, üdébben, néző- 
barátibb módon megoldani. Ha már annyi mindenben 
nem tudtnunk alakítani környezetünkön, és ezáltal 
magunkon, akkor legalább itt, és most, a még nyitott 
lehetőségek közelében próbáljuk meghatározni kultu
rális környezetünket, válogassunk, javítsunk rajta.
A saját érdekünkben! ■
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Megjelent a Kerényi Károly szerkesztette Sziget 
l-lll. 1935-1939 reprintje és a Hamvas Béla élet

műfolyam 18. kötete, benne a Szigetben hajdan 
publikált tanulmányokkal.

Egy sziget mindenképpen különös képződmény, 
bárhol legyen is. Zajló folyókanyarulatban, tengeren, 
esetleg valahol a történelemben, a szellem világe
gyetemében. Tanulmánykötetre vonatkoztatva, a 
sziget gondolata a gondolat szigete lehet. A részben 
Pécsett szerkesztett esszé-antológia-sorozatot 
a különlegességeknek kijáró tisztelettel lapozgatva 
egyre erősödik az ember érzése afelől, hogy a közel
múlt történelmi kurzusainak mindegyikében szükség 
volt az ilyen szigetekre. Egyben az is nyomban 
feltűnik, hogy ahogyan a magyar teoretikus gondol
kodás sohasem esett teljes egészében egybe azzal, 
amit európai értelemben filozófiának tekintettek, e 
téren ezúttal sem tapasztalható változás. Olykor írók, 
máskor uralkodók, politikusok művelték nálunk a 
filozófiát, a szereptévesztő teoretikusok pedig irodal
mat próbáltak művelni. Akadtak viszont együttállások 
is, amikor helyükre kerülhettek a dolgok. Persze egy- 
egy név esetében ma sem könnyű eldönteni, ki tiszte
lendő viselőjében elsősorban, az író vagy a gondol
kodó. Erre való tekintettel a szigeti szerzők egyes teo
retikus, ugyanakkor irodalmi kulcsszavainál meg kell 
állni egy pillanatra. Németh Lászlónál, a Minőség for
radalma és a Tanú című folyóirat egyszemélyes 
szerzőjénél az élettevékenység kulcsszava az erősen 
morális töltésű „üdvösségharc”. Ez egyben arra is 
utal, hogy mivel a teológiailag értelmezett, kegyelem 
általi üdvösség az általános értékvesztés áldozatává 
lett, Némethnél ezáltal válhatott ez idő tájt központi 
terminussá. Hamvasnál pedig — semmilyen tekintet
ben nem álltak túlságosan közel egymáshoz — a kor 
emberének puszta létében, élettevékenységében, 
mentális mivoltában benne rejlő, azzal együtt járó 
„létrontás’’ tér vissza folytonosan, mint az 
értékvesztésre utaló kulcsszó. Szerb Antal pedig 
eleve „csak” az esszéisztikus régiókba kívánt íróként 
behatolni, mégis az értékvesztés sorscsapásaként 
vált mártírjává ama diabolikus bestialitásnak, amely 
máig hatóan kölcsönöz aggasztó időszerűséget e fura 
szellemi kör bezárulásának. A filozófiai kulcskife
jezések tehát hiányoznak, miközben mindenünnen 
a válság, a válságtünetek jelenléte regisztrálható.

A Szigetben eme válságjelenségekkel való szem
benézésre hajdan egybegyűlt szerzői gárda nemcsak 
az európai filozófiát ismerte és tekintette filozófiának, 
hanem ilyen vagy olyan megérintettséggel a Kelet 
gondolati univerzumát is. Illendő azt is figyelembe 
venni, hogy annak az európaitól való gyökeres 
eltérésével ugyancsak tisztában voltak. Szintetizáló 
törekvéseiket sem rejtették véka alá, sőt elsődlegesen 
ennek igyekeztek hangot adni többek között a Keré
nyi által egybeszerkesztett esszéfüzérek, a Sziget 
köteteiben is. Ez az önmagát ily módon megjelenítő 
gondolkodói kör abban mindenképpen egységes, 
hogy szerintük bármilyen helyzet-meghatározásnak, 
bármilyen közösen követendő cél megjelölésének 
a kezdet, az ősállapot, a Tradíció számbavételével, 
meghatározásával kell elkezdődnie. A szigeti koncep
ció elsődleges alapvetése ez volt. Ami ebből a 
folyamatosra tervezett antológia-sorozat, folyóirat 
mindössze három kötetében megvalósult, alig több, 
mint egy, a késői hamvasi értelemben vett 
Hagyomány távoli tájaira vetett futó pillantás. Viszont 
a maga idejében ez sem volt kevés. Már az is 
figyelemre méltó, hogy egyáltalán kialakulhatott egy 
magyarországi csoport, amely úgy kísérelte meg 
önmaga interpretációját, hogy az európaisággal való 
egyneműségét is kifejezésre tudta juttatni.

A Sziget még mindig nincs igazán tudomásul
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véve, amolyan rejtelmes, kis kultúrtörténeti csemege, 
egy korszak kacatjai mögött lapuló titkos szenzáció. 
Utaltunk rá, a Sziget egyetemes kultúrtörténeti jelkép. 
Benne van mindenekelőtt az elkülönülés, a távolság, 
a titokzatosság és a menedék. A legfontosabb értékek 
oltalma, menekítő helye. A XX. század ama pillanatai
ban, amikor az európai kultúra egésze látszott 
végérvényesen odaveszni a kor kataklizmáiban, 
amikor maga a gondolkodás lehetetlenült el, különös 
jelentőséget kapott az ilyen értelemben vett sziget 
mint menedék. Kerényi Károly és szellemi köre 
megérdemelnék, hogy megrendítő törekvésük végre 
reflektorfénybe kerüljön a Sziget I. II. III. című, 
Pécshez is erősen kötődő kötetei révén. Van azonban 
egy olyan érzésünk, hogy, mint annyiszor, ezúttal is 
süketeknek hegedültek a magyar virtuózok, többek 
között Dobrovics Aladár, Gulyás Pál, Hamvas Béla, 
Kerényi Károly, Németh László, Szerb Antal.

Mi az, amit ez a gondolkodói kör megcélzott, mi 
az, amit a kötetek szerzői voltaképpen kerestek? 
Alapvetően a végveszélybe került, az életből immár 
kiiktatott értékrend. Az az európaiság, amit maga 
Európa látszott likvidálni. Az értékrend és amin ez 
az értékrend hajdan nyugodott, az alap, az eredet.
A valamikori magasan fejlett, őseredeti állapot.
A Tradíció, amit az ő szemükben mindenekelőtt 
a görögség testesített meg. Azt keresték, aminek 
pusztulását Hamvas létrontásnak nevezett, amelynek 
a tényeit más módon, másként értelmezve Németh 
László Tanúja is rögzített, és aminek hatályon kívül 
helyezése Szerb Antalt fizikálisán megsemmisítette.
A tradíció definiálása, ezáltal ismételten időszerűvé 
tétele azonban még nem a Németh László-féle 
minőség forradalma, legföljebb az újraéledés első, 
kétségtelenül igen fontos fázisa lehetett volna. A 
Sziget csillagszórós esszéi és eszméi nem keltettek 
különösebb feltűnést a maguk idejében. A figyelmet 
sokkal inkább magára vonta a kénköves gázaival 
közelgő újabb pokol, a második világháború. Azóta is 
időről időre kikerülnek a szigeti gondolatok 
látókörünkből, hogy azután ismét felbukkanjanak 
korunk le-föl hullámzó távlataiban, távlattalanságában.

A huszadik század nagy értékvesztései, önfelszá
moló világháborúi megkérdőjelezték az egész addigi 
fejlődést. Már az első világháború egyetlen ideát, 
szellemi produktumot sem hagyott sértetlenül. Kerényi 
Károly és barátai mindezt regisztrálva az ókori 
kultúrák eszmeköreiben, az európaiság fundamentális 
alapjaként felfogott görögségben látták az egyetlen 
lehetséges fogódzót. Eme vonulat képviselői szerint 
a zátonyra futott magyar gondolkodás számára a 
görögség felénk áramló szelleme lehetett volna 
egyedül képes és alkalmas arra, hogy ha foly- 
tathatóvá nem is, de ismét élhetővé váljon az élet.
Ez a „zátony" és a „sziget" közötti lényegi különb
ségeket is érzékelteti.

A fejlődésről való gondolkodásnak több tradi
cionális irányzata él ma is egymás mellett. Egyikük ez 
a közvetlenül mögöttünk lévő évtizedekben is talán a 
leginkább veszélyesnek érzett és ezért háttérbe szorí
tott platonizáló vonulat. Azért válhatott nemkívá

natossá, mert egy teljes filozófiai egészet jelenített 
meg, amelyben rendszerszerűen, értékükön és 
megfelelő helyükön helyezkedtek el az alkotóelemek. 
A szigeti okfejtések szerint az utolsó igazán 
működőképes világ az archaikus görögség alkotása 
volt, az a világ, ami még épnek, egésznek tetszett. 
Mint alapeszmére, erre alapozódtak a Kerényi köré 
gyűlt teoretikusok alaptendenciái, erre alapozódtak 
Hamvas akkori esszéi, és ehhez kapcsolódott hosszú 
ideig Németh László írói, gondolkodói munkássága is. 
Ebből a körből igazi iskolát azonban egyedül Hamvas 
Béla tudott teremteni, jóllehet csak élete kései 
éveiben adatott meg neki az öntörvényű, folyamatos 
alkotás lehetősége. Nem véletlen, hogy műveinek 
nagy hányada most kerül első ízben a nyilvánosság 
elé. A Dúl Antal szerkesztette életműfolyam 18. kötete 
Sziget címszó alatt végre tartalmazza a Kerényi- 
antológiákban szereplő tanulmányokat is.

A filozófiai és az ezen belüli etikai, esztétikai 
vonulatok Hamvasnál is a Nyugat és a Kelet 
szellemiségének konvergenciáját célozzák meg azál
tal, hogy egyben lehetséges valódi szülőhelyünk nagy 
tradícióit, szemléletmódját is igyekszik látókörünkbe 
vonni. Ez a Kelet általi megérintettség nála teljesedik 
ki legerőteljesebben. Az integráció azonban — ma 
már tudjuk — kevés. Introgációvá kell válnia. Anélkül, 
hogy a kultúra bensővé válna, meg sem ismerhető. 
Ugyanez vonatkozik a tőlünk távol eső, ősi alapokra, 
az eredetre is. Hamvas vonalán még el lehet látni 
egészen Körösi Csorna Sándorig. És azon túl. Az 
igazi szigeti gondolat elévülhetetlenségére vall, hogy 
oly módon irányul a hagyomány, az egyetemes nagy 
tradíció keresésére, ahogyan azzal a modern filozófia, 
legutóbb például Nyíri Kristóf hagyományértelmezé
sében találkozhattunk A hagyomány filozófiája című 
kötetében. Fura, kései, mégis aktuális összecsen- 
gések lelhetők fel itt. Nyíri a tradíció nyomvonalán 
a szóbeliség és az írásbeliség vizsgálatakor a bibliai 
Ezdrás Isten törvénykönyvéből való felolvasása kap
csán idézi: „Hiszen a betű öl, a lélek pedig éltet.” 
Hamvas már a Szigetben megjelent, Az írás plato
nizmusa című esszéjében azt mondja: „az ember 
akkor kezdett el írni, amikor az élet teljessége már 
hiányzott... A végleges megértésnek nincs szüksége 
beszédre. A lényeg mindig az elbeszélhetetlenben 
van... A beszéd az érzést lehűti, a gondolatot ella- 
posítja, a tettet megfosztja lendületétől. Ez a szónoki 
életrombolás a beszéd démonizmusa. De a beszéd 
még mindig életszerű az írás mellett. A beszéd ki
foszt, az írásban ezen felül még van valami gonosz...” 
Nem akármilyen megállapítások ezek az interneten 
azóta univerzálisan uralkodóvá vált verbális kommu
nikációról annak a figyelembevételével sem, hogy 
akkoriban viszont már igen messze elhallatszottak 
Európában az olasz és a német fasiszta vezérek 
mennydörgő szónoklatai. Kerényinek a Tudósoknak 
való címmel írott bevezető tanulmánya feszültségtől 
izzó sorai a központból a szigeti gondolat határvidékei 
felé irányulnak: „Tetőpontról beszélhetünk ma: 
a tudomány Magyarországon talán még sohasem 
állott ily magasan mint szaktudás, részletkutatás,

összefoglalás... 
ugyanakkor mintha 
mégis mélyponton vol
nánk!” Mintha ismét
időszerű volna az intelem: „Elvész az én népem, 
mert tudomány nélkül való.” Hamvas viszont másutt 
a szakralitásból kiszakadt és attól eltávolodott 
tudomány végletesen pozitivista szcientizmusát 
végzetes zsákutcának nevezi. A Sziget-beli Brueghel- 
esszéjében a meglepő módon ismét az emberöltővel 
későbbi, a filozófiához mint tudományhoz bizonnyal 
autentikusabban közelítő Nyíri Kristóf Wittgeinstein- 
hez kapcsolódó képelméleti fejtegetéseire 
emlékeztetőén a kép és az őskép összefüggéseit 
kutatva megállapítja, hogy a kép már a barlanglakok
nál, „azaz ősképként is mágia: a nem-jelenlévőnek 
jelenlévővé való tétele”. Brueghel kapcsán a korábban 
többször említett értékvesztés hátterének elemzésé
ből kiindulva a borzadály ősképi ábrázolatait elemzi, 
annak első, elementáris képi megnyilvánulásaiban 
a beszéd démonizmusához társuló diabolikusságot 
ragadva meg, magának a modern művészetnek is 
egyes tendenciáit, mint tudatos életrombolást éri 
tetten.

Németh László Sziget és alkotás című 
esszéjében a reá olyannyira jellemző módon lelkes 
hangú megállapítást tesz: „A görög kultúra olyasvala
mi volt, mint a vér, amely az egész néptestben jár- 
mozog, s nem olyan mint a zsír, amely egy helyen 
halmozódik fel kilós koloncokban. ...Kevés fogalmunk 
van minékünk arról, mi férhetett el egy ilyen nép élő 
emlékezetében..."

1935-ben jelent meg a Sziget első kötete. Az 
első kötet szerkesztőségeként és kiadóhivatalaként 
Budapest II., Kapy utca 10. van feltüntetve, a nyomdai 
munkát Lobi Dávid és Fia végezte Budapesten.
A következő 1936-ban ugyanebben a nyomdában 
készült, a hátsó belső borítón az olvasható, hogy 
a Sziget emblémája a címlapon a stemma (munka- 
közösségünk: „koszorúnk") dionüszoszi és apollóni 
ágba foglalt kezdőbetűje. Továbbá: A szerkesztő-ség 
és kiadóhivatal címe: Pécs, Tettye-dűlő 5. A harmadik 
és egyben az utolsó évfolyam viszont csak három 
évvel később, 1939-ben látott napvilágot, a főiskolai 
nyomda nyomtatta Pápán. Csak annyi szerepel 
benne, hogy a kötetet Kerényi Károly adta ki.

Volt elképzelés a kilátásba helyezett folytatásról 
is, de ma már az is csodaszámba veendő, hogy 
mindebből akkor, ott egyáltalán ennyi is megvalósul
hatott. Távolodván az időben, a Sziget jelentősége 
egyre növekszik. Micsoda drámák húzódhatnak meg 
a három kötet évszámai mögött! Hogy aztán szinte 
értelmezhetetlenné váljon mindaz, ami addig és ami 
azóta történt. A Sziget persze ezzel nem fejeződik be, 
nem zárul le. Ma is élnek, hatnak, munkálkodnak 
a szigeti gondolatok. ■

(Sziget /-///. 1935-1939, Orpheusz Kiadó, Budapest. 
Hamvas Béta: A láthatatlan történet, Sziget (esszék), 
1935-1936, Medio Kiadó)
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Képzőművészet, színház, táncművészet, zene

Szemle
„Mi mindenkitől különbözünk...”

A Tanac táncegyüttesről
a most kiadott zágrábi koncert-CD
kapcsán

Szávai József {az együttes művészeti vezetője): 
különbözünk a mi fajtánktól, mert egy horvátorszá

gi horvát együttes csak hazai táncokat táncol, ami 
érthető is. Eddig lőttek rájuk, most végre váiialhatják 
önmagukat. Különbözünk a magyarországi horvát 
hagyományőrző együttesektől, mert ők csak a saját 
táncanyagukat adják elő, ilyen értelemben mi nem 
vagyunk hagyományőrzők, hisz nem csak horvát 
kultúrával foglalkozunk, de amit gyökereinkből 
merítünk, annak kíméletlenül a végére járunk.”

Nehéz a Tanacot definiálni. Aki már látta őket, 
egyet biztosan tud róluk: amivel foglalkoznak, azt 
magas szinten teszik. Ezt jelzik eredményeik: a szá
mos nívódíj, a háromszori kiváló minősítés, és az 
utóbbiak elnyeréséért kapott Martin György 
Emlékplakett... A másik dolog, amire gondolva az 
ember kissé zavarba jön, az együttes hovatartozása. 
Tudjuk, manapság már nem kötelező valahova tar
tozni, a legtöbb együttesnél ez hiányzik, de ha valakit 
kisebbséginek mondanak, azt külön kell számba 
venni. A Tanac története elválaszthatatlan ettől a 
kisebbségi léttől. Együtt változott, formálódott a dél- 
szlávsággal, az ottani konfliktusoknak akaratlanul is 
itthoni kicsi szimbólumává vált.

„Nagy általánosságban a mai napig nem vagyunk 
teljesen elfogadott együttes, mert rossz az 
előtörténetünk. Hosszú idő alatt és nehezen kevered
tünk ki délszlávságunkból akkor, amikor már mindenki 
a saját független identitását hangsúlyozta."

Az együttes 13 éves múltja három szakaszra 
osztható. Alakulásuktól kezdődően (1988) öt évig 
a délszlávság, mint gyűjtőfogalom adta az irányvona
lat. A magyarországi délszláv nemzetiségektől, ami

azonos a volt Jugoszláviába szorított főbb 
nemzetiségekkel, állítottak színpadra táncokat. 
Kezdetben egyenlő arányban horvát illetve szerb 
anyaggal foglalkoztak, majd később került a reper
toárba szlovén, majd macedón koreográfia. A horvát 
számok nagy részét a saját szülőföld táncai tették ki, 
hisz az együttes tagságának felét mind a mai napig 
magyarországi horvát falvakból származó táncosok 
alkotják. Az ottani táncok közös gyűjtés eredményei 
a nagyszülőktől, rokonoktól. Ha lehet valamire azt 
mondani, hogy az övék, ez az, amint a nagymamák 
ruháiban, a régi táncokkal az ő szokásaikat elevenítik 
meg. Ez az ő horvátság-kultuszuk, ami — az asszimi
lációt nem tekintve — önmagában is elég összetett. 
Hisz e nép nagy része Bosznia-Hercegovinából 
települt ide. Ott viszont évszázadok során együtt éltek 
a szerbekkel. Az egymás mellett élés sok közös pon
tot hozott a kultúrákban is. így fordulhat elő, hogy egy 
olyan dal, amit a horvátság nálunk a falvakban szeret 
s magáénak tart jogosan, az esetenként szerb erede
tű. Éles határokat nem lehet a kultúrában húzni, erre 
csak a politika képes, ami gyakran nem tud alkalmaz
kodni a kulturális áthallásokhoz.

A horvát nemzetállam megalakulása új helyzetet 
teremtett. Aki nem nyilvánította ki elég gyorsan és 
egyértelműen hovatartozását, az támogatástól esett 
el. így került az akkor még táncaiban délszlávságát 
hangsúlyozó együttes tiltólistára, nem tudósítottak 
róluk a horvát nyelvű médiában Magyarországon.
Még nálunk sem engedték, hogy egy csapat fiatal ne 
a szétválást, hanem a kapcsolódási pontokat hangsú
lyozza, hogy ne szakadék, hanem híd legyen két 
sokáig együtt élő nép között. Híd, amit nem lehet 
egyszerűen felégetni, mert kapcsolatokból épült, 
olyan talapzata van, ami elbírja a szerb harmonika
hangra megszólaló horvát énekszót.

Az ötéves műsor után egy új szakasz következett 
1998-ig. Akkor kezdett az együttes Horvátországba 
utazgatni, ottani emberektől tanulni. Emellett Farkas 
Zoltánnak (Batyu) köszönhetően kapcsolatba kerültek 
a Bartók-hagyatékkal. Az így készült koreográfiák 
(pl. Avasi román) új utakat nyitottak meg.

„Az én tanítóim úgy gondolták, hogy maga a nép
tánc alkalmas arra, hogy legyen benne a mának szóló 
üzenet. Mindegyiküktől mást tanultunk: Dr. Iván 
Ivanéan a precíz munka felé terelt bennünket, a 
macedón Pecel Atanasovski dudás, táncos mentalitá
sával formált, Batyu, aki a leghívebben ragaszkodik a 
hagyományokhoz, a táncszínház felé vezetett, az átai 
Matusek Laci bácsi pedig csak annyit mondott: 
legyetek jók.”

Törést a '98-as év hozott. Tíz-tizenöt ember kivált 
az együttesből, miután kimondódott, hogy egy-két 
évig nem lesz szerb koreográfia, s nyilvánvalóvá vált, 
hogy az a régi állapot, amiben a két nemzetiség 
egymás nyakába borult, nem jön vissza már. 
Jugoszlávia szétesésével szertefoszlott az addig élő 
„kis nyugat vagyunk” büszkesége, s lesüllyedt a „fejbe 
verős Balkánba”.

„Nehéz volt a táncosoknak elfogadni, akik 
szerették a szerbet, hogy ez egy darabig nem lesz.
Ha viszont ezt is táncoltunk, azt mondták, nem 
vagyunk horvátok, ami már csak az együttes nagy 
részének származását tekintve sem volt igaz."

Azóta a kiváltak egy része megalapította a Dukát 
Táncegyüttest csak szerb táncokkal. A Tanac ezt is 
túlélte. Két évre rá, 2000-ben újra elnyerték a kiváló 
minősítést, s azóta tart az együttes harmadik sza
kasza, amit a művészeti vezető, Szávai József a 
csúcsként emleget.

A horvát hagyományápolás mellett a délszláv 
népek kultúrájából bolgár táncokkal is megis
merkedtek, ami technikailag köztudottan a legne
hezebb. Emellett nyitni szeretnének olyan magyar 
táncok felé, melyek ugyancsak hordozzák a lassú 
asszimilációt, a kisebbségi jelleget. A párhuzam
keresés -  a vezető szerint -  nem jelenti az együttes 
eddigi lényegének feladását. A többség azzal a céllal 
jött össze, hogy a horvát nemzetiség ügyét képviselje. 
A legjelentősebb sikereket ezzel érték el. Kiadványaik 
nagy része horvát anyagból készült.

„Erre épülünk, erre visznek a legszélesebb utak. 
De vannak mellékösvények, amikre jó és most már 
szabad letérni."

A zágrábi koncertről készült CD a Tanac első 
ottani fellépését rögzíti. Csak kilenc év után, 1997- 
ben jutottak el a horvátság fővárosába. A lemezen 
közösen szerepelnek a helybeli Iván Gorán Kovacic 
táncegyüttessel és Felsőszentmárton Korjani 
(Gyökerek) kórusával. Honnan jut eszébe egy tánc- 
együttesnek CD-kiadás? -  kérdezhetnénk, ha nem 
a Tanacról lenne szó, hisz náluk egy-egy koreográ
fiában az éneklésnek szinte nagyobb szerep jut, mint 
a táncnak. A többszólamú dallamok tisztán szólalnak 
meg, az ottani rádió által készített felvétel jó 
minőségű, a hangulat érezhető a vizualitás hiányában 
is. Megelevenedik a farsang, a Pokládé ideje, egy 
falusi búcsú, a Kermez, amiben a duda hangja, a 
kurjongatások, füttyögetés, dobbantások végletekig 
fokozzák a hangulatot. Érezni a körtánc lendületét, 
amit megakaszt egy-egy férfihang, majd újra kezdődik 
a balkáni őrület, míg minden vissza nem csendesül a 
többszólamúságba. A harmonikahang hercegszántói
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lakodalmast jelez, s a sort Dráva menti táncok zárják: 
benne a leányok beavatási énekével, közös tánccal, 
az egy ütemre megszólaló dobogásokkal, férfi
szólókkal. Az együttest a Vizin zenekar kíséri, önálló 
számukban a Sviraj dudóban (Zenélj duda) a hang
szeres lehetőségek határait feszegetik.

A koncertfelvételen érezni a közönség jó hangu
latát, ami együtt növekszik a Tanacban levő kezdeti 
görcs feloldódásával. Jól sikerült a bemutatkozás 
Zágrábban. Úgy, hogy az együttes alakulása óta 
törekedett megőrizni autonóm helyzetét, azt, hogy ne 
függjön teljes mértékben a politikai csatározásoktól, 
hogy ők maguk alakíthassák azt a képet, aminek az 
eredménye a mai Tanac.

„Egy nemzetiségi együttesnek szerintem két lovat 
kell megülni. Egyszerre kell szolgálnia mind a nép
tánc, mind a nemzetiség ügyét."

Fekete Etelka

Pécsi Kisgaléria
2001. július 27 -  augusztus 19.
Joáo Machado (Porto) plakátjai

Portugál párlat
A nagy hagyományú Pécsi Galéria és élén 

Pinczehelyi Sándor festőművész huszonöt évvel 
ezelőtt döntött arról, hogy a vizuális köznyelv 
alakításában oly nagy szerepet játszó falragasz rend
szeres programként fel fog tűnni a galéria kiállítá
sainak sorában. Ma már szükségtelen utalni arra, 
hogy e megszakítatlan erővel formálódó műfaj azóta 
is legjobb minőségeit jelenti be Pécsett. Nyáron a por
tugál falragasz-művészet egyik világszerte jól ismert 
és elismert alakja, Joáo Machado mutatta be az 
elmúlt évek lassan múzeumi remekké váló darabjai 
mellett legfrissebb munkáit. Machado Coimbrában 
született 1942-ben, az oportói művészeti iskolában 
szerzett szobrászdiplomát. A portugál nyelvterület 
országaiban rendezte első kiállításait, de az USA, 
Németország, Japán legjobb művészeti gyűjtemé
nyeibe is elkerültek a munkái. Számunkra a hetvenes 
évek közepétől, döntően a varsói nemzetközi plakát 
biennálé és a Lahtiban rendezett plakátbiennálé 
jóvoltából váltak ismertté poszterei. Se szeri, se 
száma azoknak a díjaknak, amiket plakátjaiért kapott 
a legkülönbözőbb szakmai fórumokon (Gulbenkian- 
díj, Komputerművészeti-díj, Logo Film-díj stb.) 
Mindennek megfelelően aligha okoz gondot a design
műfaj bármely publikációjában felfedezni a nevét.

Az új-régi szökőkút

A Zsolnay Kaposvárott
2001. augusztus 26-án avatták fel 
Kaposvárott, a Berzsenyi parkban, 
a Zenepavilon közelében az „új" 
Zsolnay kutat. A Kaposvári 
Városszépítő Egyesület pályázatára 
a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma kilencmillió forinttal 
járult hozzá a kút újrateremtéséhez. 
Valamennyire felesleges, valameny- 
nyire mégis magától értetődő a 
kérdés: a Zsolnay Kaposvárott? 
Tudnivaló természetesen, hogy az 
1880-as években a monarchia élénk 
városépítő mozgalmai, a Felvidék, 
Erdély, Délvidék városi színházai, 
a megújuló város- és megyeházak, 
bankok, takarékpénztárak, egyházi 
épületek egyaránt piacot jelentettek 
az ugyancsak ebben a kulturális
gazdasági hullámban megizmosodó 
Zsolnay gyár termékei számára.
A modernizáció vágyától hajtott városi 
reprezentáció igénye és a gyár piaci 
törekvései, melyek egy új termékcso
portot, a „díszműáruét” állították 
középpontba, elsősorban az építészet 
átalakulását segítették. A Zsolnay 
gyár termékeivel nem segíthetett töb
bet, mint a homlokzatok megújulását, 
de ebből a történeti Magyarország 
területén alaposan kivette a részét. 

Kaposvár kivétel volt. Rangos középületei mind a historizmus és a szecesszió után születtek meg. A most 
felújítva helyreállított Zsolnay kutat 1930-ban építették ide, majd a háború alatt összetörték, darabjait más 
célra használták fel.

A Baranya megyei Múzeumok Zsolnay kerámia kiállítása igen szemléletes és színes kínálatát adja 
azoknak a tárgyi dokumentumoknak, amelyek a nyolcvanas évektől a századfordulóig jellemezték a 
gyárban dolgozó művészek és a gyár boldogulását kereső tulajdonosok, művészek (és egy személyben 
üzletemberek) törekvéseit. És, mert az építészet téralakító természete ekkoriban még a „stílusegység” 
immár jeles építészek műtermében kutatott és kimunkált keretei között mutatkozhatott meg, a kapcsolódó 
térbeli kiterjedések „művészi" kialakítása is számos feladatot jelentett. A tennivalók sorából nem maradha
tott ki a házakkal övezett városi, és a kertekkel körülvett vidékies terek elmaradhatatlan kelléke, a szökőkút 
sem.

A kaposvári Berzsenyi parkba, az egykori szovjet emlékmű helyére állították fel még a nyáron, a múlt 
században tervezett Zsolnay szökőkutat, amely többeknek jól ismert Pécsett is. Pécsett, a Zsolnay gyár 
múzeumi rangú kertjében azért tetszik otthonosnak egy ilyen szökőkút, mert körülötte a színes mázakkal 
borított épületkerámia számos korabeli darabja áll, kerti vázák, épületdíszítő elemek, virágtartó oszlopok, 
kerti plasztikák. Az eredeti, az eklektikus historizmus ízlésvilágát oly kitűnően megjelenítő szökőkút itt 
színes, valóban meggyőző dokumentuma annak a „színes építészetnek”, amely a korszak egyik célja volt, 
s amelynek jegyében a Zsolnay gyárban oly számosán kísérleteztek a fagyálló, tűzálló kerámiákra égetett 
színes mázakkal. Éppen a Zsolnay Múzeum emeleti folyosóján láthatóak azok a romantikus-realista 
táblaképek, amelyeket fajanszlapokra, kerámiamázakkal festettek a gyárban dolgozó, különböző 
nemzetiségű művészek. A színes szökőkút tehát ennek a periódusnak, a nyolcvanas évek elejének a ter
méke. Ettől eltérő az a szökőkút, ami a Vasvári villa, a mai Pécsi Akadémiai Bizottság előterében látható.
Ez a szökőkút -  éppen úgy, mint a most felállított kaposvári -  nem rendelkezik színes, mázas festéssel.
A Kaposvárott felállított, az eredeti tervek alapján készült szökőkút újrafeldolgozás. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a Zsolnay gyár klasszikus formavilága ne tükröződnék ebben a műben. Az eredeti szökőkút 
plasztikai értékeit maradéktalanul érvényesíti az új mű, amelynek szobrászati díszeit egynemű máz borítja. 
A somogyi megyeszékhely döntése nem hivatkozhatott arra a történetileg érett városi környezetre, amely 
egy ilyen építészeti mű ideális kerete lehet. Sokkal inkább a léptékben és hangulatban egymást kiegészítő 
sokféleség megnyugtató garanciájaként került a megszépülő Kaposvár egyik központi terére.
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Sokat és méltán írtak róla, előkészített terep fogadta 
tehát Pécsett is, mégis okozott meglepetést, hiszen 
a legújabb művekről még a szakirodalmat pedánsan 
szemléző gourmandoknak sem volt fogalma.
Machado plakátművészi, festői tehetségében furcsa 
módon a szobrászképzés gyakorlatai tűnnek át 
leginkább, amennyiben a plasztikai viszonylatok leg
egyszerűbb, leginkább szűkszavú és ezért hatásos fel
mutatásával hozza létre felületeit. Hatásának legfőbb 
garanciája a kevés elemből összeállított, páratlan 
könnyedséggel komponált képszerkezet, ami amellett, 
hogy az efféle módszer eleve a plakát megkívánta 
formai követelmények legfontosabbikát, a gyors és 
egyértelmű vizuális befolyást szolgálja, olyan erede
tiséggel és formagazdagsággal párosul, ami valóban 
vonzza a szemet, egyszersmind esztétikai természetű 
szervezettsége következtében gyönyörködtet.

Tökéletesen tisztában van a vizuális jelentés, 
a minimális és teljes hangzás minőségével, mint a telt 
és lágy tónusok, a rajzosság és homogén festékfoltok 
ellentéteivel, de leginkább ezek szűkszavú együtte
sekben történő megmutatásával. Legfőbb plasztikai 
erénye a szűkszavúság. Arányérzéke megengedi 
számára a leginkább takarékos fogásokat, nemegy
szer az üres felület képezi képi mondanivalójának leg
magvasabb hányadát. Az üres felület azonban több
nyire színes, többnyire reménytelen oppozícióban 
hordoz apró, grafikai természete szerint félelmetesen 
kidolgozott motívumokat, amik így együtt nagy hatású 
dekorativitáshoz vezetnek. A Papeis Carreira 2000 
plakátjai egy újabb jelentéselemmei gazdagodtak, 
az árnyékvetéssel, aminek a segítségével a 
keletiesen pontos formák illuzionisztikus minőségűvé 
válnak. Az árnyékolás segítségével háromdimenziós 
plasztikai jelleget vesznek fel ezek a művek. Nyelve 
egyformán befogadta a geometrikus absztrakció jel
rendszerét és az orientális, de főként a japán grafikai 
művészet ornamentális megoldások iránti 
érzékenységét, valamint a számítógépes tervezésből 
következő variabilitást, permutációs lehetőségeket. 
Ritkán, de külföldi művészek és műveik esetében 
megkérdezzük: miben rejlik -  ha lehetséges ilyesmi 
ma egyáltalán -  a munkák nemzeti jellege? Miért 
számítanak portugál grafikáknak Machado poszterei? 
Mert könnyedek, mint a latin szellem más megnyil
vánulásai, derűsek, mint a mediterrán kultúra más 
teremtményei, bátrak, mint a hajósok, akik a fél vilá
got bírták egykor, és egyszerűek, mint egy olyan 
kultúrának a megtestesítői, melyben a gesztus még 
többet ér, mint a meddő bölcselkedés.

Aknai Tamás

Jakab-hegy 
2001. augusztus 5-12.
Csúcs — egy hét 
szabad művészet a hegyen

A fenti címmel megvalósult projekt már a 
negyedik a Déli Szél Kortárs Alkotói Fórum 
különleges helyszíneken zajló, kultúrkörnyezet és 
kultúrközösség egymást feltételező kapcsolatából 
kiinduló, figyelemfelkeltő, ingyenes „összművé- 
szeti” rendezvényeinek sorában. A Sétatér és 
környéke, a Nick-udvar, majd a volt Apolló mozi 
után most a természeti szépségei mellett 
egyedülálló történelmi emlékeket is rejtő Jakab- 
hegy Természetvédelmi Terület következett.

Gyenis Tibor: Művészek füstgéppel, I.
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Sokan tudják, hogy a Zsongorkő és a Babás- 
szerkövek mondateremtő, turistacsalogató képződ
ményeinek közelében találhatóak az egyetlen magyar 
alapítású szerzetesrend, a Szent Ágoston szabályza
tát átvevő pálosok első kolostorának romjai, azt már 
kevesebben, hogy jóval ennek 1225 körüli alapítása 
előtt itt állt már a korábbi remeték Szent Jakab monos
tora. De a hegy benépesedése időszámításunk előtt 
több mint ezer évvel, a késő bronzkorban kezdődött, 
amikor egy (jellegzetes temetkezési szokásairól az 
urnamezős kultúra népének nevezett) nagyobb 
embercsoport először telepedett le itt, kihasználva a 
töredezett homokkő-felszín kivételes hidrogeológiai 
viszonyait, melyeket azután a korai vaskorban tovább 
javított egy ismeretlen másik nép által emelt, elsősor
ban védelmi célokat szolgáló, 2-8 méter magas föld
sánc. A hatalmas méretei miatt az egész Kárpát
medencében egyedülálló gyűrű ugyanis jelentősen 
növeli a talaj vízmegtartó képességét, így több rés- 
és hasadékvíz raktározódik a homokkő üregeiben is. 
Halomsírok százai bizonyítják az illír-pannon nép, az 
i. e. V. századtól folyamatos és nagyszámú jelenlétét, 
és az i. e. II. században kezdődő kelta virágkort, mely 
fejlett ipari és kereskedelmi központtá tette egészen 
az időszámításunk kezdete körüli időkig, mikor vezető 
szerepét átvette a római hódítással alapított új város: 
Sopianae.

A tulajdonképpeni alkotótábor szervezőit, 
résztvevőit is főként a kultikus hangulat érintette meg.

Varga Tünde egy erdei ösvényt keresztező, az 
aljnövényzetben kialakított varázskörrel, Hegyi Csaba 
majd félórás, Meztelen szerzetes című, gyertyák közti, 
ruhátlan meditációjával ébresztettek atavisztikus tar
talmakat.

Császár Péter nem kevésbé archaikus, gyer
mekkuckót, Tarzan-fészket, vagy akár nyelvrokonaink 
lápi építkezését is egyaránt idéző, maradandóbb 
műve, egy „élőfára kombinált failak”, melynek 
elkészítése során eleven fába egyetlen szög sem 
kerül. Ez a mindenképpen egyéni „barkácsolás” 
lassan egyébként mondhatni a pesti fiatalember pro
fessziója, hiszen tízéves kora óta kísérletezik hasonló 
lakok, illetve tornyok spontán össze-eszkábálásával, 
pontos tervek nélkül, hulladék anyagból. Miután vagy 
30 munkáját pusztították el, meglepő módon 
nagyrészt erdészek, az élőfával együtt, a Fiatal 
Művészek Stúdiója Egyesület tagjaként, kiállításokkal 
tette hivatalossá magát. Jelenleg pedig az egyetlen, 
korábban semmilyen művészeti képzésben részt nem

vett Derkovits-ösztöndíjas. (Kommunikáció szakon 
végzett főiskolát.) Eddigi legnagyobb, másfél éve 
indult vállalkozása az Orczy-kert vadgesztenye
óriására álmodott, ötször öt méteres alapú failak, ahol 
exkluzív kiállítást is tervez, ezért erőátvitelen alapuló 
mechanikus lift segíti majd a feljutást. Amúgy, 
rongálóktól való félelmében, az alkotó igyekszik 
védeni műveit. Amennyire a stabilitás engedi, maga
san dolgozik. A földsánc egyik bejárata közelében 
emelt, méretes (2,5x2,5 méter alapú) kunyhója is a 
földtől körülbelül tízméternyire őrködik a nyitott szem
mel kirándulók lelki békéje felett. Egyfajta 
környezetvédelmi szemléletből sugallva, milyen 
lehetett, milyen alázatos is lehet a természethez való 
alkalmazkodás. Vallásos szeretetet árasztó művészi 
konkrétum, amely hatósági engedéllyel is rendelkezik. 
Remélhetőleg huzamosabb ideig megmarad.

Doboviczki Attila T. itt fogant videó-művészeti 
reprezentációja szintén a múltba utal. Első részében 
egy talán kelta jelmezbe bújt vándor beszél, a 
másodikban pedig „Viczki” fahasábokon való 
dobolása látható-hallható. Gépi és természetes 
hangzás csúszik egymásba. S bár Attila nem tartja 
magát művészembernek, inkább kommunikációs 
szakemberféle, mégis vállalta a közreműködést, mint 
„zenei informatikus”, Weber Kristóf tervezetében, aki 
íróbarátja, Borbély Szilárd verseinek 
megzenésítésébe fogott.

Peták Péter demonstrációja a kolostor 
újjáépítésére a negyvenes évek végén tett 
próbálkozásokat elevenítette meg, téglát hordva, 
Hegyre fel címmel, Gyenis Tibor, ismét a profánt és 
a szakrálisát összejátszató modern misztikus, beállí
tott fényképeinek címe: Művészek füstgéppel l-ll.

Hizsnyik Dénes a rossz idő miatt elmaradt 
vetítése és Weber Kristóf dalai, a happening egyéb 
dokumentumaival együtt bemutatásra kerülnek a 
Közelítés Galériában, előreláthatólag október végén.

Szükség van az alapítványok, egyesületek, 
műhelyek és informális egyesülések önszerveződé
seire ebben a régióban, példázza a szerény 
lehetőségeihez mérten viszonylag sikeres össze
jövetel.
A mozgástér az EU kulturális programjainak köszön
hetően hamarosan tágul. Kérdés, a helykereső 
fiatalok alkalmi megnyilvánulásai nyomán létrejön-e 
olyan közös esztétikai szempontrendszer, amely 
folyamatosan működtethető.

Varga Károly
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Porec, Istarska Sabornica
2001. augusztus 28 -  szeptember 29.

Pécsi képzőművészek kiállítása

Isztria, napfény, tenger, hamisítatlan mediterrán 
hangulat, mi kell még?... 19 képzőművész 43 műve 
a mecsekaljai mediterrán hangulatok városából: 
szobrászok, festők, üvegművészek, keramikusok, a 
nagy öregek, a középkorosztály és fiatalok, elismertek 
és kevésbé ismertek. Ízelítő Pécs sokszínű 
művészvilágából a szintén több mint 2000 éves Porec 
történelmi hagyományaihoz méltó helyen, a XIII. 
században épült gótikus Szent Ferenc templomban, 
melyet a barokk korban átépítettek, majd a monarchia 
idején a Regionális Parlament ünnepi nagytermeként 
funkcionált. Ma az emeleten hangversenyterem és 
kiállítóterem — felújítás, bővítés és korszerűsítés 
közben. A Poreci Nyitott Egyetem (kulturális központ) 
és a Pécsi Galéria szervezésében művészeink 
munkái váltották a 41. Annáié Confrontation and con- 
tinuity of new tendencies című izgalmas nemzetközi 
anyagát, mintegy viszonozva a tavaly decembertől 
január közepéig nálunk is kiállított 40. Annáié válo
gatását.

Az ódon ablakok, a vakító fényt áteresztő, közel 
tetőmagasságban lévő körmozaiküveg és a mennye
zetfreskó határolta különleges hangulatú terembe 
(fel)érkező látogató Pál Zoltán fekete gránitba der
medt jó méteres „Harmadik vagy negyedik csepp”-jén 
át a szobrász „Fényfogó”-ját is felfedezheti. Nyári 
Zsolt (kitárt szárnyú „Sirályba több éve a közeli Vrsar 
tengerpartján áll) fonolitból készült -  sokak érdek
lődését felkeltő -  „Test”-torzója a legújabb munkái 
közül való, csakúgy, mint „Bora” című bazalt alapra 
állított amorf homokkő feje. Kuti László két koré- 
illetve bálványszerű karcsú és érzékeny művét, a 
szintézitből készült, „Koré Vili. - Genetika” torzóját és

a lefelé csavarodó felirattal ellátott „ízisz V." faszobrát 
a női test tökéletes szépsége ihlette. Colin Foster jel
legzetes neoprimitív hatású „Angyal” szobrainak egyik 
újabb, karéliai gránitból készült XXXI. változatával 
szerepel, Rigó István pedig a szalagként körbehajlított 
„Kapcsolat” és a tömör „Tárgy negatív formá"-val fa 
térplasztikáival. Dobány Sándor „Víz és Felhő” címú 
kecses oszlopszerű, sokelemes festett porcelánjai, 
míg Molnár Sándor „Türkizben” és „Ezüstben” 
emblematikus birkafej motívumú kerámiái láthatók. 
Nagy Márta „Varratok” és „Tej és vér” című nőies, de 
erőt is kisugárzó kőcserepei szimbolikus jelentéseket 
is hordoznak. Bicsár Vendel ötletes, nikkel, réz, 
alumínium, vas és üveg felhasználásával alkotott 
„Tükör I. és II.” művei igazán látványosak. Bencsik 
István „Szoborterv I. és II.” kezet/ujjakat formázó 
pasztellképeit küldte. Valkó László „Kövek I. és II.” 
című legújabb, képzeletszülte (olaj) pszeudotájai ezen 
a sziklás tengerparti vidéken érdekes asszociációkat 
keltenek. Erdős Jánostól a tőle megszokott világos

alapra szelídítetten konstruktivista „Présház” és „Zók” 
olajfestmények láthatók, míg Lantos Ferenctői a 
„Kontraszt II. - III.” akrilképei erős színvilágukkal, 
szigorúbb rendjükkel érvényesülnek. Dechandt Antal 
„Részletek egy képzelt szoborparkból I. és II.” 
akrilképeivel és két kisebb faszobrával szerepel. 
Pinczehelyi Sándor„Kispásztor I. és II.” bárány- 
motívumú, női testet is belekeverő, nézőre kacsintó 
olaj önarcképeinek attitűdje hasonló, mint Gyenis 
Tibor első látásra nem annyira feltűnő poénokkal 
tűzdelt -  kiállításokról már ismert „Hobbigénsebészeti 
példatárának öt színes fotója. Szilágyi Szilárd 
„Halőr” és „Áldozat" -  csomagolópapírra készített -  
grafikái egy ősi rituális világba visszalépést tükröznek. 
Jegenyés János halványkékeszöld öntött üvegtéglák
ból összeállított, illetve üvegcsőből hajlított kapui 
látványos egyedi kompozíciók. Kertészti Ágnes üveg
vas kombinációi: a „Régi víz” -  kehellyé szélesedő 
zöldes üveggel zárt edénye mintha több ezer év után 
került volna ki a tenger mélyéből -  és „Vízmécses”-e 
igencsak attraktívak.

Bár nyilvánvaló, hogy a művek kiválasztásánál 
kényszerű méretkorlátok érvényesültek, de a fel
sorolásszerű áttekintésből is talán érezhető, hogy 
anyagában, stílusában és gondolkodásmódjában 
mennyire sokrétű a válogatás. Kár, hogy a gyönyörű 
mennyezetfreskót megvilágító neonokon kívül -  ezek 
mit sem értek a művek szempontjából -  más tárgy
világításra sajnos nem futotta a helyiek részéről.
Talán majd a következő állomásokon: Zágráb és 
Eszék felé vándorol a kiállítás.

Koszits Attila

A Budapest Galéria Kiállítóháza 
2001. szeptember 13 -  október 14. 
Ficzek Ferenc emlék-kiállítása

A művek beszélnek 
(„Hátrahagyott kijáratok”)

Amikor Ficzek Ferenc kiállításáról esik szó, akkor 
ebbe a beszámolóba óhatatlanul beszűrődik a szoká
sosnál kicsit személyesebb, emlékező hang is.
A Budapest Galériában ezen az őszön rendezett élet
mű-kiállítás első mellbevágó élménye az volt, hogy 
ezt az életművet mennyire nem ismertem. Mégpedig 
azért nem, mert amikor Ficzek még élt, én kisgyerek 
voltam, és csak alkalmilag, múzeumi majálisok, csalá
di vizitek és gyermeknapok alkalmával kerültem kap
csolatba -  utólag tudom csak, hogy akció- és perfor- 
mansz-dokumentumokat előkészítő művészekkel.
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A poreci 
megnyitó a 
házigazdákkal és a 
pécsi művészekkel

Ficzek Ferenc: Negatív figura, 
1982

farost, feszített vászon 
106 x 62 cm



Az akkori Pécsett a szent borzalommal figyelt 
művészettel magával pedig sejtelmesen bevilágított 
alagsori műtermekben, a villányi szoborparkban vagy 
Gellér Brúnóék tettyei házában lehetett találkozni, 
ahol az élet a gyerek számára értelemszerűen megint 
csak másról szólt (a művészet csupán, mint termé
keny unalom borzolta a naiv kedélyt).

Aztán Ficzek Ferenc 1987-ben meghalt. 
Számomra legalábbis akkor támadt csak fel, amikor 
a Paksi Képtárban egy fekete fóliával bevont reliefjé
vel találkoztam, valamikor a kilencvenes évek köze
pén. Halász Károly képtárszervezői minőségben (és 
oszlopos Pécsi Műhely-tagként) vásárolta meg a mun
kát, és talán ez volt az egyik első darabja a folyama
tosan gyarapodó Pécsi Műhely állandó kiállításnak.

Az emlegetett mű egy fali objekt, alul lágy ívben 
végződő ék-forma (Keserű Ilona beszédes kereszt 
sziluettjei is eszünkbe juthatnak), amely egyszerre 
idéz fel organikus és konstruktív, befogadó és 
dinamikus formát, szerkezetet és burkolatot, és 
amelynél az a határozott érzése támad az embernek: 
nem formagyakorlatról van szó. A favázra fölfeszített 
fekete fólia konvex-konkáv hullámzása a felszínen, 
egy érzékeny hasíték az élek találkozásánál, a matt 
fólia mérsékelt fény-játéka határozott és tiszta fogal
mak szerint rendezik — utólag is — a Ficzek keze 
alól kike-rült tárgyakat. Miközben analitikus módon 
közelít hozzájuk, nem a végső kérdésekre adható 
válaszok szigorával zárja le a vitát, hanem nyitva 
hagyja lírai megoldások, egyéni olvasatok felé is. 
Talán erre mondják azt, hogy a mű önmagáért beszél.

És ami egy műben önmagáért van, az Ficzek 
esetében olyan racionális — ismeretelméleti jelen
tőségű — alapfogalmakban ragadható meg leginkább 
mint tér, fény, tárgy, mérték, arány, transzparencia, 
mozgás és idő, ami más-más formában ezen a kiál
lításon -  egyszer-smind Ficzek életművén követhető 
és rekonstruálható szálként húzódik végig.

Nézem a képeket. Időben is az első 68—69-ből 
egy festmény. Felismerhetjük az „igazodást”, 
a kassáki képarchitektúra alapelemeit, a semleges 
háttér előtt álló, négyzetekből és téglalapokból létre
jött építményt. Ám a struktúra már „mozgásban van"; 
érezhető az az erő is, ami a homogén felületeket

Ficzek Ferenc: Lábak az ablakban, 1979 
vászon, tus 
100 x 100 cm

eltávolítja majd egymástól, átlyuggatja a felületüket, 
kijelöli azt az irányt, ami a fotografikus látásmód felé 
nyílik. A különböző fényáteresztő képességű 
„anyagok”, sziluettek, kvázi reliefek fotogramszerű 
rögzítése — még a fújt-festett, alapvetően grafikus 
eljárással létrehozott lapokon is — a látvány lassú 
alakulását célozzák meg. Ficzek maga mondja egy 
interjúban: „A fénnyel körüljárhatom az előttem lévő 
tárgyat, de annak a mozgás közben feltárulkozó 
dimenziói átmenetiek, folyamatosak, megragadhatat- 
lanok. A fényvetítéssel rögzíthetem ezeket az 
átmeneti dimenziókat, egymásra vetíthetem és 
képzelettel összeköthetem ezeket a látszólag képte
len fény-profilokat vagy árnyékprofilokat (...) A 
plasztikus realitás, a vetítés fény-árnyék realitása az 
áttetsző lemezeken az ismeretlen vizuális effektusok
nak végtelen lehetőségét nyitotta meg előttem. (...) a 
kérdés csupán az volt, hogy ... a tárgyak, eszközök, 
mozgások, szövegek interferenciáját a leghatásosabb 
szelektivitással és gazdaságossággal visszasűrítsem 
kiállítható, máshol is megmutatható, úgynevezett 
»művekbe«”.* Ficzek pontosan mondja; művet konsti- 
tuáló gondolatból indul ki, fontosnak tartja a szem
léletes és pontos kidolgozást, az anyag világi 
vonatkozásait, hogy a „test” félreérthetetlenül mű
formában, jelentést hordozó entitásként táruljon fel.
A test hordozója -  nevezzük így a kép tárgyát -  lehet

Széchenyi tér 
2001. szeptember 13.
Pécsi Napok

Tátrai-Orszáczky lemezbemutató

A huszadik század nagy hatású, kiemelkedő tehet
ségű és zenei tudású külhonba szakadt magyar 
muzsikusa, Orszáczky Miklós „Jackie" (basszus- 
gitáros, énekes, hegedűs, komponista, hangszerelő 
stb.), valamint a legelismertebb hazai gitáros, Tátrai 
Tibor Ausztráliában készült Deserted Downtown 
című közös lemezüket mutatták be a pécsi főtéren.

Orszáczky a maga korában a világ élvonalába 
tartozó Syrius ('69-től) és a Rákfogó-„műhely" vezér- 
egyéniségének számított az akkori idők legprog
resszívebb muzsikájával. Legendás Devil’s 
Masquerade/Az ördög álarcosbálja (71) című 
lemezük időtálló értékeivel alapmű, a valaha is 
magyar muzsikusok készítette egyik legjobb darab. 
Nem véletlen, hogy Ausztráliában letelepedése után 
is azonnal a legmagasabb szintre tudott kerülni: a 
Sydneyben élő muzsikust a legjobbak között jegyzik, 
számos lemezzel, különböző együttesek szólistája
ként, zenekarvezetőként. Tátrai is Syrius/Rákfogó- 
tag volt, ’72-től játszott előbbiben annak 
megszűnéséig, s azóta is számtalan formációban 
bizonyított (Generál, Skorpió, Hobó, Tátrai Bánd, 
Magyar Atom, Boomboom stb.).

Amellett, hogy Budapesten 28 év után ismét 
összehoztak egy Syrius-koncertet az eredeti felállás
ban, Jackie új társulatot szervezett erre a turnéra, 
kettejük mellé öt ausztrál muzsikust hozott a csat
lakozó három magyarhoz -  két billentyűs, két 
basszusgitáros, szaxofonos, trombitás, gitáros, 
dobos, énekesnő, vokalista tízen álltak a 
Széchenyi téren felállított nagyszínpadra. (Egy más

felállással Orszáczky '95-ben már fellépett egy pécsi 
bluesfesztiválon). A lemezbemutató azért is felkelt
hette az érdeklődést, hogy ki mire jutott az évek 
során...

Mindjárt az elején -  a miheztartás végett -  igen 
magas szintű tudásról árulkodó, mégis közérthető 
jazzrockos, funkys, bluesrockos fúziós hangszeres 
darabot nyomattak fekete groove-os beütésekkel, 
aztán a bluesos, gospeles hatásokat tükröző szám, 
a Piece of My Heart következett finom zenei 
megoldásaival, a ma már ritkán hallható Hammond 
orgona gyönyörű hangjaival. Tina Harrod (Jackie 
élettársa) katartikus élményt nyújtott eksztatikus 
énekével, a legnagyobb blues- és soul-előadók 
erényeivel -  Aretha Franklint és Janis Joplint 
egyaránt idézve. Harmadiknak a feszes funkys 
ritmusú Tátrai-szerzemény, a Confidential jött 
Orszáczky egyéni, érdes, de finom hajlításokra is 
képes szuggesztív hangjával. Érdekes, hogy a 
koncertet ülve énekelte, basszusgitározta végig, ám 
így is átütő színpadi jelenség, egyedülálló a 
muzikalitása. A Nothing bút the truth az est egyik 
legszebb bluesos beütésű darabja, Orszáczky 
énekét Tina és Jamie Winchester vokálozása tette 
teljessé, nagyon illett ide Tátrai finom játéka. 
Hasonló mélységek érződtek a kicsit borongós 
hangulatú Madeleine és a Cutting Room Floor 
darabokban, utóbbiban Tina magával ragadó blue- 
sos/jazzes „fekete" hangjával. A Seven long years 
is ráépült, latinos ritmizálással és remek jazzes 
improvizatív zongoraszólóval váltotta a hangulatot.
A Swiss Bérét rap-es indítása kicsit Frank Zappa 
megoldásait idézte, jó hangulatú pörgős darab: 
jazzrockból funkyra, latinos lüktetésre váltásokkal, 
remek elszállós fúvósszólamokkal, szájgitárhangok- 
kal tűzdelve. A Sure Thing és a Send me a doctor

Tina Harrod és Orszáczky Miklós „Jackie”

közepes ütemű rhythm and blues alapú, ugyancsak 
hatásos számok: Orszáczky szólóéneke a két 
vokalista finom támaszán, Tátrai feelinges játékán, 
visszafogott fúvós és billentyűs hangszönyegen 
szárnyalt a magasba. A Say What You Say ének- 
felelgetős kezdetű darab ritmizálása tördelésekre 
épült, s ez eredményezte azt a különleges lüktetést, 
melyen a fúvósok, a billentyűsök, gitárok jazzbe 
válthattak át, még a Hey Jude Beatles-témába is 
belekavarva. Az Oh my loneliness kicsit a Syrius- 
időket idézte felépítésével, remek váltásaival, szép 
hangszeres témáival s a dalszöveghez illő visszafo-
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egy konyl^aszék, egy talicska, egy nyíló ajtó és 
modulként használt női sziluett. Valószínű, hogy nem 
esetlegesen választott formációk ezek. A mozgásba 
hozott hokedli, vagy a székre vetített raszterháló fotós 
dokumentációi követik a gondolat útját, de új képi 
minőségek feltárulását is rögzítik; az „Ajtónyitásban”, 
ebben a szigorú, geometriával megjelenített fázisrajz
ban eljuthatunk a feketétől a fehér téglalapig, úgy, 
hogy a mozgás elemzése által tapasztaláson túli, 
imaginárius terek is megnyílnak, mintha az ajtó nem 
is ajtó lenne többé, hanem átjáró -  valahonnan vala
hová. Mintha minden egy határozott irányba mutatna: 
következetes analízis az egyik oldalon (a Lantos-isko
la öröksége) és -  nem is biztos, hogy szándékosan 
kódolt -  nyitottság a másikon.

Ficzek 1979-ben készített egy filmet, aminek 
„Hátrahagyott kijáratok” a címe (a kiállításon egy 
dinamikusan kifeszülő nőalak, mint mozdulattanul
mány jelzi a létét). Nem csak Ficzek korai halála, 
félbeszakadt életművének fényében válik súlyossá ez 
az örökbe kapott filmcím, hanem éppen abban az idő 
kontinuumban, ami Ficzek halála és mai fogadtatása 
között húzódik. Képalkotó ösztöne, bár határozott 
kontextusban és beszédmódban nyert formát, 
a vizuális fenomének mai világában is megtalálja a 
kapcsolódásait. Ezek még akkor is továbbgondolásra 
sarkalló kérdések, ha egy lezárt paradigma keretein 
belül kerül újratárgyalásra.

Aknai Katalin *

* idézi Kovács Orsolya: „Hátrahagyott kijáratok".
Rezek Ferenc 1947-1987. In: Jelenkor, 1988/1., 52-55.

gott énekkel. A mindössze két basszus, billentyűs, 
dob kíséretre épült — a rég Syrius/Rákfogó prog
ramból átmentett — Tiszta szívvel József Attila 
versmegzenésítés éreztette csak igazából 
Orszáczky gyökereit. Különben a 
Syriusra/Rákfogóra jellemző újító, progresszív 
törekvések, nem is beszélve a bartóki-népzenei 
hagyományokról, teljesen hiányoztak.
Bármennyire igényes és jó ez a muzsika, de 
progresszivitásról, experimentális megoldásokról 
szó sincs, az említett egy kivétellel angol nyelven 
előadott, színtiszta angolszász-afroamerikai 
minőségi zene. Nem is beszélve arról, hogy az 
ausztrálokon kívül a magyarokat képviselő 
vokalista is itt élő ír (Jamie Winchester). A jazz, a 
rock, a jazzrock, a sóul, a funky, a blues, a rhythm 
and blues, rockblues, a rockjazz, latinjazz, popjazz 
(smooth jazz) stb. elemeire építettek — akár egy 
számon belül is váltogatva ezeket —, igazi fúziós 
zene, vagy ahogy manapság címkézik, ez a min
denen átgázoló és mindent magába olvasztó 
crossover.

Biztos jó lett volna, ha gitárosunk nemcsak 
szűk egy-két hetet tölthetett volna Ausztráliában 
elkészíteni a lemezanyagot, hanem mondjuk fél 
évet-évet -  sajnos ismerjük a korlátozott 
lehetőségeket - , akkor stílusban is még jobban 
összeérett volna produkciójuk. Azonban így is 
mintegy nyolcvanperces kellemes koncertet 
élvezhetett a közel háromezres közönség, kitűnő 
profi előadókkal, jó kompozíciókkal, színvonalas 
és hatásos hangszerelésekkel, remek szólista 
attrakciókkal. De! Ez a zene egy hangulatos klub
ban jobban érvényesült volna, mint a tágas 
Széchenyi tér kommerszebb produkcióihoz szokott 
közönsége előtt: sokan nem tudták hová tenni ezt 
a számukra ismeretlen és szokatlanul magas 
színvonalú zenét.

Koszits Attila

Pécsi Galéria pince
2001. szeptember 17 -  október 7.
Nádor Judit kiállítása

Szellemek helye

A kiállítás eredeti címe Helyek szellemei volt.
A szóban forgó helyek a Floridától Patagóniáig 
felfogható tér, a hozzá tartozó, miénktől eltérő tagolt- 
ságú idő, valamint maga a galéria profán pincéje.
A rossz nominalista szól így, de a helyzet az, hogy 
ezen a „helyen"a pécsi középkort idéző architektúra 
és a hozzá kötődő régi menekülési útvonalakról szóló 
mesék, a teméntelen boroshordó emléke tapad 
levakarhatatlanul bármely látványhoz, dologhoz, 
eseményhez, ami itt végbemegy. Ennek a helynek is 
van szelleme és erre a helyre került ezúttal is — 
programszerűen elgondolva, nem kis didaktikával 
hatásossá téve — egy kiállítási anyag, Nádor Judité. 
Aki abban az értelemben, hogy visszajött nagy 
világutazásaiból, valóban itt volt műveivel, de, hogy 
visszatalált volna e helyre, arról a kiállítás maga 
kevésbé szól. Hogy a „helyek szellemeinek”, a 
„hozottnak”, egy élet kalandján át felhalmozottnak, 
beépítettnek, személyiséggé válónak, valamint a tőle 
függetlenül itt lévőnek a találkozása bekövetkezett 
volna, alig mondhatjuk. Nem következik be a kultúrák
nak az az interferenciája, ami olyan népszerűvé és 
fogyaszthatóvá lett manapság különböző művészetek
ben. Védi a művészt, hogy programja nem is ez volt. 
Ez a bemutatott program komolyabb annál, semhogy 
valamiféle világművészeti zanzában tegye az ismert
tel érthetővé az ismeretlent. Más helyeknek a 
mieinkétől eltérő, más szellemeinek feltűnése adja a 
kiállítás programját, és kritikai álláspontunknak alapja 
az, hogy a különös jelek feltűnését szinte bűnös 
könnyedséggel, némi magunkat furcsálló lelkifurdalás
sal vagyunk képesek elválasztani a mély 
érzékenységnek és magával ragadó viszonylatokat 
rögzítő festői, személyes hitelű talentumnak a 
kitárulkozásától. Komoly és okos dolgokra hívja fel a 
kiállítás a figyelmünket. Irdatlan méretű és innen most 
megismerhetetlennek tűnő civilizációk személyes 
hitelű tolmácsolása ez, amennyiben a kiállított 
ötvenkét mű egyszersmind adat is. „Jegyzetblokkom 
lapjai” -  írta a művész a kiállítást kísérő kis tájékoz
tató lapon. Annak a vizuálisan is megjeleníthető 
folyamatnak a bizonyítékai, amelynek során a tetsző
leges földrajzi és történeti helyzetben egy érzékeny

Nádor Judit: Tiwanaku (20,8 x  29,5 cm)

ember felfedezi a „kizárólag transzcendentális úton 
megtapasztalható teremtő elv” kisülésének pontjait.
Ne kételkedjünk aggályoskodón abban, hogy ennek a 
transzcendentális érzékenységnek mindenki birtoká
ban van-e, hogy a művész, ha benne történetesen 
megvan (de ki bizonyítja, hiszen transzcendentális?) 
ez az érzékenység, akkor az vajon a választott tech
nikákkal felerősíthető-e, átvihetó-e, közvetíthető-e? 
Mert valóban léteznek a művészetnek is rövid ideig 
tartó és kevesek számára megvillanó, rendkívüli 
tömörségű eseményei. Ezeknek a felfogásához 
valójában szükségtelenek a nyelvi feltételek, hiszen 
az „átvitel” nem fogalmi természetű. De akkor mi 
marad a festett ábrákból? És ez itt a bökkenő. Ezek 
sajnálatosan az „amerikai kultúrák szellemiségébe” 
merítkező művelt festőnek inkább illusztratív doku
mentumai, kultúrhistóriai jegyzetei, mint a kulturális 
„szimbólumokat újrateremtő ősöreg sámán” jajkiáltá
sai egy előre látott sorsú világ bekövetkezései előtt. 
Rajzos, műves európai szépművészet. Az újrajátszá
soknak mindig komoly veszélye, hogy a kulturális 
konvenciók egyre gyérebben ismertek, miközben még 
a mitikus üzenetek feldolgozásában is elenged
hetetlen jelentőségűek. Minden sokat sejtető és filoló
giai szempontból egzakt témamegjelölés (cím) és 
felette a félhomályban rejtett mű megmarad szá
munkra a „mi hétköznapjaink" rendezett szerkezetű 
esztétikai üzeneteinek. A transzcendentális 
élménynek állított emlék lehet a kiállítás, de az ultra
viola világítású tér, bár misztikuma ezért kétségbevon
hatatlan volt, megmaradt hihető, de meg nem 
osztható, ezért minden bizonnyal gyönyörű magán
ügynek. Valami azért „átjött” ebből is.

Aknai Tamás

Pécsi Kisgaléria
2001. szeptember 2 1 október 14. 
Varga Tünde kiállítása

Kedély és távlata
Szürke terek. Formák testtel és testetlenül, térillúziók 
paradoxonként és a látszatperspektíva szabályai 
szerint. Ha tetszik, valóság, ha tetszik, valami 
egészen szokatlan vélemény. Kinek táblakép, kinek 
falpanel, kvázi-környezet. Díszlet az elvesztett irányok
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felismerése nyomán előálló lelkiállapotokhoz, tetsző
legesen és alkatoktól függően különböző 
következményekkel járó tragédiájához (melo
drámájához).
Bárki bármit mond, képzelet nélkül bajos egyetlen 
bátortalan fonémát is kiejteni a szánkon. A gondolat 
már majdnem készen van az elmében, amikor a mon
dat a hallás számára létrejön a beszéd szerveinek 
segítségével. Alakulhat is a kimondás közben, és bár 
nagy a nyelv szabadsága, közlés csak a szabályok 
figyelembe vételével következhet be. A képzőművész 
mozdulatait többnyire az átlagemberénél felsza- 
badultabb, árnyaltabb képzelet indítja be.
Nemegyszer éppenséggel az említett szabályok 
szűkösségének felismerése nyomán, következéskép
pen nemegyszer veszélyeztetve a közlés köznapi 
feladatait.
Varga Tünde Kisgalériában bemutatott kevés számú 
nagy táblaképe és finom fakeretekben, a fésülködő
asztal intimitásának közegében bemutatott kis doku
mentuma egyaránt annak a külsővé váló belső folya
matnak a regisztrátuma, amely a képzelet önkényét 
és a valóság szabályokon alapuló, célszerű, kijelen
tésekhez vezető, tárgyteremtő és használó aktivitását 
kapcsolja össze. Tapasztalat, a tapasztalat élmény
szerű beépülése, érzelmi és intellektuális átalakulása 
a vízióban, majd a víziónak a saját kifejezésmód 
számára alkalmassá tett kifejezése egy bizonyos — itt 
éppen festői — közléstechnikával.

Lényegében ezek látszanak a megtett út sza
kaszainak, nyilván szét sohasem választható állomá
sainak. Mindenesetre az intim kis képek nem mások, 
mint ember felhasználta anyagoknak, öröktől fogva 
létező élő és élettelen közegeknek és a mindenkori 
tudást megjelenítő perspektívának a sűrítményei.
Az egyik kis képen a sekély, mocsarak szegélyezte, 
cölöpökkel kijelölt tengerparti hajózó út ködbe vesző 
távlata kissé megemelt felülnézetével éppenséggel 
a végtelenre nyit egy rést, míg a másik képen a 
végtelen felől olykor gyakorolható felülnézet révén 
csapódik a szem az „alatta” lévő lépcsőbe, part
szegélybe, hullámzó vízfelületbe. Kedélye biztonság
gal átvehető: tompa, szürkén-színes, opálos ez a 
távlat. Furcsa szépség forrása, hiszen vagy hideg, 
vagy nedves a felület, alatta, mögötte pedig minden 
kedvességet nélkülözően „hallgat a mély”.

Közel van ez a szépség Van Gogh.Bakancsaihoz, 
melyeken a heideggeri dogma szerint a „lét látszatá
nak állandósága” állíttatott rendbe, de ez mégsem

ugyanaz, mert ebben a szépségben nincsen 
közvetlenül benne a szenvedés. Csak közvetetten, 
nyilvánvalóan reflexív és intellektuális szűrőkön 
átvezetve, az érzelmek lendületét megtörve. A fizikai 
fájdalom itt pszichózissá terebélyesedik, a szenvedés 
eszkalációja puhítja a fájdalmat, sajgásként állandósul 
a drámai eseményekben még pontszerű intenzitás. Az 
esztétikai eredetű értékelés ettől függetlenül tartalmas 
jelentéskombinációkat írhat le ezekben a rendezett és 
rendezetlen, megformált és formátlan, proporcionáli
sán kimért és „éppígy adott” jelcsoportokban: a rút és 
„kezeletlen” pompás egyensúlyt alkotva egészíti ki 
a kimunkált és harmonikusra stilizált elemeket.

Varga Tünde — többen tudták már ezt — ter
mészetes közegeként azokat a festői lépték-megoldá
sokat jelöli meg, amelyek azonosak a külső, igazi 
valóság arányaival, vagyis nem karjának hossza, 
rövid- vagy távol-látása, festékének mennyisége vagy 
vásznának méretei szabják meg a neki otthonos 
dimenziókat. A fák és emberek valóságos méretei, 
a tengeri távlat valósága vagy az európai átlagutca 
kerítésmagassága és földszinti ablaksora mellé — 
fokozva és érzékenyebbé téve a kérdést, amely min
den bizonnyal foglalkoztatja — a csillagközi térség 
megfoghatatlan kiterjedései is kapcsolódnak. A végte
lenül nagy vagy éppen végtelenül kicsiny közvetlen 
tapasztalattal alá nem támasztható, következéskép
pen vizionárius értelmű rögzítése valóban a valósá
gos teret és időt kutató ember leleménye, de a 
művészé is, aki ennek a valóságnak az attribútumait 
csak részben fogadja el. Aki, mert képes új, saját test
tel rendelkező, speciális irányokba csalogató leágazá
sok jelzésére, nincsen feltétlenül már az empirikusan 
tapasztalható terephez kényszerítve. Eltérhet attól, 
teremtett valósága azonban nincsen ellenkezésben a 
művészet tradíciókon iskolázott előképeivel. A művek 
szellemi természetű indítványok, minden esetben elin
dulások egy valószínűsíthető irányba, gyakran egy
szerre többfelé is. A képek mérete, a domináns 
fekete-szürke színek még a látszatát sem engedik 
meg annak, hogy itt a játékra gondoljon bárki.
A valóságot megkettőző, formalizáló értelem és a 
határokat, szabályokat áthágó fantázia működteti azt 
a művészi kalandot, amelynek nyomán a feltáruló 
új valóság alig veszít ugyan az „igazit” is jellemző 
kárhozatos vonásaiból, de kitartott „hangzatokként” 
már nem oly sűrű, hogy ne viselnénk el, ha a kultúra 
intézményeiben találkozunk vele.

Aknai Tamás

CD-koncert 
Burzsoá Nyugdíjasok

„Olcsó játék hülyegyerekeknek”

Létezik egy vonulat Pécsett, akik a látványt, a polgár
pukkasztó művészeti akciókat legalább olyan 
fontosnak tartják, mint a zenecsinálást. Máig 
emlékezetes a nyolcvanas évek első felének legen
dás P.U.F. (Pécsi Underground Fórum avagy Pál 
Utcai Fiúk) nevű formációja, a kilencvenes években 
színi eszközökkel is operáló Gruppensex, ma pedig a 
Burzsoá Nyugdíjasok. Az 1996 óta működő együttes 
„Idősebbek is elkezdhetik” című korábbi kazettája 
után a közelmúltban jelentette meg az „Olcsó játék 
hülyegyerekeknek” beszédes című CD-jét. Az 
összművészeti akciókkal, sokkterápiával operáló 
csapat munkássága egyszerre idézi a néhai Bizottság 
minimalista katasztrófazenéjét, a garázszenekarok 
világát, a púnk attitűdöt, az artisztikus törekvéseket s 
a neoprimitivizmus kultuszát. Közülük hárman: 
Benedek Barna (ének, gitár), Csordás Dániel (ének, 
basszusgitár) és Sas Miklós (ének, dob, gitár, 
tangóharmonika) a PTE Művészeti Karának hallgatói, 
míg Bodor Ákos (ének, dob, gitár, basszusgitár) 
a PTE szociálpolitika szakára jár (egyébként pedig 
a szigetvári Persona Non Grata zenekar oszlopos 
tagja). Már több akciódús koncertjükön vettem részt, 
legutóbb május utolsó napján az igazi underground 
helynek számító zenészbázison, a Lyceum utcai 
„Stunczorgóban”, burzsoás képeikből alkalmi kiállítás
sal egybekötött estjükön. A festményeiken is ugyanaz 
az időhatárok eltolásával felvállalt világ, amit szerep
ként is eljátszanak: vitéz Benedek Kristóf 
vaskeresztes Trianon-nyugdíjas veterán, aki vissza
sírja az egykori országhatárokat, a régi szép időket, 
nosztalgiával gondol a Ludovikában eltöltött időkre, és 
bizony veri az unokáját. Dr. Csordás Aurél szocialista 
nyugdíjas, álszent, álkeresztény katolikus figura, egy
ben csodadoktor, zavaros keresztényszocialista 
eszmék hordozója, aranylánccal. Ifj. Sas Endre 
beosztását tekintve hippi nyugdíjas, amolyan amerikai 
stílusú vasutas... Bodor József karaktere paraszt, 
foglalkozása kulák, hortobágyi figura, igazi ostorcsat
togtató magyar — fejsze és kannásbor, izzadt test, 
ráhúzva a zakó —, tehát a népies vonal.

Ez a szerep kontrasztként is felfogható: a fiatalok 
útkeresése, az idősebbek bebástyázott pozícióinak 
megváltoztatása saját maguk érdekében ki nem mon
dott törekvésként.

— „Ez a nyugdíjas figura, akit mindegyikünk 
magára húz, álarc. Több elemből épül fel: szegény 
öreg, szeretetnélküliségben szenvedő ember, akit 
az unokái is nagy ívben lesajnálnak. Van bennük 
zsiványság is, egész életükben loptak, csaltak -  
ez nem általában az öregekre vonatkozik, csak az 
általunk elkapott figurákra. Hogy kaszinóznak, 
trágárkodnak, hogy semmi se jó, mindent leszólnak, 
visszasírják a régi dolgokat, ez a zavaros emlékezés, 
nosztalgia, s hogy minden összekeveredik a múlt 
század sűrű változásai eredményeként, már azt se 
tudja, hogy hol és mi van. Mind a négyünk karaktere 
más, ez magától alakult, nem úgy találtuk ki előre, 
hogy kinek mi legyen a szerepe..."

Mindezeket meghökkentő jelmezekben, 
öregeknek maszkírozva, antiparókákkal -  míg mások 
ritkuló fürtjeik elleplezésére használják, ők fiatal
ságukat félig kopasztott parókákkal ellensúlyozzák -  
jelenítik meg, hozzá diavetítés, tv-készüléket, rádiót, 
magnót, írógépet és egyéb fogyasztói javakat pusztító 
akcióik, performance-aik. Mint az egykori géprom-
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bolók, a ludditák, bár más az attitűd. A rockműfajban 
az ösztönök felszabadításának, csillapításának és 
levezetésének eszközeként vezet a konvenciók, a 
polgári ideálok elleni lázadáshoz, a szabadság vala
miféle eszményeként, de egyben a pusztulás 
leképezése is. Ismert előzmény a hatvanas évek 
Angliájában a Who együttes „munkássága”: a kon
certek végén összetörték hangszereiket, erősítő- és 
világosító-berendezéseiket. Utólag bevallották, hogy a 
pusztítás technikáját a képzőművészet gyakorlatából 
kölcsönözték: Pete Townsend gitáros/szerző ealingi 
képzőművészetisként egyik festótársától tanulta a 
teremtés pillanatában elpusztított műalkotás elvét.
A rock termékei, a dalok, ha műalkotásként értelmez
zük, születésükben és pusztulásukban tükrözik azt 
a nagyobb társadalmi átszerveződést, ami az életben, 
politikában, művészetben végbement. De a gitártörés 
bálványrombolás-funkciója is értelmezhető, emellett 
az áru elpusztításának naiv utópiája és ezzel az 
árutermelő társadalom kicsúfolása, önironikus módon. 
Mint Michelangelo Antonioni zseniális mozijában, a 
Nagyításban (Blow Up), amikor a Yardbirds gitárosa 
összetöri hangszerét, amelynek egy darabját a főhős 
nagy küzdelem árán megszerez relikviaként a többi 
rajongó elől, hogy aztán kint az utcán elhajítsa ezt a 
közegéből kiszakítva teljesen értéktelenné vált kaca- 
tot. Kapcsolódási pontként az erre az időszakra 
jellemző happening, mint önálló képzőművészeti 
forma amerikai megjelenése is felemlíthető. Egy olyan 
festői stílus életbeli aktivizálódása, ami szembeszállt 
a műalkotás „múzeumi” elképzelésével, hogy a fest
mény megvásárolható, a művésztől független tárgy
ként kezelhető. A happening egyik teoretikusa, a fran
cia Antonin Artaud ki is mondta: „pokolba a remek
művekkel!” A happening célja, hogy ironikus előadás
módjával a környezet és az életforma értelmetlen
ségére hívja fel a figyelmet. A huszadik századi rock
műfaj lehetőségeit kitágítva Frank Zappa alkalmazta 
ezeket az elemeket már korai fellépésein is a 
sokkhatás mestereként, a provokációra helyezve a 
hangsúlyt. Emlékezetes plakátján anyaszült mezte
lenül egy vécécsészén ülve mereng ezekről a dolgok
ról. Az akciószínházak módszereivel élve tekintett 
a környezetre, a tárgyi világra, mint elpusztítandó 
ellenségre. Vagy pl. az egykoron egy nemzedék 
számára ideálnak tekintett hippi jelenségre reagálva 
álhippiként celebrálta a hippi temetését. A fennálló 
rendet provokálva használt trágár kifejezéseket is 
szövegeiben, de a paródia, önparódia, az agresszivi
tás is bevett eszközként jelent meg nála. A gyökerek 
között Andy Warhol Exploding Plastic Inevitable multi
média showja és avantgarde művészköre is éppúgy 
megtalálható, mind a púnk-, new wave és no wave 
korszak artakrobatái a New York Dollstól a 
Plasmaticson át Laurie Anderson experimentális per- 
formance-rock összművészeti kalandjaiig.

A Burzsoák attitűdje tehát nem előzmény nélküli, 
de nem tudni, hogy mennyire tudatosan építettek 
ezekre a hagyományokra. Mindenesetre megérezték 
valamit a mai korra (is) jellemző ellentmondásokból. 
Olyannyira, hogy az új korszellemre, a progresszív 
dolgokra örökifjúként gyorsan reagáló Jancsó Miklós 
is felfigyelt rájuk, és bekerültek „Az utolsó vacsora az 
Arabs Szürkénél” című új filmjébe, s ezzel elég széles 
nyilvánossághoz jutottak. A korábbi Burzsoá 
Nyugdíjasok Indulóját és az új keletű Rohanó vilá
gunkat játsszák a filmben a szokásos tv-szétbaltázós 
performance-szal, bohóckodásokkal, festményeikkel, 
pl. egy naiv ikonosztázzal körítve. Amit a film sugall, 
nagyon egy szálon mozog a Burzsoák elképzeléseivel 
korunkról, a századvégről, az új évezred elejéről, 
amikor minden leépül, elromlik, szétmegy, tehát 
dekonstrukció folyik az egész világon, de azért épül- 
getnek is kis dolgok. Ami lehet, hogy egy totális,

egész világra kiterjedő kulturális paradigmaváltás 
részeként is értelmezhető.

— „Mi ezt a dekonstrukciót konstruktívan képez
zük le, méghozzá a dekonstrukció fölhasználásával: 
tehát minden szar, de azért csinálunk is valamit, pl. 
széttörjük a tévét, ez végül is destruktív megjelenése 
a konstrukciónak. Nyugdíjasként konstruktívak 
vagyunk, mint fiatalok pedig abszolút leépülünk. Bár 
nem is biztos, hogy degradálódás ez az egész. Lehet, 
hogy egyszerűen csak szükséges változás az új for
mákhoz, amit meg kell szokni, együtt kell vele élni, és 
még röhögünk is rajta. A szövegeink alapján ennek a 
váltásnak a határvonalán helyezkedünk el, mert meg
van benne a régi világ, amit az öregek megéltek, és 
ennek az újjal való konfrontációja, hogy az öregek ezt 
nem tudják elfogadni, a fiatalok meg hülyék... és 
semmi se jó. A mai fiatalok előtt is ugyanolyan rostély 
van, mint az öregek előtt, csak bizonyos dolgokat lát
nak meg a világban, amit ők akarnak, amit belegon
dolnak, és ez sokszor nem igazán objektív."

A tv-törés vagy rádiókibelezés is elég jellegzetes 
attitűd, hisz az ezekből áramló tömegkultúra ellepi a 
világot, a legrosszabb, leghiteltelenebb dolgok szól
nak a kereskedelmi csatornákon, ezért válthatnak ki 
szimpátiát akcióik: szétverni az ezt közvetítő beren
dezéseket.

— „Bár mindenki szimbolikusan értelmezi, de ez 
véletlen: a Gyárba az első koncertünkre egy tv- 
készüléket vittünk díszletnek. Se képcső, se semmi 
nem volt benne, beleragasztottunk egy Antal Imre- 
képet. Úgy, mintha állókép lenne, hátulról megvilágí
tottuk lámpával. Aztán a koncert hevében találtam ott 
egy baltát -  tényleg nem mi vittük oda és a végén 
szétvertem a tv-t. Mindenkinek nagyon tetszett, és 
azóta is hagyomány, hogy minden koncerten fölaprí
tok egy készüléket. Ezek az akciók teljesen elcsépel
tek már a zenetörténet folyamán, ezért mi igazi gitár 
helyett műanyag játékgitárokat verünk szét... ez a 
műbalhé. Sokszor nem arról van szó, hogy minket 
zavarnak a dolgok, és fölmutatjuk hogy ez és ez a 
probléma, s ez ellen kell küzdeni, hanem egyetértünk 
vele, beletörődünk, és megpróbálunk így élni ebben 
az új világformában. Tehát nem az a véleményünk, 
hogy most ezt meg kell változtatni, és most legyen 
mindenki jó. Hol van az már..."

Ha zenei oldalról közelítünk a Burzsoákhoz, 
egyértelmű, hogy a punkzenét antiművészetként 
használják fel, mint ahogy e stílus kialakulása idején, 
a hetvenes években még érvényesnek számított,

A Burzsoá Nyugdíjasok zenekar

amíg az üzleti oldal be nem szippantotta, és ezáltal 
hitelét vesztette. Mára a punkzene teljes csőddé, 
kiürült formává vált. Hisz kit érdekel 2001-ben egy 
anarchiát üvöltöző, tarajos zenekar... A Burzsoá 
Nyugdíjasok posztpunkzenéje a dolgok kifordítását 
jelenti, de azért érdekes fordulat, ahogy kopasztott 
parókával mennek a színpadra.

Képzőművészeti oldalról vizsgálva nem könnyű 
értelmezni a különbséget a tagok ilyen irányú 
tevékenysége és a zenekari dolgai között, hisz 
bizonyos akciók során a koncerteken is megjelennek 
az alkotásaik, hol plakáton, képen, hol kivetítve, tehát 
mindig érezhető a komplexitásra való törekvés.

— „Két személyiségünk van, az egyik a komoly, 
amikor normálisan festünk, a másik része a Burzsoá, 
ez képileg is, meg minden tekintetben teljesen más 
világ. De mostanában egyre inkább arra jövünk rá, 
hogy amit a Burzsoában csinálunk - e z  a 
hülyéskedésfestészet, a hétköznapi jelenetek, 
ordenáré dolgok — ugyanolyan jó, mint az úgynevezett 
komoly festészetünk, sőt néha talán még erőtelje
sebbnek is érezzük. És mintha mindinkább kezdene 
egybemosódni a két dolog. Képzómúvészetileg ezt 
a Burzsoá vonalat tartjuk a járható útnak, talán még 
aktuálisabbnak is, mint amit egyébként megfestünk..."

Összművészeti koncepciójuk igazán multimédiális 
megjelenésben jönne át, de egy CD-ROM, DVD 
avagy videokazetta bizonyára anyagi lehetőségek 
hiányában nem jöhetett össze. A lemezen, mivel nin
csen mögötte látvány, színpadi show, vetítés, képek 
bemutatása, a koncertekhez képest zenei pluszok 
(szaxofon: Odrobina Tamás, hegedű: Belec Anikó, 
dob: Balogh Tamás, gyerek- és állathangok, effektek, 
hangbejátszások stb.) is feltűnnek a hallgathatóság 
érdekében, hogy ezek által a szöveg is jobban 
eljuthasson az emberekhez. A képi hatást pótlandó 
a CD-borító húszoldalas színes, jópofa szövegkönyv 
fotókkal (Hegedűs Linda, Benedek Barna, Kovács 
Gergely és Körtvélyesi László), grafikailag is teljes 
egészében a zenekar munkája, dicsérhető magas 
színvonalon. A provokáció mint alapállás a füzetkéből 
is jól átjön képileg.

A lemez többértelmű címadó darabja, az „Olcsó 
játék hülyegyerekeknek”, a fiatalok újabb keletű 
foglalatosságait — gumiköteles halálugrás, tetoválás, 
mellplasztika, focihuliganizmus stb. -  taglalja, de az
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önirónia is lehetséges változat arról, amit a zenekar művel. 
Ugyanígy széles néptömegek által skandált mondókára épít a 
burzsoá nacionalizmust bíráló eredeti Kádár-beszéddel induló 
és záródó „Kádár János”: „Tíz forint a forró tángos, le van 
szarva Kádár János...". Telitalálat a nosztalgikus érzések kifi
gurázása, hisz felmérések szerint a XX. század legismertebb 
hazai politikusa volt, az új világ vesztesei közül ma is sokan 
visszasírják.

A Jutott Neki zenekar nyomán íródott „Kálmán" kitalált 
személy, akár Illés (az Utcán) paródiaként is felfogható váratlan 
és poénos szövegfordulataival: „...megyek az utcán, de Kálmán 
követ /  Kálmán, hozzád vágok egy követ!" Némi blaszfémiával: 
„...néha furcsa hangulatban, /kössük föl Kálmánt a lámpavasra! 
/hova, de hova, de hova megyek?/  Jehova-sehova, Jehova- 
sehova!"

A dalszövegek trágár szavakkal fűszerezése is koncepció, 
hisz a népi köznyelvet is jól érzékeltetik eszközként felhasznál
va, egyfajta lázadásként a konzervatív értékrendek ellen.
A „Rohanó világunk” a mai elembertelenedő, felgyorsult világot 
tűzi pellengérre: „Unokáinkat ki neveli föl, ha mi majd 
meghalunk? -  senki. Szegény szüleiknek még arra sincs ide
jük, hogy megreggelizzenek... kutya világ ez... Darlingot min
denkinek!" Ennek „Unser hastendes Jahrhundert” című német 
verziója újabb dimenziókat tár fel, hisz hagyományőrzésként is 
felfogható a korábbi századok kötelező német nyelvhasználata 
a ma egyeduralkodó angollal szemben. Persze a zenekar 
német kiejtésén még lenne mit csiszolni, de nyilván ez is a 
paródia része. A „Bunkó pestiek” című szám az ország főváros
központúságát, vízfejűségét figurázza ki anarchista attitűddel.

— „Régebben koncepcióként a számok mind úgy születtek, 
hogy összefüggéstelenek legyenek... ez volt a lényeg. Teljesen 
egymástól távol álló, értelmetlen mondatok egymás után: az 
egyikben még Antal Imre, a másikban már a piaci kofa, tehát 
hogy a teljes megzavarodottság kijöjjön belőle, ami az 
öregeket, meg nemcsak őket, hanem mindent jellemez. Az 
újabb számok viszont tematikusak lettek, pl. a Kálmán a vallás
ról, a Kádár a kádárizmusról meg a régi rendszerről szól, az 
Olcsó játék az extrém hülyeségekről, amiknek a fiatalok hódol
nak manapság. Lényeges összefoglaló szám a „Rohanó vilá
gunk", a Burzsoá sűrítménye. A „Szar az egész!" és a 
„Hajtóvadászat öregekre” is nagyon fontos. Ez a lemez egy 
állapotrögzítés, de hát a Burzsoá elsősorban koncertzenekar. 
Abban a közegben élünk igazán, úgyhogy sok szám nem tet
szik nekünk annyira a CD-n, mint a valóságban valamelyik kon
certen, de így legalább többen megismerhetik a zenekart. Hogy 
mind társadalmilag mind szociológiailag ráéreztünk a mai 
magyar valóságra? Igen, ennyi benne a politika meg a közélet, 
de ez nem szándékos, inkább a szociológiai megközelítés."

Koszits Attila

„Szállj, gondolat...”
Kovács Attila: A Pécsi Opera énekkara és a Pécsi Operakórus története

Szilárd meggyőződésem, hogy jogosan írom: „első 
könyvről" van szó, melyet még sok fog követni. Garancia 
erre az a páratlanul értékes szakmai, művészeti és 
tudományos tevékenység, melyet Kovács Attila — a 
felejthetetlen Nádor Tamás örökében — a Pécsi Rádió 
zenei szerkesztőjeként közel két évtizede folytat. Egykori 
kedves tanítványom ez irányú munkássága messze túl
mutat régiónk határain; riportjai, hangverseny-beszá
molói, kritikái szinte hetenként elhangzanak a budapesti 
rádiók programjában is -  figyelemre méltó magas szín
vonalon!
Szállj, gondolat = Va, Pensiero; nagyon találóan ezt 
a címet adta a szerző (Verdi híres Nabucco-kórusát 
idézve) a Pécsi Opera énekkara és a Pécsi Operakórus 
történetének emléket állító kötetnek.

A majd’ 400 oldalas, igen vonzó, mondhatnánk reprezentatív küllemű könyv áttekintést ad 
az idestova 200 éves pécsi operajátszás történetéről, mely 1959-ig, a Pécsi Nemzeti Színház 
állandó operatagozatának megszületéséig (akkor Verdi Rigolettója jelentette a startot) kisebb 
részben helyi, jóval nagyobb százalékban fővárosi és más magyar városokból jött társulatok 
esetenkénti fellépése által adott ízelítőt a kétségtelenül legnépszerűbb „komolyzenei" műfaj 
terméséből. A szerző páratlan alapossággal kalauzolja végig az olvasót a XIX. és a XX. század 
itteni operaelőadásainak rengetegében, fölsorolva a műveket, a közreműködő helyi és vendég- 
művészeket. Érdemes lett volna itt megemlíteni, hogy 1827-ben a miskolci társulat városunkban 
is színre vitte az Erkel Ferenc megjelenése előtti kétségtelenül legsikeresebb magyar történelmi 
operát, Ruzitska József „Béla futása" című dalművét. (Egyébként Erkel első operája, a minap 
CD-n is megjelent — Bátori Mária előtt, 1793 és 1840 között mindössze nyolc magyar opera 
született, sorrendben a Béla futása a harmadik.)

Feleleveníti Kovács Attila a II. világháború utáni másfél évtizedben rendkívül népszerű, 
országot járó „Gördülő opera” pécsi előadásait a MÁV Szimfonikusok és a budapesti Operaház 
legragyogóbb művészeinek közreműködésével. Méltó emléket állít az állandó pécsi opera két 
briliáns karmesterének, a Szegedről, Fricsay Ferenc és Vaszy Viktor szellemi köréből érkezett 
Paulusz Elemérnek, illetve a fővárosban is rendszeresen pódiumra lépő, a Magyar Rádió és a 
Hanglemezgyártó Vállalat által rendszeresen foglalkoztatott Breitner Tamásnak. Megtudhatjuk, 
hogy miként kapott segítséget elsősorban az operatársulat kórusa Bárdos Lajostól, Kincses 
Józseftől és Sallay Ivántól, sőt még — a teljhatalmú „kultúrdiktátor”, Aczél György ellenében — 
Honthy Hannától is.

És mindezt zömmel (Kovács Attila nem tud és nem is akar kibújni rádióriporter-bőréből) 
interjúk, rádióbeszélgetések formájában közli az olvasóval. A könyv — elsősorban éppen ezért
— rendkívül olvasmányos, érdekfeszítő, természetes hangvételű.

Ha regény lenne Kovács Attila munkája, akkor azt írhatnánk, hogy a főhős az idén 64 esz
tendős zeneszerző-karmester, Károly Róbert, akinek eddigi élete szinte tükörképe a XX. század 
második fele magyar históriájának; gimnazistaként saját „Nagy Lajos” szimfonikus költeményét 
dirigálja az iskola zenekarának élén, „rossz” származása miatt elveszik tőle a továbbtanulásnak 
még a lehetőségét is, koholt vádak alapján börtönbe zárják, aztán óriási erőfeszítések, kudarcok, 
sikerek után diplomát kap a Zeneakadémián, zenepedagógusi, karmesteri minőségben Irakban 
tölt egy évet, óriási sikerrel mutatják be Japán halászok c. operáját, Szimfóniáját, A Dóm című 
oratóriumát. S mindezek mögött aranyfonálként ott húzódik a Pécsi Opera énekkarának és az 
általa alapított Pécsi Operakórusnak a története. Az 1953. január 12-én indult Pécsi Rádió egyik 
első nyilatkozó vendége az akkor éppen Pécsett tartózkodó Kodály Zoltán volt. Erősen elmarasz
talta a máig divatozó, fővároscentrikusnak nevezhető magyar szemléletet: „Lelkiekben- 
szellemiekben a magyar vidék bármikor fölveheti a versenyt Budapesttel.” E kodályi gondolat 
tökéletesen ráillik Károly Róbert két operakórusára; Pécsett, az országban, külföldön mindig 
méltóképpen, magas szinten képviselték a pécsi kóruskultúrát.

Talán triviálisnak tűnik a metafora, de így igaz: Kovács Attila könyvében „hab a tortán” az 
amerikai vendégszereplés leírása! Alig hiszem, hogy hasonló irányulású magyar zenei együttes
nek jutott valaha osztályrészül ennyi siker, elismerés, életre szóló élmény, gerincegyenesítő 
buzdítás...

Külön ki kell emelnünk a szép könyvhöz mellékelt CD-t, mely a szerző és a nemzetközi hírű 
dó-lá stúdió vezetőjének, Dobos Lászlónak együttműködéséből született. Profitorientált világunk
ban sajnos ritkaságnak számít, hogy egy könyvkiadó — számolva a biztos ráfizetés veszélyével
— fölkarolja egy ilyen arcélű munka közreadását. Nos, ezt a nemes gesztust tette meg az 
Alexandra Kiadó, amikor a magyar könyvészet legjobb hagyományait folytatva, gyönyörű színes 
képekkel illusztrálva ajándékozta meg a pécsi és az egész hazai zeneszerető közösséget a 
„Szállj, gondolat” kiadásával...

Ivasivka Mátyás

Alexandra Kiadó

Kovács Attila

gondolat...’

A Pécsi O pera én ek k ara  és 
ii Pécsi Opera kórus tö rtén e te

| \ ' ; v  ,

Ifj. Sas Endre: Be a kuplerájba



„Borban az igazság -  
In vino veritas”

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

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

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

szóló palackozás
— Információk a Villány-Siklósi Borútról és más 

borvidékekről
— Kis- és nagykereskedés

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

VINOTÉKA
Pécs, Jókai tér 7.

Tel.: (72) 313-331 
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9.30-18.00 
szombaton 9.30-13.00
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MódiStudió Baranya megyei képviselete
Oszoli és Boda Építésziroda 7625 Pécs, Nyfl utca 14. T.; 72/315-722

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

A Kert 
Al café 

Színház 

Jazz 

Mozi
Antikvárium

Irodalom

Internet

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