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E L S Ő  O L D A L

Adventi rögtönzés
Még nem töltött el bennünket a felszabadító 
megrendülés, ami az év végeztével a mindennapi 
„mezei szorgalmat” szakrális értelművé változtatja. 
Arról még nem határozott az idő, hogy „mi” majd 
valamit újra kezdünk. És arról sem, hogy miképpen 
kezdünk majd egy újabb periódust, ha kezdeni kell. 
Arról határozott, hogy „ő" van és, hogy „mi” ezerkép
pen megfogalmazott képleteinkkel megkíséreljük majd 
mérni „őt”. Az idő „tudja", hogy ha rajtunk múlik, akkor 
sok minden folytatódhat majd akár elölről is és 
másképpen is. De még nem tekinthetünk csak előre, 
mert van tennivalónk, betakarítatlan javainkkal van 
elszámolni valónk. És az is meglehet, hogy nem kell 
most sem mindent újra kezdeni.

Pedig már csaknem azt hittük. Tele a magunk 
szűk szakmai életének, a lapnak a féltésével, 
legutóbb „szakítópróbáról” beszéltünk. 
Veszélyhelyzetet sejtettünk azokban a fordulatokban, 
amelyeket megkerülni nem volt módunk. Előhívtuk a 
palackból a szellemet, teret adtunk amúgy a magunk 
véleményével sem feltétlenül azonos nézeteknek. 
Ilyenkor írják a cikkek alá, hogy a szerkesztőség nem 
osztja a közölt álláspontot, de tiszteletben tartja a 
vélemények különbözőségét és nyilvánosságát. Tettük 
a dolgunkat, ezúttal azonban nagyon közel kerültünk 
evvel a politikumtól sem távoli érdekekhez. Olyan kri
tikai véleményeket adtunk közre, melyek nyomán nem 
tartottuk elképzelhetetlennek a fenntartói jóindulat tel
jes elhalkulását sem. Magyarul: bíráltunk a városi 
kultúra életét meghatározó szervezetek részéről 
tapasztalt módszereket és döntéseket, írásainkban 
szakemberek kifogásoltak művészeti megoldásokat, 
városi környezetet, bevásárlóközpont építésével 
összefüggő beruházási elképzeléseket. A finoman 
drámai alaphelyzet az erkölcsi és szakmai kötelesség, 
valamint a fenntartó intézményhez kötő -  és minden 
bizonnyal elvárható -  lojalitás között keletkezett fe
szültségében fogant.

Azután bebizonyosodott: Pécs, és művelődésü
gyének felelős szervezetei megengedhetik maguknak 
azt a demokrata számára egyébként alig furcsállható 
„luxust", hogy érveiknek kifejtésében segítsék akár 
önnönmaguk ellenzékét is. Nemes megfontolás, 
aligha érdemli meg, hogy szó nélkül hagyjuk. Az Echo

ígéretet kapott a Város vezetésétől arra, hogy támo
gatást fog ezentúl is kapni munkájához. Amivel szem
ben az Echo csak azt fogadhatja meg, hogy témáinak 
megjelölésével, a kultúra eseményeiben végzett 
választásaival és a feldolgozások, értelmezések és 
értékelések komolyságával -  miképpen korábban is -  
megkísérel valóban plasztikus képet alkotó tükröt tar
tani közössége elé. Hogy azt visszhangozza -  mert 
Echo amiről az események elmúlta, a közvetlen 
aktualitás fényének megfakulása után is érdemes 
beszélni, ami önmagán valamelyest túlmutatva széle
sebb érdekkörben mutathatja fel a lokális teljesít
mények minőségét. Vagy éppenséggel ezek hiányát. 
Igyekszik beváltani azt a létrehozásának idején 
elsőrangú célját, hogy ami a helyi kultúra, művészeti 
élet közegében létrejőve megérdemli a lokális jelen
tőségen túlmutató méltatást, az kapja, kaphassa is 
meg azt. A „felnőtté válás" csatáin túl, négy év után az 
Echo országos jelentőségű kritikai orgánummá lett, 
amit a művelődési szakigazgatás országos köreiben, 
a művészszakmák képviseleteiben, a napi sajtó 
területein is tudomásul vesznek. Előfizetőink a kultúra 
és tudomány intézményei, nagy könyvtárak, magán- 
vállalkozások és egyénileg érdeklődők, akik Pécsett 
és rajta kívül is gondját viselik mindannak, ami nálunk 
történik. Az Echo szerkesztőivel hisszük, hogy életünk 
kérdései és a választások kényszerei elől senki sem 
térhet ki. Még akkor sem, ha azok egy kevésbé húsba 
vágó, vagy látszólag nem egzisztenciális jelentőségű 
„objektivációban”, vagyis „csak" a kultúrában 
mutatkoznak.

A posztindusztriális és posztmodern korszak 
lezártával sem állítható, hogy (a vágyaknak oly 
kevéssé megfelelően) középponttá vált volna, mint 
valami szellemi-fizikai erő-tengely, az alkotó munka 
feltételeit most már bárhol megteremteni képes 
ember. Egyelőre hamis vágyképnek tetszik, amit a 
hierarchiák megszűnéséről valaha is mondtak. Az 
Echo sem áltathatja magát azzal, hogy le tud mon
dani az általános kategóriák használatáról, hogy az 
egyéni érdek, szándék, képesség nominalista módon 
felfogott szűk körében van a feladata és nem a 
valóság speciális felfedezését közvetítő jelek, akara
tok, mondandók közösségi értelmű kiterjesztése körül.

Segítenie kellene ebben az igyekezetünkben a 
műveltségnek, a karbantartott okosságnak? Akár 
iskolában, akár kitartó egyéni önfeldolgozással és 
szorgalommal került birtokunkba, bizonyosnak látszik, 
hogy igénybevételükkel körültekintőbb, mérlegelőbb 
cselekvéseket eredményezhetnek, mint a zsigeri 
hirtelenségű gesztusok. A magyar irodalom bőven 
szolgál székely, jász, matyó, palóc, de sváb, szász, 
horvát és szerb, stb. gondolkodás-mode!lekkel. Ne 
tekintsük kétségbevonhatatlan érveknek az iro
dalomét, de azért azt megállapíthatjuk, hogy az itt élő 
ember történeti személyiségképének aligha lehetett 
jellemzője a kapkodás, a sietség. A fegyelmezetlen
ség, a rögtönzések kedvelése vagy a pazarlás. Nem 
volt az a közösség megvetése, az egyén magára- 
hagyása. Nem az idegen rögtönös elutasítása, nem 
az édeskedő magakelletés, az önfeláldozás hiánya, 
és sorolhatnánk sokáig. Volt ebben az emberben 
nyersesség is, de a szeretet mai fogalmait és gyakor
lati formáit nyersességük miatt aligha fogadhatta 
volna be. Az archaikus irodalmi jellemrajzok olyan, itt 
élő emberről szólnak, aki tudását és tapasztalatait 
ösztönösen is képes volt nagy hatékonysággal mások 
érdekében mozgásba hozni, akiben készséggé vált a 
jó és helyes cselekedet. Edzette a lassan hömpölygő 
történelmi idő, ami ránk hagyja a legtöbb, magunk 
méreteivel és kapacitásával összemérhető választ.
Az elmúlt századok alatt alig különbözhettek a 
nemzedékek egymástól a kitartás, az önuralom és 
önfegyelem megkövetelésében. Volt idejük, ezért ha 
le is maradtak sok mindenről, azt nem kis 
büszkeséggel vallhatták, hogy a „maguk idejét”, 
ahogy lehetett, kitöltötték. Az idővel sem abban az 
elidegenült és végzetesen drámai mivoltában éltek 
együtt, ahogyan mi. Az ember érlelhette vagy igénybe 
vehette az előtte élő nemzedékek gondolatait. Ma 
nem tapasztalunk nagyobb és sötétebb szakadékot 
másban, mint az előttünk élőktől, gondolkodóktól mért 
távolságban. Nem fedezünk fel magunkban vajon 
némi irigységet, ha felidézzük a múltak emberét?
A tulajdonságait, a moralitását, a tartós dolgokba 
vetett hitét?

„Az Echo szerkesztőivel hisszük, hogy életünk kérdései 
és a választások kényszerei elől senki sem térhet ki.”



Évezredek öröksége 
Pécs történeti város- 
központjában

Ókeresztény emlékek
Pécs történelmi belvárosa különösen értékes területének megőrzése egyetemes érdek. Itt a 
történelmi korszakokon keresztül egymás örökébe lépő kultúrák és különböző népek váro
si civilizációi kiemelkedő értékű kulturális hagyatékot örökítettek korunkra. A Világörökség 
műemlékeinek sorába a felvételt indokolja az a kulturális és civilizatorikus érték, amit Pécs 
védett műemléki zónája testesít meg. Pécs történeti belvárosában, a nagyrészt még ma is 
látható középkori városfalakkal övezett területen belül kiemelkedő jelentőségű műemlékek 
csoportja található. A csaknem kétezer éves történeti-kultikus kontinuitást tanúsító zóná
ban egyedileg és együttesükben is különleges monumentumok a sajátos karakterét ma is 
őrző és fejlesztő történeti város szövetében jelennek meg.

A Világörökségi pályázat bevezetője

Az első évszázadban romanizált Pannóniának 
a harmadik században kialakított déli, Valéria tar
tománya székhelyeként -  Sopianae elnevezéssel -  
vált ismertté a város. Ókeresztény közösségek jelen
tős emlékei egyebek mellett az egykori nekropolisz 
területén feltárt és konzervált sírkamrák, mauzóleum 
és kápolna építmények maradványai. Rómán kívül, 
tőle keletre, hasonlítható minőségű és együttesként 
jelentkező ilyen emlékeket nem lehet találni. Egy máig 
ható kultúra és civilizáció egyedülálló, és kivételesen 
bizonyító erejű tanúságának különös régiségű 
együttese az, amit a pécsi ókeresztény emlékanyag 
megjelöléssel birtokol a város. (iii)“

Pécs történelmi városmagjának az ókeresztény 
korszakot reprezentáló műemlékegyüttese egyedülál
ló a világon és Európában, mert az elmúlt kétezer év 
nagy birodalmai, az egymás örökébe lépő társadal
mak kultúrája, a különböző népek civilizációja külön
leges formában tükröződnek bennük egészen nap
jainkig. Pécs elődjének, a római birodalom Sopianae 
nevű városának IV. századi ókeresztény közössége 
különös értékű és jelentős számú építményt emelt 
egykori temetőjében. Az ókeresztény temetői emlék
együttes nagysága és gazdagsága a legjelentősebb 
az Itálián kívüli nekropoliszok emlékanyagában, 
beleértve a dalmáciai (Salona -  Split), bulgáriai 
(Sofia, Nis) és hispániai (La Alberca) síregyütteseket 
is. A sírkamrák figurális és ornamentális falfestése 
csak a Róma városi katakombafestészethez (Priscilla 
Catacomba, Capella Greca) hasonlítható. A pécsi 
ókeresztény emlékanyag a római provinciák területén 
egyedülálló.

Mint egy kultúra különös régiségű emlékanyaga 
egyetemes értékű örökség. A pécsi ókeresztény 
emlékek kiemelkedő egyedi és egyetemes értékű 
történeti dokumentumok. A sírkamrák festett falkép 
díszeinek ikonográfiái programja egyszerre tükrözi 
kora egyetemes gondolatvilágát és tartalmaz helyi, 
egyedi elemeket is. A római ókeresztény épülete
gyüttes szellemi üzenetének különös ritkaságú disz- 
kontinuus fennmaradása és meghatározó szerepe 
a magyarság X. századi európai integrációját jelentő 
kereszténység egyházszervezetének kiépítésében 
kiemelkedő jelentőségű. Olyan hagyomány, amely 
a magyarságnak a keresztény Európa államai közé,

a középkori európai kultúrába való beilleszkedését 
segítette elő.

A kérdéses emlékanyag olyan eszmékhez, olyan 
kultuszhoz kötődik, amelyek történeti jelentősége 
kiemelkedő (vi)** AIV. század végén épült kul
tuszépületek az V. században visszahúzódó római 
kereszténység eltűnte után a népvándorlás során ide 
vetődött népek hajlékaiként fennmaradnak.
Az ókeresztény emlékcsoport különleges, egyedi 
bizonyítékát jelentik egy sajátos történeti kontinuitás
nak (iii)**, amely átível a Római Birodalom negyedik 
századi visszahúzódása és a Frank Birodalom nyol
cadik századi térhódítása közötti mozgalmas 
századokon. A nagy népvándorlás kora ez a hunok 
epizód-jellegű és az avarok százados jelenlétével. 
Uralmuk elmúltával a lassan újraszerveződő 
keresztény egyházi élet letéteményese a salzburgi 
érsek 853-ban templomot szentelt az akkor „ad 
quinque basilicas”-nak nevezett városban. Ez a név,

amely az ókeresztény előzményeket is magába kell, 
hogy foglalja, őse a város később használatos 
neveinek, mai nevének is. A kézzel nem fogható 
szellemi és a materiális örökség egymást kiegészítő 
jelenlétének nagyszerű példáját láthatjuk a város 
nevének és történeti-kultikus zónában található kul
tikus építmények fennmaradásának kontinuitásában.
A pécsi ókeresztény emlékek egyetemes és helyi, de 
mindenképpen kiemelkedő értékű tanúi az első 
évezred korai keresztény halotti kultusznak és e kul
tusz változott körülmények közötti utóéletének, (iii)** 

Az ókeresztény építmények eredeti funkciójú 
felhasználása a középkor folyamán egészen a XVI. 
századig, az ókeresztény együttes 1200 éves 
építészeti kontinuitásának bizonyítéka, ennek oka 
a vallási üzenet ereje volt. Az első sírkamrák XVIII. 
századi felfedezése a püspöki épületegyüttes 
szívében azonnal értékelésüket, nemzetközi publiká
lásukat hozta magával; megőrzésük és bemutatásuk 
azóta folyamatos és elkötelezett erőfeszítések tárgya. 
Az egykori török birodalom muzulmán egyházi 
épületei a mohamedán vallás átvétele/fennmaradása 
nélkül egyedül Magyarországon őrződtek meg -  leg
nagyobb számban és legjobb minőségben -  Pécsett. 
Mindezek olyan indokok, amelyek szerint az emlékek 
megfelelnek a kulturális érték kritériumainak (i)**

A magyarok kilencedik századi honfoglalása, 
majd az első ezredfordulóhoz kötődő államalapítás 
után Pécs és ezen belül a korábbi kultikus zóna jelen
tősége megmaradt, sőt tovább növekedett. AIX. 
században a karoling birodalom szélén, a mai Pécs 
területén felszentelt keresztény templomok és

Mária arckép az I. számú (Péter-Pál) sírkamra nyugati feléről. 
IV. sz. vége.
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a település ekkori „öt templomot” jelentő neve 
az épületek újbóli kultuszhelyként való használatát, 
az eredeti rendeltetés felismerését mutatják.
Az évszázadokon keresztül lappangva megőrzött 
keresztény üzenet a magyar püspökség XI. századi 
idehelyezésében jut kifejezésre -  ezáltal itt meg
valósítva az ország ill. Közép-Európa legjelentősebb 
építészeti/épületszobrászati teljesítményét jelentő 
székesegyházat. Nem kétséges, hogy a keresztény
ség eszméjéhez és az államalapítás eseményéhez 
kötődik mindez, aminek történeti jelentősége vagy 
jelentése kiemelkedő, (vi)**

Nem véletlen, hogy Pécs 1009 óta püspöki 
székhely. Románkori székesegyháza az antik 
ókeresztény nekropolisz területén emelkedik. Ott, ahol 
a mai, megújított formájában áll a püspöki székesegy
ház. Az egykori itáliai háromhajós, bazilikális elren
dezésű típus szerinti templom különleges 
kőfaragványaiból fontos darabok eredetiben láthatók. 
A magyar királyság pécsi püspöksége a XII. század 
második felében felépített székesegyházát Közép- 
Európa e korból fennmaradt legjelentősebb épület- 
szobrászati együttesével díszítették.

A venetoi és közép-franciaországi késő román és 
korai gót tudást ötvöző műhely (Pécsi Műhely) jelen
tősége térségünkben kivételes. A kiemelkedő szép
ségű emlékanyag egyedülálló tanúság a középkori 
magyar egyházi művészetről. Az altemplomi lejárók 
szépséges kődomborművei ikonográfiái programjának 
specialitása Sámson történetének apokrif szövegek
ből is merítő ábrázolása.

A pécsi belváros Világörökség listára ajánlott 
emlékei megfelelnek a kulturális érték kritériumainak. 
A XIV. századi egyetem romjaiban is a középkori 
magyar királyság kulturális életének egyik legjelen
tősebb építészeti tanúsága. A török birodalom 
legészakibb térhódításaként a XV. században elfoglalt 
magyar területek városai között a jórészt épen fenn
maradt pécsi török emlékanyag (dzsámik, minaret, 
fürdő, türbe) a legjelentősebb. Az iszlám építészet 
a városképben és a városszövetben ma is igen fontos 
építészeti rétegként van jelen, egyedülálló módon 
megőrizve ennek a magyar nép későbbi történetét 
nagymértékben meghatározó, bár innen eltűnt civilizá
ciónak a magyar kultúrát is gazdagító, kiemelkedő

építészeti örökségét. (i)‘ * A Pécsett értékelhető 
építészeti stílusok, építési eljárások az emberi kultúra 
jelentős formáinak jellegzetes példáit képviselik, ame
lyek sérülékenyek lettek a visszafordíthatatlan 
társadalmi-kulturális változások hatása alatt.(v)**
„Pécs városának történelmi központja, ahol az 
egymást követő kultúrák és műemlékek a római 
időkig vezetnek vissza, kiemelkedő jelentőségű kul
turális hagyaték nem csak regionális és országos, 
hanem európai és világszinten is. Mivel a tárgyi 
emlékek kivételes jelentőséggel bírnak, ennek az 
örökségnek a szimbolikus értéke különösen nyilván
való; tanúsítja az első keresztény közösség jelenlétét 
Magyarországon. Jelenlegi állapotában törékeny, 
veszélyeztetett és pótolhatatlan.” -  fogalmaz egy 
szakértői jelentés.*

Mind az 1600 éves ókeresztény sírépítmények, 
mind a 800 éves középkori, mind pedig a 400 éves 
török kori emlékek sorsában történelem fordulatai 
során az építés, a veszélyeztetettség, rongálódás, az 
újraértékelés, ill. újrahasználat, és a helyreállítás ill. 
konzerválás fázisai váltogatták egymást. A páratlanul 
érdekes témavilágú freskókkal kifestett ókori sírkam
rák állapota a freskók természeténél fogva törékeny 
és sérülékeny. A magyar állam első évszázadaiból 
származó püspökvári épületegyüttes jelentős emlékei 
a viszontagságos történelem miatt jórészt csak rom
jaikban maradtak fenn, így is pótolhatatlan jelen
tőségű emlékei az európai kultúrának és történelem
nek. A magyarországi oszmán uralom 150 évének 
építészeti örökségét a későbbi korok az idegen 
kultúra értékeit megbecsülve nem törölték el, így ezek 
fennmaradtak napjainkig.

A középkori püspökvár egykori nagyszerűségét 
tanúsítják az Aranyos Mária kápolna maradványai, 
az ott fellelt szobrok és töredékek. Hasonlóról szólnak 
I. Orbán pápa 1967-ben engedélyezett, Anjou Nagy 
Lajos király által alapított és Vilmos püspök által az 
akkori püspökvár területén megvalósított egyetem 
közelmúltban feltárt maradványai. Ez utóbbi épületek 
konzerválása és bemutatása során drámai egyedi
séggel jelenik meg a várfal néhány maradványa. Az 
ottomán hódítók birtokolta vár felszabadításáért vívott 
harcok közben robbantották be ezeket a méteresnél 
vastagabb kőfalakat. Hatalmas tömbökben roskadtak

Krisztus monogram és az apostolok az I. számú 
sírkamrában. IV. sz. vége.

le, bennük a deformálódott kőkeretes, vasrácsos 
ablaknyílásokkal. Tragikus történelmi sors különleges 
dokumentumai ezek.

A török hódoltság 150 éves időszakának Európa 
ezen régiójában ritka iszlám egyházi építményei szin
tén beilleszkednek a történeti városközpont kultikus 
zónájának kontinuitásába. A dzsámik, temetkezési 
építmény, azaz türbe, vagy éppen fürdőépület marad
ványa jellegzetes, bizánci hatásokra utaló építészeti 
ismereteket is magukba foglaló alkotásai a mai 
városképben is egyedi és sajátos hatású kordoku
mentumok. (ii), (iii)**

A főtér (Széchenyi tér) városképi együttesében 
különleges, dinamikusan kiegyensúlyozott har
móniában jelenik meg a ma katolikus templomként 
működő Gázi Kászim dzsámi épülete, a pestis 
(Szentháromság) emlékoszlop, egyházi és világi 
épületek különböző történeti korokból, háttérben a 
Kálvária-együttes alkotta kultúrtáj és mindezek mögött 
felmagasodó háttérként a Mecsek-hegy.

Az egyedi műemléki védelem alatt álló emlékek 
védett területen (Műemléki Jelentőségű Terület) 
helyezkednek el. Ehhez csatlakozik a tágabb 
környezet helyi védelme, illetve a Kálvária terület és 
szomszédsága természeti-területi védelme.
A legfontosabb emlékek egyedileg a magyar műem
lékvédelem legmagasabb szintjén védettek (ii)**, és 
a felvételre javasolt terület ugyancsak a legmagasabb 
szintű műemléki védelmet élvezi. Az ókeresztény 
emlékek a föld alól, régészeti feltárások során kerül
tek napvilágra. Állapotuk, különösen a keletkezésük 
óta eltelt másfél évezredhez mérten igen jónak mond
ható, azonban a freskók bemutatását lehetővé tévő 
korszerű helyreállítás, költségessége miatt még csak 
egyes emlékeknél készülhetett el. A többinél a 
károsodások elkerülését biztosító restaurálási munkák 
fejeződtek be. A középkori emlékek közül a székes- 
egyház úgy őrzi román kori megformálását, hogy 
közben a historizáló helyreállítás új, kiemelkedő 
minőséget hozott létre. A különösen értékes és 
nagyszámú kőfaragvány-állomány restaurálása 
elkészült. A középkori lakóházak műemléki helyreál
lítása megtörtént, állapotuk jó. A török kori emlékek, 
különösen a két helyreállított dzsámi és a minaret 
állapota kielégítő.

Sopianae -  ad quinque (martyrum) basilicas -  
Quinque Ecclesiae -  Fünfkirchen -  Peti Crkve -  Pécs 
-  Pecsev, azaz a mai Pécs történetének kiemelkedő 
emlékei egyetemes jelentőségű kulturális és történeti 
dokumentumok is, amelyek egy hagyományosan 
egyedi arculatú, történelmét tisztelő mai élő város 
urbánus keretében mutatják fel igazi dimenziójukat. ■

* Műszaki együttműködés Pécs városával -  Az Európa Tanács 
kinevezett szakértői által kidolgozott jelentés, 1995.
Yves Boiret -  Dániel Paunier

“  A (ii), (iii), (Vi) jelölések utalások az UNESCO Világörökséggel 
kapcsolatos kritériumrendszerére.
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Évezredek öröksége 
Pécs történeti város- 
központjában

C S E R I  L Á S Z L Ó

A szívrobbanástól
A világörökségi cím elnyerése elsősorban 
nem is pénz-, sokkal inkább presztízskér
dés. Magyarország ma már hat helyszínnel 
büszkélkedhet, ezek között van a budapesti 
Duna-part a budai várnegyeddel, Hollókő, az 
Aggteleki és Szlovák Karszt barlangjai, a 
Pannonhalmi Millenniumi Bencés Apátság 
és természeti környezete, a Hortobágyi 
Nemzeti Park. Az UNESCO Világörökség Bi
zottság 2000 november 30-án az ausztráliai 
Cairns-ben megtartott ülésén a legújabb 
magyar helyszínként a pécsi ókeresztény 
sírkamrák .is felkerültek a listára, majd 2001. 
november 16-án a világörökségi diploma hi
vatalos átadásának ünnepsége is megtörté
nik a városban. A világörökségi helyszínné 
nyilvánítás fokozott figyelmet irányít az 
adott épített örökségre és megőrzésére. Az 
egyezményt elfogadó országok kiemelten 
foglalkoznak az értékmegóvással, fenntar
tással, kutatással, felújítással, s ugyanakkor 
ezen kiadások egy részét igyekeznek a meg
növekedett érdeklődés eredményezte ide
genforgalomból származó bevételekből fe
dezni. Pécsett a tervek szerint mindez egy 
kht. feladata lenne, amelyet a világörökség 
négy tulajdonosa hozna létre még ebben a 
hónapban.

A II. számú (Korsós) sírkamra felső színhelye. IV. sz.

Azon még ma is vitatkozik a régészek és 
művészettörténészek hada, hogy Sopianae városának 
ókeresztény lakói egy későbbi feltárás és világöröksé
gi listára való kerülés céljából hozták-e létre 
temetőjüket annak a biztos tudásnak a birtokában, 
hogy mindezt elősegítendő, Bachman Zoltán 1945. 
április 21-ének friss tavaszi szellőkkel kergetőzó 
reggelén/délutánján avagy éjszakáján (ebben volt egy 
kis bizonytalanság) kipereg a napvilágra.
Abban azonban egyetérteni látszanak a szaktudorok, 
hogy ha nem sír fel azon a napon, akkor nem biztos, 
hogy az emlékek felkerülnek erre a listára. Az elmúlt 

harminc esztendő ered
ményei és a végeredmény 
ugyanis jórészt neki 
köszönhető, s voltaképpen 
annak a hirtelen felindulás
nak, amelynek 
következtében ki tudott 
szabadulni a paneltervezés 
kéjes gyönyörökkel teli 
vonzásköréből, és arra 
szánta élete jó részét, hogy 
bemutassa az idők múlásá

val a mélybe leszállt értékeket. Persze voltak mások 
is, akik ebben a dologban tették, amit kell és lehet, 
mint például Mendele Ferenc, Takács Gyula, Cserháti 
József, Kárpáti Gábor, Újvári Jenő vagy Fülep 
Ferenc, utóbbi évtizedekig ásott, egészen addig, amíg 
zaklatott szíve fel nem robbant. Ami az ókeresztény 
emlékeket illeti, a velük kapcsolatos elmúlt évtizedek 
a különböző hatalmak és hatalmasságok irányába 
történő rimánkodások jegyében zajlottak, hiszen hol 
volt valami pénz a feltárásra és a védőépületek 
megvalósítására, hol nem. Persze aki lebecsüli a ma 
már átkosnak minősített pártállami rendszert, annak 
azért tudnia kell, hogy nem kevés történt akkoriban, 
megvalósult például a „korsós" sírkamra és az 
ókeresztény mauzóleum feltárása az akkor még 
létező, aktív bányászok bevonásával, mert hát ezt a 
fajta munkát mégiscsak bányászati mód-szerekkel 
lehetett a leghatékonyabban elvégezni.
Arra már kevesen emlékeznek a bányászvárosban, 
Komlón felnövekedő Bachmanon kívül, hogy a kom

munista szombatokon a Dunaszekcsőről bejáró 
bányászok milyen fantasztikus halászléket főztek 
mauzóleum-építés közben, s a csípős halat a közeli 
pezsgőüzembe fúrt alagúton át beszerzett pezsgővel 
öblögették le, illetve kínálgatták meg vele a nyugati 
egyetemekről fellazítás céljából idejáró küldöttségek 
tagjait, akik ámulva figyelték a magyar értelmiség és 
bányászság harmonikus egymásba olvadását egy 
szebb jövő építésének reményében. S amit Fülep 
Ferenc tudományos alapossággal feltárt, leírt, elgon
dolt, azt Bachman a nagyközönség számára 
érthetővé, populárissá, emészthetővé, teátrálissá 
lényegítette át, mert ennek a sajátos világnak a 
tudományos mellett építészeti értelmezése is lehet
séges, s az építészeti tér nemcsak befogad és véd, 
de felold, a befogadó lelkére is hat, nemcsak az 
értelmére.

Ebben a szellemben lépegettek előre a feltárt 
síremlékek a világörökségi lista felé. De mi is ez 
a lista, mik az előzményei? Az egyezmény a „világ 
kulturális és természeti örökségéről” az egyiptomi 
Assuan-i gát építésének időszakából eredeztethető, 
annak létrehozása miatt komoly területeket borított el 
a víz, és egy rendkívül jelentős érték tűnt volna el 
a hullámsírban, az Abu-Simbel-i sziklatemplom. 
Voltaképpen ezzel az eseménnyel vette kezdetét 
a világörökségi „áradat”, hiszen nemzetközi össze
fogással mentették meg az együttest, mert 
egyértelművé vált: akadnak az emberiség egésze 
számára közös kincset jelentő értékek, amelyek meg
mentése akár meg is haladhatja az érintett ország 
lehetőségeit. így aztán 1972-ben létrejött az a 
„világörökségi egyezmény”, amely céljául tűzte ki 
a veszélybe került kiemelkedő értékű emlékek 
UNESCO jegyzékbe való felvételét, továbbá azt, hogy 
készüljön olyan jegyzék, amely a világ kulturális és 
természeti örökségét foglalja magába. Mára több mint 
600 tétel szerepel ezen a listán, közte 130 természeti 
örökség. Javaslatokat a jegyzékre való felvételre csak 
olyan állam tehet, amelyik az Egyezményt már aláírta, 
s javaslatot csak kormány tehet.

A felvétel kritériumai a következők: Emberi alkotó 
géniusz kiemelkedő főműve legyen. Adott időszak, 
vagy meghatározott kultúrterület vonatkozásában 
jelentős kulturális ráhatások, kölcsönhatások tanúja 
legyen az építészet, a monumentális művészetek, 
a várostervezés, vagy a tájalakítás fejlődése terén. 
Egyedi, de legalábbis kivételes dokumentuma legyen 
egy hagyományos kultúrának, élő, vagy éppen már 
eltűnt civilizációnak. Elsődleges példája legyen vala
milyen építésmódnak, építészeti, vagy technológiai 
együttes típusának, vagy olyan tájnak, amely az 
emberi történelem meghatározó szakaszát, szakasza
it jeleníti meg. Elsődleges példáját alkossa olyan 
emberi intézménynek, vagy hagyományos 
területhasználatnak, amely meghatározott kultúrát, 
vagy kultúrákat jelenít meg, elsősorban is azokat, 
amelyek visszafordíthatatlan változások hatása miatt 
sebezhetővé váltak, és végül, legyen közvetlenül vagy 
fizikailag kapcsolatban élő eseményekkel vagy hagyo
mányokkal, eszmékkel, hiedelmekkel, vagy olyan 
művészeti és irodalmi művekkel, amelyek egyetemes

Bachman Zoltán
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és kivételes jelentőségűek. Ez utóbbi kritérium azon
ban csak akkor érvényesíthető, ha az első öt közül 
valamelyik másik szintén fennáll.

A tagállam által benyújtott, kulturális értékeket 
tartalmazó előterjesztési dokumentumot 
kiegészítésekkel, részletezésekkel az UNESCO az 
ICOMOS-nak, a Műemlékek és Műemlék-együttesek 
Nemzetközi Tanácsának juttatja el szakvélemény 
elkészítése céljából. A szakvéleményt részint a párizsi 
központ referense készíti el, ugyanakkor nem marad
hat el a helyszín meglátogatása sem. A helyszíni 
szemle nem a javaslat igazság- vagy hazugságtartal
mát vizslatja, hanem azt, hogy ami ott található, 
az valóban abból a korból származik-e, esetleges 
helyreállítása megfelel-e bizonyos kritériumoknak.
Az is a vizsgálat tárgyát képezi, hogy ténylegesen 
fennállnak-e a fenntartás megfelelő körülményei.
A jegyzékbe való felkerülésnek akkor vannak esélyei, 
ha a felterjesztő garanciát nyújt a hosszú távú 
megőrzésre is. Az UNESCO Világörökség Bizottsága 
döntését a szakértők véleményére támaszkodva 
hozza meg, évenkénti ülésén. Az csak ritkán merül 
fel, hogy töröljenek már felvett örökségi tételt a 
világörökségi jegyzékből, de ennek lehetősége nem 
kizárt. Ha a tagország nem tudja és nem is akarja 
tovább biztosítani a felvételkor vállalt kötelezett
ségeket, az UNESCO a felvételhez hasonló eljárás 
keretében dönthet a törlésről.

A pécsi ókeresztény emlékek felkerülése a listára 
nem volt éppen sebes vizű patakhoz hasonlatos, 
akadtak időszakok, amikor a dokumentáció újabb és 
újabb átdolgozása azt a gyanút vetette fel, hogy az 
egészből nem lesz semmi, ráadásul elterjedtek olyan 
híresztelések is, hogy most nem éppen az európai 
pályázatoknak van esélyük. A hosszadalmas és 
szürke ügymenetet azonban olykor a humort sem

A 2001-ben feltárt V. számú sírkamra helyreállítás 
közben

nélkülöző momentumok színesítették, mint például 
az első pályázati anyag mellett megjelentetett népsze
rűsítő, füzetszerű, de jó minőségű színes képekkel 
illusztrált kiadvány, amely a történelmi belváros teljes 
egészét célozta meg, mint világörökségi területet. 
Ebben a kavalkádban még Dévényi Sándor Jókai 
utcai épülete is szerepelt egy képpel, nyilvánvalóan 
mint a következő évszázadok egyik lehetséges 
műemléke. A szövegnek, amelyet egy fővárosi szak
ember írt, voltak apróbb fogyatékosságai, többek 
között évszámelírások, de ami még kínosabb, mert 
leleplezi a szerzőnek a földrajztudománnyal való 
antagonisztikus ellentétét: Duna-parti városként tett 
említést Pécsről. Az ezt követő album, amely az átdol
gozott anyag gyorsan áttekinthető mellékleteként 
jelent meg, s amelyet helyi erők szerkesztettek, írtak 
és fotografáltak, már csak az ókeresztény emlékekkel 
foglalkozott, és európai színvonalú kiadványnak 
bizonyult, amelyet az is bizonyít, hogy az UNESCO 
Világörökség Bizottság tagjai igen lelkesen forgatták, 
és elismeréssel nyilatkoztak róla, pedig láttak ők már 
nyomdaipari terméket azt megelőzően is. Egyes 
híradások arról is szóltak, hogy ez a kötet volt a várva 
várt igenhez a végső lökés.

Az igen, miként egy házasságkötés során, nem 
csak örömökkel és boldog egyesüléssel jár együtt, 
hanem, mint az az UNESCO dokumentumaiból 
kiolvasható, komoly feladatokkal és kötelezett
ségekkel. Az ünnepek elmúltával azonban már lát

szanak a gondok is. Telekkönyvi szempontból ugyanis 
három tulajdonos — az állam, a város és az egyház 
— között oszlik meg az egyesek szerint 16, mások 
szerint 9 világörökségi emlék földterülete, de bonyolít
ja a helyzetet, hogy vita folyik arról, voltaképpen kinek 
is a tulajdona az, ami a föld alatt van. Ebből a 
tisztázatlan helyzetből adódóan nem tudott ez idáig 
a működtetésre kigondolt közhasznú társaság mega
lakulni, pedig a város szándéka alapvetően az, hogy 
a kht. felelősséget vállaljon valamennyi örökségi 
helyszínért, a további feltárásért, a bemutatásért és 
a működtetésért. A kht.-t a három tulajdonos és a 
megyei önkormányzat hozná létre, utóbbi azért 
kihagyhatatlan, mert a szakmai munkát végző 
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága a megye 
intézménye. A kht.-ra vonatkozó korábbi tárgyalások 
az egyház óhajára szakadtak meg, illetve kérésére 
decemberben folytatódnak, a város pedig bizakodik 
a pozitív fejleményekben, abban, hogy az év végére 
a közhasznú társaság megalakul. S bár egyes infor
mációk szerint vannak olyan kormányzati szándékok, 
hogy az egészet szőröstül-bőröstül az egyház kapja 
meg, a városatyák és -anyák úgy vélik, hogy a 
világörökségnek igazi gazdája a város tudna lenni 
annak ellenére, hogy költségvetése meglehetősen 
szűkös. így is elköltötték ebben az évben ötvenmilliót 
arra, hogy a létesítményeket és a környező infrastruk
túrát olyan állapotba hozzák, hogy ne érhesse szó 
a ház elejét. Egy-egy milliót adtak a világörökségi 
emlékhelyek működését biztosító három alapítvány 
részére, 5-6 milliót szándékoznak adományozni az 
5. számú sírkamra feltárásához. Elhatározták azt is, 
hogy az Esze Tamás utca 5. számú házat, amelyet 
UNESCO-pénzből újítottak fel, világörökség-központtá 
alakítják, voltaképpen abban működne a kht.
A Barbakán parkolóba érkeztetett buszokból kiáramló 
látogatók a központban megkapnák a szükséges 
tájékoztatást, bebocsátást a mellékhelyiségbe, kávét 
és idegenvezetőt, majd a síremlékek és a belváros 
megtekintése után a közben a Búza térre érkező 
buszokra szállhatnak vissza.

Korábban két megállapodás is született a 
minisztérium, a pécsi és a megyei önkormányzat, 
valamint az egyházmegye részvételével. Ebben 
a felek kifejezik azt a szándékukat, hogy 
együttműködve kívánják irányítani a világörökségi 
együttes gondozását, amelynek érdekében egy közös 
szervezetet hoznak létre, e nélkül a világörökségi 
diplomát nem is kapta volna meg a város. A megál
lapodás azonban nem írt elő kötelező társasági for
mát, így az egyház partner ugyan az együttműködés
ben, akár iroda létrehozásában, akár a most még 
létező, de megszűnő három alapítvány helyett egy új 
létrehozásában, a kht. megalakítását azonban ellenzi, 
az önkormányzatnak pedig kizárólag a közhasznú tár
sasággal kapcsolatos javaslatai vannak. A város és 
a megye ugyanakkor vállalná a kht. működtetésének 
költségeit, így az nem emésztené fel a bevételeket, 
amelyekből a további munkálatokat lehetne finan
szírozni, továbbá a kht. eséllyel pályázhatna 
pénzekre, de az egyház hajthatatlan. Pedig a város 
igyekezetét bizonyítja az is, hogy az ókeresztény 
sírkamráknak nem kell bezárniuk télre, az önkor
mányzat több százezer forintos támogatásával 
működik ma is mind a múzeumi, mind az egyházi 
rész.

Ezek után azt csak remélni lehet, hogy valamiféle 
összhang kialakul az érintettek között, mert az ellen
tétek kiéleződése nem feltétlenül a világörökségi 
emlékek és a leendő látogatók érdekét szolgálná, 
s nem volna szerencsés az sem, ha az ellentétek 
esetleges elfajulása miatt szegény ókeresztények 
kénytelenek lennének forogni a sírjukban. ■
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Újra megnyílt 
a pécsi Modern Magyar Képtár 

legújabb kori kiállítása Keserédes
Nem szokatlan ez Pécsett, de még mindig furcsa: 
ezúttal sem a tökéletes megoldással találkoztunk.
A hátsó bejárat kínálja magát a kívülállónak 
érthetetlenül néma, de gyönyörű főhomlokzat helyett, 
és nyilvánvalóan albérleti viszonyra emlékeztető 
megosztottság az udvari bejárat két oldalán. Jobbra 
a tiszta szegénység (Képtár), balra a tükörfényes ele
gancia (Közgyűlési ülésterem). Pécs valamikor oly 
neves képzőművészeti teljesítményeinek, muzeológiai 
telitalálatainak legjava ilyen, a „megtűrtség” állapotát 
tükröző viszonyok között van. (Csontváry Múzeum- 
Dante kávéház, Martyn gyűjtemény-püspökségi 
építkezés.) Most is éreznünk kell tehát valamennyi 
„híját öröniinknek még", amikor egy valóban nagy
szerű művelődési intézmény honfoglalással felérő új 
otthonteremtéséről emlékezünk meg. Öröm ez azért, 
még ha fátyolozza is némely körülmény.

A november közepén rendezett -  a belváros 
építéséről, a terekről, az új beruházásokról szóló -  
vitaesten fogalmazta meg egy filozófus az Echóval 
szemben, hogy amit teszünk, sok esetben csak 
fanyalgás. Vagyis, hogy nem érvelünk, csupán 
személyes hangulatokat fogalmazunk meg az éppen 
nem kedvünkre való tényekkel kapcsolatban, és ezt 
kritikának nevezzük.

Elhangzott a felszólítás arra, hogy a megértés 
magasrendű állapotába el kellene érkezni felkészülés
sel, minden apró körülmény sorba állításával, a témák 
precíz körüljárásával. És akkor megszűnnének a fenn
tartásaink. Mi meg azt mondjuk, mindezt kiegészí
tendő, hogy a kritika azt a kevésbé paradicsomi 
emberi állapotot tükrözi, tükrözte is mindig, ami az 
adottól eltérő értésmódból, felfogásból következik.
(És ami természetesen nem nélkülözheti az alapossá
got, valamint a körültekintést...) Abból, hogy a teljes
ség soha, senki számára nem tárulhat fel teljes ter
jedelmében. Azt tehát belátjuk, hogy a kultúraelmélet
nek a befogadó reakciójára bizonyosan nem legsze
rencsésebb kifejezése a „fanyalgás", de tarthatónak 
látszik, hogy a nemtetszés (kritika) kifejezése történ
het eképpen is. Mármost, hogy jogos-e a fanyalgás 
(kritika) vagy nem, hogy az érzelmeket valóban az 
egzakt érvek nyelvére átfogalmazva létrejöhet-e kri
tikai súlyú álláspont, apriori nem elméleti kérdés.
Az érvek, szemléletek, látásmódok (kritika) minősége 
(hitelessége), és nem hangereje, erőszakossága 
mondja meg, hogy igen vagy nem.

2001. november 16. 
Rockenbauer Zoltán kulturális miniszter 

megnyitja a Modern Magyar Képtár új kiállítását.

i B A R A N Y A  MECVL1 
Ö N K O R M Á N Y ZA T |

DÍSZTEREM

Tény tehát az, hogy a részleges otthontalanság 
huszonöt, a totális otthontalanság öt éve után novem
ber 16-án adta át a közönségnek a pécsi Modern 
Magyar Képtár 1955 és 2000 között keletkezett 
anyagából válogatott kiállítását Rockenbauer Zoltán 
kulturális miniszter. Ugyancsak ezen a napon kapta 
a város a Világörökség listájára felkerült pécsi 
ókeresztény temetőegyüttesért az UNESCO hivatalos 
diplomáját. Ezek a kétségbe alig vonható adatok 
a helyi művelődésügy pozíciójának megítélése szem
pontjából igen jelentősek. A majdhogynem mel

lékesnek tetsző körülmény, a hosszan tartó otthonta
lanság minden bizonnyal tökéletesen megmagya
rázható. Helyhiánnyal, ingatlanhiánnyal, emberi ener
giahiánnyal, pénzhiánnyal, időhiánnyal. A folyamatos 
ideiglenesség állapota, valamint, hogy ez az állapot 
állandósulhatott, azonban már szemléletre is utal.
Arra, hogy Pécs kulturális rangját, mint valamilyen 
legjobb minőséget, dogmaszerűen rögzített állapotban 
láttuk az elmúlt évtizedekben a valódi helyzettől nagy 
mértékben függetlenül ismételgetni. Miközben csak 
a dogma verbális minősége nem romlott egyedül.
A Képtár még virtuális formában sem fejtett ki hatást 
abban a periódusban és abban a közösségben, 
amelyben az Európa felé tett teljes kulturális fordulat 
egyik kétségbe nem vonható erőközpontja lehetett 
volna. De értjük, mert magyarázható. Csak a ma
gyarázat nem magyarázható. Nevezetesen, hogy 
valóban és erősen miért nem hitték Takács Gyula 
egykori megyei elnökhelyettes távozása után a poli
tikai és államigazgatási hatalom köreiben azt, hogy a 
város propagandájának, politikai természetű érvrend
szerének eleme lehet a képtár, amely országosan a 
legerősebb, a legjobb volt a neki adott és általa vállalt 
és számára lehetővé tett gyűjtőkörben. És ha egyszer 
már megvolt ez a pozíció, akkor annak megtartásáért 
miért nem tettek erőfeszítéseket? Miért érték be az 
érték változatlanságát sugalló dogmákkal? Miért 
ragaszkodtak ahhoz a furcsa voluntarizmushoz, ami 
oly sok esetben jellemzi Pécset, és amit a kívülálló 
gyakran csak minden alapot nélkülöző önteltségként 
ír le. Itt jutunk el a mostani honfoglalás egyik 
legszomorúbb mozzanatához.
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A Képtár, ebben a mai, tiszta, hideg, még mindig 
nem neki kialakított terében csak fedelet kapott. A régi 
megyeháza még nem otthona és nem is lesz az 
a Modern Magyar Képtárnak. Mert nem lehet az. 
Minden a stabilitásnak mondott ideiglenességről 
beszél benne. Hogy a hátsó bejáraton jutunk hozzá. 
Hogy télen újra be lesz zárva, hogy a műveket nem 
interpretálja a kiállítás, hogy semmi segítséget nem 
kap a látogató a történeti rendszer megérzéséhez, 
amint a tények sokasága között szlalomozik 
magányosan. Hogy meztelenül himbálódzik a 
százötvenes égő Keserű Ilona képe felett. Számon 
kérhető a befejezetlenség, az eszköz és olykor az 
ötlethiány? Természetesen. Megmagyarázható? 
Minden bizonnyal. Elfogadható?

Az ünnepélyes külsőségek és szabályos pro
tokoll, valamint a természetesen ébredő öröm érzése 
sem feledteti a súlyos valót: a Baranya megyei 
Múzeumok Igazgatóságának kötelékében 1957-ben 
létrehozott Modern Magyar Képtár 1997 óta egyál
talán és semmilyen módon nem tudta közönsége elé 
tárni legújabb kori gyűjteményét. A nagyhírű magyar 
kollekciókat (Bedő Rudolf, Gegesi Kiss Pál, Tompa 
Kálmán, Tamás Henrik, Dénes Zsófia, Kunvári Bella, 
Ubrizsi Gábor stb.) Hárs Éva múzeumigazgató és 
Romváry Ferenc művészettörténész osztályvezető, 
illetve munkatársaik jóvoltából megszerző múzeum 
szinte a semmiből teremtette meg a hatvanas-het
venes években azt a gyűjteményt, amely a magyar 
művészet történetének valóban páratlan krónikáját 
adta. Olyan súlypontokkal, olyan főművekkel melyek 
még a Nemzeti Galériában sem voltak érzékelhetők. 
(Nyolcak, aktivisták, korai Bortnyikok, Gulácsyk és az 
ún. „kismesterek" sokasága, akik a történelem valódi 
mélységét, speciális ízeit adják a „nagyok” korsza
kokat tagoló akcentusai mellett. Aki ismerte a nyolc
vanas évektől ezt az akkoriban valóban páratlannak 
tetsző kollekciót, már régen tisztában volt avval, hogy 
az egykori Iszlai-féle vendéglő (Szabadság utca) 
kicsiny, hideg, rosszul világított termeiben legfeljebb 
csak nyáridőben és rendkívüli részlegességgel lehet 
a műtárgyak feldolgozásához nélkülözhetetlen kon
centráció körülményeit biztosítani.

Azt még véletlenül sem lehetne mondani, hogy 
a gyűjtemény értékének megjáró nagyvonalúság a 
tulajdonos megyei tanács részéről ne nyilvánult volna 
meg a hetvenes-nyolcvanas években. (Major Máté 
ekkoriban járta ki Breuer Marcelnél, hogy tervezzen 
képtárat a mai Vasarely és Schaár kiállítás épületei 
közötti telekre, amiből természetesen semmi nem 
lett.) Később aztán számos váratlan financiális, fizikai, 
technikai körülmény kezdte veszélyeztetni az új helyre 
költözés műveleteit. A gyűjtemény Nagybányától az 
Európai Iskoláig terjedő hányadát sikerült elhelyezni 
a belváros egyik kis palotájában (Káptalan utca 4.), 
ahol korábban az eleve sikertelenségre ítélt Uitz 
Múzeum (1976) kapott helyet. Itt azonban a kiállítási 
tér szűkössége miatt gondolni sem lehetett arra, hogy 
az ötvenes éveket követő négy évtizedből valami is 
megmutatkozzon. A megyei múzeumi szervezet és 
a megyei közgyűlés ingatlaneladásokra kényszerült, a 
Természettudományi Osztály ennek során elveszítette 
azt a házat, amelyben ugyancsak nagy nehézségek 
közepette működött, a Szabadság utcai Modern 
Magyar Képtár épületét ezért át kellett adni a termé
szettudományi gyűjteménynek. A képzőművészeti 
anyag így teljességgel otthon nélkül maradt.
A művészeti gyűjtemény befogadására szánt egykori 
megyeháza (Papnövelde utca) barokk épületét 
valójában már korábban is használta a megyei 
múzeum a műtárgyak, régészeti és helytörténeti 
dokumentumok, könyvek és bútorok raktározására.
A hetvenes évek közepén tervek készültek ugyan a 
palota képtárként történő hasznosítására (Várnagy

Péter), de a használatba vételt fizikai értelemben a 
födém életveszélyessé nyilvánítása mellett a lényeges 
belsőépítészeti munkák elvégzésének szüksége sem 
siettette. Az épület felhasználására vonatkozó, eltérő 
tervek között az elmúlt tíz évben az egyik valóban 
a képtáré volt.

Most azonban mégis megnyílhatott az új kiállítás. 
Kapott egy csonka emeletet a neobarokk design 
high-tech stilizáltságú gyűlésterme mellett. Itt legalább 
(ezért) olykor van WC és büfé. A kiállításnak azonban 
már nincs fűtése és még nem megoldott a világítása 
sem, a keleti traktusban még nem fejezték be a 
burkolatok elhelyezését. A hideg műkő burkolatok és 
a tér léptéke, a mennyezet stukkódíszeinek gipszkar
ton falakkal félbevágott mintázata ugyan nem szolgál
nak igazán alkalmas keretként a műtárgyakhoz, de 
elmondható, hogy a nagy monografikus gyűjtemé
nyektől eltekintve (Csontváry, Vasarely) ilyen 
alapterületen Pécsett még nem mutattak be múzeumi, 
művészeti kiállítást. Az állandó kiállítás rendezői: 
Sárkány József és Várkonyi György 
művészettörténészek többszörösen izgalmas és 
felelős feladatot vállaltak. Részint hűek kívántak 
maradni azokhoz az emlékekhez, amelyeket az

egykori, korábbi bemutatóval kapcsolatban még talán 
őriz a közönség memóriája, miközben természetes 
felszabadultsággal kívánták az eleddig rejtettségben 
újra ismeretlenné vált művek sorát nyilvánosságra 
hozni. A múzeumi kiállítások megszokott történeti 
szemléletmódjának érvényesítése mellett elvárható
nak találták a rendezők a vizuális „beszédmódok” 
egymás melletti, kevésbé hierarchikus rendeződését 
is érzékeltetni.

A hangsúlyosnak tetsző kronologikus rendezőelv 
hívja fel azonban a figyelmet egyes komoly hiányokra, 
amelyeket kicsivel korábban még jólesően tenden
ciózusnak tekintettünk, ma azonban már csak hibá
nak. Nem a rendezők hibájának, hanem a 
gyűjteményt korábban kialakítók mulasztásának. Még 
apró nyomokban sem engedik tehát látni az ún. „szo
cialista realizmus” tartalmának és posztimpresszion
ista előadásmódjának az állapotát, mestereit. Hogy 
Martyn „kuruckoros” stílusnosztalgiái egy időben 
születtek a komlói főpostán lévő monumentális és 
heroikus csoportportréval, félig vörös glóbussal az 
előtérben (RákosyZ.). Pedig milyen érdekes lenne 
ma megfigyelni, hogy a művészetről, a magyar 
művészetről fogant képzetek kialakításában mely
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Bukta Imre: Kisnyúl az aktatáskában. 1988-93.

művek sokasága halott, mely műtípusok ezrei kerül
tek az ötvenes években lakásokba és közin
tézményekbe. Hogy a művészettörténeti tények és 
a művészeti értékek skálája miképpen függ össze.
A gyűjtemény adottságai nem teszik ugyan ezt 
maradéktalanul lehetővé, de ahogy letétekből, köl
csönökből a legújabb kor rekonstrukcióját körültekin
tően elvégzik a rendezők, úgy a közelmúlttal is meg 
lehetett volna ezt tenni. Mert a múzeumi funkció az 
egyetlen, ami a minőség feltétlen tisztelete mellett 
részben a „teljesség”, részben a „valóság”, részben 
a „megméretés és minősítés" követelményeit 
intézményesen köteles érvényesíteni.

A kiállításon alig észrevehetően húzódik végig 
a „pécsi” képzőművészet nagyobb teljesítményeinek 
szóló elismerés. Minthogy a kiállítás 1955-tól folytatja 
itt a magyar művészet szemléjét, a kezdetekhez ter
mészetesen adódnak Martyn Ferenc, Gyarmathy 
Tihamér ekkori munkái, majd a hetvenes és nyolc
vanas évek között a Pécsi Műhely (Halász Károly, 
Pinczehelyi Sándor, Ficzek Ferenc, Kismányoky 
Károly, Szíjártó Kálmán) igen szegényes előadásban 
megjelenő téralakítási, „land-art” kísérletei, tárgyma
nipulációval, animációval létrejött tér-projekciói. Itt van 
Kígyós Sándor szobra, és itt vannak Gellér B. István 
„Növekvő városának” dokumentációi, később Keserű 
Ilona korábbi és 2000-ben született képei.
Valamelyest furcsa, hogy a nagyra értékelt és a 
gyűjteményben (raktárban) is jól reprezentált Bocz 
Gyula, Réltfalvi Sándor egyetlen műve nem látható, 
hogy Swierkiewicz Róbert híres három fejes bronz
szobor sorozata nem kerül be a kiállításba. Érdekes, 
ahogy az erős pécsi szobrászatot egy igen korai 
Bencsik István-szobor idézi csak fel, miközben 
Bencsiknek van biennálédíjas nagy plasztikája is 
(raktárban) és nincsenek kint Böszörményi István,
Rigó István kitűnő művei. Nem láthatóak az egykori 
Pécs-Baranyai Képtár (Siklós, 1965) igazi reveláció- 
nak tekinthető alkotásaiból a korai Lantos Ferenc, 
Bizse János, Erdős János képek. Furcsa Valkó László 
munkáinak hiánya is, pedig festői nyelve, az általa 
kifejezett emberi problematika aligha illethető a sema
tizmus vádjával. Furcsa az is, hogy a magát szívósan 
és eredményesen formáló, művek sokaságát létre
hozó, folyamatosan jelenlévő és nagy közösségi 
aktivitást kifejtő Pál Zoltártó\ sem állítottak ki semmit 
a rendezők.

Miközben többek személyes művészi evolúcióját, 
vagy annak bizonyos szakaszait több korai és kései

mű bemutatásával is hangsúlyozza a kiállítás. Igen 
lényeges hibának tartom ezt, mert amellett, hogy a 
korábban bizonyítottan „versenyképes” és korántsem 
csak lokális eredményeket elnémítja e módszer, kizár
ja azt az esélyt, hogy a nemzeti művészet érték
skálájára, mint „vidéki", de a „fővárosival”, vagy 
éppenséggel nemzetközi tendenciákkal összemérhető 
minőségként kerülhessenek fel az említett művészek 
teljesítményei. És, mert a múzeum érvei általában 
igen tekintélyesek az értékek legitimitásának biz
tosításában, talán nem egészen szerencsés ezeket 
az érveket éppen azoktól megvonni, akik a „hely" 
jelentőségét, kulturális súlyát legalább megkísérelték 
ittlétükkel, folyamatos munkájukkal biztosítani.

Ország Lili 1955-ös Cipői mellett Czimra Gyula, 
Veszelszky Béla, Kassák Lajos, Korniss Dezső kései

Kiállítás részlet a képtárból.
Keserű Ilona és Lovas Ilona alkotásai.

Vilt Tibor szoborsorozata

munkái jelzik a múlttal összefüggő „új jelen” startvo
nalát. De nem kis feladat összekapcsolni a kiállítás 
előterében Bálint Endre 1968-as Ikonosztázának és 
Szentjóby Tamás 1968-as Hűlő víz, vagy Konkoly 
Gyula 1968-as Tojás című tárgyának plasztikai és 
gondolati világát. A legkülönbözőbb művészi 
világképek szinkronitásának voltaképpen igen zavaros 
mintázatát szövik Román György, Tóth Menyhért, 
Kondor Béla, Csernus Tibor 1962-1964 körül készült 
munkái, illetve Lakner László nagyméretű Száj és 
Saigon című kompozíciói, az aktuális európai és ten
gerentúli művészeti irányok eltérő odaadással megfo
galmazott recepciójaként. Ezt a sűrű gondolati hálót 
szervezi a kiállításon Schaár Erzsébet Utca-environ- 
mentjének gondolatvilágához tartózó 1974-es alumíni
um szobra. Aztán egy meghökkentő kis szeglet, 
a „szegény múzeum” különös hangulatát árasztja 
a fény, ami Keserű Ilona 1966-os Nyolcas képe fölött 
az egy szál dróton csüngő villanykörtéből származik. 
De a természetes egyidejűség tényét fogadtatják el 
az egymás érintésnyi közelében látható kompozíciók, 
mint BarcsayJenő romantikus, kis méretű konstrukti- 
vitása, Csiky Tibor organikus struktúrája, Szentjóby 
Tamás „új mértékegységként” tételezett — már a 
Fluxus inspirációját szervítő — ólomcső szobra. A ter
mek egymás között is átjárhatók, de megközelíthetők 
egy széles folyosóról is. Itt kaptak helyet a hetvenes 
évek koncept, processz, performance művészetének 
ritkán látható nemes dokumentumai, mint Erdély 
Miklós Molluszkuma (1970), Autópályáról a túlvilágba 
(1980), illetve Hajas Tibor 1971-es TUMO, vagy 
1979-es Sminkvázlatok című drámai fotói (Vető 
János). A folyosóról nyíló termek egyikében kaptak 
helyet a hetvenes évek geometrikus absztrakciójának, 
az Iparterv csoport alkotóinak egykori főművei. Nádler 
István, Bak Imre, Fajó János nagyméretű színes

8 echo 2001/6



F É K É T  É N - F E H É R E N

Hajas Tibor: TUMO, 1971

Paizs László szobra és 
Hencze Tamás festménye

Ficzek Ferenc (Pécsi Műhely) 
fotósorozata, 1977.

vásznai mellett látható az első erős optikai hatású 
Hencze Tamás-kép, de az 1972-es Korniss-féle 
Szűrmotívum és az 1979-es Barcsay Triptichon, ami 
a romantikus szín és ecsethasználat ellenére is a 
képzőművészet új szellemének erejéről szól. Itt még 
Megyik János, Mengyán András, Deim Pál munkái 
dokumentálják az absztrakt geometria eltérő felfogá
sait.

Az a benyomásunk, hogy ezt a periódust, vagyis 
a hetvenes éveket és a nyolcvanas évek elejét 
valóban sikerül a kiállításnak-gyűjteménynek 
emlékezetes főművekkel megragadóvá tenni. 
Ugyanakkor a gyűjtemény ismeretében határozott 
hiányérzetünk van, amikor nem pillantjuk meg Attalai 
Gábor szürke-fehér csíkos formázott vásznát, a szak
mai szájhagyomány szerint a legelsőt e megoldások 
között. (Attalai a hatvanas évek közepén az „új 
művészet” legtájékozottabb inspirátora volt.) Ezt 
a benyomást erősítik meg a geometria szellemétől 
távoli, kevésbé elvont, de azokat feltétlenül 
kiegészítő, tárgyi elemeket is idéző munkák, mint 
Kéri Ádám 1972-es szigorú, szürke Balesete, Halász 
Károly lábbal festett 1984-es Vörös képe, Pauer 
Gyula két Pszeudo kockája (1970).

De láthatók természetesen -  a folyosón jutott 
nekik hely -  a nyolcvanas évek olyan emblematikus 
jelentőségű művei, mint Bak Imre Hommage á 
Lossonczy Tamás (1985), Pinczehelyi Sándor Piros- 
Fehér-Zöld paprika, kis jel (1982-88), Szirtes János 
Csodaszarvas (1984) és Vojnich Erzsébet 1981-es 
Transzcendentális tér című képei. A folyosóra kerültek 
Baranyai András rendkívüli finomságú színezett fotói, 
amelyek mellett látható Csiky Tibor igen gyenge 
szójátékos konceptje (káposzta á la Kolozsvár Art), 
melynek kiállításától a „mesterre” való tekintettel 
magam biztosan elálltam volna, főleg, ha már

a gyűjteményben lévő rendkívüli eredetiségű érmeit, 
vagy geometrikus „újabsztrakt” plasztikáját, egyik 
főművét nem mutatták be, csupán egy ún. organikus 
kompozícióját a hatvanas évek végéről. Samu Géza 
ékszer tisztaságú Kis csavarosa (1990) feltétlenül 
rossz helyen van. Nem a személynek és műnek 
megfelelő helyen.

A nyolcvanas évek „fiatal művészetének”, az 
„új szenzibilitás” szellemének és sajátságosán felsza
badult előadásmódjának bőséges szemléjét teszik 
lehetővé efZámbó István (Szomjúság, 1984.), Wahorn 
András (Elfutó nő, 1988.), Mata Attila (Artista, 1985.), 
Kelemen Károly (Reggeli emlékmű, 1986.), Mulasics 
László (A tetovált, 1985.), Szabados Árpád 
(Történelmi lecke, 1989.), Birkás Ákos (Fej 9., 1986.), 
Fehér László (fkz ünnep 3., 1983.) munkái.

A rendezők törekvéseiben érthetően jelentette 
a legnehezebb, egyszersmind a kitüntetett feladatot a 
kilencvenes évek második felében szerzett, többnyire 
kortárs művészektől származó műtárgyaknak az 
integrálása. Ezen a „térfélen” nem voltak emlékek, 
analógiák, itt a „rendszeralkotás” kísérletét a ren
dezőknek kellett elvégezni. Éltek is evvel a 
lehetőséggel, finom belső összefüggéseket — olykor 
éppen a történeti szemléletmóddal feleselve — 
fedeznek fel művek és művek között. A kilencvenes 
évek művészetében Szurcsik József 
(Kronosz/Titánok, 1998.), Bukta Imre (Kisnyúl az 
aktatáskában, 1988-93.), Kovács Attila (Jönnek, 
1987.), Böröcz András (Virág, 1998.), Kicsiny Balázs 
(Jonathan Butthall, Th. Gainsborough után, 1990-93.) 
képei, szobrai igazítanak el, az évtized végének, 
majd az új évezred első évének üzenetét Várady 
Róbert (Fraktálok, 1998.), Július Gyula (Alberto 
Pessoa IV. Terrenoto, 2000.), Sebők Éva, Szikora 
Tamás, Konok Tamás, Köves Éva, Gaál Tamás 
munkái jelentik. Itt már a „kortársság élménye” hat, 
annak folyamatosságával, nyitottságával és ez azért 
érdekes, mert biztos összemérési kísérlet támpontját 
fogja így jelenteni a gyűjtemény mindennel, ami 
ezután történni fog. Itt azonban már nem vezethette 
a rendezőket a történelem valamilyen víziója. Ezért 
ezen a ponton a kiállítás az eldönthetetlen kérdések 
közegeként hat, egyenértékűként bármely jó szem
léletű galériával, amelyben nagyobb erővel a szemé
lyes diszpozíció vagy az ízlés döntenek a választások 
felől és nem a nagy adatmennyiséget átrostáló 
tudományos felismerés, ami meggyőző lehet a közön
ség számára. De az is éppen a kortársságnak az 
élményköréhez tartozó felismerés lehetett volna, hogy 
megszűnt az eszköz, anyag és technika szerinti privi- 
legizáltsága a műtárgyaknak. Ezek alapján határozott 
hiányérzetünk fogalmazódik meg az ún. „más 
médiákkal” kapcsolatban. A gazdag gyűjteményből 
nem láthatunk korszakos jelentőségű kerámiát, 
szőnyeget, érmet. Azért nem látunk fotót, ipari formát, 
videót, mert azt már nem tudta (akarta) gyűjteni 
a múzeum, és ezáltal automatikusan ki is kapcsolta 
magát abból a körből, melyben a korszerű művészeti 
múzeumok komplex feladat-meghatározása 
érvényesnek látszik és konzerválta valamelyest a het
venes évek művészeti kiállításainak mára kiüresedett, 
élettelen — és erős a kifejezés —, nagyképűségtől 
sem mentes klímáját. Ez az önteltség jogos volt — 
akkor — a rendkívüli kockázatokat vállaló kísér
letezőktől. Jogtalan ma, amikor a történeti idő 
„képének" vizuális élményeken keresztül bekövetkező 
megismerése az egyik cél. Merthogy múzeumban 
vagyunk, ahol nemcsak megmutatni, hanem meg
értetni is kötelező feladat. A legfőbb kérdés itt az, 
hogy miképpen van „értve, megértve” ez az „éppen- 
így” bemutatott múlt?

Kétségtelenül kelt hiányérzeteket az új állandó 
kiállítás. De ha nem is mutat be minden jelentős tel
jesítményt, ha a modern művészeti kiállítások formai 
beidegződései (tágasság, egy mű egy falon) nem is 
kedveznek a tömörítés e helyt tolakodó 
követelményének, azért mégis a magyar művészet 
folyamatos formálódásának, dinamikájának, a hatá
sok, kapcsolatok, árnyalatok hol csóvába szerveződő, 
hol egyéni hangzatokra szétszakadó folyamatáról ad 
bizonyítékot. Hogy hitele milyen fokú, arról ez az írás 
megkísérelt benyomást adni. Sajnálatos az is (meg
magyarázható, megérthető) — mert egy ilyen méretű 
gyűjtemény már nem fér el akármilyen tágas vizuális 
memóriában — hogy újabb, az említett műveket 
dokumentáló, tanulmányokkal interpretáló, a forrá
sokat közreadó katalógus még nem áll a közönség 
rendelkezésére. ■
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Csehov: Ványa bácsi 
Pécsi Nemzeti Színház, 

Szobaszínház 
2001. november 10.

„Talán megtalálják 
a módját, hogyan 

lehetnek boldogok...”
Rázga Miklós színész, már második önálló rendezése 
látható a Pécsi Nemzeti Színházban, ezúttal Csehov 
Ványa bácsiját állította színpadra. A szobaszínházi 
előadás alkalmat ad a pécsi teátrum népszínházi pro
filjától eltérő, szokatlanul bátor, kísérletező előadásra.

A nézőtér fölött nyírfaágak, a mennyezetről lógó 
nyírfaerdő birizgálja a magasabbak haját, zizeg, de az 
egész színházi tér áraszt magából valami nagyon 
átélhető, „oroszos” miliőt. A négy felvonásnyi szöveget 
két részben láthatjuk Ványa bácsi vidéki birtokának 
szobáiban, a színészek bejátsszák a teljes szobaszín
házat, a középen emelkedő dombocska lehet a kert
ben, a szobában, a szalonban, az ebédlőben, egy 
hely az intimitásra, de a leselkedésnek éppúgy a 
lehetőségét nyújtja, fontos térszervező elem.

Ironikus az előadás nyitánya. A nagy orosz élet 
vidéki nihilje unalmasan ásít, az óra ketyeg, a légy 
zümmög, a kötőtű csattog, a metronóm ritmust ad, 
de minden a roppant lassú ütemre járó óramű szerint 
működik az egész előadásban. Rázga Miklós ren
dezésében érdem, hogy a már működő előadásba 
meri a nézőt beengedni, vagy hát nem is az előadás
ba, hanem bevisz minket az erdőbe, uram bocsá', 
tehát mi lennénk az erdő? A közönséget azonosítja 
a rendező a fákkal, melyek oly nagy veszélyben 
forognak, mint azt bizonygatja Asztrov a térképén 
egyre növekvő üres folttal?

Ez az előadás nem a címszereplő Ványa bácsiról 
szól, kifejezetten nem róla. Kissé bajos, hogy Csehov 
Ványa bácsija cirka 47 éves, míg az őt alakító Bajomi 
Nagy György még igencsak ifjonti külsejű, rá sehogy 
nem illik a bácsizás, csak ironikusan tudnám 
értelmezni, de mivel itt komolyan bácsiztak, amíg meg 
nem szoktam, többször fennakadtam rajta. 
Máskülönben Bajomi megoldotta a Csehov által rárótt 
komédiái feladatkört, egyik legjobb alakítását nyújtotta 
az elmúlt évekre visszatekintve.

A komor sorsok felvonultatása úgy válik csehovi 
komédiává, hogy minden szereplő minden cse
lekedete és vágya hiábavaló, értelmetlen, mindenki 
magában hordozza a kudarcot. Rázga Miklós nem 
aktualizált, meghagyta a darab XIX. század végi 
hangulatát. Egyszerű jelmezekben, funkcionális kel
lékekkel játszanak a színészek. Egyedül a színpad

„Máskülönben Bajomi megoldotta 
a Csehov által rárótt komédiái feladatkört, 

egyik legjobb alakítását nyújtotta 
az elmúlt évekre visszatekintve.”

Rendezte: Rázga Miklós 
Díszlet, jelmez: Csík György 
Zene: Weber Kristót
Játsszák: Melkvi Bea, Simon Andrea, Sólyom Katalin, 
Bajomi Nagy György, N.Szabó Sándor, Lipics Zsolt, 
Tóth András, Unger Pálma, Háber László

hátsó részében található nyolc kocka, ami idegen a 
környezetétől, intellektuális feladványként, a rendezői 
koncepció részeként e korból idézett képzőművészeti 
alkotásokkal szembesíti a nézőt. Árnyaltabbá válnak 
ezáltal a jelenetek közötti sötétek, mivel a darabbal 
egyidőben keletkező képzőművészeti műalkotások 
kontrasztja csak kiemeli a Ványa bácsi és rokonsága 
tehetetlenségének, ürességének leplezett, talmi voltát.

Rázga többször megszólítja a nézőt Csehov 
szavaival „Vajon akik 100-200 év múlva élnek, és 
akiknek a számára most törünk utat, megemlékeznek- 
e rólunk...’’ vagy, hogy száz-kétszáz év múlva 
kitalálják-e a boldogság csodaszerét. Ám szakít 
Sztanyiszlavszkij módszerének Magyarországon 
majdhogynem dogmaszerű hatásával, Rázga inkább 
Csehov eredeti, komédia értelmezését választotta a 
tragikus mélyrepülés helyett. Az előadás igazi fősze
replője Jelena Andrejevna (Melkvi Bea), ő áll a férfivá
gyak kereszttüzében. A színésznő érzékenyen, kon
centráltan játssza végig az előadást, számtalan arca

van: a kielégítetlen, de hű asszony, a végtelenül kacér 
asszonyveszedelem, legjobb barátnő és anya is tud 
lenni egy személyben. Az Asztrovot alakító Lipics 
Zsolt inkább küszködik a figurával, sokat bíz erőltetett 
torokhangjára, ám, ha mégsem csak erre bízza 
alakítását, természetessége lenyűgözően őszinte 
pillanatokat eredményez. A Szonyát játszó Simon 
Andrea ellenpontja tud lenni Melkvi Beának, a csúnya 
lány szerepét egyszerűen, „szépen” oldotta meg, 
s Melkvi Bea alakításához hasonlóan ő is több arcát 
mutatja meg, amíg gyermek-ártatlansága odavész: 
tehát kezdetben gyermeki, majd végtelen szerelem
ben ég ki belőle minden illúzió, s ott marad a kiábrán
dult, felnőtt nő. A karakterszerepekben karikatúra 
alakításokat láthatunk, több-kevesebb sikerrel.
N. Szabó Sándor vénülő, impotens tudósfigura, a 
fakó, egyszínű matróna, aki parancsolgat időtlen idők 
óta fennálló tehetetlenségében Sólyom Katalin, Unger 
Pálma dadája fogyhatatlan szeretettel, türelemmel 
van minden és mindenki iránt, s még ott szerénykedik 

a Tóth András-féle semmilyen figura, egy 
alak, akin mosolyogni kell, ha bármit is 
tesz.
Az előadás látomással indul, ez teszi 
szokatlanná a Pécsi Nemzeti Színház 
produkciói közül a Rázga-féle Ványa 
bácsit. Meg az, hogy nagy fegyelemmel, 
pontossággal játszanak a színészek. És 
az, hogy végre egy előadásban fel lehet 
fedezni a koncepció morzsáit, végre 
érzékelni lehet, hogy a rendező miért is 
nyúlt pont ehhez a darabhoz, s miért 
nem valami máshoz. Ez az, ami örven
detesen személyessé teszi a produkciót, 
tétje nemcsak a játszók, hanem nézői 
számára egyaránt valóságos. ■
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F E K E T É N - F E H É R E N

Kárpáti Péter: Pájinkás János
AJESZOberonStúdiója H I L B E R T  A N E T T E
2001. november 5.

Majdnem
Az első fennakadás a viszonyulással kezdődik. Nem 
tudom, hogyan közelítsem meg. Amit látok és hallok, 
az egyszerre sugall egy archaikus és egy modern 
kapcsolódást. Az archaikus vonal a mese elemeivel él 
(csakúgy látványban, mint szövegben), a modern 
vonal tematikailag és nyelvi játékok által. Azonban 
a mese nem igazán mese. Mondhatni, hogy a darab 
meghatározója a „bujkáló szöveg”. Ez a rejtettség 
több lehetőséget kínál értelmezésre és ennek 
következtében viszonylag tág teret hagy a rendezői 
ötleteknek. Ez a történet nem kerekedik valódi 
mesévé, bár megtalálhatók benne az alapmotívumok: 
sárkányok, vándorlás, királylány (azaz cárleány), 
együgyű alak (Nemtudomka) stb. Feltehető azonban, 
hogy klasszikus (vagy klasszikusan átalakított) for
mában nem is szándékozik a darab mese lenni, 
inkább csak népmesékre utalva elmondani például 
azt, hogy „óriást le van a világ csehesedve" vagy 
talán azt, hogy ebben a kusza összevisszaságban ma 
már nem látunk át semmit. Hogy mi honnan jött, hogy 
mit tudunk és hogy mit hiszünk el, minek dőlünk be.

Kezdődik azzal, hogy fogalmunk sincs, ki mesél.
A történet nagyon ismerős, az előadásmód is (az 
elbeszélés maga), de mégsem tudjuk megmondani, 
hogy honnan. Talán csak az elemek teszik, a struk
túra, vagy bizonyos élmények felismerése? Ki mond 
el, mit és kinek a szemszögéből? Ott van ugyan Ámi 
Lajos, akire látszólag fölfűzhetjük az összegubancoló
dott szálakat, ám ahhoz el kell felejtenünk, hogy 
ő már az első pillanatban leszögezte: ezt a mesét 
„tanulta” nem ő találta ki. Ez a hátteret elbizonyta- 
lanító felütés egyben a számonkérhetőséget tor- 
pedózza meg, innen kezdve ő nem felelős elbeszé
léséért, ő van ott ugyan, de lehetne ő Erdész Sándor, 
vagy Bunkó Vince, vagy Kárpáti Pétör vagy a mag- 
nyetofon... Tehát minden látszat ellenére Ámi nem 
keretezi az elbeszélést, hanem része annak, hiszen 
a mód meghatározza az elbeszélt történeteket, Ámi 
benne van ebben és nem kívüle. Nem szervezi, ren
dezi a cselekményt, inkább maga is értetlenül kiveszi 
a részét belőle. Ráadásul tetézi saját „tehetetlen 
belevonódottságának” hangsúlyozását azzal, hogy

egy olyan rövid monológgal kezdi a darabot, amely
ben elalszik. A lélek vándorolhat, a fantázia az álom 
által igazolódik. Hiszen ott minden lehetségessé válik. 
És furfangos módon ezen az álom-lélek-vonalon 
hozza be a telefont, amelyből aztán a lélek Pájinkás 
Jánosba kerül (és ami miatt Pájinkás János képes 
lesz bármit kitalálni, feltalálni). Ámi Lajos ebben az 
előadásban egy részben kívülálló alak (Vidéki Péter), 
aki folyton átjár a másik térbe, oda, amiről mesél és 
onnan kibeszél (egy hallgatóságnak, vagy nézősereg- 
letnek) és „bebeszél” (a szereplőkkel kommunikál) 
egyszerre. Nem tudja előre azt, amit mondani fog, 
helyben születik meg a történet, ő közvetíti csupán. 
Nem mindenttudó narrátor, inkább csak egy kotnyeles 
fantáziáló.

Szabó Attila egyes rendezői megoldásai 
„klasszikusak", következnek, adódnak a darabból. 
Amikor megadja magát a kínálkozó lehetőségeknek, 
akkor a szöveg viszi a darabot, annak lendületével fut 
az előadás. Amikor azonban ellenáll, érdekesebbé, 
többrétegűvé válik az előadás. Erre példa a terek 
remek elrendezése és az ötletes díszletezés, például 
a paraván -  Téli Palota. A terek összefüggőek, 
konkrét elválasztás (pl. fal, ajtó stb.) nincsen a szoba 
és az utca között. Minden teret a benne levő játék 
határoz meg, attól függ, hogy az előtér utcaként vagy 
csatatérként funkcionál. A szobának vagy boszorkány
barlangnak használt rész kissé kiemelt helyen van, 
ennyiben lehetővé téve az átmenetekkel való variá
ciókat, kombinációkat. A figurák teremtette tér találó 
megoldás, jellemzi a darab kalandozó előadását, kife
jezi a lehetőségek lezárhatatlan tágasságát, az Ámi 
által felvezetett „lélekvándorlást” 2. Minden átalakulhat 
egyik pillanatról a másikra. Ezt létrehozni egy kicsi 
helyen, mint amekkora ebben az esetben a társulat 
rendelkezésére állt, valóban bravúros telitalálat.
A szegényes és javarészt könnyen mobilizálható 
díszlettel elősegítették, erősítették ezt a fajta súlypon
tozást.

mese...
Az öltözékek remekbe szabottak voltak, javarészt 

a meseszerűségre játszottak rá. A jelmeztervező nem 
törekedett „hitelességre” a ruházattal, amire nem is 
volt szükség, elvégre ebben az előadásban -  szem
ben a gyerekelőadásokkal -  mégsem volt feltétele az 
öltözék a felismerhetőségnek. A kulcsfontosságú 
szereplők egyes ruhadarabjai azonban (pl. cári bugy- 
gyos nadrág vagy a cári sapka) karikírozott túlzással 
jelen voltak. Külön szintet jelentett az előadásban, 
hogy milyen asszociációkat hoztak be a szereplők 
viseletéi (pl. népi jelleg, keleti anyagok vagy egy mai 
kosztümszerű öltözék). Ezek együtt nagyban 
elősegítették a darab atmoszférájának kialakulását.

A szöveg révén azonban több problematikus pont 
fölvethető, ezzel nehezebben birkózott meg a társulat. 
Kétségtelenül nehéz bánni a több szempontból is 
nyelvre játszó, abból élő textúrával. Egyrészt, mert 
nagy lelemény kell ahhoz, hogy ne csak a dialógusok 
önműködő ereje tartsa meg a darabot. Hiszen akkor 
a színházi élmény feledhetővé válik, mindenki csak 
a poénra fog emlékezni, a látványra nem. Ebben az 
esetben pedig félő, hogy az élmény nem több, mint 
egy elolvasásé vagy fölolvasásé, ami semmi esetre 
sem nevezhető színházinak. Ez az oka, hogy nehéz 
megküzdeni ezzel a Kárpáti Péter által megírt alapa
nyaggal, mert önmagában jó és magával ragadó. 
Ezért még fontosabbá válik a szembeszegülés, hogy 
valami olyan plusz töltet adódjon a játékból, amely 
összefonódik a szöveggel és véletlenül sem engedi, 
hogy puszta felmondássá váljon az előadás, és 
kiszolgáló „alájátszássá”, illusztrációvá minden moz
dulat.

Másik gond a nyelvezettel, hogy nagyon, talán 
túlzottan is kell artikulálni, hogy a nyelvi poénok kijöj
jenek, működjenek és nem lehet gyorsan beszélni 
(persze túl lassan és szájbarágósán sem, az megölné 
az előadást). Nehéz eltalálni a megfelelő ritmust, 
amivel mozgatni lehet egy ilyen szöveget. Hogy 
megértse mindenki, hogy például „nyújjork” az New 
York és hogy kerül „képbe”. Ez billegett az előadás
ban. Többször volt érthető ugyan a szöveg, mint nem, 
köszönhetően a legtöbb színész jó artikulációjának,
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viszont az aránytévesztés gyakori volt. Ez akkor 
következett be, amikor nem várták ki, hogy a nézők 
megértsék a szöveget, hanem továbbmentek, ezzel 
meggátolva azt, hogy a hatás igazán megszülessen. 
Hiszen még épphogy „beért” a poén, máris figyelni 
kellett valami azután következő összefüggésre. 
Szeretnék viszont egy pozitív példát hozni.

„Pájinkás János: De a neve só. Mongyad: só.
Gizella: Show.”

Ezt borzasztóan nehéz kifejezővé tenni. Nem 
tudom, hogy akkor, az általam látott előadáson sike- 
rült-e ez ennyire jól vagy egy alaposan „kipróbált” 
jelenetről volt szó, mindenesetre a kép nagyon 
plasztikus volt, filmszerű szinte, valóban összeka
csintva kicsit a show-műsorok igénytelen világával, 
kiugorva a meséből. Érthető volt a „poén”, azonnal 
a helyén volt és azonnal beidézett több intertextust: a 
show-val keverve a mesét... Nem is beszélve arról, 
hogy G. B. Show is beugrik egy röpke pillanatra, mint 
név, mint egy másik elbeszélésmód bevillanása ebbe 
a környezetbe. A Gizellát alakító Gelencsér Tünde 
kitágította ott azt a szövegrészt azzal, ahogy kimond
ta ezt a szót. Töprengtem, hogy vajon mennyi 
beszédgyakorlatot tarthattak csak külön erre a 
darabra a szereplők. Hiszen a súlypontokat, a ritmust 
csak sok kísérletezéssel lehet kijelölni.

Ugyancsak a „szövegnehézkedésből” fakad, hogy 
át kell strukturálni azt, bele kell nyúlni, hogy a képek 
ne csak kiszolgálók legyenek. Mint minden koncep
ciónál, itt is a dialógusok változtatásával, vágásával 
lehet leginkább variálni. Végigolvasva a szöveg
könyvet rövidnek és frappánsnak tűnt az, amit az 
előadást nézve kicsit soknak éreztem. Ha egy ilyen 
nehezen földolgozható darabról van szó, két 
lehetőség adódik alapvetően. A rendezőnek van egy 
kimeríthetetlen ötlettára, esetleg ideje, kísérletezgetni 
rengeteget a helyzetekkel, hogy elkerülje az 
ismétléseket (a nem dramaturgiailag indokolt 
ismétléseket) és az üresjáratokat. Vagy pedig 
meghúzza erősen a szöveget és kihegyezi azokra az 
ötletekre, amelyek megvannak már a fejében és 
azokat dolgozza ki alaposan. Az utolsó reálisabbnak 
tűnik, bár az első is megvalósítható, csak jóval több 
időt igényel. Ez az előadás hosszabb annál, mint amit 
ebben a formában elbír. Hogy hiába a sok jó 
megoldás, ha elúszik mind az egész mellett, amely 
kissé masszaszerűvé válik azáltal, hogy többször 
indokolatlanul alkalmaz már „megjátszott” poénokat. 
Többedszer már nem működnek, és lassan az első 
erejét is elveszik ezáltal, végül erőltetettnek tűnnek. 
Ilyenek például a cárkisasszony ablakjelenetei, ame
lyek sokadszorra már nem érdekesek, holott a 
bábozásra emlékeztető ablakon felbukkanó figura 
(vagy figurák) elsőre nagyon hatásosak és érdekesek. 
Sok ismétlés után azonban érdektelenné válik a kép, 
szinte lebombázva az ötlet elemi erejét és a szövegre 
utalja a nézőt, hogy most ugyan semmi többletet nem 
ad a kép, de hallgasd, milyen jót mond! Esetenként 
persze ez is lehet egy szöveghely hangsúlyozásának 
eszköze, de nem folyamatosan sokszor.

Az intertextusok, amelyekkel Kárpáti Péter írása 
játszik, megölik a mesét (hozzá kell tenni, hogy felte
hetően szándékoltan teszi). Egy mese csak a mese 
törvényeinek utalásrendszerében él meg. Mindenki 
által ismert, megtanult keretek között. Ez pont azzal 
lép ki ezekből a keretekből, hogy a szöveg irodalmi. 
Utaláshálóval teleszőtt írás, még csak nem is 
nevezném drámai szövegnek. Dráma lehetőségét a 
dialógusok jelentik, bár ezek „elnehezítése” minden
féle utalásokkal nem könnyíti meg a dramatizálni 
vágyók helyzetét. Másrészt azonban értelmezésre 
sok lehetőséget hagy, amiből az is következik, hogy 
ha valaki nekivág a feladatnak és átalakítja az alapa
nyagot, akkor válogathat a megoldási lehetőségek

kínálkozó és nem kínálkozó bőséges tárházából 
(bármerre indulhat) és a nézőknek is élményt okoz a' 
sokrétűség felismerése, ami már a hallható rétegben 
benne van. Izgalmas a nevek játéka, amely a beszélő 
neveken túl kihasználja az utalásokat is. Ámi neve az 
álomhoz kapcsolódik, de erősen sugallja az ámítást 
is. Pájinkás János neve egy másik öntudatlanság, a 
mámor fele mutat. Nemtudomka nevével a darabban 
Pájinkás János hoz be ironikusan egy szókratészi 
párhuzamot. A semmi és senki vagy az ismeretlen 
jelenléte. Gizella nevének kapcsolódási pontjait 
Nemtudomka szerelmét kigúnyolva maga a cárleány
ka futtatja át (gazella, güzü stb.), de a Giselle című 
balett ellentételezése is idevehető. Raszputyin 
történelmet idéz nevével. Ezek többnyire nem 
„komoly” kapcsolódási pontok, inkább játékok. Játék 
a nyelvvel, a szavakkal, a nevekkel. Ezt bővíti az 
előadás például a terekkel és az öltözékekkel, máshol 
viszont redukálja.

Megváltozott ma már a szemlélet a világ dolgait 
illetően. Egyre több a kétség, az örökös változások 
a hitelesség ellen hatnak. A mese keveredik a valósá
gunkkal, abban sem több a hihetetlen és abban is van 
valami valóságos. Nem elemeztem a lehetséges poli
tikai utalásokat, amelyek erősítik a bizonytalanságot, 
melyek rámutatnak az önámításra alapozó mesékre. 
Ezek között oly otthonosan mozgunk mindennap
jainkban. A bizonytalanság tematizálódik leginkább 
ebben a darabban, akkor is, ha sok esetben 
nevetésre ingerel. Jobb kinevetni magunkat (és 
másokat...), mint siránkozni, szembefordulni a 
keserűségekkel. Talán ezért is nehéz kérdés, hogy 
van-e az embernek lelke... ■

irta: Kárpáti Péter 
Rendezte: Szabó Attila
Játsszák: Vidéki Péter, Köles Ferenc, Rubányi Anita, Várnagy Kinga, 

Domonyai András, Tóth Zoltán, Matta Lóránt, Gelencsér Tünde, 
Benyovszky Tamás, Rosner Krisztina 

Díszlet, jelmez: Bozsó Nóra, Thief Angéla * 2

1. „Én ezt a mesét a tűzmestertől, a Bunkó Vincéiül tanultam. Vagy 
ötszázszor lemondtam életembe a Pájinkás Jánost, le a fronton, az 
összes kocsmákba, a Dózsa téeszbe, a legutóbb egy magnyetofon- 
nak is lemondtam. A magnyetofon, appedig fogta magát és lemond
ta az Erdész Sándornak, ammeg lemondta az Akadémijai Kiadónak, 
ammeg lemondta a Kárpáti Pétörnek, ammeg most lemondja magik- 
nak.
De hogy az én mesterem, a Bunkó Vince kitül tanulta ezt a mesét? 
Vajon a Györkös Ignáctul-e? Nade ha Györkös Ignác -  ű kitül tanul
ta? Erre mink azt szoktuk mondani:
„Ű tanulta Nemtudomkátun Ámi Lajos’

2 „Valaki arrul kérdezködik, hogy van-é az embernek lelke.
Mármost magamrul veszek példát, atekintetbe, hogy az ember lefek
szik és elalszik az ember, aki még nem volt Amerikába, vagy nem volt 
Oroszországba, vagy nem volt külföldön, és a lélek oda elmegyen. 
És reggel, amikor fölébred az ember, visszagondol, hogy ú hol járt. 
Tehát errül, aki vándorúit közbe, errül mondhatjuk, hogy lélek. 
Mármost hogy az illető, a lélek, az hogy tud olyan gyorsan olyan 
messzire menni? Errül fogalmam sincsen."

Első pozícióban 
Pécsi Balett 

2001. december 1.

Az első pozíció kiindulási pont. Olyan nyugodt 
alapállás, melyből bármi következhet. Pillanatnyi 
jelen idejű helyzet, aminek múltja, de leginkább jövő
je van. Valahonnan érkezik az ember ebbe a pozíció
ba, mely lezár egy folyamatot, ugyanakkor egy újnak 
a lehetőségét rejti. Ideje általában rövid, hiszen a dol
gok állandóan változnak és az azokra adott reakció 
kibillenti az első pozícióban állót egyensúlyi 
helyzetéből. Persze bármilyen pillanat kitartható bár
mennyi ideig, ami nem jelent feltétlenül passzivitást, 
mint inkább sajátos választ a történésekre. Az első 
pozícióban létezés önmagában is lehet eleven, ha 
önmagán belül képes megmozdulni, de akkor is, ha 
mozdulatlan marad, hiszen a mozdulatlanság éppúgy 
pontos és kifejező lehet, mint a legizgalmasabbnak, 
feszítettebbnek tetsző elevenség.

Az újjá alakuló Pécsi Balett első előadása kitar
tott pillanat, mozgásban lévő első pozíció. Olyan utak 
lehetőségét veti föl, melyek együttes követése kibon
tás is lehetséges, ugyanakkor felsejlik egy eddig nem 
létezett ösvény, melyre rálépve nyilvánvaló kockáza
tok árán, de el lehet jutni egy következő, most még 
ismeretlen pozícióba. Az Eck Imre alapította társulat 
1960-ban az utóbbi lehetőséget választotta. Mindent 
figyelmen kívül hagyva kísérletezett, kockáztatott, 
megkérdőjelezve a tánc addig elfogadott színpadi 
megjelenési formáit, de magát a tánc mibenlétét is. 
Bátran vágott neki az ismeretlennek, és amíg erővel, 
tehetséggel bírta, következetesen járta a maga útját, 
melynek szellemisége a mai napig tetten érhető a 
magyar táncéletben. A legenda ekkor született.
Hogy meddig élt, pontosan nem meghatározható.
Az emlékezetekben talán még ma is él. Mindeneset
re a valóságban mára múlt idejűvé lett. Új legenda 
születése, teremtése bármikor lehetséges, de nem 
az akaraton, elhatározáson múlik, hanem a 
történéseken. Mindazokon a pillanatokon, melyek 
estéről estére valóságosakká tudnak válni a színház 
fura, titokzatos terében. Valami mindig zajlik a szín
padon és a nézőtéren, de hogy történik-e valami, azt 
nem tudhatjuk előre.

A Pécsi Balett új előadásában sok minden leját
szódik, valami meg is történik, de még nem tudni, 
milyen irányba billen ki biztosnak tetsző első pozí
ciójából az együttes, vagy kibillen-e egyáltalán.
A három -  stílusában és minőségben is különböző -  
koreográfia mindegyike mást és mást árul el a társu
latról, annak gondolkodásmódjáról. Mást és mást ígér 
az elkövetkezendőkre. A most felfedezhető kép eklek
tikus. Keveházi Gábor Bálinka című darabja minde
gyik közül a legkönnyedebb, ugyanakkor a legsúlyta
lanabb is. Szép állóképek, lendületes mozdulatsorok, 
azok kánonjai, szólók, duettek, kvartettek, együttes 
táncok váltják egymást, miközben a műsorfüzetben 
jelzett történetről könnyen megfeledkezhetünk.
Hiszen a koreográfia inkább szól a táncról, mint egy 
képzeletbeli falu életéről. A szintén előzetesen ígért 
groteszk elemek sem fedezhetőek fel, de igazából 
nincsen hiányérzete az embernek, mert a leg
fontosabb, ami kiderül. Hogy táncolni jó. Ez elsősor-
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K O V Á C S  M Á R T O N

Az első pozíció
bán az alaposan megerősödött tánckarnak köszön
hető, melynek tagjai láthatóan szeretik azt, amit 
csinálnak. így a darab szinte észrevétlen jut el egy 
fényképszerű állóképből a befejezésig, mely a 
kezdőképet idézi. Könnyed játék ez, mely igazából 
nem akar semmi különöset, csak azt, hogy jól érezzük 
magunkat, és örülni tudjunk mindannak, ami a szín
padon történik. Lehet örülni, mert a koreográfia súly
talansága mellett is friss levegőt teremt maga körül. 
Biztosan áll a kijelölt első pozícióban, de egyben föl
fogható irányadásnak, első lépésnek is, ami azt jelzi, 
a megújulás nem forradalmi, semmilyen kockázatot 
nem vállal. Viszont „igényesen, magas színvonalon 
akar szórakoztatni”. E gondolkodásmód természetes 
velejárójának tűnik a kísérő muzsika, a Magyar- 
országon világhíres Deep Forest biztos sikert ígérő 
zenéje, mely azonban alatta marad a táncos előadás
nak. Az egyes népszerű, ismert számok kis 
szünetekkel követik egymást. E szünetek 
megakasztják a koreográfia lendületét, hosszú 
másodpercekig sötétben várjuk a folytatást. Ez 
technikai hiányosságnak megoldatlanságnak tűnik, 
melynek dramaturgiai következményei is vannak: 
olyan apró, légüres terek keletkeznek, amelyekben 
semmi nem történik, ahol a csendnek, a sötétnek sem 
belső ereje, sem feszültsége nincs. Mindez csak azt 
érheti el, hogy pillanatok alatt kívül kerüljünk a színpa
di történéseken, vagy eszünkbe jusson: a hallott zene 
valójában népzene diszkó ritmusban, rafináltan 
manipulálva olyan énekesek öntörvényű hangját, mint 
Sebestyén Márta vagy Huttyán, a híres cigány 
énekes. Hamis találmány ez, mert semmi köze nincs 
a zenei szövetnek az eredeti hangokhoz, miközben 
uniformizálja őket. A koreográfia ezzel szemben 
tisztának és őszintének tűnik.

Merőben más a balettest második darabja.
Myriam Naisy Partitions au patio koreográfiája, mely 
J. S. Bach Sostenuto című, csellóra írt zenéjére 
készült. Mondhatnánk, ez a darab is a táncról szól, 
miközben mind többet tudunk meg a mozdulatok, 
gesztusok saját, egymás közötti életéről, és 
észrevétlenül három ember mind bonyolultabb kap
csolatáról is. A kontakt táncelemekre épülő mozdulat
sorok önmagukért valók is lehetnének -  így is megáll
nák a helyüket -  ám itt a tánc belső titkára derül fény. 
Arra, hogy minden gesztusnak, mozdulatnak érzékel
hető jelentése van, és az így megértett nyelv segít
ségével ismeretlen világok járhatók be. A titok nyitja 
pedig a színházban rejlik, ahol bármilyen egyszerű tér 
is képes olyan útvonalakat kijelölni, emberi 
viszonyokat meghatározni, melyek követése, átélése 
vihet el bennünket a valóságtól távol esőnek vélt, de 
mégis igazi, rólunk szóló történetekhez, velünk 
megeső történésekhez. Ha valahol, akkor a Pécsi 
Balett estjén itt történt valami. A három táncos — 
Czebe Tünde, Szigeti Oktávia és Fodor Zoltán — 
pattanásig feszült koncentráltsággal, energiával, 
ugyanakkor könnyedséggel táncolta végig a koreográ
fiát. Mozdulataik Bach csellómuzsikájának meg nem 
írt szólamaivá lettek, miközben a három ember 
szövevényes viszonyai rajzolódtak elénk. Kitűnt 
közülük Fodor Zoltán figurája, akinek jelenléte, 
mozgása, tánca Eck Imre híres táncosait -  Hetényi 
Jánost és Csifó Ferencet idézte.

Ha ezt a darabot vehetjük kiindulási pontnak, 
akkor idősebb mesterek jutnak eszünkbe, akik sok 
mindent átéltek életük folyamán, és olyan nyelv bir
tokosai, aminek segítségével mindenről pontosan, 
bölcsen, de érzelemmel is tudnak beszélni. 
Gondolkodásukat, a tánchoz, a világhoz való

Myriam Naisy: Partitious au patio 
Szigeti Oktávia és Czebe Tünde

viszonyukat érdemes megtanulni tőlük, miközben min
denkinek saját nyelvet kell faragnia magának, hogy ő 
maga szólíthasson meg másokat. Myriam Naisy olyan 
mester, akitől nyilván szívesen tanul mindenki, és akin 
keresztül friss levegőt lehet magunk köré varázsolni.

Egerházi Attila a Pécsi Balett művészeti igazgató
ja készítette az est harmadik, egyben befejező darab
ját Játék -  Terek címmel. Olyan tér jön itt létre, ahol 
mindenki mindennel kapcsolatba kerülhet, ahol a 
zene játékossága éppoly fontos, mint a táncosok poli
fon mozgásrendszere, a kivetítő vásznon futó betűk 
sokasága, a hatalmas tüll anyaggal végzett önfeledt 
játék. Miközben játékosnak tűnik a koreográfia, itt-ott 
fojtott levegő lengi be a színházat. A zenét Márkos 
Albert készítette, J. S. Bach csembalómuzsikájának 
felhasználásával, melyhez különböző hangmintákból 
létrehozott montázsokat illesztett.

A montázsok és a csembalózene soha nem szólal 
meg együtt, hanem felváltva reagálnak egymásra. Ez 
az akusztikai háttér olyan alapot teremt a koreográfu
soknak és a táncosoknak, melyet kihasználva nem 
csak kíséret marad az elhangzó zene, hanem valódi 
játszótárs, partner, akivel lehet, és érdemes is kom
munikálni. Ugyanígy fontos a szinte megszemé- 
lyesedő kellék, a tüll anyag, aminek mozgatásával új 
és újabb terek jönnek létre, miközben táncosokat is 
képes észrevétlen eltüntetni a színpadról. Talán a 
legkevésbé kihasznált eszköz a hátsó vetítővászonra 
kivetített, állandóan mozgó betűfolyam. A táncosok 
jelmeze is lehetővé teszi ugyan, hogy a kivetített kép 
a dresszükön is jól látható legyen, de ez kellő 
hangsúlyt csupán a koreográfia végén kap, amikor 
már csak egy táncosnőt látunk a vászon előtt. 
Váratlanul ér véget a darab, mint ahogy egy mondat 
közben megállunk egy pillanatra, és elgondolkodunk 
a folytatásról. Pedig a folytatás benne van a koreográ
fiában. Olyan viszonyrendszereket sikerült kialakítani, 
melyek szinte egyenrangúvá tudták tenni a látványt, 
a mozgást, a hangokat, és ettől az egyenrangúságtól 
mindennek más súlya, jelentése lett. A Játék -  Terek 
a lehetséges harmadik irány az első pozícióból 
történő kilépésre. A legkevésbé kiszámítható, a 
legkevésbé biztonságos, de a legizgalmasabb lehet, 
mert azokról szól, akik csinálják. Fölmérése annak, ki 
mire lehet képes a közös munkában, tud-e a társulat 
együttesként létezni, együtt kitalálva, megélve közös 
színpadi életüket. A mesterektől mindig érdemes 
tanulni, de ahhoz, hogy valóban egy sohasem volt 
dolog szülessen, mindent félre kell tenni, kockáztatni 
kell, és bátran haladni az ismeretlen felé. ■
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Dobány Sándor kiállítása 
Parti Galéria
2001. szeptember 28 -  november 24.

Az ellenpélda készletei
Minden frissen felvonultatott és erős akarattal életre 
keltett szépség, kerámiaművészi lelemény ellenére is 
valami véglegesen elveszettnek tűnik a számomra. 
Számosán még emlékezhetnek azokra az „interpretá
ciókra”, amelyeket Dobány a művész-mesterségek 
tetszőleges tájain munkálkodó kollégák „megszemé
lyesítésének’’ igényével készített. Voltak ezek között 
Lantos, Bak Imre, Gellér Brúnó, stb. vázák. 
Emlékezhetünk azokra a rendkívüli elemző készség
ről tanúskodó festményekre, ezek ciklusaira, amelyek 
a színek dinamikus kontrasztjelenségeit kutatták, 
vagy térgeometriai modellekre, amelyek nyomán 
a monumentális, színes, azóta gondatlanság miatt 
megsemmisült huszárokelőpusztai (Veszprém megye) 
faszerkezet is készült. Szertelenségnek nyoma sem 
volt a korai munkákban. Dacos, akaratos, célratörően 
racionális alkatú művészt idéznek fel az emléknyo
mok. Bizonyára azért tűnik a Dobány életművön belül 
annyira meghatározó értékűnek a nyolcvanas évek 
eleje, mert számos, később bekövetkező döntést még 
nem hozott meg. A művek pedig, amelyek ekkor 
születtek, szükségszerűen tartalmazzák mindazon 
értékeket, amelyek a későbbiekben differenciálódva 
már a letérések, határozottabb irányválasztások 
egyes, elkülönülő motívumai lettek.

Szükségképpen egyértelműbb, tisztább normák, 
de szükségképpen kevésbé rétegzett jelentésűek, 
mint amilyenek az indulás idején. Az irányváltás teljes 
értékű volt, hiszen nemcsak az anyag térbeli 
kezelésében, vagyis a formaadásban, hanem az ettől 
elválaszthatatlan dekorációban is „lépett”. Ma már 
figyelmét a kerámia anyagai és technikái kötik le és 
a pécsi kiállítás azt jelzi erős tónusokkal, hogy ebben 
a szándékában reméli a művészi kiteljesedést is.

A cím után a megkerülhetetlen választ arra 
a kérdésre kell megadni, hogy mire is ellenpéldák 
Dobány, a keramikus művész és/vagy azok a

porcelán készletek, tárgyak, amelyeket a Parti Galéria 
pincéjében láthattunk. Nem tarthatjuk meg 
magunkban a felismeréseinket. Kritikai jellegűek, 
illenek is a lapba. A tartós tapasztalat hozta őket.

Az egyik így hangzik: a működési lehetőségek 
és szakmai, valamint intézményi segítség birtokában 
tevékenykedő művésznövendékek olykor teljességgel 
nincsenek tisztában avval, hogy miképpen lehetne 
átmenetileg kivételes helyzetüket leginkább kamatoz
tatni. Nem hoznak létre műveket. Vagy csak nagyon 
keveset. A művésszé válás szempontjából eléggé 
nem értékelhető huszadik és utána közvetlenül 
következő életévek eredeti kapacitásai olykor 
tökéletesen alárendelődhetnek az intézmények, vagy 
más hierarchiák diktálta (jó néven vett) megszokás
nak, elvárásnak, stb. A köznapi munka csekély inten
zitása miatt nem érzékelünk kapcsolatot a mennyi
ségeknek felfoghatatlanul izgalmas minőséggé vál
tozása között. Igen jó lenne természetesen, ha senki 
nem gondolna itt arra, hogy az elmondottak Dobány 
Sándor és új művei szempontjából elmarasztaló 
véleményt kívánnak alátámasztani, előkészíteni.
Nem. Dobány az ellenpélda.

Ma már nem időszerű, vagy nem annyira idősze
rű, mint tizenöt évvel ezelőtt a megállapítás, hogy 
milyen erő és az önérvényesítés mekkora energiája 
szorul meg olykor az ún. „pályára kívülről” érkezők
ben. Hamis vonatkoztatás, sanda módszerekre utaló 
minősítés lenne ez természetesen Dohányra nézve, 
hiszen a keramikus céh, a szakma kétségtelenül sok 
jelét adta már annak, hogy befogadja. A közönség, 
megbízók egy köre pedig kitüntetik figyelmükkel. 
Kortársai, partnerei — közöttük például eredeti gon
dolkodású és professzionálisan sikerképes építész is 
— ott vannak mögötte, mellette. De, hogy az első 
mondatokra visszautaljunk: mindezt a maga erejéből, 
ha úgy tetszik „életének egyetemein” iskolázva 
érte el.

„Belátásod, tetszésed szerint" — hangzik a kiál
lítás alcíme — aminek ezúttal nem tudunk, és nem 
szándékozunk mélyebb értelmet tulajdonítani. 
Legfeljebb csak annyiban, hogy élünk magunk is a 
megszólíttatás után ébredő döntési kényszerekkel, 
valóban, akár faképnél is hagyhatnánk ezt a bemu
tatót. De maradunk, „tetszésünknek” ez a választás 
felelt meg.

Legrégebbi darabjai 1997-ből származnak. Ez év 
júniusában készített a faszobrász jó barát bútort 
a 97-es, kétszemélyes kávéskészlethez. Van már 
a számosság (két személy) okán is némi rezignáltan 
szociologikus felhang abban a porcelánkészletben, 
amely ugyan ötven példányban készült, de ötvenszer 
két embernek. Nem négy és hat, vagy több kávézó 
számára komponálta Dohányézt a különös szervizt. 
Nem a művész tehet a kicsiny számról, sőt, ha 
szabad, talán éppen a művész érdeme, hogy az 
élvezet tárgyát képező szertartások valóságos 
közegét két egymással szemben, egymás mellett ülő 
ember kávézásában látja megtestesülni. Merész 
szakítás az intimitás eme tárgyához tapadó hagyo
mánnyal. Finom porcelánmázzal borított szik
latörmelékek alkotják a kanna és a csészék testét, a 
finomság ellen hat a sokszögű élek fekete vonalakkal 
megerősített vonalrendszere is. Egyedül a kiöntőcső 
emlékeztet ívelt, finom formájával a funkció korábbi 
megjelenésére. Igen érdekes — Dobány kibontja ezt 
a lehetőséget későbbi tárgyain —, ahogy a csésze 
alatti kis tányér erős tömegként jelenik meg, amely 
egy mikro-méretű plasztikai játék cselekményeként 
„fogadja be” a csészét. Kezelésükhöz egyebekben 
nem szükséges nagyobb ügyesség, mint a lemez
vékony Wedgwood, vagy ezerféle kínai porcelán 
rakosgatásához.

A kiállítás érdekes installációjának harmadik kis 
ablakában látható egy kanna két csészével, ami 
ugyancsak annak a „kis társaságnak” az ismeretében
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születhetett, amit Dobány ma jellemzőnek tart.
A csészealjak itt is üregesek, tömegszerűek, a meg
fogásra két ujjnak természetesen kijelölt helye van 
rajtuk. Derűs, színes, vizionárius „történetek” vonul
nak végig a csészéken, absztrakt életképeik a 
Dobány számára már két évtizeddel korábban is 
annyira fontos 1911 körüli Kandinszkij absztrakt 
akvarelljeinek hangulata dereng át. Megmaradnak 
a pántok, megjelenik a „dekoron” egy máshol és több
ször visszatérő háromágú, hol kéznek, hol lábnak, hol 
gyökérnek vagy polipnak, stb. érthető forma, és itt is 
találkozunk az architektonikus emlékekkel, valamint 
felhőkontúrokkal. A keserűen szociológiai kiindulás 
minimál-programjaként született meg a Zsolnay 
formapályázatra készült egyszemélyes teás- és 
kávéskanna, a „Harmadik évezred edénye”.
Szabályos gömbből indult ki Dobány, annak tektonikai 
rendezettségét figyelembe véve kerülnek rá a deko
ratív geometrikus motívumok, absztrakt meséket 
mondó miniatűr frízek, amelyekhez különösen fanyar 
ellenpontként tartozik a szigorú fekete támasztó 
forma, mint a tető füle.

1997-ben készítette még a Parti Galéria 
Szimpozionjára azokat a teásedényeket, amelyeken 
természetből vett formák alakulnak át geometrikus 
felületekké, amelyeknek fogói olykor sisaktaréjokra, 
máskor felhődarabokra emlékeztetnek. Festett díszeik 
is érdekes, meseszerű utalásokat tesznek, amennyi
ben megidézett szalag, vagy fémpántok övezik az 
edényeket, miközben majdnem mókás kis ormány 
motívumok is feltűnnek rajtuk. 1997-es az a Dobány 
Sándor „dekorját” Szűcs Ilona megfestette, barokkos 
Zsolnay sémára készült díszváza, amely alapvetően 
a kék és sárga színekre hangolt „stílusjáték”. Ez azt 
jelenti, hogy ironikus idézetekként kerülnek a 
klasszikus Zsolnay edény falára a felhőcskék, a 
közöttük megjelenő szárnyas puttófejek, balluszteres 
korlátok, kupolás, volutás barokk architektúra. Ebben 
az esztendőben, tehát 1977-ben született az a 
talányos funkciójú -  mondjuk -  dísz, a „Világ”, amely
nek meghatározó tagozatai szabályosan hengeres, 
oszlopos, négyzetes és kúpos formák. Az ezeket 
ellenpontozó, átkötő spirálisok, illetve lazán formált 
részek festői díszítése az említettekhez hasonlatos, 
megjelennek azonban itt is a puttók, fejük mellett 
a szárnyacskákkal, valamint játékos furcsa, szelíden 
barbár kiegészítőként apró szarvacskák is a 
szerkezeten.

A Zsolnay gyár dekorpályázatára készült 1998- 
ban az edény, amely kitűnően kiegészíti az előző esz
tendő igen színes, tobzódó motívumait, hiszen ennek 
fegyelmezett festésmódja, a formátlan foltokat rendbe 
szedő dekoratív szürke pántok, a kis, rajzos csigafor
mák és cikkcakkok kevésbé mesélők, sokkal inkább 
az anyagról és a festék lehetőségeiről szólnak.

A kiállításon bemutatott minden további darab 
már a 2000-2001-es esztendőből származik. Minden 
kétséget eloszlatóan bizonyítják azt, hogy alkotójuk 
folyamatos „transz-állapotban”, nagy intenzitással dol
gozik, hiszen a dekorok és plasztikus formák bőségét 
árasztják ezek az új munkák. Néha az a benyomá
sunk, hogy önismétlésekre akadtunk, de a tárgyak 
kissé odaadóbb tanulmányozása után kiderül: minden 
korábban használt forma, motívum újabb összefüg
gésekbe kerül, igen gazdag a megújított festésmód és 
ami különösen megragadó, egyre szervesebben, ter
mészetesebben borítják az edények, tárgyak falát 
ezek a gondosan kimunkált és a klasszikus porcelán- 
művészet örökségét idéző piciny motívumok. 
Kétezerben égette ki Dobány a 97-es „Világ” ciklusát 
folytató furcsa, függőleges, szerkesztett oszlop-tálját. 
Látva és leírva is furcsa a „Felhő”, amely három 
korongozott forgástestből jött létre, de ezen túl az 
„edény" minden szintje más és más hangulatú,

Parti Galéria 
Szimpozion 
teáskészlet, 1997., 
az installáció 
egyik „ablakában”.

sűrűségű és faktúrájú festésmintákat kapott. Tartó
tároló funkciót a legfelső emelet kapott. Egyidejű 
darab a „Víz" című is, amelynek legfelső emelete 
a „chinoiserie” rendkívül finom, tojáshéj vastagságú, 
áttetsző félgömb, amit három kis szarvacska támaszt 
alá. A háromemeletes függőleges váza minden szint
jét itt is más és más ornamentális mintázat tölti ki, 
alapvetően azonban egy víz alatti életkép-táj adja 
a címben is jelzett meséjét a tárgynak.

Az utóbbi két év terméséből válogatott darabok 
teszik a kiállítás leginkább meghatározó hányadát. 
Természetes törekvése minden művésznek bemutatni 
azt, ami újabban foglalkoztatja, amit friss felis
merésként, leleményként kíván elfogadtatni.
Mindevvel szemben Dobány legújabb munkáiban 
sokkal inkább az összegzés, a megismert és elért 
eredmények sűrítése látszik hangsúlyosnak, mint 
valamely szokatlan, új irány sejtetése. Hacsak azt 
nem értékeljük ilyennek, hogy az installáció előtt egy 
monitoron szójátékokkal színesített virtuális tárgyak 
bírhatok rá elemi, látszólagos térben megvalósított 
„viselkedésre”. (Tölcsél, Öngyűjtő, Kolibrik, stb.) Ez 
a demonstráció utal egyedül arra, hogy, mint a kortárs 
művészetben máshol, Dohányt is megszólította a 
számítógép. Az új dialógus láthatóan mindaddig az 
eredeti művek szellemétől eltérő, kissé purista és 
diszfunkcionális terveket fog jelenteni, amíg Dobány 
a maga erős formaalakító és jelsűrítő gondolkodását 
bele nem tudja vinni a szoftver adta formakészletbe.

A kétezredik esztendő leginkább összetett darab
ja az „Ikarusz álma teljesült" című plasztika (mondjuk 
ezt talán henyeségből, mert hiszen olyan bajosnak 
tetszik a használati funkció eddig valamilyen módon 
mindig megjelenő minőségétől teljesen felszabadult 
porcelántárgyat másként értékelni), amely súlyos 
forgástest, korongolással kialakított forma, melyet a 
stilizált architektonikus utalások (historizáló konzolok) 
tesznek szabálytalanná, miközben a festés-díszítés 
paradicsomi színességével és a festett motívumok 
formagazdagságával kábítanak el. A kis és nagy lép
tékű motívumok keverése, a hol egy-két találó vonal
lal jellemzett felszín, hol pedig (mint a legfelső pár
natag esetében) a kék-vörös-sárga színkombiná
ciókkal teljesen beborított felület izgalmasan laza 
formai ellenpontot jelent az épített plasztikai rétegek 
szabályosságával szemben. A második számú 
„Emlékezés tornyai" is kétezerben készült. Színes, 
erotikusra hangolt elvont foltmesék díszítik a 
felületeket, amelyek a tiszta plaszticitású formákat 
borítják. A gyertyával megvilágított porcelán falán már 
nincs is festés, csak a fehér porcelán anyagának 
geometrikus mintázata. Különös, de minden bizonnyal 
használható is, hiszen a gyertya fényét a porcelán

opálos testén át megszűrve szórja szét 
környezetében. Ekkor, 2000-ben készültek azok a 
porcelán lapokra festett „tájképek" is, amelyek sűrítve 
tartalmazzák a plasztikákon és edényeken alkalma
zott motívumokat. Ezek közül is kiemelendőnek ítéljük 
az életfa-stilizálás romantikus lendületét, a klasszikus, 
századfordulós porcelánokra oly jellemző, vonalas 
aranyfestést.

2001-ből két, (népesedéspolitikai természetű 
képzettársításaink ezúttal határozottan kedvezőbbek, 
mint az egy-kétszemélyes művek esetében) hat- 
személyes porcelán teáskészlet látható a kiállításon.
A „Felhő” látomásos és erős koloritú motívumai oly 
sűrűek, hogy szinte eltüntetik az edény formáját. 
Visszatérni látjuk a kilencvenes években megtalált 
figurációt, annak háromujjú, háromszarvú kis elemeit. 
A „Baja” készlet hamutartóval kombinált 
„szerkezeteiben" ferdén állnak a csészék, melyeknek 
falán varázsos lazaságú és kötetlen absztrakt 
tájképek vannak, amelyeket ironikusan bontanak meg 
olykor a régi dekorok szellemét idéző, de merőben új 
gesztusokkal kialakított ornamentika elemeinek apró 
festői göbei. Kitűnően egészíti az oldott és festői 
előadás szertelenségét a szigorúan szerkesztett 
fogantyú, a geometrikus forma és az amorf-ter
mészetes egymás melletti kettőssége.

Távolról indult, messzire jutott. Az amatőr 
akaratos kísérletei, a sokjelentésű autonóm munkák 
sora után az „alkalmazás" racionálisabb partjai felé 
vette az irányt. Dobány Sándor fantáziája erőteljesen 
átrajzolta az eddig elképzelt „dekor” fogalmát.
A porcelán teás- és kávéskészletek, díszvázák formai 
örökségébe nagy hittel keverte a posztmodern 
megengedések sokszor abszurd és felesleges 
végletességét. Valamiféle stiláris mindenevőként 
gyűjtötte össze a dekoratív vizuális megjelenítés 
lehetséges alakzatait, kissé zajos műveletének ered
ménye minden esetben figyelemre méltóan intenzív 
látvány-, forma- és szín-élmény. Amelyek bizonnyal 
találkozni tudnak a legkülönbözőbb szellemiségekkel. 
Igazi kapcsolatot azonban aligha képesek teremteni 
a kevésbé kirakatba törekvőkkel, az intimitást, egy
szerűséget vallókkal. Egy ökonomikusabb, meggon- 
doltabb, ha úgy tetszik, felelősebb világ képzetét nem 
idézik fel, nem juttatják senki eszébe a kooperáció 
szellemét, mert annál sokkal erősebbek az indi
viduális vonásai. És anélkül, hogy ezek szuverén 
érvényesítésének szabadságával kapcsolatban 
egyetlen kritikus megállapítást tennénk, csak megál
lapítjuk csendesen, hogy e tárgyak fogyasztói 
szubkultúrája alighanem az ön-, és érdekérvényesítés 
oly körében van, melyben a „jó, egyszerű és olcsó” 
jelzők egyidejű kombinációja ismeretlen. ■
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Dechandt Antal kiállítása
Parti Galéria Pincegalériája N Á D A S I  J Ó Z S E F
2001. október 15 -  november 4.

Dechandt a városban
Tudnivaló: a Mecseknádasdhoz olyan erősen kötődő 
művész lassan nemzetközi kiállítási múlttal ren
delkező, itthon is komoly elismertséget kiváltó szemé
lyiséggé vált, akinek munkái ma már a modern kortárs 
képzőművészetet elismerő nagyobb köz- és 
magángyűjteményekben is megtalálhatóak. A község 
nevének emlegetése egyebekben nem is lenne 
kötelező, hiszen a modern művészet létrejöttének, 
alapkérdéseinek a legritkább esetben forrása vagy 
magyarázata a speciális térbeli helyzet, a művész 
lakhelye. Főként azért nem, mert a modern 
képzőművészetet nem kötjük a „vidékhez”. Azt gyöke
réig nagyvárosi (újabban globális) jelenségnek véljük, 
annak viszonyaiból látjuk előbukkanni és oda látjuk 
visszafordulni céljainak beteljesítése érdekében. 
Dechandtriál ez is másként van kicsit. Példája arra is 
minta, hogy miképpen lehetséges (vagy nem?) a 
művészi PR általában kötelezettségként ható és 
speciális fogásokkal érdekérvényesítő gyakorlatát 
csak úgy szőrmentén elfogadni. És mégis élni vala
miféle klasszikusan hitelesített művész státuszban. 
Megjelenítve azt, és nem mellékesen, környezetével 
elfogadtatni. Nem keresi a médiákkal a kapcsolatot, 
nem is állított elő új médiákat, elfogadta mindössze 
azokat, melyeket készülődése közben megismert.
A szobrászatot, festészetet, grafikát a maguk anyagá
val, nemegyszer egymásba mosódó technológiáikkal. 
Beéri ennyivel, nem gyürkőzik látványosan aktuális 
projektek megvalósítása érdekében pályázatoknak, 
nem nyitott internetes honlapot sem. Csak jelen van. 
Példája voltaképpen azt a kissé hihetetlen képet 
erősíti fel, ami valamennyiünkben él a romantikus 
korszakok alkotóiról. De már nem merjük azt hinni, 
hogy létezhet a munkamegosztásnak az a szigorúan 
kimérhető és áttekinthetőbb rendje, amelyben a

művész magában-valóságának és magának- 
valóságának tényét kevesebb kritikus oldalvágás 
érheti, mint manapság.

Magányos művész a szónak abban az 
értelmében, hogy önállóan, a maga programjának 
megvalósításán dolgozik, hogy nem tartozik 
közvetlenül csoporthoz és csapatokhoz. Mindez ter
mészetesen nem jelenti azt, hogy kapcsolattalanul és 
szakmai impulzusokat nélkülözve kellene -  mint 
valamilyen elszigetelt helyzetben élő rezervátumban -  
működnie. Magányosságának -  aminek stiláris és 
tartalmi következményeivel is foglalkoznunk kell majd 
-  csak részben magyarázata az életforma, amit 
választott. A faluban, ahol él, kevesek számára jelent
het a különösnél többet az, hogy Dechandt Antal úgy
nevezett műtárgyakat állít elő és kiállításokat rendez, 
hiszen a (bár sebesen átalakuló és átrétegződő) 
közösség kulturális és fogyasztói konvenciói között 
alig érzékelhető érvényessége van az ún. „modern 
műalkotásnak”. (Sietve kell közbeszúrnunk a tárgyban 
megfogalmazott kétkedésünket, amely szerint alig 
gondolható, hogy az ún. városi közösségek aktívab
ban, vagy másképpen viszonyulnak a kortárs 
képzőművészet tényeihez.) Magányosságának alkotói 
értelemben meghatározója, hogy az általa használt 
nyelv és grammatika, a jelentések és a megformálás 
módja két évtizedig, talán egészen a mostani pécsi 
kiállításig nem tartott számot semmiféle aktív

Rébusz, 2001 
40 x 194 cm 
cseresznyefa, mész

párbeszédre a kortársak máshol, más okból és 
másképpen elkészült alkotásaival. Felelős történészi 
és kutatói feladat azoknak az érintkezéseknek a 
kifürkészése, amelyek tudatosan vagy akaratlanul, de 
mégiscsak létezhetnek a szellemi miliőben, ahol a 
Dechandt művek elkészülnek.

Azt természetesen a művek erényeként szoktuk 
elkönyvelni, ha az említett „nyelv” senkihez és semmi
hez nem hasonlítható sajátosságokkal rendelkezik, és 
Dechandt esetében ez már úgyszólván elég is volt két 
évtizeden keresztül a rá irányuló figyelem ébren 
tartásához. Pedig nem tett semmit annak érdekében, 
hogy a figyelem szélesebb spektrumban fogadja be, 
sőt, ha lehet, volt bizonyos megátalkodottság is 
benne az ún. „korszerű követelményekkel” szemben.
A nagy amplitúdójú formaváltásnak, a vál
tozékonyságnak a halvány jelét sem adta munkáival 
két évtizeden keresztül. Kevesek ismerték csak 
igazán annyira a művészeti történések krónikásai 
közül, hogy a tevékenységében megjelenő evolúció 
nyomairól bizonyítottnak tekinthetnénk szélesebb kör
ben is terjesztett adatokat. Alig hihető, hogy csupán a 
szemérem tartja vissza ezt a magáról ritkán hallató 
művészt attól, hogy többet lássuk munkáit a kiállítá
sokon. Itt van közöttünk már két évtizede, de mindig 
csak akkor látjuk bemutatóit, amikor van valamije, 
amivel kirukkolhat, ami újnak számít, amit a 
meglévőhöz hozzátéve kitalált. Alig emlékezhetünk 
olyan kiállítására, ami afféle visszatekintő módon 
sűrített, munkáinak összetartozásáról, egymásra 
épüléséről szóló bizonyítás lett volna. Mert igenis van 
abban valami magasrendűen távoli és fennkölt tartás, 
ahogyan műveit a közönség elébe tárja. Magából 
indul ki. Elmélyült és koncentrált, hallgatagon aktív.
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A természet gyermeke, aki elégségesnek véli, hogy 
jól eligazodik az erdő és a föld, valamint önnönmaga 
érzelmi-értelmi viszonyaiban. A legnagyobb biztonsá
got láthatóan ezek adják neki. Ó még azt is komolyan 
hiszi, hogy nem méltó végiggondolatlan dolgokat nyil
vánosság elé tenni, mert tiszteli a nyilvánosságot, és 
ad is annak a véleményére. Miközben a 
képzőművészeti alkotások nyilvánossága csaknem 
leszűkült a vernisszázsok érdeklődéssel és 
tisztességgel teli, de kivehetetlen funkciójú szabad
idős társasági megmozdulásaira. Nos, mindez akár 
nevetséges is lehet abból a távlatból, melyből 
Dechandt szemléli a teret, az anyagot és az időt.

És mégis, kissé felhalmozó a pécsi kiállítás. 
Régen nem volt közönség előtt munkáival, nem tudott 
ezúttal szigorú lenni annyira magához, hogy ne 
a legújabb egy-két művet hozta volna csak el, ezért 
egymástól megjelenésben és mondandóban is eltérő 
irányok kapcsolataival, azok kibontásával is terheli 
közönségét. Örömteli teher ez, de éppen arra a 
magatartásra emlékeztet, melytől mindeddig olyan 
mentesnek éreztük Dechandtot. Mintha az 
arányérzékére nem hallgatott volna eléggé. Mert a 
vízszintes tagolású, mesterien megmunkált fatárgyak, 
melyeket dobszerűen feszített bőrrel borít, a külső és 
belső forma szépségét megcsillogtató szobrok 
önmagukban is megálltak volna. Erősek, sohasem 
látott módon természetesek és archaikusak. A Bateau 
Lavoir (1905), a Brücke (1906) alkotóinak afro-ámu- 
latát írja újra át Dechandt, amikor a fehér mész- 
betéteket illeszti a gyönyörű színű cseresznyefa

Harmonikus ellentétek I., 2001 
80 x 30 x 20 cm 
fa

szobortestbe, amikor húrozza, vagy geometrikus must
rákkal díszíti tárgyait. Modernek ezek a munkák már 
csak azért is, mert szellemviláguk küszöbéről nem
csak a természetes tapasztalat, hanem a 
művészettörténeti tudás és inspiráció is forrás- 
értékűnek látszik. Nem tartanak számot azokra az 
árnyékokra, melyeket a festett faszobrok elágazásai 
vetnek rájuk. Talán még zavarja is őket az ilyesmi. 
Mindenesetre Dechandt Antal annak a természetes és 
minden körmönfontságtól mentes anyag-, formaszép
ségnek a megmutatásával tette ünnepélyessé a nem 
feltétlenül reprezentatív pince -  páraelszívóval együtt 
is nehéz levegőjű -  terét, ami oly ritkán fedezhető fel 
kiállítótermeinkben.

Ennek a szépségnek azonban csak egyik forrása 
a természetes hatás. A másik a művészi lelemény, 
ami szerkezetet teremt az organikusan rendezódőból, 
ami keresett színekkel, elágazásokkal teszi a ter
mészetes megjelenésnél talányosabban izgalmassá a 
formákat. Mindez erős és következetes személyiség
ről szól. Valamelyest felmagasztosító erkölcsi ter
mészetű ítéletté válik így az esetleg tartalmi és formai 
megoldásokat értékelve elmarasztaló vélemény.
Az eredeti invenció forrásaihoz ragaszkodó ember 
hűsége, méltósága érnek annyit, mint a „kanosaiul 
festett” délibábok csalogató díszletei. A magárahagya- 
tottságát kultúrának megélő emberben nincsen 
nyoma az acsarkodásnak, nem lehet ellensége saját 
sorsának. (Miközben számos elementáris példa van 
a művészettörténetben ennek az ellenkezőjére is.) Él 
az időben és adott terében, annak megbízható hagyo
mányai szerint. Nem véletlenül említhette a megnyitón 
éppen jelen lévő amerikai festő, Patrícia Parker 
Boerner, hogy Dechandtban, illetve műveiben egy 
régen feledésre ítélt eredeti nyelv emlékeit fedezte fel, 
mely nyelvet csak azért nem értjük, mert már nem 
használunk természetes kifejezéseket. Dechandt 
pedig használja ezt a nyelvet és természetes életet él. 
Volna miért, volna kinek az érdekében megtanulni, 
tanítani ezt a médiumot is, mint örökséget, mert 
hiszen „denaturált", egyre inkább mesterségessé váló 
világunk lefordításához nyilvánvalóan inkább a 
mesterséges nyelv fordulatai és nem e nyelv örök
sége alkalmasak. Lassan a természetes nyelvek hat
nak természetellenesnek. Dechandt Antal munkái 
e ponton látszanak értelmes alternatívát kínálni.
Ennek azonban már többször elmúlt, és újra még 
nem érkezett el az ideje. ■

FOTÓ: ORNÓDI LÁSZLÓ

A Pannónia Pezsgőbáz 
ajánlata:

•  színvonalas kiszolgálás

•  különleges ételek

•  nemes borok

•  pezsgőbár

•  kóstoló a Pezsgőház termékeiből

•  rendezvények lebonyolítása helyben 

250 főig

•  'Utazás a bor körül" -  borkóstolóval 

egybekötött előadások egyetemistáknak is

Pécs. Szent István tér 12. Telefon: (72) 2IIHHII 

(Hippi lléla, Faragó István)

2001/6 echo 1 7

Littke Pezsgőház Kft.



F E K E T É N - F E H É R E N

Az Auer vonósnégyes,
Zádori Mária és Horváth Anikó 
koncertje

Más állapot és az egész

Az Auer 
vonósnégyes 
próba közben

Zádori Mária

helyet adtak át a volt Park moziból átalakítva, stb. 
Hogy jelentős személyiségek voltak-e a vendégek, 
nem mérhető le a látogatottságból, a terem 
nagyságából. Mit írjon, mit rögzítsen a dokumentáló 
krónikás tudván azt, hogy mondatai indulatokat ger
jesztenek, közeli és távoli jövőt befolyásolnak ezáltal.

Két szimfonikus zenekari és két kamarahang
versenyről kellene most megemlékeznem. Csak e két 
utóbbit teszem meg. Mindezt azért, mert a zenekari 
hangversenyek nyomán felmerülő kérdések nyil
vánossá válása véleményem szerint sem az előadók
nak, sem az őket hallgatóknak nem válik hasznára. 
Igen, hasznára, ezt a szót kell ideírnom, mert az 
előadók többsége tisztában van teljesítményével: ezt 
kierősíteni elbizonytalanítást okozhat. Vannak dolgok, 
amelyről tehetnek, amiért felelősek, de egy zenekari 
művész esetében igenis vannak külső körülmények 
is. Mindig felelősek saját hangszeres teljesítményü
kért, de belülről lehetetlen egységes koncepciót 
felépíteni, az előadás egészére ható zenei történést 
megteremteni. És ha egy interpretációnak csak az 
a célja, hogy a hangok a lejegyzés sorrendjében 
többé-kevésbé megszólaljanak, vagy egy eleddig 
soha meg nem valósított előadási gyakorlatot 
kipróbáljanak, nincs, nem érdemes miről beszélni. 
Nem válhat az értékelés a közönség hasznára sem: 
ők legfeljebb érdektelennek, érthetetlennek és unal
masnak, esetleg újszerűén izgalmasnak ítélik az 
elhangzottakat, de nem csalódnak az olvasott és saját 
véleményük ütköztetéséből fakadóan a művészi 
esemény fontosságában.

2001. november 12-én, a Művészetek Házában 
vendégszerepeit az Auer vonósnégyes. (Sipos Gábor 
I. hegedű, Berentés Zsuzsanna II. hegedű, Gálfi 
Csaba mélyhegedű, Takács Ákos gordonka) Alig több, 
mint tíz éves működésük alatt magukra vonták 
a szakma figyelmét. Számos versenygyózelmük, 
művészeti díjaik híre előzte meg pécsi koncertjüket. 
Különösen Mozart interpretációik keltettek figyelmet 
és elismerést. Külön örömmé vált tehát, hogy prog
ramjukon három Mozart vonósnégyes: a K. 428-as 
Esz-dúr, a K. 458-as B-dúr (Yagd-quartett) és a

A régész elmúlt évezredek fennmaradt emlékeit kutat
va igyekszik rekonstruálni a múltat. Feltárás közben 
precízen törekszik a leletek helyzetének rögzítésére, 
már elhelyezésükből is következtetést vonhat le 
fontosságukra, használhatóságukra vagy funkcionális 
szerepükre. Minél gondosabban jár el, tényfeltárása 
annál több igazságot tesz megismerhetővé.

Elképzelek egy kutatót, aki a negyedik évezred 
küszöbén levéltárakban megsárgult és még nem digi
talizált papírokból, fellelhető írásokból próbálja rekon
struálni a harmadik évezred hajnalán lejátszódó pécsi 
zenei eseményeket. Csak a rögzített tényekre 
támaszkodhat. A hangversenyek tárgyi emlékei 
csupán a megjelent sajtóból, esetleg föld alól kiásott 
falmaradványokra ragadt plakát-töredékekből áll. 
Eltűntek az élmények: csak a manapság elvárható 
tárgyasságra törekvő véleményt olvashatja. Azonban 
nem az eseményeket rögzítők csinálták a kort.
Hogyan dokumentálható az a jóleső elégedettség, az 
a más állapot, amely egy hangversenyről kijőve eset
leg meghatározza tetteimet, stimulálja döntéseimet, 
vagy az elégedetlen hiányérzet, amelytől befolyásolva 
másképpen alakulnak mondataim, miket elolvasván 
emberek csoportjai lesznek közönyösek a hang
versenyek szereplővel szemben. Nem dokumentál
ható egy-egy eseményből a féltő izgalom, amely az 
azokat átélő, érzékelő kortárs következtetéseit irányít
ja. És mik lesznek a jövőbeli kutató következtetései?

Igen, Pécsett sok hangversenyt tartottak 2001 
utolsó hónapjaiban váltakozó érdeklődés és váltakozó

siker mellett. 
Szerepeltek helyi 
művészek (milyen 
rosszízű, elcsépelt 
szókapcsolattá 
vált ez a centrális
kultúra-irányítás 
korából!), vendég- 
művészek, új pró
batermet és kon
certekre alkalmas

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ

K. 465-ös C-dúr vonósnégyes, az ún. Dissonanzen- 
quartett szerepelt. Mindhárom mű a Haydn-nek aján
lott vonósnégyesek közül való. A feljegyzések szerint 
különös gonddal készültek, az ajánlás is erről 
tanúskodik. Valóban különös jelentőségűek: a kom
ponálás még szinte Mozartnál is figyelemreméltó 
szabadsága, ugyanakkor szerkesztettsége, halandó 
számára elképzelhetetlenül nagy invenció-gazdagsá
ga teszi e műveket kortalanul örök érvényűvé.

Első megszólalásukkor meglepődtem: erőteljes, 
világos hangon játszottak, még a nyersesség szó is 
felötlött bennem a hangzásképet hallván. Később 
pironkodva revidiáltam a kezdeti impressziót: minden 
hang, minden dinamika értelmes és érzékeny renddé 
szerveződött. Arra a lenyűgöző, szuverén Mozart 
képre emlékeztetett, melyet Formán oly érzékletesen 
tudott megkomponálni Amadeus-filmjében. Tudatosan 
vállalt hangképzés, gondosan cizellált dinamika, 
egészséges artikuláció jellemezte előadásukat, mely 
azonban nem nélkülözte a zene érzékenységének 
tolmácsolását sem. A formák közt búvárkodó anali
tikus éppúgy örömét lelhette értelmezésükben, mint 
a kamarajáték egymást figyelő, egymásra reagáló pil
lanatait számon kérő múélvező. Ez a hangverseny a 
szó valódi, nemes értelmében megtisztulást jelentett. 
Felejtette a tradíció fennmaradt manírjait, tiszta volt 
és élő, virtuóz és érzékeny. Azt hiszem, ezt nevezik 
a psychológusok élménynek.

Egy héttel később, ugyanott, újabb csoda: Zádori 
Mária (ének) és Horváth Anikó (cembalo) hang
versenye. Talán szabad így minősítenem ezt az 
eseményt is: zenei életünkben nem túl gyakori eset, 
hogy egy produkcióban találkozzon a szuverén 
előadói szabadság, a stílust értő és gondozó 
történész-szemlélet a tökéletesen kiművelt virtuóz 
technikával. Persze, Tőlük ezt várhattuk. Számtalan 
felvétel, még rögzítettségében is élő muzsika él mind
annyiunkban. Mégis különleges volt az élő előadás.
A művek az olasz reneszánsz -  volt egy lengyel(?) is 
-  abban a korszakában keletkeztek, amikor a zene 
felfedezte a kifejezés mérhetetlen gazdagságát, 
szinte tinédzser-kori zabolázatlansággal él eszközei
vel. Díszít, körülír, rácsodálkozik a szóra, az érzéki 
tartalomra, s mindezt színes daliami, sőt harmóniai 
eszközökkel, az emberi kifejezés megtalálásának 
örömével közli. Ezt a születő zenét, stílust, hangot 
tolmácsolták úgy, hogy akkor, ott, valódi születésként 
élhettük meg. Különleges, teremtő pillanatok. Korunk 
a teljesítményt preferálja. A befektetett munkát, 
energiát. S ha ezzel találkozunk, tapsolunk az ered
ménynek. Értékeljük a kiszámíthatóságot. S ha ez 
megvan, biztonságban vagyunk. A teremtő attitűd 
azonban kiszámíthatatlan. Egyedi és megismétel
hetetlen. Művészet. A tárgyi tudás, a technika, 
a virtuozitás csak részek. Ezen a koncerten egész 
született.

Az említett hangversenyek a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram támogatásával a Filharmónia Dél-dunán
túli Kht. valamint a pécsi Művészetek Háza közös 
rendezésében valósulhattak meg. ■
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Pécsi Egyetemi Klub

F E K E T E  E T E L K A

A megújulás határkövei
Pengeélen táncolva

(Az idézetek Bergics Lajostól, a Folknapok főszer
vezőjétől származnak)

„Bűvészkedés ennyi pénzből egy fesztivált meg
tartani. Ez hosszútávon nem működik, mert az anya
giak bizonytalanságot teremtenek még az utolsó pil
lanatban is. Az a gond, ami az előnye is volt ennek a 
fesztiválnak, hogy időpontjában kívül esik a turisztikai 
szezonon. Igaz, hogy így nem ütközik más rendez
vényekkel, de elesik a jelentősebb pályázati támo
gatásoktól is. Ez a novemberi időpont jövőre biztosan 
nem tartható."

Vasárnap hajnalban kis szomorúsággal ért végett 
az addig jó hangulatú folkfesztivál, hisz a felhőtlenül 
mulatók számára is kitudódtak a háttérben húzódó 
anyagi nehézségek. A szervező megköszönve a 
részvételt, annyit mondott, hogy valószínű jövőre nem 
itt, nem ekkor, nem elszigetelve más programoktól 
szerveződik újjá a fesztivál. Csönd. Addig csak az 
tűnhetett fel a közönség számára, hogy az előre 
meghirdetett előadók közül volt aki kimaradt, és nem 
is akárkik: a Vujicsics sem jött, s Dresch Mihály sem 
jelent meg a Csík zenekarban. (Bár öt nem a 
szervezők mondták le, az utolsó pillanatban derült ki, 
hogy elvállalt egy másik szereplést...) Mondhatjuk 
magunkban, hogy a változások alapvetóleg nem 
biztos, hogy rosszat tesznek egy már bejáratott ren
dezvénynek, hisz kereszteződések, ahol meg kell 
tudni állni, hogy onnan könnyebb, jobb, új utat 
lehessen kitaposni. Voltak eddig is hullámvölgyek a 
folkfesztivál 12 éves történetében, mikor egy-egy év 
kimaradt, de aztán mindig új erővel indult tovább ez 
a népzenei alkalom, mutatva azt, hogy erre itt Pécsen 
nagy igény van. Ilyen veszély most nem fenyeget. 
Senkinek nem áll szándékában ezt a rendezvényt 
levenni Pécs palettájáról. Azonban az, hogy milyen 
új arcot fog ölteni jövőre a fesztivál, egyelőre kérdés. 
Vannak elképzelések, melyek közül a legvalószínűbb
nek a Gasztronómiai fesztivál idejébe beleolvadó folk
napok látszanak. A koncertek nagy része szabadtéren 
lenne, de a háromnaposra tervezett rendezvényt egy 
zárt térben megrendezett gálaműsorral fejeznék be. 
Ide egzotikusabb fellépőket is meghívhatnának, más 
nyári rendezvénnyel szövetkezve. így megmaradhat
na a korábbi fesztivál jelleg, illetve kibővülne a 
szabadtér adta lehetőségekkel. Mindez jól hangzik, s 
remélhetőleg legalább ilyen jól valósul meg. Én mégis 
sajnálom azt az önmagában teljes, télbe hajló, meleg 
(ha a terem fűtetlen is volt) benti hangulatot, amit 
eddig nekem a folkfesztivál jelentett, s amit valószínű
leg eztán a gasztronómiai turistaszezon füstös zsúfolt
sága, utcazaja fog körbevenni, alakítani. Az utolsó 
őszi fesztivál, ha volt is, amiben az elmúlást sejtette, 
azonban emlékezetes maradt.

Enkhjargal Dandorvaanvchig Mongóliából 

Andy C. Rouse a Simply English-ből

A népzene régi és új arcai

„Én most már nyolc éve szervezem a folknapokat. 
Azóta nem igazán változtattam a koncepción: törek
szünk arra, hogy autentikus zenék, Erdély, Moldva, 
Gyimes mindig helyet kapjanak. Óriási igény van erre, 
mert még most is egy táncházas, néprajzos hallgatók
ból álló törzsközönség adja a fesztivál bázisát. 
Emellett helyet adunk más etnozenei irányzatoknak 
is, illetve lehetőségeinkhez mérten hívunk külföldi 
szereplőket, amiből idén csak egy volt, de az nagy 
erővel hatott az első napon."

Ő Enkhjargal Dandorvaanvchig Mongóliából, 
aki nem nyitó szereplője volt a fesztiválnak, mégsem 
lehet mással kezdeni, akaratlanul is az ő személyi
sége, zenéje jut először az eszembe, ha a pénteki 
napra gondolok. Ő egy olyan országból jött, ami 
zeneileg zárt, mégis mindent tud a hangok világáról.
A falvak mindennapjait meghatározó, a városokban 
már színpadra került tradicionális zenén túl csak 
klasszikusokat hallhatnak. A zártság előnyeként azon
ban az első ősi pentaton dallamok hallatán kitűnik 
zenéjük kiforrottsága, e muzsika természethez közel
sége. Teljes képet kapunk a mongol ősi zenevilágból, 

madárhangot, lódobogást hallunk. 
Ha becsuknánk szemünket, azt 
képzelhetnénk, hogy három ember 
énekel különböző, mély, közép és 
egész magas hangfekvésben a 
színpadon. Náluk ez gyakran elő
fordul. Erre ez a fiú egyedül 
képes. Mindez még fokozható. 
Lélegzetvisszafojtva figyel a 
közönség. Ismeretlen számára, 
amit hall, keresi magyarázatát, 
honnan tör elő a sámánének szer
tartását megidéző hangfolyam. 
Fülel, de nem hisz a fülének, két 
hang jön ki egy torokból, egy 
kísérő hang alaplüktetése s egy 
egekben trillázó dallam. Ez a 
dorombének (höömi), ami Belső- 
Ázsia misztikus világát jelzi. 
Nyugodtság, teljesség, könnyed
ség az arcon, miközben iszonyú 
erősen megfeszített gégéből 
préselődik ki a levegő. Ezt a tech
nikát nem elég, hogy nehéz meg
tanulni, erre rá kell érezni. 
Enkhjargal is két évig gyakorolt, 
énekelt a barátaival, mire meg
érezte ezt a zenevilágot. A két- 
húros hegedű csínjait Mongólia 
legjobb mesterétől tanulta el.
A különböző helyeken alulról, 
oldalról érintett húrok hangkész
lete kimeríthetetlen. Megfér rajta 
a több ezer éves dallamvilág és 
egy mai blues is. A közönség az 
élmény hevében hálásan kapcso
lódik be egy közös énekre, ami 
nem a show része, hanem a 
zenész kimeríthetetlen tehet
ségének újabb bizonyítéka. 
Enkjargal Dandorvaanvchig immár 
hét éve Németországban zenél 
Rüdiger Oppermann hárfa
művésszel, s alkalmanként más 
nemzetiségű zenészekkel. Most 
készül kiadni első szóló cd-jét, 
amin elektromos mongol hegedűn 
játszik a tradicionális zene és a 
jazz ötvözéséből született dalla-
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mókát, amiben eddig ó az első. Újat teremt a két 
meglévő talapzatból. Németország neki erre ad 
lehetőségeket. Ahogy mesélte, térben túl szűk ez az 
ország, de zeneileg nyitott, bármit ki lehet próbálni.

Ez a nyitottság nálunk már természetes. Ha csak 
a népzenét vesszük, más országok kultúrájába ma 
már bele lehet látni olyan embereken keresztül, akik 
idegenben is lámpásai a szülőföldjüknek. Az angol 
tradíció Pécsett a Simply English-sel egyenlő. Andy 
C. Rouse egy-egy arca egy-egy dallamvilág, legyen 
szó akár tréfáról, vagy egy fájdalmát elsíró leányról, 
mindegyikben hiteles. Csak be kell csuknia a szemét, 
s már otthon jár. Amit elénk hoz abban nem angol
tanár, nem csupán hobbizenész, hanem önmaga.
A főként tenger/tengerész- és tragikus állatmesék 
tematikájú koncertjeiből való válogatás, mind ének 
mind hangszerelésben ez alkalommal is gazdagab
ban szólalhatott meg, hisz ez év januárjától a duóból 
trió lett Babarci Bulcsú belépésével. Bár a koncert jó 
hangulatú, de mégis kissé visszafogott volt, hisz az 
együttes két tagjára még aznap más feladatok is vár
tak.

A Szélkiáltót szerencsére nem lehet egyszerűen 
meghatározni. Időtlen, kortalan. A gyermek kiszá
molóktól a népzene feldolgozásig, a megzenésített 
versektől a históriás dallamokig átível egy-egy zenei
leg már kitalált stíluson. Játszanak, mese hangulatot 
idéznek a „Mákgubó fejű kakashuszárok”, akik bár 
nem fáradliatatlanok, mint mesehőseik, mégis képe
sek megújulni.

Egy kimondott népzenekarnál már nehezebb újat 
hozni, hisz ők azzal, hogy a természetes rendjében 
már megszűnt népzenét hivatottak megőrizni, felvál
lalják e sok generációt átélt dallamvilág feledéstől 
való megmentését. Átmentenek. Hogy hol van ennek 
az autentikus muzsikának a helye a mai társadalom
ban, kérdés. Azt azonban, hogy erre van igény, 
bizonyítják a fiatalok, akik népzenét tanulnak, a 
táncházak, amikben erre a zenére a régi rendet tán
colják. Nehéz és szubjektív dolog meghatározni azt, 
hogy meddig tart ennek a világnak az átmentése, és 
mikortól használják fel azért, hogy újat teremtsenek.
A Csík zenekar és a Zengő is -  a fesztiválon 
résztvevők között -  ezt az irányt képviseli. Újragon
dolják (a Csík zenekarnál pl.: szilágysági friss- és 
cigánycsárdás, magyarpéterlaki cigánycsárdás, 
a Zengőnél: kalotaszegi rend, szatmári táncok) és 
továbbgondolják (Csík: vajdaszentiványi cimbalom
muzsika, lengyel tánc, míg a Zengőnél pl.: a gyimesi 
feldolgozás) ezt a hagyományos zenevilágot. A Csík 
zenekar nagyon lelkes, energiában nincs náluk hiány. 
Látszott a közönség közvetlensége, szeretete is, 
szívesen bekapcsolódtak az ismert dallamokba. 
Számomra az alapossággal felgyújtott autentikus szá
maik éltek, feldolgozásaikban még vannak kibontásra 
váró lehetőségek. A Zengőnél visszatértek a két 
énekhanggal és két hegedűvel (Balassa Édua 
belépésével) a korábbi felvételeken hallható állapotok, 
így sok régi számot dolgoztak újra fel, adtak elő. 
Használják a népzenében rejlő fontos lehetőséget, 
hogy e zene nagy része a táncnak állt szolgálatában, 
tánczene, s hogy ezt érdemes megmutatni, bizonyítja 
két kiváló táncosuk.

Beszélhetünk-e megújulásról, változásról ott, 
ahol a hagyomány gyökerezik? Igen. Azoknál az 
embereknél, akikben még a zene és tánctudás ter
mészetes közegből, egy közösség normáihoz igazod
va azt meghatározva indult: a gyimesi zenészeknél, 
táncosoknál, a palatkai cigányzenekarnál (e fesztivál 
kapcsán). Amit hallottunk a palatkaiaktól, az a régi 
rend volt. Kodoba Márton prímás úgy, ahogy azt 
elődeitől hallotta, de sajátos stílusában, kedvenc dal
lamait beleszőve irányította a majd egy órás mezősé
gi dallamfolyamot. Ezt kérték tőlük, kiváló zenészek

A Zengő együttes (fent)

Játszik Zerkula János és felesége Fikó Regina. 
Táncol a két gyimesi pár, Tankó György és felesége 

valamint Blága Károly és felesége.

lévén ezt is teljesítették. Nem hiába élt túl ez a zene 
annyi időt, szépségével, kiforrottságával ma is hat.

-  Idegenek, jövevények, hagyjátok, hogy én is 
é ljek- kezdte műsorát Zerkula János bácsi, aki 
feleségével, Fikó Reginával azt hozták el, amit immár 
kisgyermek koruk óta 6-7 évesen megtanultak. Ez a 
zene attól lett az, ami, hogy ők játszották, beleszőtték 
maguk kedvét, keservét. A színpadra kerülés -  ahogy 
János bácsi mondta -  őt nem zavarja, hisz egész 
életében embereket szolgált ki zenéjével s most is ezt

tette. A két gyimesi pár (Tankó György és felesége, 
Blága Károly és felesége) tánca összeforrt és mégis 
két világ. Bár egyszerre ropogtatnak a férfiak, figyel
nek egymásra, mégis alkatukból, temperamentumuk
ból gyökerezve két külön életet írnak le mozdulataik 
Gyimes világáról.

Ezek a táncos, zenész, teremtő személyiségek 
régen is mozgatták, változásban tartották egy 
közösség kulturális életét, hatottak egy falu normáira. 
Ők az utolsók azonban, akik még egy átlátható 
értékrendszerben maguk szabályozták az átalakulás 
irányát, s így példaként állhatták akár táncban, akár 
zenében egy közösség előtt. A mai fiatal generá
cióknál már megszűnt ez az emberléptékű viszony a 
zene, előadója és közönsége között. Hogy ők hogyan 
tudnak a rájuk hagyott kinccsel, de már nem a régi 
szabályok szerint gazdálkodni, s merre veszi ez a 
gazdag kultúra az irányt, nem tudhatjuk. Azt azonban, 
hogy a népzene önmagában teljes és egyben 
megújulni képes kiváló alapanyag, mutatja sokféle 
jelenkori élete -  az úgynevezett világzene, az 
etnoirányzatok, akár színházi illetve filmzeneként való 
alkalmazása, stb. Ezek segítenek ezt a hagyományos 
kultúrát terjeszteni, új megvilágításba helyezni. 
Átmenteni. Ennek a sokarcúságnak, örökérvényű- 
ségnek köszönhetően újulhat meg egy folkfesztivál, 
ami magába foglalja a régi tisztaságát és az új 
merészségét. ■
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P A T A R T I C S  Z O R Á N

A stíluskényszer
A 90-es években a „stílus” kifejezés használata az 
építészetről folytatott kommunikációban ugyancsak 
felerősödött. Az építészeti sokféleség és annak hirte
len kiszélesedett médiafóruma alapvetően áldásos 
jelenségek, de magától értetődően velük együtt jár 
a minőségi felhígulás is. E felhígulás rendkívül 
szerteágazó. A közízlést célzó kiadványok 
megerősítik a dilettáns házak pozícióját, népszerűsítik 
azokat. Egyszersmind felületes építészeti zsargont 
terjesztenek, benne olyan kifejezésekkel is, amelyek 
elhasználása helyett érdemes volna gondolkodni 
jelentéstartalmukon. A fórum már magát építi, a 
házakra csak áruként van szükség. E kérdés pikán
san hasonlatos az igényes lapok esetében is. Igaz, 
ezek viszont építenek valamit. Válogatásukat nem 
a széles tömegek határozzák meg, inkább egy rétegé, 
de ugyanakkor követői, vagy élenjárói a változásnak; 
célközönségük nemcsak a „fogyasztók", de az 
építészek is. Ugyanakkor, mert az érdeklődést nem 
akarják elveszíteni, és mert a bemutatáshoz ren
delkezésre álló eszközeik -  a kép és szöveg -  csak 
részben alkalmasak építészeti élményeket 
közvetíteni, a nagy gesztusokhoz szokott olvasókat 
a jól felvillantható, látványosan fényképezhető és 
könnyen fogalmazható, vagy a kuriózumnak, nóvum
nak számító produkciókkal próbálják és tudják meg
tartani. Mindegyik között vannak jó és kevésbé jó 
házak. A fórum a szakmára is visszahat, korlátáit tud
nunk tehát szükségszerűség. Bár a két -  a tömeget, 
illetve az elitet (?) célzó -  lapszerkesztés szemléletét 
nem illő egy lapon említeni, van itt egy közös nevező, 
egy zűrös kis jelenség: a stílus, mint kategória.

A probléma érzékeléséhez

látni kell néhány összefüggést. Mindenek előtt 
a korokat, korszakokat leíró kifejezések és a kortárs 
munkák leírását célzó jelzők közötti feszültséget. 
Példának okáért a romanika a harcoló, a gótika 
a győzedelmes egyház, a reneszánsz a születő 
polgárság és a reformáció, a barokk a feudalizmus 
virágkorának és az ellenreformációnak céljaiban, 
szellemiségében fogant művészeti tevékenységet 
összefoglaló kifejezések. Lényegük, hogy nem 
csupán a formai eszközöket, de magát a kort is 
jellemzik, még ha a formai lét gyakran túl is éli az őt 
létrehozó társadalmi közeget. A leíró műszó a rend
szerező elmében utólag született. A művészettörténet 
az egymást követő munkákban igyekszik megrajzolni 
a fejlődés vonalát, így épül maga a korszak története, 
ennek mentén kapnak értéket házak, alkotók.
A századfordulóra ez megváltozik, a stílusok 
születésükkor definiálják magukat, iskolák, szellemi 
tömörülések közegében. A gótikus mester még nem 
akart gótikus mester lenni, de meg akart felelni kora 
és szakmája elvárásainak, meri azok viszont voltak.
A jobbak a kihívásokat is keresték, formálva az őket 
körülvevő világot, kisebb-nagyobb mértékben.

Mára az a lehetőség, amit az öndefiniálás kínál, 
nagy veszélye lett az építészetnek, bár kezdetben 
komoly potenciállal bírt. A Bauhaus, vagy Wright 
„egyszemélyes” organikus építészeti ideája éppoly 
időszerűek voltak, mint akár a 70-es évek Ifjúsági 
Irodája Pécsett. Míg azonban Wrightot és a Bauhaust 
a lehetőség, az új utak keresése hajtotta, a magyar- 
országi organikus iskolákban ennél erősebbnek

bizonyult a szembenállás motivációja -  nem teljesen 
indokolatlanul, de egy reménybeli társadalmi átren
deződésben eleve ellehetetlenülésre ítélve. (Ez be is 
következett, népszerűségük mára lehanyatlott, a vala
mi ellenében való építészeti gondolkodás mögé ma 
nem lehet hangolható tömegbázist állítani.) Egyikük 
számára sem volt azonban elkerülhető meg
győződésük terjesztése. A kísértés itt kezdődik.
Wright konok ember volt, de konoksága mögött szak
mai tisztánlátás és tisztesség húzódott meg, ez tette 
hitelessé, és ennek fényében tanított. Hatása jelen
tősnek bizonyult, de nem vált mozgalommá.
A Bauhaus nagyobb szellemi tőkét koncentrált, a 
világhoz való viszonyában pedig fontos szerepet 
kapott az elvek deklarálása. Az iskola hatása szét
terjedt a nyugati világban, mert itt valóság volt a diag
nózis, melyre érv és eszközrendszerüket felépítették. 
A rákövetkező irányzatok, ideológiák azonban már 
kevésbé lehettek eredetiek. Filozófiákra építik 
légváraikat, születésük fontosabb okai között a kor
szerűséget és a jelen válságával szemben való 
ígéretet kell keresnünk. Nem csoda hát, hogy a poszt
modern viharos gyorsasággal kiürült, a dekonstruk- 
tivizmus önimádó zárvány maradt, és a magyar 
organikus (majd antropozóf) építészet is túl van már 
virágkorán, bár még mindig egyetlen járható útnak 
tekinti saját magát. A neomodern még címlapsztori, 
de napjai már meg vannak számlálva. __^

Pécs. Porta Barbakán új épület.
Építész: Cságoly Ferenc, Keller Ferenc, 2001.

2001/6 echo 21



E L M É L K E D Ő

Érdemes tehát észrevenni,

Mit kezdjen hát

hogy nagy a különbség a korokat jelölő stílus és 
a XX. századi stílus kifejezések között. Előbbi leíró, 
a rendszerbe szedett okszerűségek alapján állapít 
meg azonosságokat. Utóbbi spekuláció, fémjel, amely 
mögött filozófiát, (manipulációt) kell sejtenünk. Ne 
gondoljuk azonban, hogy a kifejezés használata nem 
rejteget további meglepetéseket. Stílusról beszélünk 
akkor is, ha valakinek személyes karaktere átsüt 
munkáin. Ez a harmadik jelentés a nívós személyes 
jelleg. Negyedikként pedig akkor kell kezelnünk, ha az 
alkotás (?) nem tartozik ugyan semelyik jelen irány
zathoz, de külső jegyei mintha letűnt korokat, vagy élő 
irányzatokat utánozna, idézne. Mivel nélkülöz minden 
okszerűséget, és megjelenésében is szánalmas, 
a stílus szó használata ilyenkor a legméltatlanabb -  
mint ahogyan ez a legpongyolább „építészet" is.
A jelentések közül, mikor melyiket kell értenünk, vagy 
azok elegyét milyen arányban, az az írásokból ritkán 
derül ki.

az az alkotó, aki a fentiek tudatában nem keresi, vagy 
éppen kerüli a stílusok bárminemű közegét, mégis 
címkével jelölik meg? (A személyes stílus persze nem 
kerülendő, de erről intelligens ember magával kapcso
latban nem beszél, és nem is gondol. Továbbá egy 
munka készítésekor a magához való hasonlításra 
törekvés nem is juthat eszébe. Ha mégis, az garan
ciája annak, hogy stílusa soha nem is lesz.) A Gettó 
Katalin által lejegyzett, Pelényi Margit építésszel 
készült élvezetes beszélgetésükben az Echo 2001/3. 
számában erről határozott vélemény hangzik el: nem 
érteni, miért zavar egyeseket a sf/'/us-meghatározás. 
Mindkettejük munkáját és emberségét nagyra 
értékelem. Eme írás nem személy szerint nekik szóló 
válasz, de nem titkolom, döntő lökést adott ahhoz, 
hogy ezzel kapcsolatos gondolataimat szövegbe 
szedjem. Ezt megelőzően már lemondtam erről, 
a kérdés úgy hat-hét éve kitárgyaltnak látszott. A vé
lemények ugyan nem változtatták meg alapvetően az 
építészeti sajtó beidegződéseit, de a kérdést már oly 
sokat vitattuk, hogy elmúlt a közlékenység. Most 
azonban látom, nemcsak hogy aktualitása nem illant 
el, de már a meg nem értés is tömörülésszerű 
jegyeket mutat, és úgy tekint azokra, akik szeretnék 
őrizni a távolságot a kategóriáktól, mintha éppen ők 
maguk is egy irányzatot képviselnének. Ez pedig, 
ugye: anomália.

Az alkotáshoz kötő viszony személyes. A publiká
ciókban megjelenés jó esetben egy másik síkban zaj
lik: nem a szereplés lehetősége kísérti meg az alkotói 
gondolkodást, hanem a munka tarthat számot megje
lenésre. Ha valamely építész magában érleli, vagy 
nem érleli álláspontját a stílusokhoz, az magánügye. 
Furcsa tehát nekem, ha érdemesnek tűnik véleményt 
megfogalmazni ekképp: őszintétlen, aki távolmaradást 
színlel az irányzatoktól. Nem értem sem a fogalma
zás, sem a dologgal foglalkozás mögötti motivációt.

Schaár Erzsébet múzeum épülete. Építész: Janáky István, 1990.

Mégis mi élteti

a kategóriák, címkék használatát? Alapvetően a 
tömörítés igénye. A munkák egymásra hatása ter
mészetes jelenség. A sokféleségben és a változás 
ilyen sebessége mellett sokszor praktikusnak látszik 
egyetlen szóban elmondani számtalan dolgot.
A publikum szokva van ehhez, mi több, el is várja 
a kategóriák használatát. Az egyediség és pontosság 
a szöveg árnyalásában csak jó esetben jelenhet meg, 
rosszabb esetben a tömörség hozadéka a pontat
lanság. A trendek fő sodrához vállaltan tartozók tár
gyalásában nem látszik probléma. Azok esetében 
sem, akik éppen a trenden belül, de annak peremén, 
jól artikulálható helyen helyezkednek el, és ez a 
helyzet számukra karaktert kölcsönöz. Az sem bánja, 
akit csöppet sem érdekel a merre tartás kérdése, 
építész létét csak a tervezői jogosultságában éli meg.

És az sem kesereg, aki éppen attól lesz piacképes, 
hogy csapódik az aktuális divathoz, vagy az, aki 
egyszerűen nem kételkedik a körülötte zajló változá
sokban. Valamint -  így tűnik -  azokat az építészeket 
sem bosszantja a besorolás, akik vállalják a 
címkéjükkel megidézett azonosulást, egyszerűen mert 
hisznek benne, és valóban azt az utat járják, többed 
magukkal. Ez utóbbi viszonyban számos jó alkotó sok 
színvonalas művet hozott létre. Hitüket, álláspontjukat 
tisztelem, nem vitatom, de azonosulni nem tudok és 
nem is akarok. Mert más, másként érdekel. Nem 
vagyok egyedül, többen vannak így. És „innen” nézve 
az nem érthető, hogy miért nehéz ezt tudomásul 
venni. Miért esik nehezére a beszélőnek tartózkodnia 
a címkéktől ott, ahol az kevesebbet mond, mint 
amennyire felületes? Vagy miért szükséges elveket 
megfogalmazni valamivel szemben, amit zavar, ha 
megfogalmazzák tévesen? Talán csak elemző módon 
kellene közelíteni. Értelmetlen ez a szembenállás.
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Izgalmas tény
ugyanakkor, hogy miközben erről vitázunk, a többek 
között néhányakat már nem abajgatják a címkézők. 
(Ilyen építészek például Balázs Mihály, Cságoly 
Ferenc, Janáky István, Karácsony Tamás, Nagy 
Tamás, Reimholz Péter, Turányi Gábor, hogy csak 
néhányat említsünk.) Építészetük karaktere van 
annyira személyes, súlyuk elegendően nagy ahhoz, 
hogy kategorizálásuk érdektelen legyen. 
Természetesen tevékenységük azért nem elszigetelt, 
egymásra hatások, szellemi rokonságok 
felfedezhetők, nemzetközi viszonylatban is. Épületeik 
fogalmazásakor azonban az egymásra tekintés 
inkább gát, mint közösségvállalás. Ezek a házak ilyen 
értelemben -  de csakis ilyen értelemben -  nem állnak 
be egy a történeti stílusokban, vagy akár a 
Bauhausban is nyomon követhető fejlődéstörténetbe. 
(Másfelől pedig éppen a fejlődéstörténet részévé vál
nak, ha majd kellő időtávlatból megláthatjuk a tenden
ciák lényegét.) A kereső építészt ilyen vagy olyan 
mértékben zavarják a már elmondott milyenségek, 
más összefüggéseken, új harmóniákon spekulál, 
személyes viszonyát éli az építészettel. A sarokpon
tokat jelentő épületek továbbgondolása általában 
ugyanazon szerző más munkáiban követhető. (Végre 
egy időtálló jelenség!) A hatásuk alá került követők és 
epigonok viszont inkább elfogyasztják, mint tovább
gondolják. Oka egyszerű: bennük nem azzal az inten
zitással működik a megélés és az értelmezés iránti 
igény. Házaik elsődleges életre hívói nem egy 
folytonosan érő, útkereső belső univerzum a maga 
ellentmondásaival és vezérhangyáival, hanem az 
adott feladathoz az általuk ismert eszközök meg
keresése, kiválasztása, csoportosítása. A követők 
munkájukhoz való viszonya ettől még persze lehet 
éppoly őszinte, és építészeti értelemben is lényegi.
Ók képesek az iránymutató házak gondolatiságát 
bevezetni a beszélt építészeti nyelvbe, és ez fontos 
feladat, amit lehet és kell is jól csinálni. Ám az két
ségtelen, hogy egy új feladat kapcsán az eszközöket 
itt a felszínhez közelebbi rétegekben keresik, mint 
azok, akiket maga az eszköz mibenléte is izgat.
A külső erről egyértelműen árulkodik. Ez nem 
feltétlenül baj, és nem mindig minőségi különbség. 
Csak látni kell a különbözőség lényegét.
Az epigonokat pedig most inkább hagyjuk!

Az említett építész egyéniségek mind nagy 
tanítók. Sorsuk, hogy környezetükben iskola születik, 
a tanítás szerves része alkotói- és magánéletüknek.
A tanult, 'vájt fülű’ sajtó ezeket az építészeket az 
utóbbi néhány évben már árnyaltabban kommunikálja, 
s törekszik a hitelességre, ezért igyekszik őket 
megszólaltatni. Rájött ugyanis, hogy ez egy járható út, 
ha nem akar ellentmondásokba keveredni. Ez jó.
Az ilyen beszélgetésekben is azért jelen vannak a 
kérdező részéről a kategóriák. A kérdezők legjobbjai 
talán tudják, hogy ez bosszantó, de hatásos eszköz 
az alany beszéltetésére. Ha ez a cél, magam is 
kevésbé zsörtölődöm. De mert a lapok azért mégis
csak többnyire harmadik személyben tárgyalják az 
alkotókat, az írások kis száma mentes csak attól a 
kényszertől, amelyet itt jelenségként elemzek. A kariz
matikus építészek pedig nemcsak hogy ezt nem 
ússzák meg mindig, de azt sem, hogy nevüket új fém
jelként, kategóriaként használják. így előfordul, hogy 
valamely kevésbé súlyos építész turányisnak, 
cságolyosnak vagy balázs misisnek titulálható. És újra 
feltehető a kérdés, hogy emögött az építész 
szándékai, vagy csak a szövegíró felületessége 
húzódik meg. Bármelyik katalizálhatja az örvénylést, 
az iskolát a rátelepedő epigonok manírjai divattá vál
toztathatják. A jó mestert ez nem izgatja, addigra gon
dolatai messzebb járnak. Az igehirdetö habitusok csil
laga azonban éppen hívei által halványul el és alszik 
ki -  a gondolat kiürül, a karakter megkopik.

A kategóriákhoz viszonyulás alapos tárgyalásakor 
nem mehetünk el Janáky István építész egyik írása 
mellett, „Valamilyen és Nem-valamilyen" '(1994) 
címmel. Ő ezt a kérdést a gyökerénél ragadja meg.
A szöveg elemző és alapos, de személyes is egyben. 
Plasztikusan és kimerítően leírta azt, ami akkor 
többekben motoszkált még csupán. Elhelyezte, 
felerősítette a kételyt azokban, akikben erre 
érzékenység volt. A Valamilyenség és Nem-valami- 
lyenség, no meg a Semmilyenség, a Másmilyenség, 
és a Többféleség a stílusproblémánál lényegesen 
árnyaltabb kérdéskört jelölnek. Ilyen értelemben 
Janáky eszmefuttatása átfogó és alapvető. Hogy 
ennek ellenére a stítusok-mizéria kényszer, az mutatja 
a benne rejlő ártatlan arroganciát. Teher tehát. De 
mert van, durvább szintjén a Valamilyenség kérdés
nek -  mely sokkal intimebb ügy, -  önálló jelenségnek 
is tekinthetjük.

A szűkebb szakmai körben zajlott eszmecse
réknek valamicske eredménye lett. Egyik a fentebb 
említett kommunikáció a komplexebb gondolkodású 
alkotókkal, másik a probléma árnyaltabb újrater
melése. Az építészeti írók közül néhányan a kortárs 
építészetet megkísérelték „újra felosztani", egy a 
tájékozódást segítő rendszer felállításával. Négy nagy 
irányzatot különböztetnek meg: így az organikust, 
a modernt, a posztmodernt és a regionalizmust.
Utóbbi meglehetősen nehezen ismerhető fel, kissé 
Jolly Jokernek tűnik a rendszer tudható hiányosságá
nak kezelésére. Nehezen látható be, hogy az egysze
rűnek szánt szisztémába hogyan helyezhetők el akár 
már jól ismert és nevükön nevezett irányzatok, mint 
például a minimalizmus, mely nem szükségszerűen 
modern és inkább jelenség, a dekonstruktivizmus, 
amelyet bárhová beilleszteni már csak filozófiája miatt 
sem volna logikus, vagy mondjuk a struktúrákkal 
operálok, hogy ne mondjam, újstrukturalisták. Már 
most lehet tudni, hogy a csak néhány éve született 
rendszerezés rövid életű lesz, s akkor fel kell tenni 
a kérdést: mi értelme volt?; és lehet-e, hogy egy 
osztályozási elv ilyen gyorsan elavuljon? Az építészet 
ilyetén négy részre való felosztása a köznyelvi 
(laikus) kategorizálásnál mindezzel együtt is 
árnyaltabb, mert a kategóriák inkább világnézetet, 
orientációt, habitust sugallnak, mint kizárólag for
manyelvi leírást. Másfelől merevebb is, hiszen a 
felosztás elvű csoportosításból a véglegesség érzete 
árad. Szimpatikusabb és pontosabb lehet ennél a 
gondolkodásmódok egymásmellettisége, számuk vál
tozásának lehetősége. A szemléletváltás ugyanakkor 
magával hozott finomabb kifejezéseket is, mint 
irányzat, trend, vonal, áramlat, hatás. Ezek a stílusnál 
lényegesen kifejezőbbek, és a valóságot is pontosab
ban közelítik, a címkézés ingere mégis tovább él ben
nük, ami helyzettől függően általuk is lehet helyes és 
pontos, szintúgy helytelen és pontatlan, meg értel
metlen és teher. Csak sejtem, hogy mindez nem 
csupán az építészet sajátszerűsége.

A mindenáron megnevezés már csak azért is 
probléma, mert ha valaki úgy látszik, mint ha az 
irányzatok között helyezkedne el -  kicsit ilyen is, kicsit 
olyan is - , a rendszer bizonytalansága miatt alkal
manként egyik, vagy másik csoportba kell tartozzon.
A billegés két dolgot jelenthet: egyik, hogy a leírás 
kényszerében a rendszerező maga sem tudja alkal
mazni saját eszközét, a másik, hogy az alkotó meg
győződés hiányában dolgozik. De lehet, hogy csak 
a rendszer alkalmatlan, és oktalanság alkalmazni min
den áron.

A ténylegesen az irányzatokban dolgozók 
leírásához elegendő a már bejáratott nyelvi közeg.
A határterületeken járók kommunikálásához a zsar
gonban is orientálódni kell. A lényegében másról 
szóló épületekről lényegében kell másként beszélni. 
Ami szép: ez egy olyan közeg, ahol az építészet és 
a szöveg kölcsönhatásban van.

A stílus szó egyelőre jól tartja magát. Az 
árnyaltabb címkézés jobb, mégsem üdvözítő. Átfogó 
változást nem remélhetünk, finomodást is csak az 
igényes médiában várhatunk. így is gyakran erősza
kos. S hogy örömöm lelem abban, ha egy címkéző 
elbizonytalanodik? Lehet ezen csodálkozni?

1 Megjelent a Magyar Építőművészet 1995/1 számában és könyvben: 
„a hely -  Janáky István épületei, rajzai és írásai”, 1999
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G E T T Ó  K A T A L I N

Az építés öröme
Én igyekszem a tervezők elképzeléseit maradékta

lanul megvalósítani.”
Ez az építészkörökben már-már szállóigévé váló 

mondat Csizmadia Ferenc kivitelező vállalkozótól, a 
Porta Barbakán építőipari kft. tulajdonosától szár
mazik. -  No és? -  kérdezhetné a messziről jött, hazai 
viszonyaink felől tájékozatlan idegen - , mi abban az 
érdekes, hogy valaki azt teszi, ami a dolga? Azok 
viszont, akik számára az építész és a kivitelező kap
csolatát jellemző bizalmatlanság, egymás kompeten
ciájának megkérdőjelezése mindennapi tapasztalat, 
tudják, hogy a fenti mondatban rejlő szakmai elhiva
tottság ma még korántsem evidencia.

Bizonyára nem ildomos dolog egy interjút előre 
kommentálni, most mégis hadd hívjam fel a figyelmet 
arra, ami számomra a Csizmadia Ferenccel való 
találkozás első számú tanulságaként fogalmazódott 
meg: nevezetesen, hogy a kultúrát nem mindig azok 
„csinálják”, akikről feltételezzük; s hogy vannak olyan 
területek -  az építés világa is ilyen - ,  ahol az, aki 
„rendesen teszi a dolgát”, maga is kultúraalkotó 
tényezővé lép elő.

Beszélgetésünknek örömteli esemény adott aktu
alitást: Cságoly Ferenc és Keller Ferenc (Budapesti 
Építész Stúdió) tervei alapján a közelmúltban készült 
el a Barbakán téri épületegyüttes második darabja, a 
lakásokat, bankfiókot és irodákat magában foglaló 
sarokház.

— Családi indíttatás folytán került a pályára?
— Persze. Az édesapám szobafestő kisi

paros volt, apósom pedig maszek kőműves. A Pollack 
Mihály Építőipari Szakközépiskolában érettségiztem, 
építésztechnikusi végzettségem van. Statikus 
szerkesztőként dolgoztam a Pécsitervnél, egy időben 
az önkormányzatnál álltam alkalmazásban, illetve a 
szénbányánál voltam művezető. A bánya nem volt 
rossz közeg. Szorgalmas emberek vettek körül: a 
környező falvakból származó sváb kőművesek, akik 
kettőig dolgoztak a munkahelyükön, aztán mentek 
maszekolni. Ott elvárták az embertől, hogy 
tisztességes munkát végezzen.
Aztán megnősültem, és a feleségem családjában nem 
is számított embernek az, aki nem volt önálló vál
lalkozó. Az lettem, és ebben fontos szerepe volt 
Nemes Csabának, a Kőház Rt. tulajdonosának is, 
akivel tíz éven keresztül társak voltunk: ő ács volt, én 
kőműves. Az első ház, amit eladásra együtt csinál
tunk, a Dévényi Sándoré volt a Munkácsy Mihály 
utcában. Társammal közösen vettük a telket, és bíz
tuk meg Dévényit a tervezéssel, aki Csaba barátja 
volt, és akit én is sokra tartottam. Sokra tartom ma is. 
Nem szeretnék dicsekedni, de szerintem Dévényinek 
ma is ez az egyik legszebben kivitelezett háza. Pedig 
az ő tervei alaposan feladják a leckét az embernek... 
A Petőfi utca és a Doktor Sándor (ma Hungária) utca 
sarkán álló épületet is a mi cégünk építette.
Aztán különváltunk, létrehoztam a saját, önálló vál
lalkozásomat, és kezdtem felvásárolni ezeket a 
telkeket itt, a Barbakán mellett. Láttam bennük fantá

ziát. Kis lépésekkel sikerült megalapozni a pozíciómat, 
még ha nem is tetszett ez mindenkinek. Vannak, akik 
szerint a város hibát követett el, amikor kiengedte a 
kezéből ezt a területet; azt hiszem, erre nekem túlsá
gosan nagy befolyásom nem volt, hiszen csak az 
egyik telek volt a városé. Azt mindenesetre elhatároz
tam, hogy ide valami nagyon jót szeretnék csinálni.

— Még mindig nem egészen világos, minek 
hatására alakult ki Önben ez a sajátos szakmai 
mentalitás...

— Ha erről beszélünk, mindenképpen szól
nom kell feleségemről, Resszer Máriáról. Ő is szak
mabeli. Bennünk, kettőnkben mindig is volt valami 
törekvés az új felé.
Szerintem én előbb alkalmaztam bizonyos korszerű 
anyagokat, mint sokan mások, akik kivitelezéssel 
foglalkoznak. Beszélek németül, és a feleségemmel 
igyekeztünk minél több új dologról tudomást szerezni: 
külföldi lapokat hozattunk be -  a Domus és más 
külföldi lapok akkor a PTV könyvtárában is elérhetők 
voltak - , és amikor csak lehetett, utaztunk. A laká
somba már '76-ban tolóajtót rakattam: a kocsi cso
magtartóján hoztam be Németországból és egy falusi 
asztalossal beépíttettem. Abban az időben idehaza 
sokan még azt sem tudták, hogy létezik ilyesmi.

— Mit gondol, miért számít ritkaságnak a 
kivitelezők és az építészek közötti bizalomteljes, 
partneri együttműködésen alapuló kapcsolat?
A képzés hiányosságaiban vagy a gazdasági 
körülményekben, esetleg a hagyományokban, 
a régi reflexekben kell keresnünk az okot?

— Az okokat én sem tudom megnevezni, 
de az biztos, hogy a két szakma között jelenleg mély 
szakadék tátong. Az építész mindenekelőtt művész,

akinek a világa legtöbbször nagyon távol esik a 
kivitelezéstől, és nem érzékeli a mi problémáinkat; de 
mi, kőművesek gyakran éppen ennyire értetlenek 
vagyunk velük szemben. Sok tervező -  most persze 
nem azokról beszélek, akikkel én dolgozom - , ha 
nagy néha, két hét késéssel kijön az építkezésre, 
gyakran érzékelteti, hogy a kivitelező „kevés" ahhoz, 
hogy megértse az ő elképzeléseit, és megsértődik. 
Pedig együtt könnyen megoldhatnák a gondokat.
Az éremnek persze másik oldala is van: hiába tehet
séges és készséges a tervező, ha a kivitelező úgy 
gondolja, hogy felesleges munkát végeztetnek vele, 
ő tudna sokkal egyszerűbb megoldást is arra az adott 
problémára.

— De hát miért is küzdenének meg a prob
lémákkal, ha meg is kerülhetik őket? Nyilván úgy 
gondolkodnak, hogy ők csak azt teszik, amit üzleti 
érdekeik diktálnak a számukra: a nagyobb idő- és 
energiaráfordítás nem térül meg. Önnek miért éri 
meg, hogy a részletekkel bíbelődjön?

— Mert én szeretek jó házat csinálni. Hogy 
megtérül-e? Hosszú távon biztosan. Nem építünk mi 
sem drágábban, mint mások, legfeljebb nagyobb a 
rend, a takarékosság. Kapkodva sem lehet olcsóbban 
építeni, mint ha kellőképpen elő van készítve a 
munka. A mai vállalkozók közül sokan, ha ma 
vesznek egy telket, akkor holnapra elvárják az 
építésztől, hogy kész tervet tegyen le az asztalra, hol
napután pedig hozzá akarnak látni a kivitelezéshez. 
Pedig az építész is csak akkor készíthet jó tervet, ha 
elég időt hagynak neki. Nekem van türelmem kivárni, 
míg megérlelődik a terv. A siettetést tartom az egyik 
legnagyobb hibának. Az meg mindig is úgy volt, hogy 
voltak jó építészek meg voltak linkek. Szerintem 
legalább annyi link építész van, mint amennyi link
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Beszélgetés 
Csizmadia Ferenc 
kivitelező 
vállalkozóval
kőműves, csak az építésznek nagyobb a felelőssége 
abban, ha a végeredmény rossz. Mégis, rajtuk ritkáb
ban csattan az ostor, kevesebb kritikát kapnak.
Az érdekvédelmük is jóval erősebb...

— Szerintem a közvélemény elsősorban az 
építészek felelősségét hangsúlyozza, hiszen az 
emberek többnyire nem tudják elkülöníteni a ter
vezési és kivitelezési hibákat.

— Lehet, hogy csak a mi szemszögünkből 
tűnik úgy, ahogy mondtam.

— Milyen a jó építész? Kivel dolgozik szívesen?
— Az építészek egy része tehetséges 

művész, de nem jó mérnök. Lehet, hogy 6B-s ceruzá
val nagyszerű tömegeket rajzol valaki, de he nem áll 
mögötte a megfelelő irodai háttér, akkor szinte kizárt 
dolog, hogy jó terv szülessen; olyan, aminek alapján 
jó házat is lehet építeni. Az ilyen nem lehet a mai 
világban sikeres építész. Ha viszont valaki csak 80 
százalékig tehetséges, de jól adja el magát, olyan 
cégeknek dolgozik, akik jól fizetnek, akkor képes 
felépíteni maga mögé egy olyan infrastruktúrát, amely 
alkalmas arra, hogy jó tervek jöjjenek létre. Aki nem 
rendelkezik ezzel, az az én szemszögemből nézve

még nem építész, legfeljebb építészjelölt. Nem állí
tom, hogy ő tehet az egészről. Hiszen szerencse 
dolga, hogy ki milyen megbízáshoz jut, milyen meg
bízóval hozza össze a sors, hogy a megbízó fizet-e 
a végén, és így tovább.

— Soha nem gondolt arra, hogy építésznek kel
lene lennie?

— Sose lett volna belőlem igazi tervező.
Én csak a kész terven látom meg a jót. A fantáziám 
kevés ahhoz, hogy kitaláljam, de a szemem jó; a 
készről látom, hogy hol van benne hiba. Szerettem 
volna építész lenni, de nincs hozzá elég tehetségem, 
és abban az időben, amikor tanulni kellett volna, nem 
volt hozzá elég szorgalmam sem. Ha most szereznék 
diplomát, inkább művészettörténetet tanulnék.

— Beszéljünk az új épületről. Hogyan jutott arra 
az elhatározásra, hogy Pécsen kívül keres ter
vezőket?

— Úgy indul a történet, hogy feleségemmel 
kitaláltuk: erre a telekre szállodát kell építeni. A ke
zembe akadt egy német prospektus, ami az olyasfajta 
design-hotelekről közölt anyagokat, amit mi is 
elképzeltünk. Főként néhány svájci példa keltette fel

az érdeklődésünket; odautaztunk és megnéztük őket. 
Mindegyik hotelben eltöltöttünk egy-egy napot.
A vendégek húsz százaléka egyébként az építészek 
közül kerül ki ezeken a helyeken. Aztán hazajöttünk, 
és végiggondoltuk, ki tud itthon ilyesmit tervezni. így 
jutottunk el Cságolyékhoz; az ő tevékenységük, az az 
irányzat és gondolkodás, amit ők képviselnek, közel 
állt hozzánk.

— Aztán mégsem szálloda lett belőle...
— Nem, szálloda nem lett -  benne van 

ugyan a programban, de nem valószínű, hogy lesz 
belőle valami, a pénzt ugyanis elég nehéz összeszed
ni rá.

— Fontos szempont volt, hogy a tervezők nem 
pécsiek?

— Nem ez a szempont vezérelt, inkább... 
kizárásos alapon estek ki a pécsiek. Az egyik pécsi 
építésznek kikértem a véleményét Cságolyékról, és ő 
igen szépeket mondott róluk. így hát rájuk esett a 
választásom.

— Vannak olyan irányzatok, amiket előnyben 
részesít másokkal szemben?

— Leginkább a megérzés vezérel, nem a 
tudatosság. Az organikus építészet korábban 
érdekelt, ma már távol áll az ízlésemtől. A Bauhaus 
és annak a továbbvitele rokonszenves a számomra. 
Kivitelezőként gondolkodom és választok: a túlsá
gosan nehezen megvalósítható épületek, irányzatok 
kiesnek a látókörömből. Nincsenek örök 
értékítéleteim; alkalmazkodom, befolyásolható 
vagyok, és talán sznob is, hiszen elsősorban a 
divatos irányzatokat követem.

— Hogyan reagáltak a pécsiek arra, hogy 
budapesti építészek kapták a megbízást?

— A területi tervtanácson volt az első 
találkozás a pécsi építészekkel, ahol be kellett mutat
ni a tervet. Nagyon izgultam, de meglepően pozitívan 
fogadták -  azt hiszem, őszintén tetszett nekik.
Szemtől szembe senkitől sem hallottam olyan 
véleményt, hogy hibát követtem el, amikor nem pécsi
ekkel terveztettem meg az épületet; másod-harmad- 
kézból persze kaptam kritikát miatta. De tudok arról 
is, hogy valaki a „hátam mögött” dicsérte a házat. 
Azoktól, akik tervezőként amúgy is esélytelenek lettek 
volna, egyértelműen pozitív visszajelzéseket kaptam. 
Akik szóba jöhettek volna, azok meg nem nyilatkoz
tak.
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— Szép és szokatlan megoldás a homlokzatokon 
alkalmazott bontott tégla burkolat. Építész ismerő
seim szerint valóságos kivitelezői bravúr, hogy ez 
megvalósult; saját tapasztalatuk szerint szinte 
lehetetlen ilyesmit keresztülvinni.

— Pedig nincs ebben semmiféle bravúr, 
semmiféle különösebb szakmai teljesítmény nem áll 
mögötte. Csak annyit tettünk, hogy fölrakattunk a 
kőművessel tízféle mintát, háromféle hézagolással: az 
egyiket telihézagolva, a másikat mélyen, a harmadikat 
dörzsölve. Többen megnéztük, leutazott az építész, ó 
is megnézte... nem az volt a cél, hogy ha reggel nep
áliunk, estére kész legyen. A bontott tégla mint anyag 
a tervezőkkel történt beszélgetések eredményeként 
született meg. A tervben egyszerűen csak téglaburko
lat szerepelt. Hoztunk mi ide német meg osztrák klin
kertéglát; felraktuk, láttuk, hogy nem jó. A kő 
hézagolását is együtt kísérleteztük ki a tervezőkkel; 
le is kellett szednünk egyszer a már elkészült udvari 
részt. Nem szabad sajnálni az időt ilyesmire, ennyi az 
egész.

— Ez nyilván nem kevés, különben nem mondta 
volna azt Cságoly Ferenc a ház avatóján, hogy 
hálát ad a sorsnak, hogy összehozta Önnel.

— Az ilyesmi persze nagyon jól esik, de én 
ezt örömmel csinálom; tőlem mindez nem igényel 
erőfeszítést. A nyílászárókat is említhetném. Ezek tel
jes belmagasságú nyílászárók, hossztoldás nélkül 
készített kerettel. Az országban kevés helyen vállalják 
a készítésüket. Időt kell szánni arra, hogy az ember 
utánamenjen ezeknek a részleteknek, mert a tervező 
ezekkel nem tud foglalkozni. De együtt mindent meg 
lehet oldani. Az építészek sokszor nem tervezik végig 
a házat. Keller Ferencék még a kerítésről, a 
kerítéshez kapcsolódó pergoláról is részletrajzokat 
készítettek, meg arról, hogyan következzenek az 
élére, illetve lapjára fordított téglasorok... én meg 
odaálltam a kőműves mögé, és mondtam, hogy 
hogyan rakja. Ha megelégszünk a „műanyagtégla” 
burkolattal meg a hossztoldott ablakkeretekkel, akkor 
most nem egészen ugyanez a ház épült volna meg.

— Nézzük most egy kicsit a fizetőképes kereslet, 
azaz a lakók oldaláról a kérdést. Úgy tudom, a 
Barbakán téri ház alapító okiratába belekerült egy 
olyan tétel, mely szerint a lakók nem szereltethet
nek redőnyt az ablakokra, hanem csak külső

árnyékolót. Létezik olyan fogyasztói réteg ma 
Pécsett, aki esztétikai -  ráadásul közösségi -  
szempontok érdekében, saját birtokán belül haj
landó az önkorlátozásra?

— Lakója válogatja. Bevallom, én nem 
csak a tervezőket válogatom meg, hanem a vásár
lókat is. Megtehetem, hiszen nem vagyok kiszolgálta
tott: jó a hely, és jó a terv. Igen, igyekszem válogatni 
a lakók között. Kivárom, míg jelentkezik az a vevő, 
akivel értjük egymást. Azt építtetőim általában olyan 
emberek, akikkel szót tudok érteni. Az irodám öt éve 
abban a házban működik, amit én építettem. Rám 
nem haragszanak az itt lakók. Kíváncsi lennék, hány 
kivitelező lakik vagy dolgozik abban az épületben, 
amit ő épített? Az emberekkel való kapcsolattartás is 
hozzátartozik a munkámhoz.
A külső árnyékolót különben igencsak nehéz volt elfo
gadtatni a lakókkal. Pécsett alig akad még ilyen. 
Bregenzben láttam Zumthornak az egyik házát, ott a 
sötét falfelületen fehér árnyékolók voltak, a világos 
falon pedig feketék -  nagyon jól nézett ki. Próbáltam 
rábeszélni az embereket, de nemigen hagyták 
magukat. Jó, mondtam, de redőnyt nem tehetnek fel, 
különben nem eladó a lakás. Emiatt persze senki nem 
mondott le egy ilyen helyen, ilyen épületben lévő 
lakásról; kompromisszumot kötni mindig lehet, csak 
meg kell harcolni érte. Előbb-utóbb elfogadják, amit 
mondunk, és a végén büszkék lesznek arra, hogy itt 
van tulajdonuk. Hozzájuk is eljut a dicséret, az elis
merés; tapasztalják, hogy növekszik az ingatlanuk 
presztízse, és akkor talán annak is nagyobb hitele 
lesz, amit én mondok. Nem biztos, hogy egyetértenek 
velem, de nem is ellenkeznek. És olyan is akad, aki 
örül neki, hogy ilyen vagyok. ■

26 echo 2001/6



F E K E T É N F E H É R E N

V I N T E R  M I K L Ó S

Következő számainkban egy új médium kritikai 
elemzésébe kezdünk. Jelen írásunk a sorozat 
bevezetője.
Internet, világháló, intranet, extranet, web, és 
még sok-sok ilyen ismeretlen szóval találkozha
tunk manapság az újságokban, televízióban, rá
dióban. Ezek a dolgok, mind az üzleti életben, 
mind otthon, olyan hétköznapivá váltak, mint a 
telefon, vagy a fax. A mellettük felsorakozó tech
nológiák hatalmas tárháza mindennapi életünk 
részévé válik, és a továbbiakban is alakítják éle
tünket és munkánkat*. De mi is ez az egész?

A World Wide Web egy viszonylag új médium, 
mely talán eddig a legtöbb lehetőséget biztosítja mind 
a szolgáltatók, mind a felhasználók részére. A 80-as 
évek végén Tim Barners-Lee azzal kezdett 
foglalkozni, hogy miképp lehetne még könnyebben 
kommunikálni kollégáival. Mindennek az alapja egy 
olyan informatikai hálózat, mely összeköti a világ 
bármely részén található számítógépeket. Ez a világ
méretű hálózat az internet, melyet katonai célokra 
alakítottak ki, és akkor már majd 20 éve működött.
A tudós és barátai létrehoztak egy olyan felületet, 
mely különböző forrásokból származó információk 
megjelenítésére alkalmas. Erősen leegyszerűsítve azt 
mondhatjuk, hogy a web olyan információk együttese, 
melyeket webböngészővel lehet elérni.

Következőkben erről szeretnénk beszélni, vagyis 
az információkat vizuális és audio jelekben közvetítő 
webhelyekről. Ennek érdekében új rovatot indítunk, 
melynek célja, hogy először szűkebb térségünk, 
Baranya és Dél-Dunántúl, majd Magyarország na
gyobb webhelyeire közösen ellátogassunk, és azokat 
megvizsgáljuk, különféle szempontok alapján 
értékeljük, véleményt mondjuk róluk.

De itt rögtön meg is kell állnunk: mik is azok a 
szempontok, melyek alapján vizsgálni kell, lehet egy 
webhelyet?

A webhelyek sajátossága, hogy valamiféle infor
mációt közvetítenek az ember felé, így ebben nem tér 
el a média többi képviselőjétől, csak új nevet kapott 
az ember: felhasználó. Mint minden média, így az 
internetes információk szolgáltatásával kapcsolatban 
két fontos kérdéskört kell megvizsgálnunk: a „mit” és 
a „hogyan” kérdését. Kezdjük talán a „mit” kérdéssel, 
az információ tartalmi kérdéseivel.

A tartalom

Az információk internetes közvetítésére nap
jainkban már minden technikai lehetőség adott, még 
ha ezeket a lehetőségeket nem is tudja mindenki 
kihasználni. Lehet közzétenni szöveget, álló és 
mozgóképet, hangot, valamint ezek tetszőleges ele- 
gyét. Ha a leírás csak eddig tartana, nem tudna 
többet a televíziónál, de azért annál -  legalábbis 
lehetőségeiben -  jóval több: a felhasználó maga 
választhatja ki az adott kínálatból, hogy mire kíváncsi, 
mit szeretne megnézni, valamint az adott témához -  
egy jó webhelyen -  szinte korlátlan mennyiségű 
kiegészítő információt találhat az úgynevezett link
rendszeren keresztül, így minden eddigi médiát

'  W. Brett Polonsky: Hivatalos Microsoft FrontPage 2000-könyv

felülmúlhat. Mindezek alapján a „mit” kérdésére na
gyon egyszerű a válasz: bármit. A technikai lehető
ségek szinte korlátlanok, az információmennyiség 
okozta cenzúrázatlanság miatt sokak számára kétes 
fogalommá vált-válhat az internet, így fenntartásokkal 
kezelik azt, mint valami olyat, ami megronthat. Ez a 
lehetőség fenn áll, csakúgy, mint bármely más médiá
val, talán itt egy kicsit több lehetőséggel. Figyelembe 
kell vennünk azonban, hogy az ember, mint azt már 
számtalanszor bebizonyította, minden dolgot tud 
rosszra is használni. Az internet talán nem olyan

veszélyes, mint az atomenergia, sőt, meg van az az 
előnyünk, mint bármely más médiaterméknél: csak 
azt használjuk, azt nyitjuk ki, ami számunkra érdekes, 
elfogadható, megfelelő. A „mit" kérdésének talán 
nehezebb oldala a mennyiség: itt a lehetőség, hogy 
a webhelykészítő, a szolgáltató az általa választott 
téma-, vagy témákhoz kapcsolódó lehető legtöbb hát
térinformációt bemutassa, illetve megadja a 
lehetőséget (lásd feljebb: link), hogy eljussunk olyan 
helyekre, ahol a témához kapcsolódó információkat 
találunk. Úgy képzelhetjük ezt el leginkább, mintha 
egy íráshoz kapunk egy irodalomjegyzéket, amiben 
akár az idézett, akár a témához kapcsolódó 
könyveket, cikkeket, egyéb médiumokat találjuk ada- 
tolva. Itt ugyanez megvalósítható azzal a többletle
hetőséggel, hogy rögtön meg is nézhetjük, el is 
olvashatjuk ebből a listából azt, amire kíváncsiak 
vagyunk, és nem kell itt meghúznunk a határt: a teljes 
adatállományban lehetőségünk van linkek elhe
lyezésére. Belátható, hogy itt csak józan ész, illetve 
a lehetőségek szabnak határt.

Nem beszéltünk még a téma kiválasztásának 
egyéb oldalairól, mégpedig a választás lehetséges 
befolyásoló tényezőiről. Alapvetően két típusa létezik 
a webhelyet létrehozók táborának: egyik, aki ebből 
akar megélni, vagyis olyan szolgáltató kíván lenni, aki 
a tevékenysége által befolyt összegekből fenn tudja 
tartani magát, cégét, webhelyét; a másik, aki önszor
galomból, vagyis nem profitorientáltan, saját maga

által fontosnak tartott információkat akar megosztani 
embertársaival. Természetesen ez egy nagyon sarkí
tott megállapítás, a két végpont között számtalan 
valós állapot létezhet és létezik is, de a „mit” kérdést 
befolyásolhatja a motiváció. Az a réteg, aki ebből 
szeretne megélni, annak olyan tartalmat kell szolgál
tatnia, amit az internetet használók nagy hányada 
tarthat érdekesnek, azaz megnézi azt. Itt jön a finan
szírozás kérdése: minél több látogatót regisztrál a 
szolgáltató a webhelyén, annál nagyobbak a reklám- 
bevételei. Mindez meghatározza a tartalom-szolgál

tatás gazdasági alapjait: a számos internet-marke
tinggel foglalkozó cég közvélemény-kutatások és sta
tisztikák alapján próbál receptet adni -  természetesen 
jó pénzért -  a cégeknek, hogy mi érdekli most legjob
ban a felhasználókat. Messzemenő következtetéseket 
vonnak le az internetezők életkorából, neméből, nettó 
fizetésükből és a statisztikákban beírt mindennapi 
szokásaikból, mindezt azért, hogy még több, és még 
jobban látogatott webhelyeket hozhassanak létre 
megbízóik. Mindezt a reklám óriási befolyásoló ere
jével is fokozzák, így egy öngerjesztő folyamat indul
hat be: az a cég amelynek van tőkéje arra, hogy 
olyan információkat adjon, melyre valószínűleg nagy 
lesz az érdeklődés, és a megfelelő mennyiségben és 
helyen reklámozza magát, az valószínű, hogy 
nyereséges lesz. Magyarországon ez a piac még elég 
kicsi, de az internetezők számának emelkedésével 
már nálunk is meghatározó gazdasági tényező lehet 
az internet. (Csak egy tájékoztató adat: az idén az 
internetes reklámpiac forgalma megközelítette az egy 
milliárd forintot.)

Ez a recept nem csak itt, az internet területén 
működik, az üzleti életben ez alapvető eljárási rend, 
ettől eltérni nem nagyon lehet. Azonban nézzük a 
másik webhelykészítőt, aki önerőből, leginkább szelle
mi tőkéjére támaszkodva hoz létre valamit. Az internet 
lehetőséget ad arra, hogy ez az ember, vagy akár cég 
olyat alkosson, szinte anyagi ráfordítás nélkül, ami 
nagyon sok felhasználót vonz, így maga is az anyagi
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felemelkedés útjára léphet, illetve legalábbis 
megtérülhetnek befektetései, vagy fejlesztheti addig 
elkészült munkáját. Ez egy kicsit mesebelinek tűnik, 
de megtörtént már, nem csak külföldön, hanem 
Magyarországon is. A lényeg itt is, mint az előző eset
ben, az információn, és annak minőségén van, ter
mészetesen egy kis szerencsével megfűszerezve, de 
talán ennek a receptnek a legjobb körülményeket az 
internet és annak lehetőségei biztosítják.

Megállapíthatjuk ezek alapján, hogy a „mit" 
kérdésének vizsgálatakor ugyanúgy, mint más 
médiáknál, az alapvető emberi értékek mellett sajnos 
figyelembe kell vennünk a gazdaságossági 
kérdéseket is. Talán az vigaszt adhat, hogy tudjuk, ez 
a média az egyik legjobb lehetőség érték közlésére -  
nagy anyagi befektetés nélkül.

A másik kérdésünk a „hogyan". Sajnos ezt is bon
tanunk kell, legalább három részre, a struktúra, a 
technika és a formai megjelenés (design) területére. 
Természetesen ezek szorosan egymásra épülnek, 
egyik sem fontosabb vagy lényegtelenebb a másiknál, 
mind-mind a téma megfelelő bemutatását szolgálja.

A struktúra

A struktúra adja meg azt a rendszert, ami alapján 
az „átlagos látogató” feltehetően a legkönnyebben 
megtalálja a számára fontos, érdekes információt.
Ezt a rendszert a webhely kialakításánál közvetlenül 
a téma meghatározása után kell kialakítani, ezáltal 
a meglévő adatokat, információkat rögtön rendszerbe 
is állítjuk, és jól fog látszani, hogy még mi hiányzik. 
Képzeljünk el egy nagy áruházat, ahova bemegyünk, 
de nem tudjuk, hogy mi hol van, és nem is kapunk 
róla semmilyen forrásból információt: valószínű, egy 
ideig próbálkozunk, aztán feladjuk, esetleg szeren
csénk van, és véletlenül rátalálunk a keresett árura, 
vagy hangyaszorgalommal végigjárjuk az összes kis 
pultot, majd a kijáratnál távozunk. A három lehetőség 
közül a kutatások szerint az első eshetőségre van a 
legnagyobb esély, vagyis, ha első látásra nem tudja a 
vevő/érdeklödő felmérni, hogy mit és hol talál, inkább 
felhagy a keresgéléssel. Ugyanez igaz a webhelyekre 
is: minél nagyobb egy webhely, minél nagyobb 
mennyiségű, vagy több típusú információt szolgáltat, 
annál fontosabb a tiszta, az „átlagos látogató" által 
érthető rendszer kialakítása.

Még egy szempontot kell figyelembe vennünk 
a téma és a struktúra meghatározásában: a ma oly 
divatos „célcsoport” szónak kell a szemünk előtt 
lebegnie. Kihez is akarunk szólni? Ha nem tudjuk 
pontosan körülírni azt az embercsoportot, akik 
számára készítjük a webhelyet, akkor nem is tudjuk 
az igényeiknek megfelelően alakítani azt. A leg
könnyebb és kijárt út a célcsoport tulajdonságait 
összegezni egy személyben, az „átlagos látogató"- 
ban. Ejtsünk pár szót róla is: könnyen beláthatjuk, 
hogy ilyen a valóságban nem létezik, ugyanúgy, mint

Elegáns, funkcionális dizájn, Flash technológiával
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nincs átlagos család, átlagos tanuló, stb. Mindenki 
más, és mindenki egy kicsit másképp gondolkodik, 
így ugyanazt a rendszert más-más módon fogja alkal
mazni. A rendszerszervezőknek azonban ennek 
ellenére meg kell határozniuk egy olyan felhasználót, 
aki megtestesíti a statisztikák alapján a célcsoportban 
leggyakoribb gondolkodásmódú embert. Ennek 
jellemzőit kell figyelembe venni, nem pedig a 
számítástechnikai zseniét, vagy esetleg a cég 
főnökének kívánságait.

A struktúra felépítése után annak leképezése 
következik, amit menürendszernek nevezünk. Ezen 
rövid címszavakon keresztül találhatjuk meg a kere
sett információt. Erre talán legjobban a tartalomjegy
zék fogalma hasonlít, itt azonban nem csak egy sík
ban, hanem az ún. fastruktúrában is láthatjuk a web
hely felépítését. Ez a segítség mindig a szemünk előtt 
van, így bármikor visszamehetünk a kiindulópontra, 
vagy továbbléphetünk mélyebb szintekre. 
Gondolhatunk egy olyan áruházra (csak hogy az 
előző példánál maradjunk), ahol a sok szint és a szin
teken lévő számos osztály és részleg között sétálva 
a kezünkben van egy tábla, melyen az egész áruház 
szintenkénti rendszere ábrázolva van, és gombnyo
másra a kívánság szerinti mozgólépcsőhöz, vagy akár 
rögtön az adott osztályra repít minket valami. 
Tulajdonképpen ez a menürendszer is a link-rendszer 
alapjaira épül, de speciális funkciót -  a webhelyen 
belüli navigációt -  lát el.

A technika

A technikai háttér, vagyis a szerverfelépítés, 
a programozás, adatbázis-kezelés bemutatására 
egyre több és jobb leírás van, a szakirodalom egyre 
gazdagabb, kifejezetten a webprogramozás köréből 
már magyar nyelven is számos írás elérhető, akár 
elektronikus formában is. Egy weblap, illetve webhely 
elkészítéséhez szinte semmilyen speciális tudásra 
nincs szükség, a mai szoftverekkel, közepes szintű 
számítógép-felhasználói ismeret, és egy, a HTML 
nyelvről, vagy a weblapkészítésről szóló nyomtatott, 
vagy elektronikus könyv tanulmányozása elegendő. 
Mindezeket saját tapasztalatból is tudom. Azonban 
vigyázzunk, ebből még nem lesz olyan webhely, mely 
megfelel a mai követelményeknek. A szükséges 
minőség eléréséhez ma már kell egy kis — igazából 
minél több — programozói előképzettség is. A külön
böző webes alkalmazásokkal gazdagított webhely 
technikai hátterének kialakítását ma már legtöbb 
megrendelő saját, vagy külső szakértőkre bízza. Az 
eddig tárgyalt és ezután részletezett problémákból 
ezzel foglalkoznánk a legkevesebbet, ez inkább infor

matikai kérdés. Talán egy számunkra fontos vonzata 
van ennek a kérdésnek: a böngésző-függetlenség 
kérdése.

Az internet fejlődése során két fontos feladatot 
kellett végrehajtani: meg kellett határozni azokat 
a szabványokat, amik egységessé teszik a webprog- 
ramozást, és létre kellett hozni a szoftvert, mely a 
gépek közti kommunikáció során a gépi információkat 
látható-hallható formába önti számunkra. Ezeket 
a szoftvereket nevezzük böngészőprogramoknak.
A szabványok kialakítására alakult a World Wide Web 
Consortium (W3C) nonprofit szervezet. Sajnos nem 
vált valóra maradéktalanul ez a cél, mivel a webszol- 
gáltatás időközben kereskedelmi érdekké vált, így 
a nagy cégek megpróbálták úgy alakítani ezeket 
a fejlesztési irányokat, hogy a felhasználó csak és 
kizárólag az ő szoftverét használja. Ez a tendencia 
ma is folytatódik, egyre másra jönnek az új szab
ványok, programok, lehetőségek, és csökken a szab
ványosság esélye. Mindez a webfejlesztők számára 
sok plusz munka, úgy kell előállítani a webhelyet, 
hogy az a legtöbb böngészőprogrammal megfelelően 
működjön.

A megjelenés (design)

Ez a műfaj nem tekint vissza nagy múltra, sőt 
maga a televíziós, vagy számítógépes grafika -  mely 
legalábbis a webdizájn egyik alapja lehet -  sem ren
delkezik nagy írott szakirodalommal, kritikai, elemző 
művek tömegével. Még nincs meg az az időtáv, amely 
megnyugtató alapot adhatna egy hiteles mérték-rend
szer, legalábbis a saját szempontunkból elfogadható 
értékrendszer kialakulásához. Mindez igaz azért is, 
mert a webdizájn fogalma alig 8 éves, így aki tud róla 
valamit, az valószínű csinálja is, és mint alkotó, nem 
tud teljes egészében elvonatkoztatni saját 
tevékenységétől. Ennek a témának a további prob
lémája, hogy mivel nincs múltja, nincs igazi 
mértékrendszere, sem igazi értékrendje, ezért tanítani 
is nehéz. De hát csinálni kell, oktatni kell, ezért az 
alkotó, az oktató, ahogy tud, boldogul. Természetesen 
lehet előtanulmányokat végezni társterületekről, sőt 
kell is, azok nélkül nem megy igazán a dolog.

Vegyük sorra az úgynevezett társterületeket: 
számítógépes grafika (két és háromdimenziós), 
tipográfia, fotográfia, animáció, és egy kis elmélet, 
a szín- és látáselmélet. Mindegyik szakterületnek 
megvannak a saját szabályai, egyedi követelményei, 
melyeket csak részben lehet alkalmazni a web keretei 
közt. A feladat az, hogy mindebből egy új művészeti 
ág alakuljon ki. Nézzük meg, mit kell ezekből alkal
maznunk a webdizájn létrehozásakor.
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-  keresési lehetőség -  működés

Személyes honlap reklámmal —  nem felsőfokon

A web kialakulásakor jórészt csak szöveges infor
mációk közvetítésére volt lehetőség, de ma is, és 
talán még jó ideig az egyik meghatározó információát
vivő eszköz lesz az írott információ. Ennek megfelelő 
prezentációjához a tipográfia szabályrendszeréből kell 
merítenünk. A képi elemek implementálásával teret 
kapott a fotó, illetve a számítógépes grafika. A web
lapok kiegészültek fotókkal és különböző grafikai ele
mekkel, melyek eleinte információt hordoztak, majd 
e mellett megjelent a grafikai-képi elemek dizájn- 
elemként való alkalmazása is. Az utóbbi években jól 
megfigyelhető az a folyamat, mely a kezdeti sza
kaszban oly jellemző burjánzó stílust kiszorítja.
A letisztult, egyszerű formák alkalmazásával, és főleg 
a jelentős erőt képviselő szakembergárda kialakulásá
val talán elkezdődhet a szakma szabványosítása. 
Ezek a szakemberek már megteremtették a szakmai 
fórumokat, melyek természetesen az interneten 
működnek, így a különböző országokban 
tevékenykedő webdizájnerek állandó kommuniká
cióban lehetnek/vannak egymással. Az a lehetőség, 
hogy egy világméretű csapatban dolgozhatnak, rend
kívül jó lehetőséget biztosít a szakmai továbbfejlő
désre, a szabályrendszerek kialakulására, a normák, 
mércék meghatározására. A veszély, hogy ezzel 
elveszhet az egyediség, talán nem olyan nagy ve
szély, pontosan a résztvevők nagy száma, kulturális 
közegük, megvalósítandó feladatuk különbözősége 
miatt. Ugyanakkor megfigyelhetjük, hogy mennyire 
hasonlít egy magyar, kanadai, vagy szingapúri bank 
honlapja. A típusok kialakulását nem lehet nem 
észrevenni, ugyanakkor a tehetséges alkotók mindig 
tudnak újat hozni. A tipizálási folyamatnak a terméke 
az a rendkívül egyszerű jelrendszer is, mely kezdi 
felváltani a szöveges irányjelző-feliratokat. Kialakult 
egy egységes képi nyelv, melyre jó példa a ma már 
világszerte egyértelműen az elektronikus levél, az 
email jeleként szolgáló stilizál boríték. A webes 
környezetben ez a jel nem a papírra írt levélre, nem 
a postára, nem csomagküldő szolgálatra, hanem 
egyértelműen az email-re utal.

A dizájnerek számára az egyik nagy kitűnési 
lehetőség, ha a felület valami újat tud mutatni. Ilyen 
újítási lehetőséget ad a pár éve bevezetett Flash- 
technológia. Ez a web egyik legfiatalabb szolgál
tatása, a kétdimenziós animációra épülő mozgó, 
legtöbbször interaktív webgrafika. Ennek alkal
mazásával talán közelebb kerülünk az ember 
természetes igényéhez, a mozgás igényéhez. 
Természetes világunkban minden mozog, így a 
weblapok olvasása közben is szívesen látunk mozgó

elemeket. Ez egyben egy újabb lehetőség is a láto
gató vezetésére, az elemek mozgatásával vezetni 
tudjuk a szemet. A másik nagy előnye a kétdimenziós 
animáció megjelenésének, hogy kifejezetten művészi 
értékű munkák is megjelentek, melyek ezt a tech
nológiát alkalmazzák. Ez a furcsa elegy, mely a web 
hagyományos elemeiből és ebből az új technológiából 
alakult ki, minden eddiginél érdekesebb művészeti 
ágat teremtett meg, melyben nagy szerepet kap a 
zene is.

A vizsgálatok szerint az emberi gondolkodásmód
nak sokkal inkább megfelelne a valós világ leképzése, 
azaz a háromdimenziós megjelenítés. Erre fejlesztet
ték ki az ún. VRML technológiát, mely térben helyezi 
el a weblapon található különböző elemeket. Sajnos 
ez a terület nem nyerte el a webes közönség tetszé
sét, így csak kísérleti fázisban maradt, de valószínű, 
hogy a technológiák és gépek fejlődésével, az inter
netes sávszélesség bővülésével újra előtérbe kerül 
ez a fejlesztési irány.

Mint már említettük, mindezen technikáknak van 
szabályrendszere, mely nem teljesen alkalmazható 
a webre. Figyelembe kell vennünk a képernyő 
nagyságát, a képernyők különböző színmegje
lenítését, figyelnünk kell az olvashatóságra, képéles
ségre, de nem szabad megfeledkeznünk a sávszé-

Internetes kisszótár

Internet: Általános: kommunikációra alkalmas 
hálózatokból álló hálózat, együttműködő számí
tógépek csoportja

Protokoll: A számítógépek kommunikációját 
irányító megegyezéses szabályok

WWW: World Wide Web -  Világméretű hálózat, 
általános kifejezéssel Világháló,

Intranet: Internet protokollra épülő belső hálózat, 
pl. egy vállalaton belüli hálózat

Extranet: Intranet megosztása másik intranet fel
használói számára

Web: Olyan felületet, mely különböző forrásokból 
származó információk megjelenítésére alkal
mas, egyszerűbben olyan információk 
együttese, melyeket webböngészővel lehet 
elérni

Website: Honlap; több, összekapcsolt weblapból 
álló egység

Web Page: Weblap, weboldal; egyszerre megjelení
tett információk összessége

Webböngésző: A webtartalom megjelenítésére 
szolgáló szoftver

Portál: Bemutatkozó, áttekintést nyújtó weboldal, 
mely kirakatszerűen mutatja a webterület leg
fontosabb mondanivalóját, szolgáltatásait

Link/Hyperlink: Kapocs; kapcsolat két hely, két 
weblap, vagy két elem között

HTML nyelv: A weblapok kódolási nyelve, amivel le 
lehet írni, hogy a böngésző hogyan jelenítse 
meg a dokumentum szövegét, a linkeket, a 
grafikus komponenseit, stb.

Banner: Szalagcím; a weblapokon alkalmazott rek
lámcsík

Netikett: Az Internet használatára vonatkozó szabá
lyok összessége

lességről sem, mely erősen befolyásolja a képek 
nagyságát és minőségét. Bizonyára többen észrevet
ték, hogy hosszabb szövegek olvasása nem kellemes 
a képernyőn, a legjobb minőségű képernyők is 
fárasztják a szemet, így gondolnunk kell a megfelelő 
tördelésre, illetve a megjelenítendő anyagok 
nagyságára. A legjobb, ha egy hosszú írásról 
készítünk egy rövid összefoglalót, mely alapján eldönt
heti a felhasználó, hogy elolvassa-e az egész doku
mentumot. A képi, grafikai elemek alkalmazásánál 
meg kell találnunk az egyensúlyt, se túl sokat se túl 
keveset. A nem kifejezetten információértékű grafikai 
elemek mindig csak úgy jelenjenek meg, hogy az ne 
vonja el a figyelmet a tényleges tartalomtól, de mégis 
izgalmas, érdekes legyen, mintegy tudatalatti hatással 
rendelkezzen. Említettük a mozgó elemeket is.
Ezekkel is nagyon vigyázni kell: egy időben rendkívül 
sok weblap készült, melyen minden kis elem forgott 
pörgött, ide-oda szaladgált. Ez nagyon tetszetős mint
egy 3 másodpercig, aztán zavaróvá válik, és elvonja 
a figyelmet a tartalomról. Ilyenek manapság a reklám
csíkok, az ún. banner-ek is, melyek ötletes és kevés
bé ötletes figyelemfelkeltő szövegekkel, grafikákkal 
próbálják elcsábítani a látogatót még nem látott web- 
helyekre.

Mindezekből talán leszűrhető a dizájn lényege: 
a nem kifejezetten művészi alkotásnak szánt webhely 
megjelenésének megtervezésénél a cél az informá
ció, a tartalom segítése, nem pedig elnyomása.

Kalandra fel!

Az internet használatánál is fenntartjuk azt az 
elvet, hogy nem kell használni. Ha nincs rá igényünk, 
akkor valószínűleg nem fogunk vele foglalkozni, divat
ból pedig nem érdemes. Ha van rá igényünk, hogy 
bizonyos minket érdeklő témákban információkat 
szerezzünk, tanuljunk, esetleg szórakozzunk, 
művelődjünk, akkor valószínű, hogy megtaláljuk 
számításunkat. Sokszor előfordul, hogy ehhez sincs 
kedvünk: ekkor kapcsoljuk ki a számítógépet, és 
olvassunk, hallgassunk zenét, menjünk moziba, 
menjünk táncolni, kirándulni, vagy egyszerűen 
beszélgessünk egy jó társaságban, vagy csak üljünk 
le egy padra, és gondolkozzunk. Ez is, az is hasznos, 
találjuk meg a nekünk érdekeset.

Ha mégis kedvük van a barangoláshoz ezen 
a virtuális hálózaton, akkor tartsanak velünk a 
következőkben: a februári Echóban néhány baranyai 
és dél-dunántúli webhelyet kívánunk elemezni.
Kérjük, hogy amennyiben jelen írásunkhoz kapcso
lódóan véleménye, elmondanivalója, kérdése van, 
küldje el részünkre az echo@art.pte.hu e-mail címre, 
vagy levélben, szerkesztőségünk címére. ■
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Szemle
Pécsi Harmadik Színház 
2001. október 10.
Táncszínházi sorozat

RO-BOTOLÓ
Ladányi Andrea extra. Például extra a külsője. Extra, 
mert nem csak nagyon eredeti gondolkodó, nem csak 
izgalmas koreográfus (szerencsére ilyenek is vannak 
még), hanem mint afféle klasszikus baletten 
nevelkedett, kitűnően is táncol. Nem gond a spicc, 
az egyensúly és más „apróságok”. Az Éjféli Marathon 
című produkciót a Harmadik Színházban mutatta be 
októberben. Az eredeti előadást jóval korábban, 
Budapesten a Műcsarnokban láthatta az érdeklődő 
közönség. A hétórás, szünet nélküli táncelőadás 
helyett két etűdöt láthattunk Pécsett. Az első Horváth 
Csabának, a Közép-Európa Táncszínház művészeti 
vezetőjének koreográfiája, a BOTOLÓ. Ladányi 
egyedül táncol. Tánca lenyűgöző. Tánca nem pusztán 
tánc, több annál. Varázslatos, mert hibátlan, és 
elborzasztó, mert hibátlan. Mintha nem is ember, 
hanem valami az ember által tökéletesre konstruált 
robot mozogna a színpadon, zenére, hangeffektu
sokra. Ezért aztán nem meglepő a felismerés, hogy 
Ladányi teste mindent tud. Technikailag nincsenek 
kétségek, s a belülről sugárzó szuggesztivitás a sok
szor monoton mozgás ellenére is lankadatlan figyel
met ébreszt a fekete térben. Egy bottal/husánggal 
a nyakában/hátán egyensúlyoz cirkuszi ügyességgel, 
matematikai pontossággal. Görnyedt testtartása, mely 
ugyanakkor nem akadályozza fürge mozgásában, 
a Kalahári sivatagban élő, alacsony termetű, jórészt 
kihalófélben levő busmanokra emlékeztet. Megindító 
a látvány. Az ősi, vándorló vadász nép minden baját 
megjeleníti kézmozdulattal, mimikával, struccot sugal
ló jelmezével. Aztán hipp és hopp, ámulatból, ámulat
ba esünk. Mint Ágnes asszony, aki a patakban/dézsá- 
ban szennyesét egyre csak mossa, mossa, a bottal 
a nyakában a dézsából kiemeli, majd szép lassan, 
szertartásosan felveszi a vizes, hófehér csipkeruhát.
A ruhából ütemesen csepeg a jéghideg víz, a zene 
elhallgat, marad a tiszta mozdulat, majd fájón felsír 
a mélyhegedű, s Ladányi a színről kitáncol.

Az est második része a viszonyítási pont.
Az UNI (Álom) című produkció a LA dance company 
előadásában. A LA dance company Ladányi Andrea 
körülbelül két éve alapított saját társulata, fiatal, 
tehetséges táncosok „kompániája”. Kegyetlen 
kiképzésben részesülő kompánia ez, annyi bizonyos.

A mester jelenlétében azonban, csak árnyékok az 
amúgy technikailag valóban magas szinten képzett 
táncosok. Nincsenek arcok, nincsenek egyéniségek, 
csak jól táncoló testek, a lányok néha még (isten- 
bocsá') kövérnek is tűnnek mesterük félelmesen 
kötött izmos „dávidi” alakja mellett. A technós jelmez 
is, bár a fiatalok korosztályos stílusa lenne, mégis egy 
valakinek áll igazán jól a lányok közül... A fiúknak 
kicsit könnyebb, jobban is hozzák a formát, ám ter
mészetesen Ladányi párja a kiemelkedő.

Szóval nehéz jó táncosnak lenni egy olyan erős 
egyéniség mellett, mint Ladányi. Azt nyilatkozta egy 
helyütt, hogy táncosként elismeri tevékenységét a 
szakma, koreográfusként viszont nem. Jelen írás tár
gyát képező előadásból ez utóbbi állítás nem derülhet 
ki, s az ellenkezőjével sem szállhatunk vitába, hiszen 
mindkét rész koreográfiáját más neve jegyzi. 
Nemrégiben a Pécsi Nemzeti Színházban leporoltak 
egy -  mondjuk úgy -  klasszikusnak számító musicalt. 
A Jézus Krisztus szupersztár pécsi deszkákon igen 
csak ritkának számító profi produkció volt, melyben 
nem kis részt kérhet magának a pálmából Ladányi, 
a koreográfus. S mivel ezt a produkciót Pécsett szín
házba járók ezrei látták már, tehát nem csodálkozha
tott senki azon, hogy az őszi balettigazgatói váltás 
kapcsán felmerült Ladányi neve is. Pályázata -  mint 
ismert -  nem nyert. Ladányi a magányos farkas, 
tovább táncolt. Azt beszélik a pécsi táncosok meg
könnyebbültek...

Minden bizonnyal Ladányi nem az Eck Imre-i 
hagyományt élesztette volna újra Pécsett, mint azt 
a jelen balett vezetés zászlajára tűzte (mit is jelent ez 
tulajdonképpen?), hanem valami olyat képviselt volna, 
ami olyan, mint Ladányi Andrea. Öntörvényű, mint 
a tehetséges alkotók valamennyien, mélyre ásva 
kiaknázza táncosaiból a bennük rejlő erőket, szigorú, 
kegyetlenül szigorú, de csak annyira, mint saját 
magával, minden bizonnyal (ha ez mérhető egyál
talán) hisztizni is csak annyit hisztizik, mint a kevésbé

Ladányi Andrea

tehetségesek szintén. Fiatal táncosként, a Markó Iván 
nevével fémjelzett Győri Balett tagjaként sem volt fel
hőtlen helyzete a csapatban, maga sem állítja, hogy 
könnyű ember lenne. Mint Sámsonnak a hajában, 
neki valószínűleg ebben a hihetetlen, mások számára 
sokszor követhetetlen elszántságban van az ereje. S 
tényleg igaza lehetett Grunvalsky Ferenc operatőrnek, 
amikor a marathoni futó képében Ladányi Andreát 
látta meg, s biztatta a marathoni produkció létre
hozására. Félelmetes a párhuzam. A futó egy 
magányos figura, akinek a küldetése az egyetlen 
célja, melynek teljesítése után nyugodtan, és boldo
gan hal meg. Küzdelme, kitartása példátlan, hosszú 
útja során bár számos hatással találkozik, senki, 
semmi nem tántorítja végső céljától. Valószínűleg 
környezete csak jóval később fogja fel, mit is mondott.

Zábrádi Mariann

Botoló
Koreográfia: Horváth Csaba 
Táncolja: Ladányi Andrea

Uni (Álom)
Koreográfus: Jorma Uotínen 
Zene: Kimmo Pohjonen 
Táncolja: a LA dance company
Ladányi Andrea, Fejes Kitty, Túrós-Máté Kinga, Kovács Martina, Bajári 

Levente, Sádli Péter, Csákvári Gyula, Pintér Balázs
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F E K E T E N - F E H E R E N

Baranya Galéria 
November 2-november 30.
Mosonyi Tamás kiállítása

A titokzatos kezdőpont

A fiatal szobrász egy évvel ezelőtti diploma-kiál
lítására csak az igazán bennfentesek emlékezhetnek. 
És nem is igazi kiállítás volt az, hanem a legfon
tosabbnak ítélt, kiválasztott munka bemutatása, nem 
feltétlenül kiállítási körülmények között. Aktívan telt az 
elmúlt esztendő, összeállt egy kollekció, ami raj
zokkal, tanulmányokkal, kis és nagy szobrokkal már 
mindenképpen tömörebb képzetet keltenek mindazok
ban, akik érdemesnek gondolták a bemutatót szem
ügyre venni. Ami az első pillantásra is áttetszőén 
megragadható, az az alkotó termékenységnek és 
jelentéstani spekulációknak a hangsúlya. Már az 
egyetemi stúdió emléknyomai sem „beszélnek” más
ról, mint az elméleti kiindulópontok fontosságáról.
Ezek a kiindulópontok pedig olyan mélyen a szakma 
eszköz és anyagkezelési szabályairól, beidegződé
seiről szólnak, hogy szinte lehetetlennek látszik szá
mon kérni a fiatal alkotótól azt az érdeklődést, ami 
ma, a műterem ízű spekulációk mellett -  úgy hinnénk 
-  erőteljesebben kellene, hogy befolyásolja őt is. 
Vagyis a valóságot. A hús-vér események, a politika, 
az ember erkölcsi állapotai, a megismerés korlátái, 
stb. nyomán bárkiben kialakuló kétségeket. Ezek 
között például a művészet funkciójának szerintem 
alapvetően meghatározó fontosságú kérdéseinek 
is ott kellene lenniük.

Nem tudjuk az okát, sejtjük inkább csak, hogy az 
akadémia légköre még nem tisztult ki tüdejéből telje
sen. Pedig a műtermi és gondolkodástechnikai bizton
ság alapjainak megszerzése után igen lényeges fela
dat volna a személyes alkotói arcéi kialakítása 
érdekében a speciálisan személyre szabott program 
jegyében cselekedni. Érezzük a kiállított művekben 
ezt a törekvést, de minden mozdulat felett még ott 
érezzük az iskola, akadémia gyámolító ernyőjét is, 
a szorgalmas tanulás, gyakorlás nyomán megszerzett 
készségekben gyönyörködő, ezeknél a szükségesnél 
kissé hosszasabban időző művész halogató 
taktikáját is.

Spekulációkat említettem, ez azonban ter
mészetesen nem zárja ki, hogy Mosonyi Tamás 
bizonyos plasztikai evidenciákon túl tud lépni, amikor 
a felületről leváló téri jel útját követi, vagyis, amikor 
a sík és térbeli jelenség kapcsolatát még az 
„együttműködés” állapotában kísérli meg elemezni. 
Hasonlóképpen izgalmas kérdésnek látszik a mozgási 
energia kapacitásának bizonyítása a statikus ren- 
dezettségű formák segítségével. Ezek a mondatok, 
amelyek a Mosonyi szobrok leírására szegődtek, 
érezhetően alátámasztják a spekulációról mondot
takat is. Nincs itt mit tenni, a művészetek 
alakulásában jelentékeny szerepe volt, van a min
denkori alkotó személyiségnek. És ebben a legkülön
bözőbb princípiumok keveredhetnek. Mosonyi Tamás 
számára minden bizonnyal az elvont ter
mészettudományos és technikai kérdések az izgal
masak. Erről mindenképpen árulkodóan szólnak 
a vázlatrajzok a falakon körben. Egyikben sem az 
anyag vagy a formálási eszközök szépsége az 
érdekes, hanem az, hogy mi történik, mi történhet 
az anyaggal és a formával. Hogy hányféleképpen és 
milyen módon alakulhat. Hogy a korrózió adja-e meg 
a folyamat magyarázatát, vagy a konstruálás. Hogy 
miképpen válhat kaotikusán összetetté vagy 
geometrikus alapformaként egyszerűvé.
Hozzátesszük, a végeredmény, ami a vázlatlapokon 
feltűnik, alig megy túl a huszadik századi modern 
művészet formai repertoire-ján. De, hogy a tovább
lépés lehetőségét is felvillantja, az nem kétséges. 
Mégpedig úgy, hogy az nem veszíti el kapcsolatát 
az imént spekulatívnak mondott kiindulóponttal. 2001 - 
ben készült Tölcsér című szobra az egyik jó példa 
arra, hogy a tér-tömeg kapcsolat kijelölt kereteiben 
miképpen jelenhet meg az energia és a mozgás 
képzete, amint a szigorú metrikájú kompozícióban 
egyszerre csak a vacuum következtében előálló, ún. 
„beszívott”, tölcséresen áramló formaképlet jön létre. 
Mindehhez tartozik még, ahogyan a maga 
szerkesztette és konstruálta fa talapzat gerenda 
csapolása, illetve a csapolások természetes osztásai 
és a vastag vashuzalokból épült szobor szerkezeti 
osztásai találkoznak. Merthogy a metrika itt kettőssé

Mosonyi Tamás kiállítása

válik. A szabályosan egymáshoz illő (azonos) külső 
körvonalak találkozása kétségtelen. A talapzat és a 
szobor maga egyazon kontúrral körberajzolható. De a 
belső formák (talapzat és szobor felépítmény) ritmusai 
már különbözőek, és mégis harmonikusan illeszked
nek egymáshoz. A többszólamú zeneművek rit
mikájára emlékeztető szerkesztés az egy időben 
többféle funkciót szolgáló kifejezések kezelésének 
magabiztosságát sugallja.

A Spirális című munkája a rend és a káosz vég
pontjainak egyszerre két irányból is érvényesíthető 
logikáját „építi” fel a külön is említésre méltó 
szuggesztivitású hegesztés-technika segítségével. 
Magabiztosan kialakított, egyszerre az összetartozás 
és egyszerre az elemeire is szétválni képes forma 
alakulásának mozgás közben felvett alakjairól beszél 
ez a szobor. A korábban készült, nem egyszer kissé 
eklektikus, és a spekulatív kiindulás okán olykor nem 
feltétlenül szerves kompozíciókkal szemben a Spirál 
(a ravasz geometriájú háromszögű hasáb huzal posz- 
tamenssel) meggyőző eleganciával, képletszerű tisz
taságban állítja elő az eleve megformált (huzal) 
anyagban rejtőző energiát fegyelmező, a spontán 
alakulás „hajlamain” uralkodni képes „művészi” 
rendet.

Mosonyi Tamás kiindulópontja tapasztalhatóan 
a szobrászat készen kapott technikai anyagaihoz, 
a hegesztés technikájához, (mint afféle újkori 
tapasztáshoz, ragasztáshoz) és az absztrakció formai 
előítéleteihez kötődik. A Spirálban az említett 
megközelítések szerves egésszé válva ígérik, hogy 
érdemes lesz figyelni a következményekre is. 
Köszönet a megyei Művelődési Központnak, hogy 
kiállítótermét nemegyszer, ezúttal is tehetségkutató, 
felfedező célok szolgálatába állította.

Aknai Tamás

Pécsi Harmadik Színház 
2001. november 7.
Pintér Béla Társulata

Népi rittyom a kórház árnyékában

„Hejj-Hajj! Ebben a betyár világban bemegy a 
szegény ember a kórházba, aztán vagy kijön, vagy 
nem. Van akit bevisznek, azután kijön. Más bemegy, 
de ki már viszik. De olyan is van, aki csak úgy jön- 
m egy"- szól a biztató ismertető.

Jelen sorok szerzője kényszert érez arra 
vonatkozóan, hogy mielőtt belekezd a címben jelzett 
színházi előadás elemzésébe, megmagyarázza, ki is 
az a Pintér Béla. Nem mintha erre rászorulna, mégis. 
Pintér Béla a színházi alvilágból való. Abból a 
jótékony színházi alvilágból, melyet korábban alter
natívnak, amolyan harmadik utasnak (Nánay István) 
neveztek. Arvisura Színház, Utolsó Vonal, Dream 
Team, Artus, Szkéné, Goda Gábor, Zsótér Sándor, 
Schilling Árpád -  néhány név és formáció, ahol főleg 
színészként találkozhattunk nevével. Mind afféle pesti 
bizniszek. Pécsi közönség legfeljebb a Pécsi 
Harmadik (utas) Színházban láthatott tőlük produk
ciót. Kivéve Pintér Bélát, aki már a Pécsi Nemzeti 
Színházban is majdnem fellépett egyszer. Idén nyáron 
a Pécsi Országos Színházi Találkozón. Azon a szín
házi találkozón, ahova Forgách András válogatott a 
magyar színjátszás színe javából, s akinek választá
sait a legfinnyásabbak sem kifogásolták igazán. 
Szóval majdnem a kőszínház vendége lett a legjobb 
mai alternatív. Mert végül is kiszorultak Pintérék
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a patinás belvárosi falak közül az uránvárosi miliőbe. 
Oda már csak az igazi ínyencek bumliztak ki, és 
láthatták az osztatlan sikerrel övezett Sehova kapuja 
című előadást. El is nyert egy fesztiváldíjat, később 
pedig a kritikusok díját.

És most láthattunk a megszokott deszkákon egy 
régebben (1999-ben) készült Pintér opuszt, a Kórház 
-  Bakonyi. (Kritikusok díja 2000, Alternatív színházi 
szemle fődíja 2000.)

Hát ez még jobb előadás volt, mint a Sehova 
kapuja. Talán kevésbé revelatív és közönségbarát, 
ám dramaturgiailag, gondolatilag mélyebb, 
megindítóbb. Keserves, és érzelmileg felforgató.

Pintér Béla a közösségi színházcsinálásból jön, 
mégis szuverén alkotó. Nem áll távol tőle az 
improvizáció, előadásai mégis a saját maga által írt 
darabok is egyben. Személyes érintettség áll vala
mennyi mögött. A Sehova kapujához, melynek 
fókuszában a vallási szekták állnak, testvére 
„vezette”, aki szintén tagja egy ilyen gyülekezetnek.
A Kórház -  Bakony édesapja halála kapcsán szerzett 
kórházi „élményekből" táplálkozik. Nem feltétlenül kell 
ezt persze a befogadónak tudnia, teljesen megáll a 
dolog e nélkül is, egy szempontból mégis érdekes. 
Mégpedig azért, ami mindenképpen Pintér írói, ren
dezői erényeinek tudható be. Nevezetesen, hogy min
dezen információk az előadásból nem derülnek ki. 
Tehát nem egy egyszerű pszichoanalitikus kibeszélés- 
ről van s?ó, hanem az írói absztrakció révén egy 
bárkit, bármikor -  tehát mindannyiunkat érintő világot 
tár fel. Terápia bizonyos értelemben, de közös 
terápiánk.

Pintér Béla színháza helyébe lépett annak a szín
házi formának, amely a rendszerváltással nyomtala
nul eltűnt. Nevezetesen az ellenálló, finoman, burkolt 
formában odamondogatós politikai színjátszásnak.
Az „egy” közös ellenség helyére a politikai pluralizmus 
lépett, mellyel párhuzamosan olyan társadalmi, 
egzisztenciális problémák kerültek a felszínre és 
erősödtek fel, amelyek az erre érzékeny művészt 
feltétlenül megszólítják. A napi politikának ebben a 
formában ma már legfeljebb a kereskedelmi televíziók 
szombat esti vicces félórái lehetnek a szelepei.

A Kórház -  Bakony az egyik legégetőbb jelenkori 
társadalmi problémát írja le sajátos keserédes for
manyelvén. A Kórház -  Bakony szó szerint élet
bevágó. Szemlátomást egy rossz kedvű ember tol
lából született a kórházi betyártörténet.

Az előadás szokásos kórházi életképpel 
kezdődik: jelző nélküli nővérkék készülnek a reggeli 
vizitre. Várják a főorvos urat, főzik a kávét, egrecíroz- 
zák az ostobácska újoncot, ők a szakavatott régiek, 
miközben felbukkan egy-egy beteg -  döbbenten 
magunkra ismerünk. A dilis, az agresszív és a 
csúszópénz mindenhatóságában reménykedő mártír. 
A nézőtér röhög. Valószínűleg nem sokunknak volt 
eddigi életében része abban, hogy ilyen konkrét 
helyzeteket láthasson, a szituáció mégis ismerős.
Mert a figurák megannyi prototípust elevenítenek 
meg, a szituációk közhelyesek, a humor forrása, hogy 
nincsen poén, pusztán a természetes környezetből 
átemelt dialógusok élnek a stilizált térben. Az életkép

Ando Drom, Radák János és Gránicz Emese

pontosan addig tart, ameddig szabad, a negyedórás 
időtartamot meghaladóan unalomba, önismétlésbe 
fulladna. És akkor jön a váltás. A fiúnak egy nejlon 
zsákban átnyújtja a nővérke halott apja holmiját. Itt 
mintha megállna minden, időben és térben is egy 
másik dimenzióba lépünk át, s máris egy bakonyi (?) 
betyártörténet áll előttünk. S a színház innen indul. 
Pintér -  ha néha elvarratlan szálakat hagy is maga 
mögött -  végiggondolja, idézőjelbe teszi, s úgy tárja 
elénk keserűségét. Hasonlóan, mint a Kaposvárról 
ismerős operett előadások. Ott is operett az operett, 
eljátsszák teljes egészében, csak mindig ott a ren
dező, aki körülbástyázza ötletekkel, képekkel, olyan 
jelzésekkel, amelyek az egészet kicsit eltávolítják, 
idézőjelbe teszik.

Pintér Béla előadásaiban a népi, paraszti kultúra 
megjelenése a legjellemzőbb idézőjel. Bár színészei 
autentikus, igazán szép, képzett népi táncot lejtenek, 
öltözetük sem kevésbé autentikus, mint amit ezek 
eredeti környezetében tapasztalhatunk, mégis a 
műfajok ilyen típusú keverése olyan összhatást kelt, 
ami többletet ad az eredeti jelentésnek anélkül, hogy 
bármilyen érzületet sértene. A játék innentől 
groteszkebbnél groteszkebb világokat halmoz. A népi 
gúnyába öltöztetett orvosok ízes beszédű 
csendőrökké, a betegek és hozzátartozóik betyárokká 
alakulnak, a történet mégsem törik meg, csak a ren
dező megmutatja magát ebben a dimenzióban is. 
Hirtelen váltások, akciók sorozatai láttatnak egy szép, 
melankolikus tajgai idillt (szerelem, születés, halál), és 
a kubai kommunista rezsimet felvillantó képet (Fidel is 
felbukkan), melyben a kábítószer mindenhatósága, 
a túlfűtött erotika, a gátlástalanság uralkodik.

Uramisten, hova is jutottunk a kórháztól?
A gyors váltások, akciók, percre sem engedik 

lankadni a néző figyelmét. Mindezt szinte eszközte- 
lenül teszik. Mármint a hagyományos értelemben vett 
színházi eszközök nélkül. Néhány paraván, ötletes, 
funkcionális fények, semmi extra ámítás. Ámulunk 
eleget így is. S az előadás végeztével még kattog az 
agyunk, ki is ez a Pintér Béla.

Zábrádi Mariann

Kórház-Bakony 
kórházi betyártörténet 
Irta és rendezte: Pintér Béla
Szereplők: Szemerédi Virág, Péterfy Borbála, Enyedi Éva, Nagy-Abonyi 

Sarolta, Pintér Béla, Tamási Zoltán, Terhes Sándor, Deák Tamás, 
Bencze Sándor, dr. Thúróczy Szabolcs 

Koreográfus: György Károly
Díszlet, jelmez, hang, fény: Nyitrai Orsolya, Tamás Gábor

Pécsi Harmadik Színház 
2001. november 8.
Az Ando Drom és a 
Kovácsműhely közös műsora

Születés
Szék -  láb -  kéz -  szív
Rövid zenés -  mozgó előadás kilenc emberre

„A zene az anti szó” (Milán Kundera).
A mozdulat a zene párbeszéde. A mozgás és a zene 
együttese megjelenít egy történetet, ami ha nem 
törekszik a közvetlenségre, valóságképeink és 
személyes fantáziánk összegyúrásából bennünk is 
megszületik. Ez az egyénhez kötöttség adja az 
értelmezésbeli variációk végtelenségét. így élhetjük 
újra magunkban a látottakat, így lehetünk 
maradandóan részesei egy gondolati-érzelmi folya
matnak, amit végtelenségéből adódóan nem lehet 
egyféleképpen meghatározni. A kategorizálás ter
mészetén kívüli, ki-ki a maga szűrőjén keresztül látja, 
ettől az ami, definíció nélküli élmény.

Nehéz a mai készen kapott világban egy olyan 
művet befogadni, mint a Szék -  Láb -  Kéz -  Szív, 
mert nem határozták meg a műfaját, nem hasonlít az 
eddig megszokott formákhoz, más akar lenni, mint 
a többiek, kerülve a direkt kifejezéseket. Félő, ha 
megkérdezik, miről szólt, milyen volt, nehezen 
találunk jelzőt, ami elmondaná a darab témáját adó 
férfi-nő közötti szótlan érzelmi találkozásokat, érzelmi 
találkozásainkat. Ezek a viszonyok mindennapjaink 
részei, amit a beletörődés nyugalmával hagyunk 
tudatosan szem elől veszni. Életközeliségüket tudjuk, 
ezért mindezt a színpadról átélni szokatlan dolog.

Öt kép jelenik meg, öt pillanat, ami egy történetté 
válik a születésben. (A részek címei saját gondolat
szülötteink.)

A találkozások szédülete
Kezdőkép: két ember, egy nő meg egy férfi, fejen 

áll. Várnak, hogy elindulhassanak valami, valaki felé. 
A bukfenc forgásából kitalálva találkoznak, talpukat 
összecsapják egy szék fölött. Most kezdődik közös 
történetük.

A megismerés lendülete -  a felismerés hálója
Minden egy ütemre dobban. Szék a padlón, láb
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F E K E T É N - F E H É R E N

a lábon, kéz a lábon, szív a szívben. Tollászkodik 
madár alakjában a szerelem. Azonban egy pillanat, s 
mindez elszáll, marad helyén a bezárt emlékezés női 
arca. Arcvonás, kézmozgás, lábvarázs, emlékidézés 
az egyedül hagyott nőben, s a háttérben saját útját 
járó férfiban.

A mindennapok fogságában
A világ örökérvényű körforgásaként jelenik meg 

a következő képben a férfi mint középpont, s az őt 
körüljáró nő. A szék választja őket szét, mint 
forgástengely (mint harmadik személy), mindketten 
ebbe kapaszkodnak, miközben lassul, gyorsul, majd 
újra lelassul a szédület. Végül a szék alá került nőt a 
szék bezárva fogadja be az örök kínlódás börtönébe.

Úton (= Ando Drom)
A köztes állapot, vihar előtti csend, a kiteljesedést 

megelőző várakozás. Két csövet dobálnak a „szerep
lők”, ami hol teher, hol fegyver, hol egy bot fikciójában 
él, míg meg nem szólal, s hangszer nem lesz.
A Megbombáztuk Kaposvárt című színdarab végje
lenetének hangjai ezek, csak most nem a pusztulás, 
hanem a születés misztériumában, amit egy álom
szerű kép -  kép a képben - , az Ando Drom tagjainak 
tánca tesz végletekig sejtelmessé. Felborulnak a 
kiosztott „szerepek". Megelevenednek az eddig bár 
háttérben húzódó, mégis az egész játék lüktetését, 
varázsát, talaját adó zenész karakterek és viszonyaik. 
Egy pillanatnyi tánc -  mert az ő mozgásuk tánc - , 
hisz ők ezzel és zenéjükkel tudják magukat teljesen 
hitelesen bemutatni. Egy házastársi mozdulat; az 
egymás vállán, hátán, hátsó felén koppanó kanálhang 
szorosabb kapcsolatra utal a két zenész között. 
Sajátos párbeszéd ez, két egymásba már belelátó 
ember között. Nem kellenek szavak, mondanivalójuk 
benne van a ritmusképietekben. A lüktetésbe újra 
bekapcsolódik mindenki, zenészként, táncosként, 
kinek hogy esik jól, megbontva a „szerepeket”. 
Szertartás az övék, amiben bárki bármi lehet. Álom
szerű világot varázsolnak, ahol mindenki származásá
tól, bőrszínétől, nemétől függetlenül egyenlő. Ahogy 
a zenészek vezetője, Zsigó Jenő a jelenetek végén 
mint kulcsszót kimondta, hogy másságuk, külön 
életük ellenére együtt, egymásra támaszkodva 
teremtették mindezt, s ebben a műben ez volt 
a lényeg, nem több és nem kevesebb. Ezen az úton 
együtt jártak az Ando Drom és a Kovácsműhely.

A fogantatás
Hogyan lehet egy élet indulását ebben a tár

gyakkal körülvett és általuk meghatározott és 
szétválasztott emberi helyzetekről szóló darabban 
ábrázolni? Úgy, hogy az megőrizze sejtelmét, 
illeszkedve az eddigi koncepcióhoz óvakodjon a direkt 
hatásoktól, a történet feldolgozásának valamire 
hasonlításától.

Kell hozzá két teremteni képes tárgy, mint szim
bólum, ami elveszi a történés konkrétságát, élét, 
a döbbenet újszerű erejével hat: egy pózán és egy 
hegedű. Amikor először megpillantjuk a hangszereket 
a pádon ülő zenekar mögül kibújva, természetes 
funkciójuk szerint a zenei kibontásukat várjuk. Hamar 
rá kell jönnünk, hogy ők bábok, a játszás örömének 
forrásai, amik hitelesek lehetnek fantáziánkat meg
mozgatva bármilyen szerepbe bújva. Konvenció 
nélküliek, velük bármit meg lehet csinálni.
Mindemellett szimbolikus szerepük miatt nem lehet 
őket szem elől téveszteni. A nő a hegedűt tartja, 
a férfi maga a pózán. Csúszva-mászva törekszenek 
egymás felé, míg a hegedű a pózán hajlatába kerül, 
s így végleg összeér eddigi külön életük. A tárgyak 
élő, pajkos erotikája ez, ami egy idő után már nem 
zajlik a szemünk előtt. Egy-egy villanás még a játék
ból, aztán pillanatnyi sötét.

Születés
Ismeretlen hang hallatszik. A pad alól, a zenészek 

lába közül kibújva, piros kesztyűben életre kel a trom
bitahegedű -  egy találkozási pont, két közös gondo
lat, akarat szülöttje, épp ezért e két dolog sajátossá
gainak keveréke, a darab szimbolikus hordozója.
A két társulat közös pillanata.

***

Az Ando Drom és a Kovácsműhely első közös 
alkotása ez év januárjában készült Kovács Márton 
vizsgadarabjaként a Táncművészeti Főiskola kore
ográfus szakán. Ez a darab a harmadik kép, a székes 
volt, akkor még önmagában Ando Drom gépzenére.
Az év végi vizsgára készült pozanos részben a mű
hely már az együttessel lépett fel. Miután a közönség- 
siker éreztette, hogy lehet két társulat különbözősége 
ellenére, az autentikus és kortárs cigányzenét 
tökéletesen művelő zenekarból és technikailag 
kötetlen mozgásból jó dolgot kihozni, amiben min
denkinek helye van, folytatódott a munka.

Megszületett az öt kép -  ahogy ők nevezik: buk- 
fences, ritmusos, székes, csöves és a pozanos.

Rövid zenés -  mozgó előadás kilenc emberre -  
áll a szórólapon. Még megnevezésben is került bár
miféle besorolási lehetőséget a koreográfus. Aki látta 
Kovács Márton munkáit akár a Somogy 
Táncegyüttesben, akár másutt, az tudja, hogy őt nem 
lehet besorolni, egy bizonyos műfajhoz kötni. Igaz, 
ő maga is hosszú ideig néptáncos volt, s néptán
cosokkal dolgozik, de ezek a munkák nem hasonlí
tanak e gazdag kultúra figuráihoz. Nem már meglévő 
panelek. Gondoljunk akár a Dongó gondol mondó el
csúsztatott ritmusára vagy halandzsa nyelvére, amit 
Arató Ferenc írt, a Nyelv indulataira, a Dobogó 
százhússzor nyolcütemes iszonyú koncentrációt 
igénylő, teljesen új rendszerére -  a zene-zörejszerző 
Weber Kristóf volt - ,  vagy az Egy kis etűdben a szék 
és hegedű közötti párbeszédre... Ahogy a táncosok 
mesélték, ezekben a koreográfiákban az volt a jó 
s egyben a nehéz, hogy ritkán kaptak instrukciókat.
A mozgás pontosan le volt írva, de a milyenségét 
mindenki maga tette hozzá. Alakíthatott. így tudtak 
kiadni mindent magukból, ami az adott ütembe bele
fért. (Kivétel talán a Dobogó, ami a koncentrálás 
határainak a kipróbálása volt, ez adta meg mind a 
néha már lemondás fáradtságát, mind a „meg tudjuk 
csinálni -  nem is akárhogy” lendületét.)

A mostani darab sem született másként. Talán 
még inkább a spontaneitásra, a résztvevők ötleteire 
támaszkodott. Az alapvető viszonyok „ki voltak előre 
találva”, de hogy milyen mozgásban valósultak meg, 
az a „szereplőkön” múlott, akik épp ezért nem is 
szereplők voltak, hiszen nem kaptak szerepeket, 
nehezebb feladatuk volt, magukat kellett adni a 
képekben. Emellett nem tánc, mozgások sorozata az 
övék, amiben csak egy-egy pillanatra mutatkozik meg 
egy forgásban, vagy az egymásnak háttal lejtett ke
ringő lépésben a lefojtott tánc. Mindez sok kompro
misszumot követelt a két táncostól (Gránicz Emese 
táncot tanít egy iskolában, Radák János mindene a 
táncról árulkodik: a Zengő táncosa, s emellett ő is 
táncot tanít). A Kovácsműhely új, most kibontakozó 
oldala jelent meg előttünk, ami nem köthető bizonyos 
technikához, a néptánchoz, a színpadi tánchoz. Nem 
az a célja, hogy valami már meglevőt használjon fel új 
közegben.

A darab ötletében, stílusában az újdonság ere
jével hat, amiben nem a technikai tisztaság, bravúr 
illetve pontatlanság adja a lényeget, hanem a 
résztvevők közös, mégis egyénekhez mért gondolatá
nak, és a mindezt végletekig árnyaló, kimagasló 
zenének az ereje.

Fekete Etelka

Koreográfia: Kovács Márton
Zene: Ando Drom-Zsigó Jenő (Dobi Matild, Németh Krisztina, Bihari 

Imre, Bihari Zsolt, Dani Ferenc, Zsigó Jenő)
Előadják: Az Ando Drom és a Kovácsműhely (Gránicz Emese, Radák 

János, Kovács Márton)
Jelmez: Csille Márta 
Fényterv: Tóth Gyula
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Pavilon együttes 

Ide nekem a világot!

Felgyorsultak az események az alig egy éve működő, 
huszonéves fiatalokból álló Pavilon* együttes körül. 
Október közepén jelentős sikert értek el a Gödöllői 
Országos Dalostalálkozón: a legjobb előadói díj (fődíj) 
mellett az együttesek kategóriájában is megszerezték 
az I. helyet, énekesnőjük, Takáts Eszter pedig a 
szólista kategóriában diadalmaskodott. November 
10-én a XII. Pécsi Folknapok Nemzetközi Népzenei 
Fesztiválon is megállták a helyüket az alkalomhoz illő 
folkosabb számaikkal, így november 16-án felsza
badult hangulatban ünnepelték első születésnapjukat 
a Dantéban. Mindezek mellett -  felmutatva az utóbbi 
időszak folyamatos munkájának eredményét -  
elkészült bemutatkozó albumuk anyaga, ami egyelőre 
kiadóra vár.

A Pavilon március elsején debütált a nagyközön
ség előtt a Dominikánus Házban, utána többször 
meghallgatva urbánus folklór-dalos műsorukat, meg is 
jegyeztem, hogy őszre talán összeáll, megérik, letisz
tul a dolog... Nos, kitüntetett figyelemmel kísértem 
működésüket, és lám, ráérzésem helyesnek bizonyult: 
az első időszakban a mindent vegyítő, mindent elját
szani akaró eklektikus stíluskavalkád, a fiatalos 
hevületűv'de nekem a világot!" lendület, a mindent 
megragadó, mindenbe kapaszkodó akarat jellemezte 
az egyébként igen tehetséges és ízlésesen muzsikáló 
szimpatikus csapat tagjait. De mára micsoda 
fejlődésen ment át zenéjük! A sokfajta stílusból 
kialakítottak egy csupa saját számból álló színvonalas 
programot, a csak rájuk jellemző hangzással. Most 
már bátran ki merem jelenteni, hogy a Szélkiáltó óta 
nem volt ilyen magas szinten produkáló, ilyen 
értékeket felmutató tehetséges pécsi együttes ebben 
az énekelt verses, néha feldolgozás ízű, folkos 
beütésű akusztikus dalos műfajban. Teljesen profi 
módon, magabiztosan, könnyedén és mégis átütő 
erővel előadott fogós műsorral ragadják meg a közön
séget.

Az együttesben Takáts Eszteré nekel, gitározik, 
ütőhangszereken játszik, vokálozik és a dalok jórészét 
jegyzi. Zalaegerszegről került vissza szülővárosába, 
Pécsre, az Egyetem Művészeti Kara ének-zene, 
karvezetés szakos hallgatója. A nagy múltú 
Székesfehérvári Találkozó utódjaként létrehozott 
Gödöllői Országos Dalostalálkozón** 1998-ban szere
pelt először a Pont-ellenpont nevű zalaegerszegi for
mációval, mint szintetizátoros, vokalista, ahol egyből 
különdíjat nyertek. A következő évben mint 
ütőhangszeres, vokalista szerepelt. Ezek hatására írta 
meg az Elhalványult kép című első dalát (rákerült 
most a Pavilon CD-re), s onnan kezdve sorban jöttek 
az újabb szerzeményei, tavaly már ezekkel jelent
kezett a fesztiválra, ahol szólistaként harmadik lett, 
idén pedig első. Széleskörű zenei műveltségére, jó 
ízlésére vall, hogy az őt ért egyéb hatások közül 
megemlített olyan jazzistákat is, mint John Coltrane, 
Dave Brubeck, Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Laura 
Fygi. A world music zenekarai közül a kubai Buena 
Vista Social Clubot, a portugál Madredeust és a finn 
Várttinát kedveli, a rockműfajból pedig Lenny 
Kravitzot, az Aerosmitht és a Led Zeppelint. A szóki
mondó szövegű, őszinte zene híve, a dalosok közül 
az amerikai Suzanne Vega, a hazaiak közül pedig 
Nyeső Mari és Cseh Tamás a példaképei. De szóba 
került még Grieg mellett a Kolinda, a Tereskova, az 
Emil Rulez! és a pécsi Sándor Péter is. Több egyete
mi kórusnak is tevékeny tagja, de a sanzonéneklés is 
érdekli.

BogárdiAliz hegedűn és brácsán játszik, énekel 
és vokálozik. Magyarszakot végzett az egyetemen, 
emellett népzenész a Mecsek Táncegyüttes 
kísérőzenekarában és szólistája a feldolgozásokat 
játszó Intermagyarnak is. Életében az irodalom és a 
zene mindig komplex módon jelent meg, a színház is 
mindig érdekelte, dolgozott Bellus Attilával, Weber 
Kristóffal. A klasszikus zene mellett bátyja révén a 
progresszív zenék is megérintették: a Joy Division, 
az After Crying, a King Crimson. A Greenaway-filmek 
zenéit, a Webber musicaleket, ezenkívül Suzanne 
Vega-t és Grieget említette még, mint közös pontot 
Eszterrel.

A Pavilon története a Stunczorgó nevezetű 
Lyceum utcai zenészhelyen kezdődött Eszter és Aliz 
találkozásával, az ismeretségből született az 
együttmuzsikálás ötlete. Tavaly decemberben léptek 
fel először kettesben az Egyetem Pedagógiai 
Intézetében, aztán Kerekes Kornél (Kék légy, 
Intermagyar) nagybőgős, basszusgitárossal hármas
ban elkészítették első demójukat. Ezután került a 
képbe Kürti Katinka (fuvola, furulyák, ütőhangszerek, 
vokál) és Dömösi Tamás (fuvola, szaxofon, autentikus 
népi fúvós- és ütőhangszerek, vokál) szintén az ének
zene, karvezetés szakról. A Művészeti Kar karácsonyi

-  financiális források hiányában -  nem jelenti azt, 
hogy meg is tudnák jelentetni. Jelenleg is keresik az 
anyagot és a terjesztést felvállaló kiadót.

Októberben jött a Gödöllői Országos 
Dalostalálkozó, ahol Eszter szólóban is akart szere
pelni, az önértékelés, a fejlődés lemérése szempont
jából. Öt számot adott elő önállóan: sokoldalúságát 
tükrözve az Anna Ahmatova versre írt Fény emlékét, 
a lírai, kicsit bluesos Meghívást, a folkosabb 
Szerelem-szigetet, a reggaes lüktetésű Első benyo
mást és az alternatívabb Búcsúdalt, amiről a bírálók
nak a Kispál és a Borz jutott az eszükbe. A nagytekin
télyű szakemberekből álló zsűri: Viktor Máté zene
szerző, Berki Tamás jazzénekes és Pap Márió költő 
egyébként nem sok fogást talált előadásán, inkább 
egyéni szövegartikulálását, hangsúlyozásait, prozódiai 
sajátosságait emlegette fel. A Pavilon öt száma -  a 
Gondtalanul, a Nyári dal, az Oktáv és tere, a Tavaszi 
dal és a Téli dal -  is lenyűgözte a szakértő zsűrit: 
a saját szöveget, saját dalt, vagy a versfeldolgozá
sokat értékelik igazán ezeken a megmérettetéseken.
A Pavilonnál már a kezdetektől ötvöződik az irodalom 
és a zene: Berzsenyi és Paul Verlaine (II pleut dans 
mon coeur) megzenésítések mellett az első kötet előtt 
álló pécsi Halmai Tamás több szövegére írtak dalt, de

rendezvényén már így öten léptek fel az Ünnep lesz, 
az Oktáv és tere, valamint a Könnyek hóból szá
maikkal.

Babarci Bulcsú (gitár, udu, ének, vokál) február
ban került az együttesbe -  korábban és jelenleg is 
több pécsi formációból ismert zenész (Spleen, Jam, 
Simply English, Intermagyar) - ,  aki a dalos műfajt már 
az akusztikus Csendes Spleen zenekarával is 
kipróbálta. így hatosban készítették el négyszámos 
újabb demólemezüket.

Ughy Tünde (cselló, tekerőlant, ének, vokál) is 
ekkoriban jelentkezett be, hogyha kell, jön tekerőzni. 
Több próbálkozás és tagcsere után Rózsafi Gergely 
ütőhangszeres került a legkésőbb az együttesbe.

A már említett márciusi első nyilvános fellépést 
számos további követte: jött a Dante, az Áfium, az 
Ifjúsági Ház Billentyű Klubja, a Sétatéren a Művészeti 
és Gasztronómiai Fesztivál, a Széchenyi tér, és kon
certek szerte az országban (Dombóvár, Gödöllő, 
Kapolcs: Művészetek Völgye, Sopron, Szekszárd, 
Székesfehérvár, Zalaegerszeg, stb.). Ennyi közönség 
előtti megmérettetés után elérkezettnek látták az időt, 
hogy repertoárjukat lemezen is megörökítsék, 
szeptemberben fel is vettek 18 dalt -  hajszál híján 60 
percnyi muzsika. Ez azonban a mai viszonyok között

A Pavilon együttes próba közben 
....a Szélkiáltó óta nem volt ilyen magas szinten pro
dukáló, ilyen értékeket felmutató tehetséges pécsi 
együttes ebben az énekelt verses, néha feldolgozás 
ízű, folkos beütésű akusztikus dalos műfajban."

a saját soraik is költőiek. Dalaik életképek, életszagú 
dolgok a szerelemről, családi érzésekről, a nagyma
ma emlékéről, az ismerősök hatásáról, vonatozásról, 
vagy épp arról, hogy valaki horkol mellettem, és nem 
tudok aludni... Pl. a Nyári dal hangulatokat örökített 
meg: biciklizünk, bogár megy az arcomon szét...
Vagy az Elhalványult kép szép sorai: ...egy nyomott 
hajnal, elhalványul arcod, nem tudom ki vagy...

Elemezve fellépéseik és lemezanyaguk darabjait, 
az Angyalok városa vidám, emberi angyalokról szól, 
a zenéje folkos-délszlávos beütésű, mint az Illés 
Kuglijánál. Jól felépített és hangszerelt dal, eltalált 
hangnem- és ritmusváltásokkal (aszimmetrikusról 
szabályosra), a kiállás utáni a cappella vokál is igen 
hatásos. A Másik ötletes/játékos zenei részeivel, 
a folkos furulyával, a fúvós és vonós részek tökéletes 
arányával, a remekül időzített kiállásokkal, a jó

34 echo 2001/6



F E K E T É N - F E H É R E N

hangsúlyozásokkal az egyik legjobb darabjuk.
A sanzonos Elhalványult képet a ritmizálása viszi, jó 
a vokál, a hegedűszóló, míg a lebegős ritmusú Első 
benyomásnál karakteres a folkjazzes jellegű szaxo
fonszóló. A Gondtalanul számukban az énekre épülő 
fuvolajáték, a fokozás és a dinamikai váltások igen
csak eltaláltak. Az instrumentális Körtánc direkt 
népzenei indíttatása a fafúvós egyfajta balkáni hang
sorával végig nyomon követhető, fokozatosan lépnek 
be a hangszerek, az ütósök meghatározzák az egyre 
gyorsuló ritmust, amit a tekerő is jól hangsúlyoz. Szép 
folkos tilinkóval és lírai hegedűhangokkal indul a 
Madárban hó, Bulcsú mély érzelmeket tükröző énekét 
jól váltja Eszter magasba ívelő hangja -  sokoldalú
ságát bizonyítva. A cselló és hegedű is elkapja a 
szomorkás hangulatot, a kánonba is átcsapó vokál 
remek zárása a dalnak. A jazzes, bluesos beütésű, 
eltalált gitárszólóval tűzdelt Meghívásban Eszter 
egyéni hajításaival, énekmegoldásaival újabb arcát 
mutatja. A kellemes hangulatú Nyári dal sanzonos 
hatásokat tükröz, míg az Oktáv és tere Aliz 
remekbeszabott, kedves keringője női dolgokról, 
pasikról... Finom énekük Eszterrel pajkos-játékos 
hegedűszólammal alátámasztva válik könnyed 
lebegőssé. Persze nemcsak az oktáv és tere

Takáts Eszter a „frontember”

a jellemzőjük, hanem bővebb a tárháza megoldásaik
nak. A Párválasztó magyaros folkos motívumokra 
épül, Eszter énekstílusa, közbecsujjogatásai, 
a hegedű és fuvolajáték is ehhez igazodik, hatásos 
a ritmusváltás, csak a Tavaszi szél dallamának 
hangszeres betétrészként megszólaltatása kicsit 
hatásvadásznak tűnik. A bluesos, fuvolás Reggel 
talán az egyetlen nem túlságosan eltalált kompozíció, 
a férfiének miatt is kicsit kilóg a többi dal közül, az 
egyébként jó szaxofonszóló is soknak tűnik az ének 
rovására. A tekerólantra, moldvai motívumokra és 
saját dallamokra épülő Rózsatánc igazi folkos szám 
Tünde igen stílusos játékával és énekével, bár a kon
certeken tudomásulvétel végett mindig hozzáfűzi, 
hogy az autentikus moldvaiban nincs tekerő. A szög
letes szaggatott gitárritmusú és bizarr énekdallamú 
Szerelem-sziget ritmusváltással begyorsul umea- 
umcába, a szóvégi ismétlések is fokozzák a szám 
különlegességét: pl. igazság-ság... A Tavaszi dal 
folkos érzülete kicsit a Kolinda megoldásaira 
emlékeztet, a bekiabálások is a népi hatást fokozzák, 
hozzá a szokásos kiállás: a cappella... A Téli dal szép

dallama, a finom ének, a kíséret és a lágy hangzás 
pont az előző szám ellentéte. Az Ünnep lesz bein- 
dulós folkos dal, a fúvósok mellett remek 
hegedűjátékkal és vokálfelépítéssel. Vonatindulást 
imitálva, ütőhangszerekkel, szaxofonnal, majd az 
énekkel kezdődik a Vonaton, jók az átmenetek, a 
hangszeres rész (fuvola) és az ének egybeépülése.

Összességében egy ritkán hallható erős 
lemezanyagot hoztak össze, kitűnő saját dalokkal, tel
jesen érett, laza előadásban, a dalos műfajban ritkán 
tapasztalható jó hangzásarányokkal. Takáts Eszter 
sokoldalú előadó, énekmegoldásai briliánsak, tud 
bánni a hangjával a finom lírától sok fokozaton át az 
erőteljes megszólalásig. Technikával, de természetes 
emberi hangon énekel, amin nem rontott a klasszikus 
hangképzés, nem az a fejhangú operista... De a töb- 
biekról is csak hasonlóan jókat lehetne hozzáfűzni. 
Pedig a látszólag könnyűnek tűnő műfaj megszólal
tatása az akusztikus hangszerek, a sokszólamú 
vokálok miatt sok nehézséget is jelenthet, hisz kon
certen elég nehéz hangosítani, hogy az arányok meg
maradjanak az optimális szinten, hogy a folkos 
hangszeres részek ne tűnjenek túlzottan erőteljesnek 
-  de ez már inkább a hangtechnikusok problémája. 
Színpadi előadásuk is pozitívan változott az idők 
folyamán, eleinte főleg ülve adták elő műsorukat, 
ma már a közönség elé állnak -  szó szerint.

Egy olyan úton indultak el, ami egyre felfelé ve
zethet, ha továbbra is ilyen akarattal, szorgalommal, 
töretlen hittel dolgoznak, bízva abban hogy alkotói 
energiáik sem csökkentek lemezanyaguk elkészülté
vel. Es remélhetőleg az sem veti vissza őket, hogy 
Ughy Tünde elvégezvén az egyetemet visszatért 
Székesfehérvárra, ott tanít, ezért ritkábban tud a 
Pavilonnal szerepelni.

Koszits Attila

* Névválasztásuk is telitalálat, ha magyarázni kéne, nekem nem a 
butik, kioszk, bódé, áruda, avagy a több építményből álló intézmény 
valamelyik épülete ugrik be, hanem a Szórakozás, pihenés céljára 
való kerti lak a szimpatikus, asszociálva a kör vagy a szabályos 
sokszögalaprajzú, nyitott oldalú zenepavilonokra, melyekből sajnos 
nem sok maradt meg környékünkön. Külföldön a hagyományokat 
őrizve annál több, pl. Párizsban jártamban több helyen is megta
pasztaltam, hogy a klasszikus és fúvószenétől a jazzen át a nép- és 
rockzenéig élvezhetik a parkok pavilonjaiban az ingyenes kon
certeket a kikapcsolódásra vágyók.

”  A dalos műfajt az angolszász előadók (Pete Seeger, a Guthrie- 
család, Bob Dylan, Joan Baez, Donovan, Judy Collins, Leonard 
Cohen, Country Joe McDonald, stb.) nyomán a hatvanas évek 
második felétől jegyzik itthon. Legjobbjai többek között a protest 
song/pol-beat felöl indult Gerilla együttes (Berki Tamás, Gergely 
Ágnes, Lantos Iván, Vámos Miklós), Dinnyés József, Bródy János, 
Cseh Tamás, Dévényi Ádám, Vas Zoltán, Nyeső Mari, vagy a 
Pécsről indult Muszty-Dobay kettős, illetve az itt kibontakozó 
Csizmadia Sándor teremtettek iskolát a fiatalok számára. Ma a 20- 
30 év közötti korosztály jelenti a bázist, amellett, hogy az idősebbek 
is jelen vannak még. A versmegzenésítős, énekelt verses 
zenekarok körében pedig a Kaláka, a Szélkiáltó, vagy másik pécsi 
példaként a néhai Bütykös együttes is említhető, de a Kolinda ilyen 
irányú munkássága is máig ható ismeretanyag.

2001. november 25-28. között a Pécsi Tudomány- 
egyetem küldöttségével Bayreuthba utazott és a 
Bayreuthi Egyetemen koncertet adott a

Művészeti Kar Puellae kórusa.
Az együttes fellépett a Bayreuthi Egyetem fennállá
sának 26. évfordulójáról megemlékező egyetemi 
ünnepségen, amit a technikai fakultás egyik legna
gyobb előadótermében tartottak. Az ünnepség vé
geztével az ún. „menzakoncertek” sorozatban ren
dezték a pécsi egyetemi kórus hangversenyét, 
amin a város, a régió, illetve az egyetem vezetői 
mellett nagyszámú diák és oktató vett részt. Az 
egynemű kórusok között jól ismert együttes prog
ramjában reneszánsz, romantikus és modern dara
bok hangzottak el.

A klasszikus...

Al café 
Színház 

Jazz 
Mozi

Antikvárium
Irodalom
internet

í  • M • A • X

□

Pécs, Janus P an n o n iu s  utca 11. (Sétatér) 
te le fo n : (72 ) 2 1 0 -6 6 1
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Uránia mozi
2001. november 16.-december 13. 
Bagossy Levente plakátkiállítása

Szignált művek
„A színházban a közönség látni akar, nem pedig 
hallani” -  mondotta Gordon Craig valamikor a XX. 
század elején, és a látvány szerepe azóta is egyre 
dominánsabb a színházművészetben. Nem csupán 
az avantgarde színház sajátossága (Bunhus, Oscar 
Schlemnez színháza), hogy időnként 
képzőművészetbe bújva törekszik plasztikai megfor
málásra, hanem fokozatosan érvényesül a hagyo
mányos felfogásban játszó társulatoknál is -  nem 
beszélve az olyan határműfajokról, mint a pantomim, 
happening, performance. Szerencsés esetben a szín
ház nemcsak a díszlettervezésnek tulajdonít fontossá
got, hanem igyekszik kialakítani egy sajátos, csak rá 
jellemző vizuális rendszert -  plakáton, műsorfüzeten, 
egyebeken képezve lenyomatot.

Mikor jó a színházi plakát?
Ha maradandó nyomot hagy szemlélője 

tudatában, ha nem vizuális közhelyekre épít -  hiszen 
azok felett szórakozottan siklik a tekintet - ,  ha 
expresszív elemei és a kompozíció sajátos minősége 
a városok forgatagában esztétikai élmény is. Mert 
ugyebár az ember nem a plakáttól indul a színház 
fe lé -

ilyen és hasonló gondolatok jártak fejemben, 
miközben megtekintettem az Uránia mozi emeletén 
elhelyezett, Bagossy Levente díszlettervező -  több
nyire színházi plakátokat sűrítő -  kiállítását. Az alter
natív kiállítóhelyet spontaneitás és közvetlenség teszi 
vonzóvá, ugyanakkor markáns alkotói elképzelést 
sejtet: engedi a válogatást kifelé beszélni a néha 
szűknek érzett művészeti szubkultúrából.

Felvillanó, frappáns vizuális ötletek teszik izgal
massá a plakátokat, és értelemmel bíró kontextusokat 
hoznak létre. Konkrétan utalnak a szüzsére, de a 
jelképek, utalások, köztudatban élő mítoszok különös 
kompozíciója erősíti az amúgy is szuggesztív 
témákat.

A Csehov plakát férfialak-sziluettje, akár az 
apodémia rögeszméje: időre jellemző, szerkezetből 
fakadó szaggatottság, ahol az immanens létezés egy
beeshet az egzisztenciális széteséssel. Ami egyedül

biztos, az esendőség, a szüntelenül kínálkozó, ám 
soha el nem ért lehetséges.

A szinte művenként változó, témához igazodó 
Bagossy-stílus formailag nem egységes -  használja 
a kézírás festői esetlegességét, alkalmazza a fotót, 
a szürrealitás felé közelítő rajzot, a montázst. 
Színvilága redukált, többnyire a fehér, szürke foltok 
együttese dominál -  itt különösen a „Lila akác”, 
a „Versekkel kártyázó szép hölgyek”, a „Mulatság” 
plakátokra gondolok. A dekadencia metaforái lehet
nének. Nyomát sem leljük erőszakos retorikának, 
a formák beérik azzal, hogy kijelentenek, miközben a 
mozgással feltöltött köztes terek -  széttépett hegedű, 
fonálszálon röptetett madár -  dermesztik a szemlélőt.

A kiállítás talán legvonzóbb alkotása a vörös szín
padfüggöny mögül kipillantó leheletfinom, törékeny 
arc, a pimaszul hangsúlyozott száj, és a tekintetnek 
utat vágó kisolló kompozíciója. A kíváncsiság eme 
túlzásba vitt hajlama nyugtalanító. Excentrikus -, 
bujasághoz és kevélységhez hasonlóan szentségtörő 
kutakodás, ám oly szervesen a színház sajátja.

Tradicionális gondolatot, múlthoz kötődő eszmét, 
nemzeti ünnepet megidéző plakátok is helyet kaptak. 
Igaz, a művész nem alkalmaz új kontextusban tár
sadalmi és politikai szimbólumokat -  leginkább egy 
korszerű formanyelv segítségével variál néhány alap
motívumot és így közelít az aktuális meghatározásá
ra, patinás metafizikává lényegítve azt.

Both Vilma

Szíves város
Ebben az esztendőben az Echo szerkesztősége és olvasói háromszor találkoztak, hogy a lap egyes számaiban 
különösen érdekesnek tetsző művészeti, kulturális vagy kultúrpolitikai kérdéseket megvitassák. Március 13-án 
az Emlék és mű címmel meghirdetett vitaesten a köztéri szobrászat, közösségi reprezentáció helyzetét járták 
körül Kovalovszky Márta művészettörténész segítségével. Május 17-én a művészeti intézmények vezetőváltá
sával, a döntések hátterével foglalkozott a Tiszta lap mottót viselő szerkesztőség-közönség találkozó, melyen 
P. Mülter Péter irodalomtörténész volt a vitavezető.

Legutóbb, november 13-án az Echo legfrissebb, novemberi számában megjelent, a belváros megújulásá
val, a város építészetével, újabb beruházási tervekkel kapcsolatos elemzések adtak okot arra, hogy a Város szí
ve című összejövetelen szakemberek, a belváros gondjai iránt érdeklődő polgárok egyeztessék nézeteiket, el
mondják véleményüket. Ennek a vitának a moderátora Aknai Tamás művészettörténész, az Echo főszerkesztő
je volt.

A Művészetek Házának zsúfolásig megtelt nagyterme, illetve a közönség soraiban feltűnő politikusok voltak 
az első bizonyítékai annak, hogy ezúttal is sokakat érdeklő, többeket érintő problémák jelzésével szolgált az 
Echo legutóbbi száma. A képzőművész és építész hivatás nagyszámú képviselője mellett a város kulturális éle
tében meghatározó szerepet játszó irodalmárok, újságírók, tanárok és természetesen diákok is azt a benyomást 
keltették a szerkesztőség megjelent 
tagjaiban, hogy a lap ezúttal is rendel
tetésének, céljának megfelelő válasz
tásokat tett. Hogy a lap a „helyén 
van". Az este hattól fél kilencig tartó 
vitában alapvetően lényeges kiegé
szítő információkhoz jutott a hallgató
ság a Jókai tér kialakításának, terve
zésének és megvalósításának kér
déskörében. Hasonlóképpen alapos 
elemzésként hatottak az összeadódó 
ismeretek, vélemények a pécsi belvá
ros tervezett új beruházásaival, az 
ECE bevásárlóközpont építésével 
kapcsolatban, a Széchenyi tér aligha elodázható felújításáról szólva. Többen értékelték a Pécs TV újabban kia
lakított arculatát. A rendkívül érdekes, feszültségektől sem mentes vitában a város minőségét feltétlenül jobbíta
ni kész alkotók, gondolkodók a felelős értelmiségi toleranciájával, egymás akár eltérő véleményének tisztelet
ben tartásával fejtették ki véleményüket. Amikor létrehoztuk az Echót, az érintkezésnek ezúttal megnyilvánuló 
tónusát az együttműködésnek ezt a légkörét képzeltük működésünk ideális közegének. Köszönjük olvasóinknak, 
támogatóinknak, az érdeklődőknek ezt az ajándékot. — e —
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„Borban az igazság -  
In vino veritas”

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

Szolgáltatásaink:
— Házi vinotéka kialakítása
— Névre szóló palack- és pohárgravfrozás
— 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.

VINO TÉKA
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, Nyíl utca 14. T.: 72/315-722

Hagyományos
élvezetek

Márványsaitkrém 
A krémek krémé

A Boci Márványsajtkrém az iga
zi ínyencek csemegéje. Eredeti 
Franciaországból szállított roque- 
forti penész felhasználásával 
érlelt márványsajtból készül. Ezt 
a márványsajtot Villányban, egy 
eredeti sajtérlelő pincében érlelik 
öt hétig, hogy jellegzetes íze 
és aromája kialakuljon, majd 
a márványsajthoz vajat adva 
készül el a lágy, krémes Boci 
Márványsajt. A márványsajt
krém különleges előállítási mód
jának és ízének köszönhetően lett 
igazi ínyencfalat.

Kiválóan alkalmas száraz 
vörösborok ízvilágának kiemelésére.




