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Mi az, hogy felnőttkor?
Nem ünnepelünk, bár mi magunk tudjuk, hogy 
a túlélés ténye önmagában is adhatna okot némi 
derűre. Megélt balszerencsét bőven és volt része 
viszályban, de életének ötödik esztendejébe lépett 
mégis az Echo. Kulturális lapról lévén szó, tekintélyes 
a kor, ezért olvasói és szerzői is jogosan várnak el 
tőle felnőttkori életjelenségeket. Önállóságot, 
kezdeményezőkészséget, felelősségtudatot és még 
sok mást. Talán nem számít ilyenkor nárcizmusnak, 
ha megkérdezzük: milyenek is vagyunk? Mert mások 
szemében, tükrében ritkán látjuk magunkat. A minden 
bizonnyal bekövetkező egyéni és kiscsoportos 
felmérések adatai sem jutnak el hozzánk. Sokkal 
inkább érezzük, mint tudjuk, hogy amit a lap elvégez, 
az nem felesleges. A nagykorúság tünetének tekintjük 
a képességet az emlékek tudatos gyűjtésére, amely 
tevékenység értelemszerű kelléke a dokumentum, 
alkalmasságot az értékőrzés és válogatás mindenki
ben meglévő késztetéseire.

Egy efféle művészeti-kritikai lap -  ha nagykorú -  
legalább olyan határozott mozdulatokat köteles 
megtenni, mint azok az alkotók és műhelyek, ame
lyeknek munkálkodása nyomán a jelenkori magyar 
kultúra létrejön, fennáll. Hogyan lehet képes erre? 
Mindenekelőtt: a kultúra jelenségeinek megértésében 
kell legalább eljutnia oda, ahova az általa megítélt 
alkotók eljutottak. Erre a gyermek munkabírása nem 
elegendő. Felnőttkor? Nem bizonyos, hogy a fogalom 
e helyt mindenki számára ugyanazt jelenti. 
Talányossága jórészt adódik abból, hogy tartalmát 
hajlamosak vagyunk saját életünk periódusaiból leve
zetni és ez a művelet igen eltérő eredményekhez 
vezethet, főképp a felnőttkor kezdetét illetően.
A koravén fiatal és infantilis aggastyán ítéletei ritkán 
azonosak. A különbségeket természetszerűleg ma
gyarázza a születési hibák korrigálásából következő 
időveszteség, a rossz iskola, a kényszerekkel teli 
gyerekkor.

Mindezek persze metaforikusán igazak egy olyan 
lapra is, mint az Echo. Itt vannak a magárahagya- 
tottság képei, melyeken látjuk, hogy milyen kevés 
számú igazi felnőtt diktálta az életfontosságú ten
nivalókat. Ha igaz hogy a tett halála az okoskodás, 
igaz lehet az is, hogy a kritikai érvelés hatékonyságá
nak halála a korlátozott tapasztalat. És az arisz- 
totelészi logika törvénye, az „elégséges alap” fogya
tékai a bizonyításban. De végül az évek haladtában 
kikristályosodtak a lapot meghatározó kontúrok, 
lényegében létrejött a kompánia, amelyik hónapról 
hónapra legjobb szándéka szerint válogatott az 
eseményekben és értekezett a nézete szerint 
lényeges kulturális kérdésekről.

Nem kétséges, hogy a lehetséges szemléletek 
között a kritikai az, amit a legnehezebb működésbe 
hozni, fenntartani. Nemcsak azért mert mély 
világnézeti dilemmák rejtőznek egy-egy ítélet 
mögöttesében, hanem azért is, mert a kisváros igen 
szűk sugarú, lassan változó társasági dimenziójában 
bizony nem kevés személyes kellemetlenséget jelent 
a bírálattal színezett vélemény kinyilvánítása. Tudván 
tudjuk, hogy bármely mélyreható és körültekintő kri
tikai érvelés sem tekinthető végleges, teljes értékelés
nek. A művészeti érték változó kategória, ami 
gazdagodhat, ugyanakkor el is szegényedhet az 
időben.

A művészeti, kulturális értékről alkotott 
vélemények bámulatosan személyesek, olykor szél
sőségesek. És Pécsett igazán nem okoz gondot szól
ni a kultúra gondjairól. A felszólítások sokasága feszé
lyez inkább, aminek az Echo sem tud maradéktalanul 
eleget tenni. Azért felemás ez az egész, mert a lap 
nem kapja meg a kiegészítő adatokat és az érveket 
a vitában. A lap nem tudott a vita felülete lenni és ez 
nem megformálóinak szándékain múlott. Meglehet, 
hogy a korszak részben a szűk körű kávéházi szó
beliségnek kedvez, merthogy a voltaképpeni közön
ség elfér egy kocsmában, klubban is. Lehet, hogy 
nem a fogalmi gondolkodás és nem az olvasás a 
csapások, melyeken ma az élmények meghatározód
nak és közlekednek. Megtévedten kábultunk el a hát- 
baveregetések és kézfogások hamis illúzióitól és azt 
hisszük, hogy megfelelő úton járunk. Mindenképpen 
balsikerként könyveljük el, hogy a kritika egyik 
funkcióját, a párbeszéd késztetéseit nem sikerült 
fokozni. Pedig eszközeink közül a vakotás, koszlott 
foncsorozású borotválkozó tükröt sikerült a kezdet 
kezdetén kihajítanunk. Viszontválaszok nélkül azon
ban meglehetősen nehéz hinnünk abban, hogy 
optikánk nagylátószögű és torzításmentes. 
Bizonytalanság ezért nem eszközeink megbízhatósá
ga, mint inkább funkcióink vélelmezett elégtelensége 
miatt ébred bennünk.

A felnőttkor kényszere lehet (...légy, ami lennél: 
férfi...), hogy kitartunk rögzült rossz szokásaink mel
lett, mi nemcsak létrehoztunk egy országosan jegyzett 
kulturális-kritikai periodikát, fenn is kívánjuk azt tar
tani. Gondozni szeretnénk, és amint egyre élemedet- 
tebb lesz, nemcsak fizikumával, hanem szellemi 
kapacitásával is törődni szeretnénk, mert úgy találjuk, 
hogy egy jó ügyet szolgáló vállalkozás fenntartása 
maga is alkotás. Odaadóan figyeljük ezért a város 
gyarapodását és örvendezünk, amikor létrejön valami 
azon a helyen, ahol eddig semmi nem volt. Figyeljük 
létrehozott kiváló javainkat és aggódunk, amikor azt 
tapasztaljuk, hogy nem övezi őket az a fenntartói gon
dosság, ami távlatos működésüknek garanciája lenne. 
Lehet ebben a felismerésben egy figyelmeztető elem. 
Ahol nem létezik, vagy nem jelent meg a karbantartó 
érdekeltség, ahol mindig csak az új, az éppen soron 
következő és olykor bombasztikus fordulatok delejezik 
a divatoktól amúgy is immunhiányos érzékeket, ott 
elvész szép lassan a tartósságra és állandóságra 
irányuló erőfeszítésnek az értéke. Nekünk pedig itt 
az is feladatunk, hogy anyagban példásan megformált 
múltunkat ne engedjük feladni, eladni. De miképpen 
ébreszthető fel az érdekeltség tudata egy olyan 
korszak után, amelyben arra kondicionálódtunk, hogy 
hatékony munkamegosztásban specialisták végzik el 
a feladatokat, és amelyben senkinek nem volt módja 
tenni a legszűkebb anyagi értelemben sem 
önmagáért, sem közösségéért? Itt most sok minden 
másképpen lesz, de nem annyira, hogy feleslegesnek 
találnánk új és régi javaink fenntartásának, az értékek 
megőrzésének gondját emlegetni. Számos tenni
valónkat megtakaríthattuk volna, ha figyelmet tudtunk 
volna fordítani meglévő fáink, házaink, utcáink, 
negyedeink fenntartására. Itt most megejtő hangulatú 
Tabánok és Szentendrék lennének a koszlott panel
sorok és mandarinzselészínű palota-fantáziák helyén. 
Milyen szép lenne, ha mindenki egyszerre kezdhetne 
el seperni a maga háza előtt!



A környezet része az a kulturális múlt is, amely ezt a szóban forgó környezetet létrehozta. Megformálásában intim és monu
mentális méretű javaslatok is szerepet játszottak. Ezekben közös, hogy „összeműködésükben” vegyülnek kísérletező és be
fejező, összegző állítások. A képzőművészet „javaslatai” azok, amelyek a vizuális környezet lehetséges jövőjét emberi és tár
sadalmi léptékben is befolyásolják. Ahol méltató figyelem irányulhat a képzőművészetek múltjára, ott a kulturális környezet 
formálódásában is progresszív, izgalmas alakulatokat fedezhetünk fel. És mert a modern környezet kialakítása ma már a leg
különbözőbb szakmai együttműködések széles körű és zökkenőmentes biztosításán múlik, ez az így létrehozott környezet ké
pes tükrözni nemcsak a társadalom szellemi és lelki állapotát, hanem a kultúra tradicionális, valamint új keletű, még nem szak- 
ralizált elemeinek teljes körét is.
A művészeti múzeumok, képzőművészeti kiállítások nyújtanak nélkülözhetetlen „betekintést” abba a közegbe, ahol a kulturá
lis tradíció fejlődésének, alakulásának „trendjei” követhetővé válnak, ahol az ember intim és érzelmes „belső világa”, valamint 
a valóság keményebb részének tekintett vizuális környezet viszonylatai egymásra vetülhetnek. Pécs-Baranya és a régió kö
zelmúltjában akad néhány művészeti múzeum, kiállítás, aminek „sorsanalízise” jövendő alanyi és társadalmi környezetünk 
szempontjából sokatmondó lehet. írásaink abban a hitben foglalkoznak a gyűjtemények fenntartásának általános jogszabályi 
és financiális körülményeivel, a közösségi, egyéni, intézményes és civil kurázsi létrehozta formációkkal, a vizuális művésze
ti múzeumok, kiállítások térségi helyzetével, hogy olvasóink hozzászólásaikhoz megfelelő gyúanyagot találnak majd bennük.
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A múzeum
avagy a rendszer muzealitása

Nincsenek irigylésre méltó helyzetben 
Magyarországon a megyei múzeumok. 
Az a struktúra, amelyben működnek, 
1958 óta szinte változatlan. Az állami bü
dzséből a kulturális alapellátásra folyó
sított pénzek részint csökkenő tendenci
át mutatnak, részint pedig nem a kultu
rális intézményhálózat nagysága és mi
nősége szerint kerülnek leosztásra a 
megyék felé, hanem a lakosságszám  
arányában. Mindennek elszenvedője a 
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósá
ga is, amely több mint félmilliós darab
számú gyűjteményegyüttesével Pécsett 
17, vidéken 28 kiállítóhelyével hazai és 
sok vonatkozásban nemzetközi viszony
latban is meghatározó szerepet játszik a 
múzeumok között.

A szolgáltatási rendszerek megyei munkamegosztá
sában sajátos helyet foglal el a megyei önkormány
zat. A törvényi szabályozás szerint ugyanis 
a települési önkormányzatoknak joga van körzeti 
intézményeket fenntartani, voltaképpen a megyei 
önkormányzat azokat az intézményeket működteti, 
amelyekre a települési önkormányzatok nem tartanak 
igényt. A kultúra területén a legjelentősebb és a leg
magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtó 
intézmények Baranyában Pécsett vannak, és 
nagyrészt nem a vidéki, hanem a pécsi lakosokat 
látják el. Ezek között található három közgyűjteményi, 
mint a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, a 
Baranya Megyei Levéltár, a Csorba Győző Megyei

Könyvtár, egy közművelődési, a Baranya Megyei 
Kulturális és Idegenforgalmi Központ, és egy 
művészeti, a Művészetek Háza. S bár Pécs városa 
igen sokat profitál ezeknek az intézményeknek 
a tevékenységéből, létezésükhöz a nullánál alig ad 
többet. Pedig az ide érkező, kultúra iránt különösebb 
viszolygást nem érző vendégeket elsősorban 
a Csontváry, a Vasarely, a Zsolnay, a Régészeti 
Múzeumba vagy a Modern Magyar Képtárba viszik 
a város vezetői, nem kis büszkeséggel. Mindez per
sze nem a városatyák és -anyák szűkkeblűségét, 
szűkmarkúságát jelzi, hanem a struktúra lehetetlen 
voltát, amely még a pártállami időkből öröklődött át. 
Voltaképpen ezen a területen a rendszerváltás nem 
történt meg, a változás mindössze annyi, hogy 
a „tanács” ma „önkormányzat” elnevezésre hallgat. 
Gondoljunk bele abba, hogy a Pécsett működő 
múzeumok költségvetéséről közel fél évszázada 
a megye falvaiból és kisvárosaiból felsorakozott 
tanácstagok illetve képviselők döntenek, akiknek -  
tisztelet a kivételnek -  nagyjából édes mindegy, hogy 
újabb szerzeményekkel gyarapodik-e a gyűjtemény 
vagy sem, konzerválják-e a középkori egyetem előke
rült leleteit, vagy szétrohad az egész, hiszen ók első
sorban, érthető módon, saját területük érdekeit 
képviselik. A város és a megye által létrehozott 
egyeztető bizottság pedig nem sok eredményt muta
tott fel ez idáig a tárgyalások sorozatán túl. A struk
túra tehát rossz, de az úgynevezett kulturális alapel
látás struktúrája sem kifogástalan.

Kulturális alapellátás alatt elsősorban a könyv
tárak, művelődési házak, levéltárak, múzeumok, 
egyéb kulturális alapintézmények tevékenységeit és 
intézményeit értjük, beleértve ebbe a nem hivatásos 
művelődési-művészeti mozgalmakat is. Kulturális 
alapellátásra 1989-ben még az állami költségvetési 
összkiadások 1,4%-át fordították, s azt tudni kell, 
hogy országosan évi 50 millió látogatót, 3 millió
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rendszeres intézményhasználót fogadó-megmozgató 
rendszerről van szó. Az 1989-es még az úgynevezett 
„maradványelvű” kultúrafinanszírozás volt. A változás 
1998-ban következett be, miután 1997-ben 
megszavazásra került a kulturális alaptörvény (az 
1997. évi CXL. törvény). Az 1998-as év emelkedést 
jelentett a kulturális alapellátás számára, de ezt a tel
jesítményt egyetlen költségvetési év sem hozta már 
ezután, mert a kormány vagy nem tartotta be, vagy 
módosította a kulturális alaptörvényt, míg végül az 
egész finanszírozási növekedési automatizmust 
törölte. 1997-ben az állami költségvetési összkiadá
sok 0,61%-a, 1998-ban -  a már említett kulturális 
törvény hatályba lépése miatt -  0,92%-a, 1999-ben 
már csak 0,73%-a, 2000-ben 0,75%-a, 2001-ben 
0,67%-a, 2002-ben 0,69%-a „biztosítja” a kulturális 
alapellátás finanszírozását. Érdemes mindezt össze
hasonlítani az 1989-es kiindulóponttal, az 1,4 %-kal, 
a csökkenés tehát látványosnak mondható.

A megyei múzeumok a kultusztárcához tartoztak 
egészen 1958-ig, akkor elsőként éppen Baranyában, 
kísérletképpen, a megyei tanácshoz csatolták, majd 
ezt a megoldást követték a többi megyék is. A struk
túra azóta változatlan, egy-két megye akad csupán, 
ahol a megyeszékhellyel közös a fenntartás, de 
lényegében 19 megyei múzeum működik hazánkban.
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága a 
gyűjtemények nagyságrendje és kiállítások száma 
alapján Magyarország legnagyobb múzeumi 
szervezetei közé tartozik. A több mint félmilliós darab
számú gyűjteményegyüttes hazai és sok vonatkozás
ban nemzetközi viszonylatban is meghatározó 
szerepet játszik. Pécsett 17, vidéken 28 kiállítóhellyel 
bírnak, de a pécsiek lényegesen jelentősebbek.
Az önkormányzati törvény szerint múzeum-fenntartási 
kötelezettsége a települési önkormányzatoknak nincs, 
csupán a megyei önkormányzatoknak, így Pécs 
városa, ebből az aspektusból, könnyű helyzetben van, 
pedig 2000-ben 301 ezer, 2001-ben 363 ezer látogatót 
vonzottak a pécsi kiállítóhelyek, míg a 28 megyei 
bemutatóra közel 200 ezren voltak kíváncsiak. A vidéki 
kiállításokat viszont közösen működtetik a helyi önkor
mányzatokkal. A megyei önkormányzat az államtól 
a kulturális célra kapott támogatást a közgyűlés 
határozatának megfelelően osztja el a kulturális 
területek között. Hogy milyen nagyságrendű pénzt 
oszthatnak el évről évre, az nem a kulturális 
intézményhálózat nagyságától és minőségétől függ, 
a megyék ugyanis a lakosság létszámarányának 
megfelelő összeget kapnak. A baranyai múzeum 
működésének nehézségét alapvetően az is okozza, 
mondja Huszár Zoltán igazgató, hogy 
Magyarországon nincs joghatályos múzeumi szakmai

finanszírozási normatíva, mint ahogyan az az oktatás 
vagy az egészségügy területén már régen megvaló
sult. Ez többek között azt is jelenti: sehol sincs 
rögzítve, hogy X számú műtárgy után milyen létszámú 
szakalkalmazottat -  muzeológust, restaurátort, 
gyűjteménykezelőt, kiállítás-rendezőt, múzeumi 
közművelődési munkatársat, gazdasági-műszaki 
munkatársat stb. -  kell foglalkoztatni. Nincs az sem 
rögzítve, hogy adott méretű kiállítótérben milyen lét
számú teremőrnek kell felügyelni. Vélhetően ennek is 
az eredménye, hogy a múzeum anyagi helyzete évek 
óta stagnál, a fenntartói támogatás még az inflációt 
sem követi. Két évvel ezelőtt egy önkormányzati 
határozat értelmében 17,5 státust kellett leépíteni, 
vagyis 15 főt a szakmai tevékenységet végzők közül, 
2,5 főt a gazdasági-műszaki munkakörben foglalkozta
tottak közül távolítottak el. A létszámleépítés 
érzékenyen érintette az intézmény egészét, hiszen 
a feladatokat a csökkentett létszámmal is el kellett 
végezni. 2000-ben 5 millió Ft költségvetési elvonásra 
is sor került. Az elvonás az intézmény dologi keretéből 
a karbantartásra tervezett összeget érintette.

Az elmúlt öt esztendőben a múzeum szakmai 
feladatvégzésre, vagyis gyűjtésre, tudományos feldol
gozásra, megőrzésre, műtárgyvédelemre, kiállítások, 
katalógusok és egyéb kiadványok készítésére szinte 
kizárólag eredményes pályázataiból tudott forrásokat 
biztosítani. A megnyert pályázatok jelentős részének 
utófinanszírozási jellege miatt és azok egy részének 
nehézkes teljesítéséből adódóan az intézménynek 
2000 végén és 2001 elején átmeneti likviditási 
nehézségei adódtak. Mindez a tudatos, tervezett 
múzeumi munkát kiszámíthatatlanná, nehezen ter
vezhetővé teszi. A működési nehézségek elsősorban

A megyei önkormányzat hivatala által közvetlenül közművelődési rendezvényekre fordított kiadások
1999 2000 2001

100 falu könyvesház projekt 1 000 000 300 000
Alpok-Adria Romatalálkozó 300 000
Baranya megye bemutatkozik Ausztriában, Lyonban és Rems-Murrban 3 000 000
Baranyai Alkotótelepek Kht. 15 000 000 11 000 000 10 000 000
Határok nélkül konferencia 300 000
Horvát fiatalok Egyesülete 250 000
Jelenkor Alapítvány 3 000 000 500 000 500 000
Kisebbségkutató Közalapítvány konferenciája 500 000
Megyei rendezvények 4 000 000 4 000 000 5 000 000
Millenniumi programok 4 000 000 7 000 000 3 800 000
Modern Magyar Képtár kiállítás 4 600 000
Nagy Lajos király portrészobra 625 000
Nemzetiségi könyvtári feladatok 500 000
Pannon Magyar Ház 600 000
Pécs-baranyai Múzeum Alapítvány 100 000 106 000 112 000
Pécsi Hangtár Alapítvány 136 000 216 000
Rácz Aladár Közösségi Ház 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Tudományos Dialóg c. folyóirat megjelentetése 600 000
Megyei kulturális koncepció 1 500 000 500 000
1848-as jubileumi kiadvány 500 000
Összesen 29 700 000 28 592 000 26 953 000

a múzeum kezelésében lévő ingatlanállomány nagy 
részének elavult infrastruktúrájából, annak költséges 
üzemeltetéséből adódnak, hiszen szétszórtan,
21 ingatlanon, több száz éves épületekben 
tevékenykednek.

A szakmai munka nehézségeire jellemző, hogy 
úgynevezett tervásatást a 90-es évek elején végeztek 
utoljára, kizárólag az új beruházások kapcsán jutnak 
ilyenféle munkához, köszönhetően annak, hogy a kul
turális alaptörvény biztosítja a beruházás költségének 
9 ezrelékét erre a célra. Műtárgyvásárlás csak 
pályázat útján valósulhat meg, de úgy, hogy konkrét 
műtárgy megvásárlására kell pályázni. Kiállítási prog
ramjaik a gondok ellenére is sikeresnek mondhatók. 
Az utóbbi évek legjelentősebb, múzeumnak ajándéko
zott kollekcióját mutatták be az „Uralkodók, szentek, 
amatőrök. XVIII. századi portré-miniatűrök a 
Habsburg-Lotharingiai Házból” (1999) címmel.
A pécsi Múzeum Galériában és Budapesten, 
a Nemzeti Múzeumban megrendezett Zsolnay Miklós 
keleti kerámiagyűjteményét bemutató, az 
„Egy ismeretlen orientalista” (1999), illetve ugyanen
nek az anyagnak az isztambuli bemutatója, a „Művé
szet határok felett” (2000) című kiállítás és katalógus 
jó szakmai visszhangot keltett, és közönségsikert 
eredményezett. A Magyar Millennium évében jelentős, 
pozitív visszhangot váltott ki a „Kereszténység és 
államiság Baranyában 2000-2001” című három kiál
lításból álló szakmai bemutató. Komoly visszhangja 
volt a hat országra kiterjedő Vasarely kiállításnak, 
illetve katalógusnak is. De említhetnénk a legutóbbi 
sikert, a franciaországi MAGYart kulturális ren
dezvénysorozat részeként két helyszínen, Nancyban 
és Beuvaisban 2001 végén illetve 2002 januárjában 
nyílt Zsolnay kiállítást. A világörökségi helyszínek 
közül a múzeum kilenc kezeléséért felelős szakmai 
szempontból, s fontos muzeológiai, turisztikai és 
közművelődési érdeknek tartja, hogy a Középkori 
Egyetem, a Dóm Múzeum és a Péter-Pál sírkamra 
bemutatóhelyei megnyíljanak, és egységes szakmai, 
infrastrukturális szempontok szerint működjenek.

Ha a mutatószámokat nézzük, akkor a megyei 
önkormányzat az elmúlt tíz évben kulturális 
intézményeinek egy-egy hullámvölggyel együtt is 
egyre magasabb támogatást adott, de ha azt vizs
gáljuk, hogy költségvetéséből milyen arányban jutta
tott közművelődésre, akkor egyértelműen csökkenő 
tendenciát találunk, hasonlóan a már fent említett 
állami költségvetés összköltségéhez mért kulturális 
alaptámogatás mértékéhez. A legkedvezőbb az 
1991-es esztendő volt, akkor a megyei költségvetési 
főösszeg 8,69%-át kapta az ágazat, de 2000-ben már 
6,47%, 2001-ben 5,29%, 2002-ben pedig csak 4,69% 
az arányszám, s ez a folyamat nem ad okot a túlzott 
bizakodásra. ■
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Rész és egész
Töprengés Pécs művészeti múzeumairól,

képzőművészeti kiállításairól
Az önreferencia, mivel csak magára támaszkodik, 
egy minden ellenőrzésen kívüli létformára kényszerít.

Ranulph Glanville

A mediterrán atmoszféra, mint városi karakterjegy 
emlegetése, felidéz néhány képzettársítást, melyek 
közt minden bizonnyal ott van valahol a 
művészetteremtés képessége is, a kultúra meg
tartásának alkalmassága és készsége is. De ott van-e 
valóban? A ma már bátortalanul emlegethető 
„múzeum utca”, az ezer sebből vérző Modern Magyar 
Képtár, a Martyn, Amerigo Tót, Nemes Endre, Zlatko 
Prica, Schaár Erzsébet bemutatók kérlelhetetlen 
korosodása, a Csontváry kiállítás képeinek ellent
mondásos tulajdoni és képtelenül anakronisztikus 
térbeli helyzete itt helyben nyugtalanítanak. A Pécsi 
Galéria kiállításainak koncepcióváltása, egykori 
országos jelentőségének eltűnése, a Baranyai 
Alkotótelepek mai állapota, a megye vidéki városainak

állandó művészeti kiállításai (Kőibe Mihály, Simon 
Béla stb.) elenyésző kivételtől eltekintve (Samu Géza) 
szélesebb körben adnak okot az aggodalomra.
És nem feltétlenül csak azért, mert a fenntartó 
közösségek nem tudnak áldozni kulturális javaikra. 
Valami baj lehet a javakkal is, ha oly közömbösséget 
váltanak ki, mint a nyilvánvalóan mellékessé vagy 
éppenséggel feleslegessé váló dolgok szoktak. 
Miközben kis idővel korábban még a térség kulturális 
teljesítőképességének távolra sugárzó ener
giaközpontjaiként szolgáltak. Sic transit glória mundi. 
Történik mindez aközben, hogy az Európai Unió régi 
és majdani új tagjai között a kapcsolatfelvétel táguló 
körökben folyik, így a kultúra dimenziói is szükségsze
rűen nagyobbak lesznek. Itt a nemzeti kultúra sajá
tosságainak védelme és értékes vonásainak felerő
sítése legalább akkora feladat lesz, mint a kultúrában 
rejlő üzleti lehetőségek tényleges kihasználása. Pécs 
a maga kulturális törekvéseivel talán nem szakadt le

Európától olyan mértékben, hogy most a még 
meglévő potenciáljait igénybe véve ne kerülhetne újra 
a regionálisnál jelentősebb, középponti helyzetbe.
Mint a „magyar vidék” kulturális progressziójának 
mintája.

Az érdek

„A művészet az művészet, a piac az piac” mondja 
Eduárd Beaucamp, bűnbánó művészetkritikai prédiká
ciójában.' A kijelentéssel a kortárs művészettel kap
csolatot tartó gyűjtemények körein belül már régtől 
fogva jól meghatározható szorongásra tapint rá.
A piac mellesleg az, ahol a siker örömének és 
a depressziónak forrásai is erednek. Többeknek talán 
vonzóan hangzik a fenti definíció, mert nem keveseb
bet ígér mint azt, hogy felpezsdíti a művészetet, a 
piaccal mindeddig összekevert viszonyokat és vissza
vezet a magukban való élményforrásokhoz, melyek
ben az érdek nélküli tetszés magasrendű igazságai 
tenyésznek. Ahol az esztétikum és erkölcs egyazon 
magasságban mutatják fel az ember „nembeli 
lényegének” kívánatos (magasztos) ábrázatát. De 
manapság siker ott van, ahol a piac feldob és fenn
tart, a szorongás meg ott, ahol a piac nem reagál az 
ún. művészeti ajánlatokra, mert nem tart fent velük 
párbeszédet. Nem teszünk e megállapításban ezúttal 
különbséget kommersz fogyasztási dísztárgyak, ipari 
forma és az avantgárd „megújulások" között.
A csupán „önreferenciák” alapján megjelenített 
művészet a piacban kifejeződő politikai-gazdasági 
kapcsolatrendszert, vagyis az érdekek dimenzióit -  
a már áttekinthetetlenné vált művészeti-időszámítás 
megtisztítása érdekében igen szimpatikusán, de ter
mészetesen reménytelenül el kívánja tüntetni. Furcsa 
lehet egy olyan okfejtés bevezetőjében olvasni ezeket 
a sorokat, amely Pécs művészeti múzeumainak 
múltját, állandó kiállításainak jelenét és lehetséges 
jövőjét firtatja. De ahhoz, hogy ezt a ma idegenforgal
mi, turisztikai szempontból oly sokat emlegetett 
intézményhálózatot (lásd: turisztikai vonzerőkataszter) 
valóban úgy működtethessük, ahogyan azt a 
művészet létrejöttét és megtartását diktáló erők, 
a társadalmi reprezentációigény, a turisztikai szolgál
tatáskényszer, az újdonságot és szokatlant 
agresszíven követelő idegenforgalmi felvevőpiac 
követelik, néhány alapvető összefüggést javasolt 
felidézni.

Sikertelenségre ítéljük a szándékot, ha ezt nem 
tesszük meg, mert először is: ma sem létezik 
művészet piac nélkül és tiszta formában nem is 
létezett soha. Másodszor: a Diderot óta ismert kijelen
tés2 - , amely szerint bizonyos cselekmények és tárgy
formálásra irányuló eredményes műveletek akkor vál-
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nak művészetté, amikor valaki annak ismeri el őket 
éppen azt a problémát fogalmazza meg, amit -  
Duchamp ready-made-jeitől számítva -  a múvészetfo- 
galom folyamatos bővíthetőségének elfogadása után 
lehet csak megoldani. Fogyasztói oldalról az újdonság 
bővített újratermelésének kényszere is sürgeti elfo
gadtatni ezt a tételt. A múzeum, a gyűjtemény ebben 
a folyamatban a példa megmutatása, a magyarázat 
megjelenési helye, a rávezetés lehetséges útjaival 
kísérletező műhely. Tény, hogy a művészet és a 
belőle származó fogalmak köre igen változatos tem
póban szűkült-bővült mindeddig. Ez a mindennapi 
életből eredő determináció vált történeti igazolásává 
a stílusfejlődésnek, a nagy művészeti paradigmaváltá
soknak, a színes művészeti arcképcsarnoknak.

Közelebbről nézve ez az oka annak is, hogy 
a művészet sokaknak a megfoghatatlanságig messze 
került tradicionális kereteitől. Ez az alakulás-ábra 
ellenséges kategóriává vált, amin nem talál fogást a 
„józan ész’’. A közönség valójában több ok miatt nem 
ismeri, vagy félreismeri azt a termékeny lehetőséget, 
amelynek a határátlépések szabad utat engednek. 
Ennek többek között az is az oka, hogy nincs néven 
nevezhető kapcsolata az ún. képzőművészetekkel.
És az is az oka, hogy a kapcsolat létrehozására a tár
sadalom építő és kritikai reflexei nem kellett hogy 
kialakuljanak.

A paternalista rendszerekben fokozatosan eltűn
nek az önmegmutatás, a mozgás közben folyama
tosan újraértékelt helyzetelemzés alanyi kényszerei. 
Nincsenek talányok. Minden egyszerű, világos. 
Megmondatik, hogy milyen az ember (szocialista 
embertípus), hogy mit kell tennie, hogy hol a rossz 
és a jó határa, és az is hogy mi, miért szép.
A képzőművészettel megvalósítható alkotó kapcsolat 
fogyatékai azért is olyan komolyak, mert a körülöttük 
létrejövő érv- és vitairodalom úgy intellektualizálódott, 
hogy hozzáférést csak igen keveseknek biztosított.

Az érzék

Az egyik leginkább meghatározó baj azonban ott 
van, hogy eltűnt a képzőművészet és közönség kap
csolatából az eleven látvány érzékisége, a szemmel 
megtapasztalható valóság elsődleges, eredeti 
élménye. Nem szokás eljárni a gyűjteményeket meg
nézni. A művész szakma maga is rossz lelkiismerettel 
vallja meg, hogy az egyebekben világszerte elismert 
nagy magyar gyűjtemények, a Szépművészeti 
Múzeumé, a Nemzeti Galériáé nem szerepelnek 
a gyakran látogatottak között. Vannak végzős 
művésznövendékek, akik még életükben nem voltak 
ezekben a múzeumokban. Rossz, újabban elfogad
hatóbb minőségű reprodukciókban tárul fel a közön- 
ség(fogyasztó( számára a művészetek története, a 
templomaiban lévő eredeti és magasrendű alkotások 
csekély volta sem alakít ki vizuális konvenciókat.3 
A műkedvelő, kézműves öntevékenységnek sincs már 
helye életformáinkban, ami azt jelenti, hogy a mérték, 
lépték, arány, a „csinálás” praktikus ügyessége sem 
alakít ki fogékonyságot a hasonló aktivitással szem
ben. Ennélfogva az a tény sem válik az ínyencek 
szűk körén túl felismerhetővé, hogy a folytonos 
átfedés a művészet mai jelenségei és a mindennapi 
élet között, előfeltétele egy sor tennivalónak. Például 
annak, hogy egyáltalán feltehessünk kérdéseket saját 
valóságunkra és annak érzelmekre, erkölcsre tett 
hatásával kapcsolatban. A kifejezés lehetőségével, 
funkciójával, a reprezentáció minőségével kapcsolat

ban. De nem népszerű feladat, nem is kötelező 
ez a kérdésfeltevés. Kínos a tájékozatlanság beis
merése a tárgyban, nincsenek ma már 
Magyarországon felkészült intézmények és szakem
berek sem a következtetésekből fakadó tennivalók 
elvégzéséhez. A tájékozatlan ember pedig nem evvel 
a fogyatékával szeret tüntetni, esetleg azonban ellene 
fordul mindannak, aminek birtokbavétele több 
erőfeszítést követel tőle, mint a tagadása. És szo
morú annak a belátása, hogy a művészeti konven
ciókat kialakító mindennapi környezet állapota, a múl
tat idéző monumentumok megőrzött minősége sem 
alapozzák meg a tartós kultúra élményét. Az ideigle
nességét inkább, a tetszőleges mértékek, véletlen- 
szerűségek, következetlenségek tárgyi miliőjét. 
Amelyben már körmönfontan sem képes az ember 
felidézni a folyamatosságnak, az egymáshoz tartozás
nak, az egymásból származtathatóságnak a 
bizonyítékait. És ahol nincsenek terhelési próbáknak 
alávetett elméleti megfontolások, illetve azokra tele
píthető programok, ott a kivitelezés komoly szándékát 
sem hitetik el a képzőművészeti akciók kivitele
zéséhez segítséget kérő, nemegyszer blöffökkel teli 
pályázatok.

Ugyanezért általános hitetlenséggel fogadja a 
közönség a „szakmai szelekciókat” és mert nem tehet 
másként, időről időre a „közérthetőség” számon
kérésének sok szelíd visszaélésre alkalmat adó 
demagógiájába öltözteti alkalmatlanságát a valódi 
ítélet kimondására. Természetesen: a közönséget 
nem lehet leváltani. Ezért inkább hagyjuk, hogy fel
erősödjék annak a katasztrofális téveszmének a 
hangja, miszerint a művészet elhagyta a jólneveltség 
és józanság pályáit, acsarkodó és gúnyosan pökhendi 
lett, amiért büntetést érdemel. Hagyjuk, hogy mind
ezért a művészek legyenek hibáztathatóak, akik -  ha 
úgy tetszik -  hétszázötven éve már mást sem 
tesznek, mint egyre szélsőségesebb kísérleteikkel 
nyugtalanítják a jobb sorsra érdemes, főként ártatlan 
és kiszolgáltatott közönségüket. És mennyire 
„szeretjük” azokat a művészeket, akik a szép, a jó, az 
érthető „megszüntetve megőrzött", „egyedit általános
ban oldó”, valamint „haladó hagyományt” 4 hozzák 
kutyabőr-meleg otthonainkba! Az persze már ugyan
csak nem említtetik meg, hogy a kezdetben frusztráló 
tárgyak kis idő elteltével a tőkeakkumuláció 
káprázatos edényeivé válnak, és hogy ebben a folya
matban a műtárgy jellegzetes szentté avatási szer

tartáson esik át. A társadalom felelősségét nemigen 
akaródzik felvetni e tárgyban, pedig a (művészeti) 
múzeumok világszerte lejátszódó funkcióváltása jelzi, 
hogy kollektív válaszok is születhetnek ezekre a 
kérdésekre. A múzeumok hivatottak ugyanis elvégezni 
valamennyiünk adójából az értékőrzés, feldolgozás, 
értelmezés, megmutatás, válogatás, dokumentálás 
feladatát a fogyatkozó számú kulturális felhalmozásra 
képes polgár, kivételes anyagi erővel rendelkező, 
ámde éretlen esztétikai ítéletű honfi helyett. A modern 
munkamegosztás jóvoltából -  elvben -  a múzeumok
ban rendelkezésre álló szakmai megbízhatóság segít
ségével.

A taktika

Az önmagában már akár megnyugtató dolog is 
lehet, hogy nem találunk egyetlen jelzőt a városra. De 
ha nem is olyan nagyon szerencsés talán, hogy egy 
hangulatban, (mely „mint a kis ibolya, enyész") 
történetesen a „mediterránban” jelöljük meg egy város 
állítólagos karakterjegyét, nem olyan nagy azért a baj. 
A turisztikai ipar közege a rendkívüliségnek, megis- 
mételhetetlenségnek minél töményebbre kevert illúzi
ója, amin belül jól megférnek egymással a látszatok 
és a tények. Minél inkább a látszatok piacává válik 
azonban az idegenforgalom terepe, minél inkább 
kommersz fogyasztási struktúrák határozzák meg 
működését, annál kevésbé játszanak benne szerepet 
az értéket jelentő eredetiség, valamint a lokális élet 
mindennapjainak a tényei, mint élményforrások, vagy 
mint eladható termékek. A mediterrán jelző épp olyan 
eufemizmus, mint amikor derűs felszabadultsággal 
próbálunk beszélni a Pécsett található, gyűjtemények
ben őrzött művészeti tények páratlanságának, megis- 
mételhetetlenségének intézményi traktájáról.

A közelmúlt művészeti kínálatából kiemelt példák 
is bizonyítják, milyen bonyolulttá vált annak a 
meghatározása, hogy mi az, ami ma művészetnek 
számít, és ami az úgynevezett „valódi” élethez tar
tozóan kívánkozik a művészetté válni. Az a tény, hogy 
ma egy kiállítási helyiségben függő tűzoltókészülék 
ugyanúgy tekinthető hagyományos használati tárgy
nak mint műtárgynak, egyértelműen érzékelteti, hogy 
milyen széles körű és alapvető ingerek lehetnek egy 
„hétköznapivá” váló művészet kiváltó okai. 
Megfigyelhetjük, hogy a képzőművészi tevékenységre 
ma jellemző, strukturálisan homályos helyzetek erős
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agressziót és szorongást váltanak ki. Az érvek abban 
a művészeknek tett szemrehányásban foglalhatók 
össze, mely szerint ilyesmire bárki képes.
A művészetbe beavatottak pedig már lemondani lát
szanak arról, hogy efféle ostobaságok monoton füg
gönye mögött egyáltalán figyelembe vegyék a nyil
vánosság oldalán tanúsított általános fenntartásokat.

De talán éppen ezért -  Fülep Lajos szavaival5 -, 
ha egy társadalom a művészetet „felvette a létébe”, 
az elvesztése okán ébredő nekrologikus érzelmek a 
figyelmet újra a művészet történelmileg megváltozott 
értelmezésmódjára irányíthatják. Mi másra utalhatna 
az a növekvő ütemű múzeum- és galériaépítési hul
lám, ami manapság tapasztalható? Hogy ez a folya
mat nem független gazdasági és politikai trendektől, 
az nyilvánvaló. De ezek a teremtő folyamatok sokban 
különböznek-e az egyetemes kultúrtörténet ma 
meghatározónak mondott retrospektív teljesít
ményeitől, az ugyancsak megérne némi utángondo- 
lást.

Az új művészet beosont a táblaképhez és a 
szoborhoz (a gyűjteményekben és művészetoktatás
ban is privilegizált médiumok ezek) tapadó észlelési 
viszonyok közé. A nézőnek műalkotásra irányuló 
figyelme és előítéletei, konvenciórendszere egysze
riben egy olyan labirintusra találtak, amivel csak 
komoly és figyelmes, nem kevés áldozatot követelő 
intellektuális és lelki „munkával” lehetséges meg
birkózni. A műalkotás repertoárja minden irányban 
kitágult, és ezSel -  jóval intenzívebben, mint azelőtt - ,  
integrálni is képes a nézőt annak saját valóságába. 
Erről a folyamatról sajnálatosan nem beszélhet sem 
a köztéri műtárgy elhelyezésnek, sem a múzeum- 
csinálásnak az a gyakorlata, ami Magyarországot, 
Pécset jellemzi. Értelemszerűen nem teszik ezt 
a pécsi monografikus kiállítások, melyek olykor 
legkevésbé sem csúcspontokat jellemeznek (Amerigo 
Tót, Nemes Endre, Zlatko Prica kiállítások) és 
leginkább a folyamatok létét ellenjegyzik. Ha meg 
jelentős alkotókat érzékeltetnek, (Csontváry, Martyn, 
Vasarely, Schaár Erzsébet kiállítások) messzemenően 
hiányzik mögöttesükből a történelmi szövet, ami kon
centrált értéktartományaikat az őket körülvevő 
művészettörténeti tények felvonultatásában 
valószínűsítené, majd tenné kétségbevonhatatlanná.

És ezeknek, a ma szerintem vitatható adottságok
nak a kezdete abban a múzeumalapítási lázban lehet, 
ami a Káptalan utcát „múzeum utcává” tette. És ezút
tal ne feszegessük azt a rést, amit az állami és egy
házi épületvagyon rendszerváltás utáni „helyre 
kerülése” ütött az eredeti koncepción. Azt sem, hogy 
mint váltak az elkonfiskált egyházi épületekben 
működő „kis pécsi szenzációk” hirtelenjében megtűrt, 
jóhiszemű bérlővé. Hogy az említett kiállítások 
megszűntek eredeti helyükön önállóan létezni, hogy 
jelenlegi, másodlagos funkciókkal vegyes „albérleti” 
viszonyaik miatt nem képesek rendeltetésüknek 
megfelelően hatni. Beszéljünk inkább arról, hogy 
miképpen váltak a művészettörténeti folyamat szem
pontjából partikuláris jelentőségűvé ezek a mono
grafikus kiállítások. Amik -  ha a folyamatot magát 
kiválóan láttató, alapos és részletekbe menően hiteles 
képtári háttérrel rendelkeznek -  esetleg, mint pit- 
toreszk részletek vonzzák a szemet, segíthetik elmé
lyíteni magáról a folyamatról alkotott benyomásokat. 
De arra képtelenek, hogy segítségükkel magát a 
folyamatot rekonstruálni lehessen. Amerigo Tót, Endre 
Nemes vagy Pierre Székely akármennyire is számos 
művel állnak rendelkezésünkre, a művészettörténeti 
folyamat elenyésző szakaszára vetítenek fényt, és az, 
hogy ők az „emigráns magyar művészet” képviselői 
voltak, ma már nem jelentik azt az ellenállás érzésé
vel vegyes izgalmat, mint a rendszerváltás előtt. 
Maradtak a munkák. Ezek a nem is mindig meggyőző
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részletek -  melyeknek, mint említettem, olykor a 
színvonala, olykor fizikai megjelenése és környezete 
tartja távol az érdeklődést -  uralkodnak az „egész" 
felett. Ezekkel az egykor igen eredetinek ható kis 
monografikus gyűjteményekkel az a legnagyobb „baj”, 
hogy a fejlődés további, legalább ilyen jelentőségű 
sarokpontjaitól megvonják a teret. A már említett 
„szakralizációs” folyamatnak ilyenformán gátjaivá vál
nak, miközben kialakítanak egy benyomást is, amely 
szerint itt mintha néhány, az idő haladtában óhatat
lanul megváltozott súlyú művészeti jelenség változat
lanul a húsz, harminc évvel ezelőtti nyomatékkai 
kívánna szerepelni a félelmetesen táguló figyelmű és 
nagyszerű magyar művészettörténeti kiteljesedésben. 
Vagyis van némi megmagyarázható esetlegesség 
a létezésükben. Ebből a tényből fakadó következ
tetéseket is le kellene vonni.

A hiba

A legelső volna, hogy a képtár, mint a történeti 
folyamatot leginkább leképezni hivatott és alkalmas 
intézmény, tudományos és művészeti központ, adat
bázis, fundamentális átalakuláson kellene hogy 
átmenjen. Igen komoly koncepcionális hiba mindazok 
részéről, akik a kulturális politikát alakítják az, hogy 
nincsen tisztázva a mai művészeti múzeum valódi 
küldetése. Nagy hiba, hogy Pécs, mint kulturális 
centrum vélelmezői nem élnek azokkal a valóságos 
potenciálokkal, amiket a pécsi Modern Magyar Képtár 
a hetvenes években alapozott meg. Hogy nem lett 
a régió, a város kulturális jövőjét meghatározó 
tényezővé, mint a Pécsi Balett sem, a páratlannak 
indult, bátor és a vizuális művészetekben komplex 
kapcsolatokkal rendelkező képtár.

Az ideiglenesség folyamatos állapota, valamint, 
hogy ez az állapot állandósulhatott, már szemléletre 
is utal, amelyen a gyűjtemények gazdái, a muzeoló
gusok a maguk erejéből aligha változtathattak. Vagyis 
arra, hogy Pécs kulturális rangját, mint valamilyen 
páratlanul jó minőséget, meggyőződés nélkül hirdet
ték, majd a legkevésbé sem megalapozott vélelmet 
dogmaként rögzítették az elmúlt két évtizedben. És ez 
a művelet sajnos a valódi érték méreteitől, a valós 
helyzet elemzés utáni beismerésétől független volt.
És itt fel kell idéznünk az Echo egy korábban írt tanul
mányából: „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.” 6 Ma már mindehhez 
hozzátehetjük, azért nem, mert gazdái (tulajdonosa) 
nem törődtek vele, mert az alapvető életfunkciók 
éppenhogy csak a fenntartásához minimálisan szük
séges oxigént biztosították a számára. Most pedig 
olyanként kívánják „foglalkoztatni" a modern turisztikai 
iparban, mint aki erejének teljében van és egysze
riben képes lesz magához vonzani a minőségi érdek
lődést. Pedig ez a művészettörténeti kínálat -  mert 
partikuláris jelentőségű adatokat tesz megfoghatóvá -  
a mai állapotában a Csontváry kiállítás ellenére is 
majdhogynem provinciális. Döntően azért, mert a 
megjelenés, a küllem nem súgják, hogy itt az érték 
súlyának megfelelő érdeklődés és az érték tudatában 
cselekvő fenntartói erély volna a háttérben. Nem hiteti 
el megjelenésével azt, hogy kiváló, nem megy elébe 
összeméréseknek, nem kihívó, nem késztet szellemet 
próbára tevő vitára. Nem árasztja magából a meg
győzés levegőjét és ha egyszer lesznek is színes 
katalógusok, azokban nem tanulmányok lesznek 
majd, hanem „csak” képek, a legszükségesebb kép
adatokkal. Ekként majdhogynem véletlenszerűnek írja 
le az errejáró és az ittlakó is azt, hogy Pécsett ilyen 
gazdag és egyes esetekben valóban páratlan értékek 
vannak.

Keresgéljünk közösen ismereteinkben. Mi tesz 
egy települést érdeklődésre érdemessé? A rejtettség- 
ben vegetáló értékek, vagy azok minősíthető, 
összemérhető nyilvánossága-e? Valamennyien 
soroljuk a kritériumokat: másutt nem létező műem
lékek, kulturális kínálat, minőségi események, 
ismerős, otthonos intézményrendszer, a lakók karak
tere, a gesztusaikban látható azonosulásuk a lakóhe
lyükkel, a vendéglátás színvonala, a rend és tisztaság 
stb.

És hiába hangsúlyozzák a vonzerőleltárak a 
„termék” kiválóságát. A „felszín” sem harmonikus, 
miért volna az a „mély”? Nem jött létre itt a modern 
művészetekkel foglalkozó kutatóintézet, könyvkiadó, 
műcsarnok. Hogy az ország egyik legszínesebb 
etnikai-történeti szegletében valahogy nem jutott 
figyelem a néprajzi gyűjtemények fejlesztésére, az 
Orfűn elkezdett tájmúzeum együttes komoly támo
gatására. Hogy a regionális televíziózás tökéletesen 
elerőtlenedett. Igazán problémafeltáró és ezért izgal
mas vállalkozások sem születtek, sem a zene, sem
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a tánc, sem a képzőművészet körül, amelyekre -  mint 
a Filmszemlékre néhány éven keresztül -  országos 
figyelem irányulhatott volna. Nem kötődnek a 
városhoz a művészélet aktuális, meghatározó alakjai. 
És igaz ugyan, hogy létrejött.az egyetem Művészeti 
Kara, de egy nagy tanárgeneráció távoztával képte
lenül nehéz feladatot jelent a méltó folytatás biz
tosítása. Nem vált dominánssá az a képzőművészeti 
szellem, ami Martyn Ferenc műhelyét jellemezte, nem 
indított el hatásaiban forradalmi folyamatot az, amit 
ő megtestesített. Mert egy gondolattal, egy lépéssel 
mindig kevesebbet tettek az ígéretes kezdetek után 
a ma már reménytelenül vidékies és másodlagos vál
lalkozásokért felelősök, mint szükséges lett volna. 
Történt mindez akkor, amikor a térség fenntartható 
fejlesztésének egyik alappontjaként határozzák meg 
tanulmányok tömegei a Pécsett rendelkezésre álló 
„kulturális szubsztanciát" és bizakodással idézik fel 
azt a hipotetikus vonzerőt, amit állítólag gyakorolnak 
majd közönségükre. Valószínűleg jelentéktelen és 
nem is feltétlenül igazolható mentség, hogy másutt 
sem jobb a helyzet.

A feladat

Milyen művészetet kellene tehát bemutatni, hogy 
az élet látszatát keltő érdemes párbeszédek indulhas
sanak meg? Alig hihető, hogy meg lehetne spórolni a 
Pop-art, a Nouveaux Realisme, a Land-art, tárgyi és 
installációművészet, az új szimulatív kísérletek, fogal
mi természetű futamok (koncept), a high-tech utalá
sok vagy Cyberspace-kutatástól kölcsönvett ötletek 
összemérését a magyar művészet mai legjobb tel
jesítményeivel. De legalább utalni kellene ezekre, 
ha már a reprodukciós médiumok oltárán az aurával 
körülvett műalkotás eszméjével látszólag szakítottunk. 
Amint vélhetőleg búcsút vettünk attól a romantikában 
gyökeredző gondolattól is, miszerint a művészeti 
tevékenység csak valamely szerény kézműves cse
lekedet lehet. De ezért azt állítani, hogy a művészetet 
nem a tehetség teszi azzá ami, hanem az összefüg
gés-környezet, túl messzemenő következtetés lenne. 
Az sem kétséges, hogy egy munka lehetséges 
művészi rangja mindenekelőtt az őt körülvevő 
környezet alapján jöhet létre. És fejtegetésünk 
magjához érkeztünk. A művészi teljesítményeknek

milyen helyi kulturális környezet lehet elsődlegesen 
legitimáló talapzata ma Pécsett? A kérdésre adott 
válasz érinteni fogja a város képzőművészeti (kul
turális) centrum szerepének vélelmét, és mindazt 
a tervező, távolabbra tekintő figyelmet, amit Pécs és 
a régió otthonosságát, élhetőségét messzemenően 
meghatározó kulturális környezet (társadalmi ter
mészet) érdekében teszünk, tennünk kellene.

Nem teljes igazság, mert vannak ellenpéldák, de 
egy olyan író, aki nem tud írni, nagy fáradság árán is 
csak nehezen talál kiadót. Egy színész, aki nem felel 
meg egy szerepben, megbukik. A képzőművészet mai 
alkotásai ezzel szemben mintha azt próbálnák bebi
zonyítani, hogy a kézműves vagy formális keretek 
igénybe vétele nélkül is lehet produktívan gondolkod
ni. És tény, hogy ennek következtében gyakran nem 
lehetünk biztosak abban, amit látunk. Olyan 
kellemetlen körülmény ez, amivel nem sokan szem
besülnek szívesen. De ennek a kellemetlenségnek a 
legyőzése, a bizonytalanság mibenlétének megfogal
mazása -  nem kevés lelki munkát követelő teljesít
mény -  lehetne, ami elindít egy valóság- 
értelmezésünk pontosabb felülvizsgálatára kénysze
rítő folyamatot. Lelki munka, említettem. 
Hozzátehetném: tanulás. A szocializáció szervezett 
útja. A potenciális résztvevő szempontjából ma kissé 
kompromittált pálya.

A kimerítő művészettörténeti dokumentációnak 
a hiányában áttekinthetetlenné vált jelenben az 
átfogóbb és befogadhatóbb jelentésekre az igény 
bizonyosan megvan. A világ mostanában alapított új 
művészeti gyűjteményeiben tolonganak a látogatók, 
a magyarok sem kerülik el ezeket. Keressük a leg
különösebb állásfoglalásokkal is a találkozásokat. 
Látjuk, hogy a „babiloni zűrzavarból" kivezető út nem 
mindig halad a történelmi tradíció mentén.

A művészet igaz, hogy egy folyamat része, de csak 
addig marad eleven és érdekes, míg a történelem 
folyamán alakuló, kifelé figyelő-, és önértelmezéseit 
is a nyughatatlan, globális méretekben változó 
valósághoz viszonyítva vizsgálja felül és változtatja 
meg. Azt, hogy eközben a művészet az utóbbi 
évtizedekben, részletekbe menően foglalkozott 
önmagával és saját szerepével, nem kellene a 
vérszegénység jelének tekinteni. Tanulságnak inkább, 
aminek metaforikus jelentősége a mindenkori és min
denre hatásosan irányuló eszmecserék fontosságát 
sugározza. Ha egy művészeti múzeum nem képes 
ma erre, elkerülhetetlenül az érdektelenné válás és 
kisszerű provincializmus sorsára jut még akkor is, ha 
gyűjteményében mesterművek vannak.

Amint azt a művészetek története eddig is igazol
ta, a kérdések végén nem találhatók végleges vála
szok. Picasso férfias potenciától duzzadó kinyilatkoz
tatásában jelentette, hogy ó nem keres, hanem talál. 
Azzal, hogy a (fel)találás jogát a zseninek tartotta 
fent, már implicit módon értésünkre adja, hogy a töb
biek még a keresés fázisánál időznek. Jelenleg 
távolabb vagyunk mint valaha attól, hogy a műalkotás 
megfigyeléséből kiindulva eljussunk „ahhoz az 
igazsághoz, mely erkölcsi értelemben is az, és ezért a 
jósághoz vezet”, a problémához tehát, ami Jászi 
Oszkártól Fülep Lajosig a művészet egzisztenciájának 
fókérdése volt. Az esztétikum és etikum összefüg
géséhez, kapcsolatuk megtalálásához. Többek között 
azért nem, mert a művészettörténeti folyamat a héza
gos, egyoldalú szelekciókra alapozva képtelen a 
műtárgy időben változó értékeit kollektív felis
merésként hozzáférhetővé tenni. A történeti szem
léletmóddal nem csak az a mai szenzualista 
művészetfelfogás áll sajnálatos ellentétben, amely 
a végcélt az érzéki észlelésben és a személyes 
képzetek felébresztésének serkentésében látja, 
hanem a bizonytalanság is, ami hozzátartozik minden, 
az érdekmentességet kanti értelemben tételező 
műalkotáshoz.

Legvégül térjünk vissza a fakó múzeumhoz, az 
állandó művészeti kiállításokhoz. Itt vannak csend
ben, mogorván, mozdulatlanul. Az elmúlt évtizedben 
sok minden megváltozott körülöttük, bennük pedig 
úgyszólván semmi sem változott. Nem csalogatnak 
magukhoz, nem kínálják, hanem csak engedik birtok
ba venni magukat. Meg sem kísérlik elhitetni azt, 
hogy van jelentőségük. Ezért szükséges némi lelki 
koncentráció, olykor agresszivitás a kapcsolat 
megteremtéséhez velük, és a tarifa is visszatartó 
erejű valamelyest. A turistával ilyen alapon tehát nem 
lesz baj. A turista nem az összefüggések embere, 
ő beéri az egymástól elszigetelt adatokkal, mert maga 
sem hiszi, hogy az „egésszel" kapcsolatba kerülhet.
Ót boldoggá teszik a befizetett részletek. De milyen 
emóciók ébrednek abban, aki itt honos, és akit nyug
talanít a tudat, hogy neki csak töredékek jutnak? ■ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 Stephan Berg: Eine Rose ist eine Rose ist keine Rose. Anmerkungen 
zűr Debatte über die Situation dér zeitgenössischen Kunst. 
Kunstforum, 1994. Jan.-Febr. Bd. 125.46. o.

2 Werner Hofmann is felidézi ezt a passzust a Modem művészet alapjai 
című kötetének bevezetőjében. Corvina, Bp. 1966.8. o.

3 E sorok írója ötször kísérelte meg közelről megtekinteni a Louvre-ban 
Leonardo da Vinci Mona Lisa-ját. Kísérletét sikertelenségre ítélték a 
kép előtt folyamatosan nagy tömegben tartózkodó japán turisták, Tv 
stábok, államtőnek tartott szakmai vezetés, legutóbb pedig a vastag 
golyóálló üveg, amely a Mona Lisára bámulók portréját sokkal inkább 
adta vissza, mint a megfejthetetlen mosolyt. Maradt a képeslap. Vő. 
Birkás Ákos filmjével (BBS), ami a Szépművészeti Múzeum beüve
gezett világhírű képeinek megtekinthetetlenségéről szól.

4 Ezek a kifejezések -  néhányan még emlékeznek rájuk -  az ún. 
.marxista esztétika", nevekhez és elméletekhez jól köthető dog
matikájához tartoznak.

5 Fülep Lajos: Derkovits helye. In: Magyar művészet... Corvina, Bp., 
1971.209. 0.

6 Aknai Tamás: Keserédes. Echo, 2001. november
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A K N A I  K A T A L I N

Születésnapok
A Paksi Képtár tízéves, és a Vizuális Kísérleti Al
kotótelep (egyszerűbben: VIKAT) húszéves jubi
leuma alkalmából 2001. dec. 17-én Rockenbauer 
Zoltán adta át a közönségnek a Képtár újraren
dezett és kibővített kiállítását. Elég beszédes dá
tumok ezek ahhoz, hogy aki akar, sorsdöntő kér
déseket sejthessen mögöttük. Hiszen aki jelen 
lehetett a megnyitón, mindjárt két dologgal is 
szembesülhetett. Az egyiket az ember a saját bő
rén tapasztalhatta. Fűtés híján dermesztő hideg
ben kellett végigállni a megnyitót (egy héttel ko
rábban ugyanezt élhette át a Pécsi Modern Ma
gyar Képtár megnyitásán), és mire a tartalmas 
kiállításon végighaladt, meg is fogalmazódik az 
önmagán túlmutató kérdés: mi a jövője egy, a re
gionális kereteken láthatóan túlnőtt, ám meg
annyi gyakorlati problémával, napi gondokkal 
küszködő „szegény múzeumnak” -  amihez a 
télvíz tényleg csak hangulatfestő keretet kínál?

A néhai és a köztudatban még mindig csak Erzsébet 
Szállóként élő épület (korábban Úttörőházként, majd 
nyugdíjasklubként szolgált, földszintje palimpszeszt- 
falként őrzi még a szocialista belsőépítészeti rekvizi- 
tumokat) kiállítási célra rendelkezésre álló helyisé
geiben látható tárlat önmagában is egyetlen, jövővel 
kapcsolatos kérdés. Ahogyan ma, ott műtárgyak 
prezentálják húsz év hivatalos keretek között folyó 
gyűjtőmunkáját, teljes ívet járt körbe, és fordulópont
hoz érkezett. Különösen abban a „fizikai” értelemben, 
hogy talpalatnyi hely sem maradt benne további 
művek elhelyezésére. Perneczky Géza néhány évvel 
ezelőtti víziója egy, a hatos út mentén álló üvegfalú 
pavilonrendszerről, ami az átutazót is képes letéríteni 
az útjáról még igencsak távol van, de még rosszabb, 
hogy a „földhözragadtabb” megoldások is váratnak 
magukra. Akár a hideg, akár a tartalmi kérdések felől 
közelítünk a Paksi Képtár -  VIKAT -  kortárs 
művészet-gyűjteményezés kérdéseihez, ugyanoda 
jutunk. A jelenkori művészet intézményi tradícióinak 
meghaladására tett kísérletekhez és a kortárs 
művészet „megújulási lehetőségeinek” homályos, 
jövőbe vesző, és nyugtalanító (?) kérdéseihez.
Hogy kellő távolságból rugaszkodjunk a történetnek...

Németh Lajos 1987-ben Vigh Tamás felkérésére 
a siklósi Nemzetközi Szimpózium Konferencia 
előadására A kortárs művészet megújulásának 
lehetőségei címmel tartott előadást. Egy évvel azelőtt 
a paksi nyári alkotótelep megfelelő anyagi támogatás 
hiányában -  részben a hivatalos szervek közönye 
miatt -  felszámolta magát. Legalábbis abban a 
romantikus színezete ellenére is példaértékű, modell
teremtő értelemben, amelynek formálódása Lantos 
Ferencnek a klasszikus avantgárd iránti intellektuális 
elkötelezettsége és taktikai elképzelései szerint ala
kultak (hiszen, mint szakkör, önképzőkör továbbra is 
működött). Németh Lajos siklósi előadásának témája 
akkor teljesen véletlenül került fedésbe a VIKAT által 
felvállalt szellemiséggel. A mai távlatból érdekes moz
zanat, hogy Németh Lajos éppen akkor, 1987-ben, 
egy a paksi alkotótelep átmeneti kudarcára 
emlékeztető jelképessé váló „senki földjén” tartja 
meg a fenti címmel előadását, amelyben a művészet, 
a társadalom -  és az intézményrendszer közti kap
csolat vázlatos, XX. századi áttekintésével, radikális 
utópizmussal a következőket javasolja: „ (...) 
a művészet nem tudja megoldani a művészet és 
a társadalom közti elszigetelődés problémáját, jóllehet 
úgy véljük, nem elsősorban a művészetnek, hanem 
a társadalomnak lenne inkább szüksége e kapcsolat 
rendezésére. Ha ebben a válságban valami pozitivet

tudunk említeni, az elsősorban a szimpóziummozga
lom (...) amely szintén regionális lehetőségekre 
támaszkodik... A regionális közösségek még poten
ciálisan léteznek -  szükségük van az összetevő erő 
erősítésére. Ebben nagy szerepet játszhat egy 
művésztelep, művészeti szimpózium, amely 
odakötődik a régióhoz, részévé válik az ottani kul
turális életnek... olyan szellemi atmoszférát tud adni 
egy városkának, tájnak, amit másként nem érhetne el. 
E szinten kapcsolat alakulhat ki a város, az emberek 
és a művészek között is, összetartozónak érzik 
magukat. (...) Nem is beszélve arról, hogy e szimpózi
umok kapcsolatot teremthetnek más országok 
művészeivel is -  mégpedig a legmélyebb -  együttdol
gozás szintjén. Ezért nem szabad engedni, hogy a 
művésztelepek, a szimpóziumok válságba kerüljenek. 
Talán az utolsó lehetőség a már-már katasztrofális 
helyzet mentésére, utolsó remény, hogy a művészet 
és a társadalom közti kapcsolat még nem szakadt 
meg teljesen.” 1 Az idézet, úgy érzem tisztán model
lezi a paksi helyzetet. És jóllehet a művészet- 
történész szavai körvonalazzák a morálisan 
feltételezett, logikus keretek között megjelenő „kollek
tív” alkotói (és befogadói) szándékok meglétét, ám 
gondolatmenetében inkább támaszkodik a magyar 
művészet immanens, történeti tradíciójához, mint az 
elkövetkezendő évtizedekben beköszöntő jövőhöz.2 
A jövőről 1987-ben azonban még nem lehetett sejteni, 
hogy az 1989-90-ben radikális gyorsasággal végbe
menő rendszerváltozás lesz, ennek logikus 
következményei pedig azok a politikai-társadalmi 
mozgások, amelyek a művészeti-intézményi struktúrát 
is gyökeresen átalakítják majd. (Hozzátenném, ez 
más ütemben ment végbe a fővárosban, máshogyan 
a megyeszékhelyeken, és más, újfajta lehetőségeket, 
egyéni variációkat teremtve a „kisebb” 
„helyőrségeken”, Dunaújvárosban, Vácott vagy 
Pakson; és volt ahol egyáltalán nem ment végbe.)

Németh Lajos ideája tehát abban a formában, 
ahogyan ő kívánatosnak (és tegyük hozzá, elképzel
hetőnek) tartotta, nem valósult meg; a kortárs 
művészet megújulása nem „alulról”, a mikro-szerve- 
ződések felől kapott ösztönzést, hanem a politikai-tár- 
sadalmi-művészeti nyitástól és nyilvánosságtól, 
a szabadság gyakorlásának hirtelen megnyíló 
lehetőségeitől (Id. a pályázati „demokráciát”). A Paksi 
Képtár léte ennek tükrében ma arról szól, hogyan 
lehet összeegyeztetni, lehetőleg megalkuvásmente
sen a múzeumról szóló vágyálmokat és elképzelé
seket az ezeknél lényegesen szűkösebb adottsá
gokkal és lehetőségekkel.

A Paksi VIKAT néhány éves Csipkerózsika-álmá
nak (1986-1990) is az új évtized vetett véget, amely
nek során -  a rendszerváltásnak köszönhetően -  
a művésztelep és a képtár gyűjteményi alapja is 
megújult vértezetben léphetett ki a nyilvánosság elé 
és a kortárs képzőművészetet addig még csak spo
radikusan gyűjtő intézmények országos porondjára. 
Mindenekelőtt a helyi önkormányzati struktúra át
szervezésével lehetett tárgyalni az üresen álló 
Erzsébet Szálló reprezentatív kihasználásáról. Halász

Keserű Ilona: Ég, Föld, V íz, 1990. 
vászon, o laj, 120x160 cm

K eserue Zso lt: Időzavar I., 1998. 
papír, fo tó , 500x700 cm

Károlynak ekkor már rendelkezésére állt az 
alkotótelep hat éve alatt begyűjtött grafikai, festészeti 
és szobrászati anyag, illetve a barátok ígérete, hogy 
megfelelő kiállítóhely kialakítása esetén nem haboz
nak műveket ajándékozni a képtár számára.

Ebben az adminisztratíve is kedvező pillanatban 
csúsztathatta be a lábát a képtár a XIX. századi 
klasszicista épület ajtórésén és nyílhatott meg az 
állandó kiállítás 1991 novemberében. Az araszolva 
haladás, a lassú és fokozatos helyfoglalás, mint az új 
és újabb műtárgyak elhelyezésére bevetett taktika az 
idők során kényszerű módszerré lett. Az épület továb
bi sorsa ugyanis még mindig nincs eldöntve; noha 
kialakítása és jelenlegi állapota is arra predesztinálja, 
hogy a képtár otthona legyen, a horribilis felújítási 
költségek, az épületnek szánt funkciók körüli hezi
tálás bizonytalan jövőt jelöl ki ezen országosan is 
jelentős gyűjtemény számára.

A szervezeti keretek kialakítása mellett azonban 
a tartalmi megújulás volt a VIKAT-tal immár 
végérvényesen összeforrott képtár másik jelentős 
vívmánya. Halász Károly személyes orientációja, 
„iskolái", utazásai az évek során érthető módon tema
tikus irányt jelöltek ki „a" képtárról, mint műalkotásról 
alkotott elképzeléseinek. Olyan gyűjtemény ez, 
amelynek a gondolati hálója ugyan számos lyukat 
enged látni, mégis a jó és erőteljesen formált (értsd: 
pregnáns korszakokból származó) művek és a húsz
éves folytonosság hordozta szilárd váz garantálja, 
hogy koherens egészként értékeljük a látottakat.
A helyszűke korlátozza ugyan a kiállításrendezésbe
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vihető virtuozitást, a klasszicista szállóépület ragyogó 
fehérre festett falai, a letisztult architektúra, az 
egymásba nyíló termek mégis áttekinthetővé teszik 
a gyűjteményt. Ritka eset az is, hogy a látogató már 
a lépcsőházban, alkalmazott művészeti fölvezetéssel, 
Lantos Ferenc zománcaival, Halász Károly impozáns 
színes vásznaival, Móder Rezső rozsdás vasaival 
kísérve fogjon neki a tárlatnak.

A törzsanyagot kezdetben az alkotótelepen 
készített munkák képezik, amelyek az érdeklődés és 
irányítás természetéből adódóan szervesen illeszked
nek a hetvenes-nyolcvanas évek geometrikus absz-

M óder Rezső: B artók a vasgyárban, 1990. 
ré tege lt lem ez, vegyes  techn ika , 200x135 cm

trakciójának és alkotóinak Bak Imre, Nádler István, 
Gáyor Tibor, Csiky Tibor, Fajó János, Halász Károly, 
Hencze Tamás főműveihez. Miképpen a MaDi-csoport 
munkásságához, Halász múltbeli kötődéseihez (Pécsi 
Műhely), a Koncz András, Kelemen Károly, Soós 
Tamás, Záborszky Gábor, Barabás Márton képviselte 
„újfestészeti” hullámhoz, a trendektől függetlenül is 
tisztán megszólaló Keserű Ilona, El-Kazovszkij, 
Pinczehelyi Sándor, Szikora Tamás, Mulasics László 
képekhez.

A 90-es évek új fejezetet jelöl a képtár 
történetében. Halász Károly a Fiatal Képzőművészek 
Stúdiójával személyes kapcsolatai révén tájékozódott 
a kilencvenes években fellépő, fiatal képzőművész
generáció munkájáról. Élesre állított tekintettel figyelte 
a nemzetközi kiállításokat, a kilencvenes évek hazai 
képzőművészeti diskurzusát, gyűjtötte a katalógu
sokat és az információkat. Talán ez a veleszületett, 
minden médiumra való nyitottsága, valamint az az 
üdvös dolog, hogy a művészettörténetben való jár
tasságát nem egy normatív, merev kategóriákban 
kötött rendszer alakította -  képtárszervezői 
minőségében is, mint hosszú távú koncepció 
érvényesült. Ha valaki a kiállításon végighalad, 
pontosan érzi a kezdetektől való „alakulásnak”, 
a koncentrált figyelem átállításának a stációit.

Az 1990-nel kezdődő évtized nyári művésztelepei 
bizonyos megszorításokkal -  az előző dekád 
bauhaus-os hagyományokat felelevenítő kreativitási 
gyakorlataihoz és kollektív elképzeléseihez képest -  
professzionális módon zajlottak. A művészek 
munkájához és ellátásához szükséges anyagi

fedezetet mindinkább pályázatokból (és egyre kevés
bé az önkormányzattól, vagy 1998-ig a képtár fedő
szerveként működő Paksi Művelődési Központtól) 
lehetett várni, így a szűkre szabott anyagi keretek 
miatt a művészek meghívásában is az improvizált ele
mek mellett a „szakmai” érvek kezdtek dominálni. 
Előzetes referenciák alapján olyan művészeket 
igyekezett meghívni a kuratórium, akiknek még egyál
talán nincs munkája a képtárban, akik új lendületet és 
kontextust kölcsönöznek a 80-as évek egyön
tetűségében megjelenő gyűjteménynek. Ez az 
egységesség inkább az eddig alkalmazott műfajokra -  
táblakép, szobormű -  érvényes (nem pedig a „80-as 
évek”-kel, mint gyűjtőfogalommal megjelölt tematikára 
és formálási módokra utal), amely kép a 90-es évek 
fiatal képzőművész generációjának színrelépésével 
új technikákkal és tartalmakkal kiegészülve 
árnyalódik. Az 1991-től 2001-ig tartó szemlét mind
azonáltal már a kilencvenes évek képzőművészeti 
diskurzusának up to date trendjeivel is lehet mérni, 
miközben a paksi modell (kellő PR-tevékenység 
hiányában) a kiállítási-gyűjtési hierarchiában -  és a 
köztudatban -  még a centrumperiféria problematika 
szerint kerül megítélésre és említésre. A képtár 
nagytermében látható (egyelőre ideiglenes) kiállítás 
azonban ellentmond a fenti vélelemnek. Nagy szám
ban láthatók fotók, amik -  függetlenül a fotón belüli 
gyakorlati és műfajelméleti kérdésektől -  azt sugall
ják, hogy a fotografikus gondolkodás a kortárs 
művészek által szinte általánosan „beszélt nyelv”, 
vizuális struktúraként alkalmazott médium lett.

Ha valami feltűnő lehetett a 2001-es művésztelep 
jubiláris záró kiállításán, akkor az a fotó kizárólagos 
jelenléte volt. Az igen határozott „kép”, amit a mai 
vizuális gondolkodásról kaphatott a látogató. A foto
grafikus látás azonban annyiféleképpen artikulálódott, 
ahány művész megfordult a telepen. Mivel minden 
alkotóról ehelyütt megemlékezni nem lehet, itt csak 
azokat az eseteket villantjuk föl, amelyeket a „hely 
szelleme” inspirált.

Már a második éve helyspecifikus munkákat 
készített Gyenis Tibor (Hobbigénsebészeti példatár, 
2000, 2001.). A város parkjait szcenírozta, rendezte 
be a címben megadott, manierisztikus elvek szerint. 
Gyenis úgy viselkedett, mint az a múlt századi 
fotográfus, aki a teljes illúzió kedvéért ugyan esőerdőt 
varázsol a műterembe, ám -  afféle logikai dupla
csavarként -  ebbe a „szép” természet igényével meg
jelenő látványelvbe mindig valami hibát, a róla való 
gondolkodást kifacsaró formulát kever. Gyenis így 
aztán nem a képet manipulálja, hanem a valóságot; 
ezt rögzíti a negatívon. Szabics Ágnes a fotót 
díszítőelemként alkalmazza a város semleges pont
jain -  csatornafedőkön, kábeldobozokon -  amiket 
az ember különben pillantásra sem méltat. A ready 
made-ként kezelt tárgyakat és helyszíneket az 
abszurd díszítéssel emelte ki a környezetből. 
Mindehhez a mintázatot a város „saját anyagából” 
vette, hogy a virágágyásokról készített közeli 
felvételeket maszkolta az említett talált tárgyakra. 
Kokesch Ádám (I am here, You are there, 2000) 
személytelen kamerával, anti-fotósorozatot készített 
a városról. Kizárólag olyan, arctalan helyszíneket 
fényképezett, amelyek a várostól éppen a jel
legzetességet vonják meg, egyúttal megkérdőjelezik 
azt is, hogy egy település karakterrel rendelkező, 
történeti képződmény lenne. A látvány ilyen kiemelése 
kódolható az ipari civilizáció kritikájaként éppúgy, mint 
a művész nem minden iróniától mentes 
vonzódásaként a tiszta formákhoz. Gerhes Gábor 
(Atom a városban, 1997) korszerű megfogalmazással 
élve „médiatudatosan” alkalmazza a fotót (amelyet 
szkennel, számítógéppel manipulál, rajzzal egészít ki 
stb.) Ez jobbára ürügy arra, hogy Paks atomvárosként

elhíresült új központjába egy emblematikus comics- 
figurát helyezzen. Komoróczky Tamás a Komoly-fej- 
sorozatán l-V. (1997) a személyiség megkettőzésének 
bizarrabb példáival él. Saját fejének kaucsuk változa
tával (mint a telep időtartamára kiválasztott élet
társsal) hozza helyzetbe a képteremtő fantáziát. Vogl 
Filemon (Munkám árnyéka, 1998) a Duna vizét érint- 
kezteti fényérzékeny papírral, ezáltal teremt szi- 
nesztéziás összefüggést tapintható és látható volu
menek között. Keserue Zsolt fotói is (Időzavar l-IV., 
1998) különböző felületek egymásba játszásának 
lehetőségeit feszegetik, ám szigorúbb, didaktikusabb 
formában. Keserue feltételezése szerint az átlátszat
lan anyagok (itt: számok papírkliséit) a fotografikus 
eljárás során transzparens közeggé válnak. A számok 
sziluettje különböző színdinamikai variációkban a fel
cserélhetőség, a lassú áttűnés gondolati fázisait 
teszik vizuálisan megragadhatóvá. Szabó Dezső 
installált fotóján (Cím nélkül, 1997) egy fényárban 
úszó benzinkutat látunk, amely alatt kis polcon 
petróleumlámpa égett (merthogy a folyamatot már 
nem, csak a végeredményt láthatjuk). A láng lassan 
és egyenletesen kezdte bekormozni a képet és eltün
tetni a valóság mátrixát a szem elől. Szabó gyengéd 
„képrombolása” ez, megmutatni, majd eltüntetni 
a képet, visszavarázsolni valamiféle fotó előtti, 
monokróm állapotba. Konceptuális indíttatásúak 
Eperjesi Ágnes fotogramjai (Cím nélkül, 1995). 
Installált fotónak is nevezhetnénk, ám a látvány 
rögzítésénél fontosabb az elgondolás. Eperjesi mindig 
is idegenkedett a valóságot leképező fényképtől, ezért 
a látványt előhívó anyagokhoz fordult. Ennek a gon
dolatkísérletnek az egyik állomása, amikor plexi 
vonalzók mércéjét nagyítja fotoemulzióval bekent fa 
lécekre (a tér három tengelyét megjelenítő sarokre
liefekre), amelyeknél az egységes mérték a nagyítás 
mértékének megfelelően más és más lesz. Az 
egységes mértékrendszert (az egyezményes reali
tást) kikezdő gondolatot Eperjesi minimális gesztussal 
képes megjeleníteni. Veress Zsolt (Nemes Csaba) 
a Szív (l-IV., 1997) sorozatában röntgenképek 
elmosódott szívárnyékaihoz hasonló befoglaló formá
ba fotóz kisebb, kvázi magánáhítatra szánt képeket. 
Különböző formai és tartalmi analógiákon keresztül 
szakrális élményekhez közelíti az „egyszeri" felvé
teleket. (A kitakarás-elrejtés, jelenlét-távoliét tematikus 
párhuzamaként említhető a Hiányzó toronyórák című 
sorozat.) A tudományos, több áttételen keresztül 
érvényesülő, festői felületeket létrehozó fotografikus 
látás érvényesül Várnai Gyula és Pál Csaba munkáin.

Nem térek ki külön a fotó dokumentatív célú 
használatára, ennek klasszikus példáját mutatják 
a Pécsi Műhely performanszait és land art akcióit 
rögzítő fekete-fehér fotók.

Ami kimaradt -  van ilyen jócskán -  az szeren
csére követhető a Paksi Képtár katalógusaiban.
A legutóbbi (Csontó Lajos jellegzetes, intézményre 
szabott dizájnja) jubileumi-reprezentatív katalógus 
áttekinti a képtár történetét, több reprodukciót és 
a műtárgyak teljes listáját adja. A katalógust jegyző 
közreműködők listájából sajnos kimaradt: a műtárgy
jegyzéket, és az ehhez nélkülözhetetlen adatbázist 
Bognár Inke, a Janus Pannonius Múzeum munkatár
sa készítette el, nevét nem lenne illő elhallgatni.
A születésnapok alkalmával emlegetett fordulópont 
vagy válaszút, remélem, csak retorikai fordulat az 
optimista folytatás reményében. Mert Paks város 
hírnevének és rangjának hosszú távú garanciája 
a Paksi Képtár lehet. Isten éltesse sokáig! ■ 1 2 1 2

1 Németh Lajos: A kortárs művészet megújulásának lehetőségei.
In: Gesztus vagy alkotás, MTAMKI Bp., 2001., 308-318. o.

2 Németh a nagyobb „történeti" művésztelepekre hivatkozik, 
Nagybányára, Gödöllőre, az újabbak közül a Villányi szobrásztelepre 
és szimpóziumra. Uo. 318. o.
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G. Büchner: Danton halála 
Pécsi Nemzeti Színház 
2002. január 18.

Az e lőadás p laká tjá t 
M o lnár Tam ás te rvezte

A Pécsi Nemzeti Színház vezetése nemrég fiatal 
rendezőt szerződtetett állandó rendezői státusba.
A Székely Gábor vezette Új Színházban nevelkedett 
Hargitai Iván szerepe az eddigi pécsi koncepcióval -  
előadásokra szerződtetni a megfelelő nagyágyúkat 
a megfelelő posztokra -  szemben feltételezhetően 
valamiféle rendezői ízlésvilág, iskola megteremtése 
lenne. Mint ahogy Székely Gábor és Zsámbéki Gábor 
voltak évtizedekig a budapesti Katona József 
Színházban, vagy Babarczy László és Ascher Tamás 
a Kaposvári Csiky Gergely Színházban. Például. 
Hargitai nyilván a társulatban betöltött szerepénél 
fogva fontos, hangsúlyos úgynevezett „vivődarabok" 
rendezését kapta feladatául. A Danton halála sem az 
a jelentéktelen kísérletező kamaradarab, melynek 
bukása, vagy visszhang nélkülisége legfeljebb az 
előadás létrehozóinak személyes tragédiája, fájdalma 
lehet.

A Danton halála grandiőz előadás. Kitárul 
a nagyszínpad, a szereplők belakják a fedett zenekari 
árkot, az előszínpadot, a nézőteret s még némely 
oldalpáholyokat is. Egyszóval az egész rendelkezésre 
álló teret. A díszletfalak kitöltik a teljes belmagassá
got, a királysággal megdöntött, elkergetett nagypol
gárság egykoron fényűző szalonja falait a forradalom 
eszméinek graffiti-i „díszítik", a többi díszletelem 
inkább stilizált, mint valóságos funkciójában van jelen, 
minden bútor sarkára görgőt szereltek, amelyek így 
inkább a gördülékeny színpadképrendezést, mint az 
illúzió tökéletes megteremtését szolgálják. A több- 
funkciós lepel, mely gyakorlatilag a színpad 
alapterületével azonos hatalmas vászon, a díszlet 
nagy trouvaille-ja, melyen a nagy francia forradalom
nak, a XVIII. század legvéresebb, legösszetettebb 
szabadságharcának eszméit tartalmazó -  Az emberi 
és polgári jogok nyilatkozata olvasható.

Nincs annyi színész a világon, amennyi egy ilyen 
monstre produkcióhoz szükséges -  gondolhatnánk.
És van annyi színész, amennyi egy ilyen monstre pro
dukcióhoz szükséges. De ami a legszembetűnőbb, az 
nem is a mennyiség, hanem inkább a minőség. Saját 
rendező, saját színházában, saját színészeivel -  az

Történelmietlen

Danton
egy kivétel talán a régi pécsi egyetemista, később 
kaposvári színész, ám jelenleg Debrecenből importált 
Ottlik Ádám. (Talán mire e sorok napvilágot látnak, 
már ő is pécsi társulati tag.) És a hajdani kommunista 
bányászhedonizmus áldozataiként hajléktalanná vált, 
és a Pécsi Nemzeti Színház által átmenetileg befo
gadott JESZ-es fiatalok. Némelyikük nem először, sőt 
egyesek állandóan (Köles Ferenc, Tóth András) 
szereplői a nemzeti teátrumnak. A többiek pedig 
a NÉP. A nép, mely az itt elénk tárt értelmezésben 
inkább a csőcselék fogalmát meríti ki, artikulálatlan 
üvöltözés, kaotikus rohangálás, beszédhibás, gyakor
latlan, betanult mondatok végszóra való bekiabálása, 
se nem elsöprő, se nem magával ragadó, még csak 
nem is elutasítandó. Inkább csak zavaró. Az előadás 
első húsz perce, a prepozíció olyan hektikusra sike
rült, hogy a végletekig unalmas, dogmatikus 
Robespierre megjelenése (Fillár István) felüdítő szín
folt. Olyan, mint amikor a vasárnapi szieszta idején 
a szomszéd szereli a kocsiját, s a túlpörgetett motor 
végre leáll -  megnyugszanak a kedélyek a nézőtéren 
is. Pedig mindenki minden tőle telhetőt megtesz 
a legjobb tudása szerint, csakhogy ez kevés. Kevés 
ahhoz, hogy a többnyire középiskolás diákokból, és 
odaadó pedagógusokból álló nézősereg valóban 
a viaskodó forradalom részesének érezze magát.
Pedig a világtörténelem egyik leghosszabban

lecke fiúknak

halála
elhúzódó forradalma éppen a legizgalmasabb sza
kaszába érkezett ezen a ponton, ahol Georg Büchner 
1835 elején megragadta az eseményeket, s öt hét 
alatt papírra vetette a számos történelmi dokumentu
mot, idézetet tartalmazó drámáját. Büchner maga is 
forradalmi alkat volt. Az ifjú orvostanhallgató igazi 
radikális eszméket vallott a feudális német viszonyok, 
a korabeli ködös liberális szónoklatok ellen, a for
rongó Németországban. Francia jakobinus mintára 
republikánus érzelmű diákokból és mesterlegényekből 
megalakította az Emberi Jogok Társaságát, melyhez 
szövetségeseket is talált. Igazi szociális forradalom
ban gondolkodott. Ebben a közállapotok fölött elke
seredett világban a családi könyvtárban ren
delkezésre álló tengernyi irodalom közül a leg
gyakrabban fellapozott könyv a francia forradalom 
története volt. Eszméivel, forradalmi megmozdulá
saival Büchner is hasonló sorsra jutott, mint francia 
eszmei elődei. A letartóztatás elől menekülés, folya
matos bujdosás idején válik igazán íróvá, s ebben a 
társadalmi környezetben születik a Danton halála.

Büchner személyes érintettsége kiolvasható 
a műből. Hargitai kora merőben más. Az 1990-es 
taxissztrájkot leszámítva (egynapos séta a tiszta 
levegőjű Pécsett!) forradalomnak nyoma sincs a 
magyar társadalomban egészen 1956-ig visszalapoz
va. Azonban úgy, ahogy jelen sorok szerzője, úgy 
Hargitai és színésztársai (néhány idősebb szereplő 
kivételével) ezt sem tapasztalhatta meg személyes 
élményként. A mi kis XX. századunk, és az előző 
vége sem a forradalmak, mint inkább a politikai libikó
ka, a társadalom (a nép) fárasztása, s tökéletes 
közönyének kialakításának, megalapozásának 
időszaka.

így hát a Danton halála, még a Kikiáltó, a rezonőr 
szerepének beépítésével is (Büchner Woyczek című 
töredékes drámájából emelte át a rendező) -  érzé
keny talaj híján -  szárnyaszegett kezdeményezés. 
Talán 1993-ban, amikor Hargitai először megrendezte 
a Budapesti Kamrában az előadást még közelebb volt 
egy, ha forradalminak nem is, de reményteljesebb vál
tozások küszöbének emlegetett fordulat, ami mára, 
szinte tíz év távlatából csírájában kihalt. Hargitai ren
dezése minden bizonnyal érzi ezt, hiszen mellőz min
den aktualizálást, és ez előadásának fontos erénye. 
Ottlik Ádám, a Kikiáltó szerepében, pedig állandó 
jelenlétével, fricskáival mintegy görbe tükröt is mutat

R obesp ie rre  (F illá r István) figu rá ja  egyérte lm űbb, 
ő a rém ura lom  vé res  képvise lő je , 
az e rény és a bűn idea lizm usának egyetlen 
le té tem ényese, a te rro r szónoka.
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a színpadon történteknek, ha tetszik, távolítja az 
esetleges pátoszt, vagy éppen erősíti az emberi, 
személyes vonatkozásokat. Színpadi jelenléte nagyon 
fontos, egy kézben tartja a kusza előadást, fuvolajáté
ka megannyi szép pillanat (ez utóbbi, gondolom 
Weber Kristóffal közös érdem).

Nincsenek a korábban szokásos nagy ászok -  
vendégművészek -  a nagy szerepekre sem. A szín
ház két vezető művésze -  Baiikó Tamás és Fillér 
István a pécsi forradalom, s a Büchner darab két 
főszereplője. Hibátlan szereposztás. Robespierre 
(Fillér István) figurája egyértelműbb, ő a rémuralom 
véres képviselője, az erény és a bűn idealizmusának 
egyetlen letéteményese, a terror szónoka. Darabbeli 
figurája, akárcsak a valóságos történelmi alaké, 
kevésbé emberi, kevésbé átélhető és összetett, mint 
inkább eszmei ellenfeléé, Dantoné (Baiikó Tamás). 
Danton hús-vér ember Büchner darabjában, s Hargitai 
rendezésében még inkább, mint a történelemkönyvek, 
s a korabeli dokumentumok jellemzik. Danton élet- 
szeretete, a női ágyak, az éjszakai élet a Palais- 
Royalban, a féktelen mulatozás, a minden fölötti élet
igenlés már nem olyan egyértelmű. Danton menekül. 
Menekül a veszendőben levő forradalmi eszmék, és 
saját maga tehetetlensége elől. Baiikó figurája talán 
túlzottan is elbillen a magából kifordult, megcsömör- 
lött, részeg kábulatban élő Danton figurája felé, ezért 
erőtlenebbek azok a képek, ahol forradalmi eszméket 
kell kinyilvánítania, vagy éppen az erkölcscsősz 
Robespierre-rel kell szópárbajt vívnia.

A női szerepek hálátlanok a Danton halálában. 
Nem is brillíroz a pécsi hölgykoszorú. A három éjsza
kai hölgy figurája hozna kis színt a szokásos 
feleségszerepek mellé, ám közülük csak Melkvi Bea 
emelhető ki, aki önvallomásával -  melyet Balikóval 
való kettősük kapcsán láthatunk -  szép, megindító 
színpadi pillanatokat teremt. Ilyen szimpla feleségek, 
mint ahogy Gráf Csilla jeleníti meg Danton feleségét, 
nincsenek. A bájos színésznő erőtlensége szemnek, 
fülnek hihetetlen. Fábián Anita Camille feleségeként 
pedig minden modorosságot bevet, amely szerelmét, 
fájdalmát egyaránt hiteltelenné teszi, pedig korábban 
voltak a tehetséges színésznőnek jobb megmozdulá
sai is.

A pécsi Danton halála ebben a történelmietlen 
közegben az egyéni tragédiák drámája lett egy olyan 
grandiózus kivitelben, amely nemigen ad teret, 
lehetőséget az egyéni sorstragédiák szép íves kidol
gozásának. Jelzésszerű az asszony öngyilkossága, 
hipp-hopp ott terem Camille halálfélelem okozta 
őrülete. Pedig a néző szeret azonosulni. Ki-ki alkatá
nak megfelelően. Ha nem az eszmékkel, akkor 
valamelyik szereplő sorsával. A cizellált jellemfejlődés 
kidolgozása minden bizonnyal több időt és energiát 
vett volna igénybe, mint amit a szokásos hathetes 
próbaidőszak megenged. Talán egyedül a nagy for
radalmi találmány a guillotine-jelenet sikerült színházi 
értelemben hatásosnak. A nagy lepel végső funkciója 
a szép világításban maga a guillotine. A forradalmi fők 
expresszív hang- és fényhatás kíséretében hullanak 
mögüle alá. A hatást végül Ottlik fuvolaszólója fokoz
za. Kár, hogy az előadásnak kevés ilyen megrendítő 
pillanata van. ■

Rendezte: Hargitai Iván 
Díszlet: Kovács Yvette 
Jelmez: Kovalcsik Anikó 
Dramaturg: Dúró Gyózó, Jászai-díjas 
Zene: Weber Kristóf, Ottlik Ádám

Szereplők: Baiikó Tamás, Köles Ferenc, Harsányi Attila, Németh János, 
Lipics Zsolt, N. Szabó Sándor, Fillár István, Rázga Miklós, Pílinczes 
József, Ujláb Tamás, Széli Horváth Lajos, Vidákovics Szláven, Urbán 
Tibor, Bánky Gábor, Unger Pálma, Gráf Csilla, Fábián Anita, Simon 
Andrea, Tadits Ágnes, Melkvi Bea, Ottlik Ádám, Kovács Dénes, Tóth 
András, Domonyai András, Nagy Vera, Vidéki Péter, Bóta István, 
Csajághy Szabolcs és sokan mások

Gogol: A revizor
PNSZ Kamaraszínháza H I L B E R T  A N E T T E
2002. január 26.

Jellemek 
és jel-mezek

„Ne a tükröt átkozd, ha a képed ferde."
közmondás
(Gogol: A revizor)

Immár 166 éve, 1836-ban mutatták be először A revi
zort. Mégis, mikor olvassuk a szöveget, úgy érezzük, 
hogy van benne valami nagyon ismerős. Ahhoz 
viszont, hogy egy mai közönség számára átütő 
lehessen, kicsit át kell alakítani. Ez a darab talán 
sosem volt pusztán a kishivatalnokok szánalmas fel
nagyított rettegéseinek szatírája, sokkal inkább öniró
nia és gúnyolása a gőgnek, pökhendiségnek, kicsi
nyes szorongásoknak. Nem áll szándékomban ele
mezni a jelentések (át)alakulását az idők során, annyi 
azonban bizonyos, hogy a mi felfordult világunkban 
kis aktualizálással ez az alaphelyzet nagyon erős 
drámai erővel bír. A szorongások kivetítése másfelé, 
személyesítése hihetetlen megkönnyebbüléssel jár.
A jellemek átlényegítése jel-mezzé (jelekkel beháló
zott rendszerré, megfosztva személyiségétől a mási
kat). A meghatározhatatlan szorongás átalakul egy 
leküzdhetőnek tűnő félelemmé, amely ellen már lehet 
valamit tenni. A személynek, aki megtestesíti a ret
tegést, nem kell részt vennie az önámítás furfangosan 
alakuló játékaiban, sőt többnyire akaratán kívül keve
redik bele, mégis minden tette, szava jelként érkezik 
meg a másik felé, aki azokat beleilleszti folyamatosan 
alakuló rendszerébe. így folyamatosan elbeszélnek 
egymás mellett. A konfliktus erősödik és nincs 
megkönnyebbülés vagy megoldás, kiszakadás, 
hiszen a másik nem oldhatja meg azt a problémát, 
amelyet tudtán kívül nekiszegeztek, így elöbb-utóbb 
valamiképpen robbannia kell a gyülemlő feszült
ségeknek. Ez egy tragédia alapszituációja. Gogol 
viszont másképp veti föl, másképp beszél erről: 
nevetségessé teszi anélkül, hogy bagatellizálná, vagy 
elhárítaná a problémát. Ezt azzal éri el, hogy anya
giassá teszi az általa lefestett világot, ahol a hatalmi 
viszonyokat az szervezi, hogy kinek mennyi vaj van 
a füle mögött. Ez a mű remekül feszíti végsőkig a 
húrt, kiaknázva a helyzet mulatságos voltát, amennyi
ben mindez egy érdekek köré rendeződött, kiváltsá
gait féltő közösséggel esik meg. Tetézi mindezt azzal, 
hogy a személy, akit találnak maguknak, az első ide
gen, akit a titokzatos figyelmeztető levél után fellel
nek, egy léhűtő, éppen olyan, mint ők. Mindkét fél a 
túlélésre játszik, miközben az ellenkező oldalra hárít 
minden felelősséget. Ugyanazokat a módszereket 
használják. Hlesztakov előnye abban áll, amit róla 
hisznek, nem abban, ami ő valójában. Beburkolózik 
azokba a jelekbe, melyekről látja, hogy hatást vál
tanak ki. Nem tűnik föl azonban neki sem, hogy igazi 
jellemet tulajdonítanak neki. Azt hiszik, hogy különb a 
kisváros tagjainál, hogy ez a jövevény mindaz, ami az 
itteniekből hiányzik: nemesség, elegancia, távolság

Füsti M o lná r Éva és S im on A ndrea

a korrupciótól stb. Hlesztakov bálványukká válik és 
azáltal, hogy nem megvetően viszonyul a többiekhez, 
hogy bizonyos „ellenszolgáltatás" fejében „elnézi” 
a hibákat és így mondhatni megvették a tiszta lelkiis
meretet attól, akinek azt hitték, hogy volt. A közönség 
mulatsága részben az a tudás, hogy ő tudja, hogy ki 
kicsoda és átlát a helyzeteken, az embereken, többet 
tud, mint a szereplők. A mindent tudó néző kényelme 
áll szemben a hiányosan informált és tévedésekbe 
keveredő szereplőkkel.

Az előadáshoz ma már ez talán önmagában még 
mindig kevés lenne, a színpadra állítás követel valami 
többletet, ami működésbe hozza újra ezt a művet. 
Nem csak azért van erre szükség, mert 
feltételezhetően mindenki ismeri a darabot, hanem 
mert megengedi a közönségnek az eltávolodást.
Hogy hátradőljön a széken és nevessen azon, hogy 
egy orosz kisváros tisztviselői hogy pórul jártak saját 
butaságuknak köszönhetően. Az iróniával az a baj, 
hogy a valódi humor megértéséhez először érteni kell 
a visszásságokat és a csöppet sem humoros célzá
sokat. Azért nehéz aktualizálni, mert nem pusztán 
arról van szó, hogy áttegyük mindezt „maiba” és 
„ittenibe” (ami egyébként megtörténik a jelmezekkel, 
akár egy mai magyar faluban is lehetnénk), hanem 
hogy abból az orosz világból, azokból a gogoli kisem
berekből üssön át, hogy mennyire ilyenek vagyunk mi 
is. Ugyanezeket a dolgokat megtesszük mi is a 
magunk módján, csak akkor esetleg nem látjuk át az 
egész helyzetet ilyen tisztán, mint itt. Saját cselekede
teinket komolyan vesszük, de egy lehetséges kívülálló 
számára épp oly viccessé válhatunk saját gondjainkba
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temetkezve, azokból világot kovácsolva, akárcsak 
a polgármester.

Ez különösen érdekes ennyi idő távlatából, hiszen 
itt van egy régebbi szöveg (esetünkben régebbi és 
újabb fordítások), ahol maga a nyelv is kínál 
lehetőségeket. Bagossy László jr. (vagy Bodolay 
Géza?) élt is ezekkel és láthatóan sikeresen. Nem 
voltak erőltetettek, jó érzékkel pontosan ott hangzot
tak el és csattantak, ahol helyük volt. A közönség 
pedig értette, és mint cinkos, nagyokat nevetett 
ilyenkor. Ezek a „beszúrások" néhol csak szavak, 
néhol mondatok voltak, de jobban átformálták 
a jeleneteket, mint bármilyen nagyobb vagy 
látványosabb különbség. Volt, ahol fokozták a hatását 
egy előző megnyilvánulásnak, máshol váratlanul fel
bukkantak a szövegben és azonnal nevetést váltottak 
ki. Például a Rázga Miklós alakította Artyemij 
Filippovics Zemljanyika, a népjóléti intézmények 
főgondnoka, amikor elejtette a többieknek (együtt 
gondolták végig lehetséges bűnlajstromukat), hogy 
„ti is hozzánk jártok tüskézni”. Ez a sokfele mutató 
célzás (ahogy javarészt a többi is) cinkos fülekre talált 
a közönség körében. Ezek a véletlenszerű, spontán
nak tűnő megjegyzések lendületet adtak a darabnak, 
pörgőbbé tették a párbeszédeket és élővé az 
előadást. A nézők figyelme nem lankadt, mert nem 
jelentett semmit a darab ismerete sem, az utalások és 
megjegyzések újdonsága és ereje jól hatott. Ezek 
jelentőségét részben az adta, hogy többnyire némi 
gondolkodást'igénylő megjegyzések voltak és nem túl 
direkt, szájbarágós „beszólások". Ez, kombinálva az 
„eredeti” nyelvezettel, nagyon érdekes keveredést 
hozott létre.

Érdekes volt az Antal Csaba által komponált dísz
let, amelyben benne volt egy betonkeverő, kétoldalt 
felhúzott házfalak félkész állapotban, ablakokkal és 
ajtókkal, tetőgerenda a fejük fölött (arra egy ízben az 
Iván Alekszandrovics Hlesztakovot alakító Széles 
László föl is mászott), egy magas létra, vödör, zsákok 
stb. Mint egy építkezésen, de nem puszta illusztráció, 
mert hiszen minden valóságosan ott volt. A felhúzott 
falak és a betonkeverő is. Az épülő hely, ahol -  mint 
kiderül nem a kórház vagy az iskola épül, nem 
a kisváros fejlesztéséhez szükséges intézmények, 
hanem a polgármester háza. A nézőtér két részre 
osztott, mintha a közönség alkotná az utcát a házak 
között. Ezzel volt egy kis gyakorlati probléma, mert 
nem sikerült teljesen megoldani, hogy a játék két front
ra tagozódjon. Az egyik oldala a nézőtérnek kitüntetett

volt, talán a megszokás ereje miatt is és mert hátul 
(ahol a másik csapat néző foglalt helyet) ott volt 
középen a létra, amit nemigen használtak ki a játék 
során, leginkább útban volt, kerülgették. Valóban 
kevés hely volt a színészek számára a színen, mert 
viszonylag sokan kellett bezsúfolódjanak a kis térbe, 
amelyet lehatároltak a falak, és a kellékek is akadá
lyokat állítottak. Az általam látott előadáson ez okozott 
is egy kisebb balesetet, amikor Bezerédi Zoltán 
(Anton Antonovics Szkvoznyik-Dmuhanovszkij, 
polgármester) hátrálás közben belebotlott az egyik 
vödörbe és elesett benne. A darab menetében nem 
okozott fennakadást, hiszen akár lehetett volna része 
is, de ahogy a könyökéhez kapott, észrevehető volt 
egy pillanatra a fájdalom, a kizökkenés. Ez a térelren
dezés egyrészt beleillik a koncepcióba: a szereplők 
botladoznak, fennakadnak a tömeges jeleneteknél.
Ez az a jellemző tétovaság, amellyel keresik a 
boldogulásuk útjait. Másrészt viszont nem könnyű 
feladat folyamatosan szemmel tartani játék közben 
azokat az akadályokat, amelyekben fölbukhatnak.
A szereplők többnyire a két fal felé játszanak, ahon
nan érkeznek -  és amerre kimennek az emberek, 
vagy egymás felé fordulva, így küszöbölve ki a két
pontos nézőtér nehézségeit. Amikor azonban nem ez 
a helyzet, akkor gyakrabban mennek az egyik oldalra, 
ezzel felborítva azt a látszólagos egyensúlyt, ami 
központként a játék terének középpontját jelöli ki. 
Pedig az elrendezés egyrészt felveti a párhuzamot 
a cirkusszal és poronddal, másrészt pedig utal a 
szabadtéri komédiákra is, mindkettővel kitágítva az 
értelmezési lehetőségeket. Előbbire a középpontra 
felépített elrendezés, ahol mindig azt a személyt néz
zük meg automatikusan jobban, aki odaáll. Utóbbira 
pedig abban, hogy a díszlet lehetővé teszi, a nézők 
több oldalról láthassák az előadást, ne legyen három 
fal sem, amely elzárja őket.

Az első felvonásban van egy rész, ahol csikorog
va megjelenik egy emelvény, amely viszont visszautal 
az időben a görög színpadok felé, ahol a két szereplő 
(itt: a polgármester és Hlesztakov) dialógusa lezajlik. 
Ez a párbeszéd az egyik csúcspontja az előadásnak, 
nagyszerű az összjáték a két színész között, csak úgy 
vibrál a levegő. Széles László remekül játszik, 
Hlesztakovja kisugárzik a többiekre, valóban köré 
szerveződnek az események és ezt csak erősíti a 
szerep. Szerencsés választás volt ez a vendégjáték.

A többi színészre is jellemző volt a felszabadult 
játék, ez hatott a többiekre meg a közönségre is.

Jólesett nevetni azon, hogy a helyzet ismerős, és 
jólesett részesülni ebből a játékból. Kiemelném még 
Bajomi Nagy Györgyöt, aki egy kisebb epizódszerep
ben (pincér) jelent meg, de nagyon eltalálta a hanyag, 
kicsit túlstilizált figurát, igazi élmény volt nézni kis 
közjátékait Hlesztakovval.

Az előadás vége pedig mindenképpen 
meglepetés volt. A darab eredeti befejezése 
lebegtetett, azzal zárul, hogy bejelentik a revizor 
érkezését. Még szerepel Gogol instrukciója, hogy 
miképpen reagálnak majd (szó nélkül) a szereplők 
erre a bejelentésre. Bagossy László jr. lezárása 
merészen túllép ezen a lebegtetésen, amikor egy 
puskalövéssel leterítik a megjelenő revizort. így 
egyrészt marad a tehetetlenség, a megalázottság, 
kihasználtság dühe, amely hirtelen jelenik meg, 
miután ráébredtek arra, hogy saját tévedésük tette 
azzá Hlesztakovot, aminek nézték. Másrészt viszont 
furcsa érzés a nézők oldaláról, hogy mit lehet kezdeni 
azzal, hogyha egy darab, amelyen eddig derülni 
lehetett, hirtelen tragikussá válik. Ráadásul a váltás 
radikális: nagyon erőssé teszi a gyilkosság a darab 
végét, nem lehet mit tenni, megfagy a levegő. Pofon 
a nézőtérnek. Más, mint amire számított, akár 
ismerték a darabot, akár nem.

De valószínűleg van egy pont minden önámítás
ban is (talán kell is hogy legyen), ahol elcsúszhat, 
ahol kizökkenhet, ahol kiderülhet, hogy az ember 
magában dédelgetett hazugságai, amelyeket 
másokkal igazol, nem igazolhatók semmivel. 
Nevethetünk válságokon, konfliktusokon, vívódá
sokon, de az élet összeomlásán már nem. ■

Rendező: Bagossy László jr.
Bodolay Géza fordításának felhasználásával 
Szereposztás:
Anton Antonovics Szkvoznyik-Dmuhanovszkij, polgármester: Bezerédi Zol
tán Jászai-díjas •  Anna Andrejevna, a felesége: Füsti Molnár Éva Jászai- 
díjas •  Marja Antonovna, a leánya: Simon Andrea •  Luka Lukics Hlopov, 
tanfelügyelő: N. Szabó Sándor •  Ammosz Fjodorovics Ljapkin-Tyapkin, já
rásbíró: Krum Ádám •  Artyemij Filippovics Zemljanyika, a népjóléti intéz
mények fógondnoka: Rázga Miklós •  Iván Kuzmics Spekin, postamester: 
Stenczer Béla •  Pjotr Ivanovics Dobcsinszkij, helyi földbirtokos: Bánky 
Gábor •  Pjotr Ivanovics Bobcsinszkij, helyi földbirtokos: Lipics Zsolt •  
Iván Alekszandrovics Hlesztakov, pétervári tisztviselő: Széles László •  
Oszip, a szolgája: Urbán Tibor •  Hrisztyian Ivanovics Hübner, járási or
vos: Weber Kristóf •  Sztyepan lljics Uhovjortov, rendőrkapitány: Pilin- 
czes József •  Gyerzsimorda, rendőr: Köles Ferenc •  Abdulina, kereske- 
dóasszony: Tadics Ágnes •  Miska, polgármester szolgája: Benyovszky 
Tamás •  Egy pincér: Bajomi Nagy György

Díszlettervező: Antal Csaba 
Zene: Weber Kristóf 
Jelmeztervező: Földi Andrea

Bezerédi Zoltán
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Egressy Z.: Sóska, sült krumpli
Pécsi Harmadik Színház B A L O G H  R Ó B E R T
2002. január 11.

Szophoklész bevezette 
a harmadik színészt
Vincze János rendezésében egy újabb kortárs művet 
láthattunk. A Pécsi Harmadik Színházban ment már 
jobb darab (etalon: Mrozek: Tangó), sőt jobb előadás 
is (etalon: Kornis Mihály: Halleluja).

Vincze hűséges színészeihez, Lipics Zsoltot és 
Fillér Istvánt láthattuk már az elmúlt évek produk
cióiban testhezállóbb szerepkörökben. Egressy Zoltán 
darabja a drámák tragikus látásmódjának eltűnésével 
függ össze. így lehetséges, hogy emblematikus 
helyszínné változik a bírók öltözője, fullasztó, meg
nyomorító szerencsétlenségből fakadó, aprócska 
tragédiákkal, ám az öltöző falait messze túlnövő 
kataklizmákkal akar szembesíteni minket az előadás. 
A köznapokban megnyomorodott lelkek pótcselekvése 
a szorongás által válik tragikusra hangolná, s jut el 
a „semmi sem változik” állapotba. Ez is egy Vincze- 
előadás, a tipikus előadásgyár jelleggel szemben 
színészterápia folyik, apró játékelemek, szerepépítés, 
az egyéniség domborodik ki... de most nem történik 
semmi különös. Nem rossz előadással van dolgunk, 
csak átlagossal. Fillár, mint lepukkant partjelző vadiúj 
bakancsban, jó farmerben érkezik, majd egy szál, 
vakító fehér alsógatyában flangál fel-alá, így nehéz 
elhinni, egyedül nyomorog, gyerekeit hétvégén sem 
tudja látogatni. A három, nem igazán vonzó alkatú 
férfi vállalja testét, ki-ki, amilye van, azt, az ó-lábát, 
rengő háját, fityegő nemi szervét, vagy csupasz seg
gét tárja a nagyérdemű elé. Mindhárom karakter 
közhelyes: a dörzsöltnek látszó szerencsétlen, a 
nyomuló szerencsétlen és a szegény szerencsétlen. 
Mindhárom figura vesztésre áll. Ők modellálják a mai 
környülállást. A meglepő talán az, hogy a Művésznek 
(II. Partjelző: Széli Horváth Lajos) csak műkedvelő 
zengeményekre futja, és hogy mindezen felül alko
holista. A szent dolgok majdhogynem valami vicces 
demagógia jelszavaiként vesznek el az öltözői peri
férián, mindenki kicsinyes, bosszúálló, álnok, meg
alázó és megalázott, szenvedélybeteg és hazudozó, 
s tehetetlenségében a létezésen borong. Egyetlen 
tiszta kép menti meg az előadást, a rendező záró 
látomása: az öltözői tükör áttetszővé válik, s a három 
egymást nyomorító nyomorult ember meztelenül áll 
a zuhany alatt, a gőzben egyenlők, testvériek, nyu
godtak. Tehát: csak a zuhany alatt, a kollektív végső 
megnyomorodás után van esély a majdhogynem 
isteni kegyelemnek tűnő nyugalom elérésére ezen a 
kies periférián. Ez volt az egyetlen nagybetűvel írható 
Színházi Pillanat. Minden más csak színházi volt. 
Érthetetlen ordítozás (lett légyen szerzői instrukció), 
önmutogatás-számba menő meztelenség (érthetetlen

A három, nem igazán vonzó alkatú férfi vállalja testét, 
ki-ki, amilye van, azt... (Széli Horváth Lajos)

miért csak a Művész figurája vonul anyaszült mezte
lenül zuhanyozni, nem természetes, ahogy végiglejt, 
félig a közönség felé fordulva). Ordító pénzhiány 
mutatkozott meg a díszleten. Az egyetlen igazi ötlet 
az átvilágítható tükör. De nincsen baj, az előadás 
azért még működik, nevet a közönség az 
öltözéseken, nevet a krémezésen, nevet mindenen, 
ahogy a szöveg húzza, vonja magával.

Azt, hogy milyen helyzetben vannak a kortárs 
magyar drámát játszó színházak, nem tudom, de azt, 
hogy a Pécsi Harmadik Színház milyen helyzetbe 
került, az látszik. 2001 decemberétől a „három
négyszereplős” sorozat (idesorolható a Kvartett, a 
Szappanopera, az Elnöknők és a Sóska, sült krumpli) 
aktuális előadását tekintheti meg az érdeklődő néző.
A kortárs darabokat bemutató színház kérdéseket 
vet fel, alapvető dilemma, meddig hátrálhat még a 
nem-kommersz színház, meddig vonulhat vissza a 
periféria irányába. Az egyre kevésbé vállalható anyagi 
körülmények kényszere szülte kompromisszumaként 
jönnek létre sorban kamaraprodukciók. A színház 
születése játszódik le előttünk, csak visszafelé, egyre 
kisebb apparátust igénylő kamaradarabok követik 
egymást, a sort nyitó Kvartett diadalmas sikere 
(öt évadon át játszották, megvásárolta a Budapesti

Kamaraszínház, Finnországban képviselhette a mag
yar kortárs drámajátszást), még táplálhatta volna a 
tüzet, az Elnöknók és a Szappanopera is magában 
hordta a kiugrás lehetőségét, talán még a Sóska, sült 
krumpli is, de ez nem következett be. Miért? 
Végigkövethettük Vincze János elkötelezettségét a 
kortárs dráma irányában, ezzel együtt színházának 
perifériára tolódását is. Egy színház léte fontos dolog, 
függetlenül a színvonalától. A színház, mint intézmény 
több ezer éves múltja magában hordozza a szórakoz
tató, a szakrális, és az aktuális irányultságot. A Pécsi 
Harmadik Színházban a darabok egyszerre orvosi 
leletek és diagnózisok, a nézőtér tömött, tehát ez 
a nézőnek is fontos, nemcsak az alkotónak. A „három
négyszereplős” sorozat is rendelkezik egyfajta 
szerves világnézettel, amely összefüggésben áll 
a színház fontosságának, társadalmi presztízs 
szerepének megcsappanásával. Ennek nem 
esztétikai okai vannak, csupán a rendszerváltás óta 
eltolódott politikai hangsúlyból következik. Azonban 
Vincze János darabválogatását, és rendezői 
felfogását (hogy a színház a kor problémáira reagál) 
nem változtatta meg, legfeljebb kitűnő dramaturg 
lévén összevon egy-egy szerepet (jó példa erre 
a Tóték átdolgozása). Kisebbfajta túlzás azt állítani, 
hogy közönyös korban szereptévesztés a közönyös 
korhoz a közönyös korról szólni, mégis, ezt a 
szándékot rokoníthatjuk, a XIX. században elhíresült 
poétái szerepkör, a küldetéstudatos művészszerep 
ellehetetlenülésével. Ahogy az irodalomban felszá
moltak ezzel az attitűddel, úgy a színházban is szem
be kell nézni a küldetéstudatos mondani, üzenni 
akarás érdektelenségével, ahogyan erre nagyon 
helyesen Egressy Zoltán is törekedett. De a magyar 
színház túl mereven kötődik kialakult formáihoz, és ez 
a darab merevségében mulatságos. Mivel szeretjük 
a magyar színházat -  hiszen a miénk - , hát 
rámosolygunk. Megbocsátunk neki, mert mulatságos. 
Túl komoran néz ránk. Úgymond, magunkat tárja 
elénk. Tükröt tart, foncsorozottat vagy görbét, 
rózsaszínt és domborút, mint egy elvarázsolt kastély
ban. Komorsága tehát nem párosulhat mélységgel.
A létezésre éppen csak rákérdez, már másfelé fordítja 
a tekintetét. Vincze János rendezéseiben az ironikus, 
és önironikus bepillantás az alsóbb létkörökbe 
érzékelhetővé tesz egyfajta közös létélményt, léhasá
gunkat, groteszk mivoltunkat, közép-európaiságunkat. 
A színházra jutó pénzek láttán azon se csodálkoznék, 
ha jövőre Vincze János levezetné a színpadról 
a harmadik színészt. ■

Rendezte: Vincze János
Szereplők, Fillár István, Lipics Zsolt, Széli Horváth Lajos
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2002. január 17.

K O V Á C S  M Á R T O N

Kortárs balettest Támad a szél
Trafik
A Támad a szél -  Márta István zenéje -  talált tárgy.
A Káli-medence, de leginkább Kapolcs hangjai 16 év
vel ezelőtt: szél, eső, fűrészgép, emberek, madarak. 
Olyan világ, ahol az idő megállni látszik, ahol csak 
múlt és porladó állandóság van, ahol a jövő a 
belátható elmúlás. A fölvett hangok egy pillanatnyi, 
soha meg nem ismétlődő állapotot jelölnek. Márta 
István hangnaplója nem pusztán egy elmúló világ 
darabjainak rögzítése, hanem saját maga és 
zenésztársai reflexiói is erre a talált tárgyra. Ezek 
a reflexiók pedig ugyanúgy kiragadott pillanatai az 
időnek, mint Kapolcs hangjai. Mára múlt idejűvé let
tek. 1986 nyarának dokumentumai. Az idő lassan, 
de megváltoztatja a dolgok jelentőségét, súlyát. 
Kiszámíthatatlan, mi tudja örökre megtartani 
frissességét, s mi nem. Mi az, ami minden korban 
képes valami titkot tartogatni az embernek, és mikor 
tűnik el a varázslat. A Támad a szél mára elvesztette 
varázsát, de mindenképpen fontos kiindulópontja egy
fajta gondolkodásnak. Annak, hogy a múlt, a hagyo
mány miképpen értelmezhető és használható a 
magunk számára. Sebestyén Márta éneke, aminek 
hátterében egy idős néni recsegő hangja hallható, 
előre vetíti a Deep Forest népszerűvé és egyben fel
hígulttá vált stílusát. Balogh Kálmán cimbalomjátéka 
szintén a mostanában fölfedezett, mind ismertebb 
román-cigány muzsikát idézi, miközben sajátos 
improvizációt hallunk. Mindezek mellett szintetizá
torok, szaxofonok, gitárok hangjai keringenek, keve
rednek egy falu, a természet akusztikájával, amint 
egy vásárban mosódnak össze az emberek, 
ringlispílek, céllövöldék hangjai. A múlt zenei fel- 
használásának itt tetten érhető technikái mára 
ismertek, használatosak lettek, nem hatnak már az 
újdonság erejével, helyenként elhasználttá is váltak, 
amiről persze Márta István nem tehet. Az eredeti, 
1986-ban megjelent zenemű 35 perc, így a szerző a 
balett előadásához még 30 perc muzsikát komponált 
-  többnyire szintetizátorokra - ,  mely tisztes színházi 
zenének mondható. Nem tolakszik előtérbe, de kel

lően hatásos ahhoz, hogy megfelelő színpadi szituá
ciókban használható legyen.

Egerházi Attila számára is talált tárgy a Támad 
a szél. Olyan zene, mely lehetőséget ad a játékra az 
időben az idővel. Nem Márta István által felvetett 
kérdésekre keresi a választ, hanem múlt és jelen, 
álom és valóság személyes viszonylatait próbálja 
körüljárni, egy férfi álmain keresztül. Az álom meg
foghatatlan, titokzatos dolog. Tudatalatti világ, ahol 
minden lehetséges, de a legvalószínűtlenebb 
történések is előbb-utóbb kapcsolatba kerülnek a 
valós léttel. A színpadon is ez történik. Egy férfi és 
kedvese élik önfeledt életüket, miközben mind több 
ember veszi őket körül, s olykor a tömegben el is 
tűnek egymás szeme elől, majd újra találkoznak. Egy 
idő után alteregóik is megjelennek, akik akár szüleik 
is lehetnének, de jelenthetik a jövőt is, amint hosszú 
idő elteltével is ugyanúgy forgatják, kerülik egymást, 
mint a jelenben. A férfi egy alkalommal, kedvesétől 
elszakadva örömlányokkal találkozik, akik mind 
hevesebben csábítják, s végül egyikük sikerrel jár.
A férfi minderről megfeledkezve adja oda magát a pil
lanatnyi újat, csodát ígérő örömöknek. Itt ér véget az 
első rész.

A második rész elején újra fölkeresi az addig 
ismeretlen gyönyöröket adó nőt, de annak ruhájában 
kedvese jelenik meg. A férfi elbukott, s ettől kezdve 
kétségbe esve próbálja szerelmét visszaszerezni, aki 
azonban végleg szakít hűtlen párjával. A darab végén 
azonban dupla csavar bonyolítja a történetet. 
Egyrészt itt derül ki, hogy az egész csak álom volt, 
a férfi kedvese fölébreszti párját. Másrészt a lány egy 
levelet ad át a férfinak, melyben egy villogó, piros 
lámpa van, ami az álomban az örömlány szíve fölé 
ragasztva jelezte annak minden dobbanását. A férfi 
és kedvese végül békésen átölelve egymást ballag ki 
a színről.

A történet viszonylag egyszerű, egyenes vonalú, 
ugyanakkor számtalan absztrakt és epizódszerű 
jelenet teremti meg az egész darab irracionalitását. 
Megjelennek valóságból ismert figurák, mint a stilizált 
falusi mulatozó ifjúság, nagyvárosi örömlányok és 
olyan lények is, akiknek identitása, hovatartozása

nem meghatározható. Se nem pozitívak, se nem 
negatívak, viszont képesek az embert magukkal 
ragadni, egy képzeletbeli világban sodorni jóba, 
rosszba. Bármi megtörténhet a szereplőkkel, amihez 
minden színpadi eszköz adott is. Mondhatnánk 
gazdag előadás ez, hiszen a társulat bejátssza az 
egész színházat, az arra vállalkozó nézőket is bevon
ják a táncba. Az eredmény azonban felemás. Ahogy 
egy kedves néző a szünetben megjegyezte: „olyan 
ez, mint egy trafik”. Egy trafikban millió kisebb- 
nagyobb különböző tárgy kínálja magát az oda 
betérőknek. Mindegyiknek valamilyen titka, praktikája 
van arra, hogy őt válasszák. Illatok, színek, a 
legkülönfélébb minőségű anyagok, szerkezetek, 
hasznos és haszontalan dolgok férnek meg egymás 
mellett, mindig hívogató csillogásban. A sok 
érdekesnek tűnő tárgy között azonban kevés az, ami 
valóban igazi kincs.

A Pécsi Balett előadásában mindennek jel
legzetes színe, szaga, formája van, de az egyes 
alkotóelemek nem egyenletes minőségűek. A különb
ségek pedig szélsőségesek. Az alap a mozdulat, a 
tánc. Egerházi Attila remekül beszéli ezt az absztrakt 
nyelvet. Sajátos mozgásvilágot teremt, melyet majd
nem végig következetesen használ. Egyes pillanatok
ban azonban mozdulatokat alkalmaz, melyek idegenül 
hatnak környezetükben. A klasszikus, cselekményes 
balettre jellemző pantomim -  melynek elemei több 
alkalommal felbukkannak az előadásban -  itt idegenül 
hat és szükségtelen. Amikor az örömlány a férfit 
csábítja, jobb karját kinyújtva, mutatóujjának közis
mert gesztusával hívogatja választottját. Annak a 
nyelvnek, amit Egerházi beszél és tud, nincs, és nem 
is lehet szüksége ilyen szimpla segítségre, mankóra 
ahhoz, hogy kifejező legyen. A táncnak nem kell 
konkrétnak lennie. Itt annál is érvényesebb ez -  
minthogy egy álmot látunk, mely a lehető legjobb szi
tuációt teremti meg az absztrakció számára. 
Mindazonáltal az álom szürrealitása a darab előreha
ladtával mind konkrétabban követi a cselekményt, 
azaz a cselekmény kerül a középpontba az álommal 
szemben. Ez önmagában nem baj, de az előadás 
ettől egyre inkább egy nem túl izgalmas történet 
tisztes elmesélésére szorítkozik. így van ez még 
akkor is, ha időközben a nézők -  amint fentebb már 
szóltunk róla -  belekerülnek a játékba, amikor a férfi 
kedvesét keresi egy vásári forgatagban. A rivalda 
átlépése, a nézők táncba hívása színházi szempont
ból mindig izgalmas, mert kiszámíthatatlan, téttel bíró 
pillanat mindenki számára. Nem lehet tudni, ki mikép
pen reagál az adott szituációra. Nyilván minden este 
más és más élmény, tapasztalat éri nem csak a 
nézőket, de a táncosokat is. A Pécsi Balett táncosai 
jó partnerei közönségüknek. Természetesen és ked
vesen invitálják a nézőket, kellemesen el is beszélget
nek velük, miközben a színpadon együtt lépegetnek. 
Ezek a pillanatok olyan dolgok egy trafik sűrű polcain, 
amelyeket mindig szívesen vesz az ember. A fent 
említett vásári forgatagban vannak kevésbé sikerült 
pillanatok is. Egy székely kapun át érkezik „az ifjú 
nép”. Bolondoznak, egymás fenekére csapnak,
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kalapokkal ügyeskednek. Sok mozdulat utal itt is 
a pantomimre, miközben a játékstílus a népszín
művekre, még inkább a hetvenes évek népi 
táncjátékaira, színpadiasságára emlékeztet. Maga 
a „nép" sokkal csavarosabb eszű, érdesebb és 
kegyetlenebb, még a humorában is. 
Eszközhasználatában pedig különösen. Nem a 
konkrét figurákat érdemes megtanulni tőlük, hanem 
gondolkodásmódjukat. Itt a színpadon végtelenül 
leegyszerűsített, közhelyes formában jelenik meg az 
úgynevezett hagyomány. Ezt erősíti a stilizált székely 
kapu is. Mint szimbólum erősen elhasználódott, 
stilizáltsága erőtlen ahhoz, hogy rafinált jelentéssel 
bírjon, hogy igazán hasznos legyen a játékban.
A többi díszletelem ugyanolyan vegyes képet mutat, 
mint az előadás egésze. Szépek és jól használhatóak 
a táncban az asztalok, és a léckerítés is. Az ajtó 
viszont kihasználatlan marad. Szépek a háttérleplek 
zuhanásai, ugyanakkor értelmezhetetlen a rajtuk 
látható három grafika jelentős minőségbeli különb
sége. Az első kettő különbözik egymástól stílusában -  
az első egy szikár grafika, mely többféleképpen 
olvasható formákból áll, a második barlangrajzokra 
emlékeztető kis emberfigurákat ábrázol - , mégis 
közük van az előttük zajló játékhoz, s egymáshoz is.
A harmadik rajz viszont a hetvenes években népszerű 
Galaktika című sci-fi magazin futurisztikusnak tervezett 
képeit idézi, amelynek világa messze esik mindattól, 
amit egyrészt modernnek, másrészt színpadra való
nak lehet nevezni. Persze a színpadon minden lehet, 
ha igazolni tudjuk. Itt ez nem sikerült, még akkor sem, 
ha a romlottságot, de még inkább az álmok szürreali- 
tását volt hivatott kifejezni. Egyszerűen azért, mert 
a körülötte levő tárgyak, játékelemek, a zene, a tánc 
mind elüt e grafika szellemiségétől. Persze a 
képzeletbeli trafikban ennek is helye van, élénk 
színével mindenképpen feltűnést kelt.

Mindezek mellett az előadás végig lendületes, 
amelyben nagy része van a technikailag egyre maga
biztosabb táncosoknak. Annak ellenére, hogy a szám
talan unisonóban nem egyszerre mozdulnak, 
ugranak, fordulnak. A bonyolult mozdulatsorok 
egyidőben, hajszálra egyformán való eltáncolása -  
sokszor nem metrikus zenére -  talán az egyik legne
hezebb táncos feladat. Végtelen koncentrációt, 
gyakorlást igényel, igazi jelentősége a hiányában 
mutatkozik meg. Még a tökéletes előadásmód sem 
biztos, hogy képes az előadás szempontjából 
lényeges kifejező erőt teremteni. Ha egy forma, kom- 
pozíciós elem túl sokszor jelenik meg, saját erejét 
gyengíti.

A társulatból ezúttal kiemelkedett a lány 
szerepében Szigeti Oktávia energikus, plasztikus, 
intenzív jelenléte. Képes magával ragadni partnereit, 
akik méltó társai az előadásban. A képzeletbeli trafik 
legfurcsább figurája az a szakállas, szemüveges 
ember, aki farmernadrágos társával váratlanul föltűnik 
egy jelenetben, és a már fölöslegessé váló díszlet
elemet -  egy asztalt -  praktikusan igyekszik kivinni 
a színről. Civil a pályán.(!) Az ilyen jellegű technikai 
feladatokat színházi módon meg lehet oldani ahhoz, 
hogy ne veszítsük el egy pillanat alatt illúzióinkat.
A minimum, hogy valamilyen jelmezt adjanak a kel
lékesekre, de egyben ki is lehetne használni színpadi 
jelenlétüket, jellegzetes cipelő mozgásukat táncossá, 
de mindenképpen színpadivá koreografálva.

Egy trafik lehet jó hely, ha a millió kisebb-nagyobb 
tárgy egy elvarázsolt világot tud teremteni a tulaj
donos gondos keze, éles szeme, esze és ízlése által. 
A megújult Pécsi Balettnél érezhetően sok minden 
adott ahhoz, hogy a birtokukban levő tudásból, tehet
ségből valódi kompozíció szülessék, hogy trafikjukba 
mindig érdemes legyen betérni.

Bazár
A Pécsi Balett Támad a szél című előadásának 
műsorfüzete egyszerre idéz egy falusi bazárt és egy 
hirdető újságot. Nincs egységes stílusa: egy oldalon 
hat-hét betűtípust használnak a tervezők, amitől 
zavarosak és áttekinthetetlenek a szövegek. A fotók 
érdektelenek, sokszor rossz pozícióból fényképezi 
Szebeni András a mozgó táncosokat. így egy-egy 
mozdulat lényegét, erejét veszítve kerül a szemünk 
elé. Nem adja vissza mindazt az invenciót, energiát, 
amit a színházban esetleg átélhetünk. A címlap 
grafikája pedig a hajdan volt Lúdas Matyi újság 
sematikus rajzait idézi. Semmi köze nincs a darab 
szellemiségéhez. Az udvariaskodó szövegekből 
keveset lehet megtudni az előadásról, annak hát
teréről. Viszont hosszasan olvashatjuk Márta István 
kitüntetéseinek listáját. Mindennél sokkal izgalmasabb 
lenne megtudni például a darab és a zene 
keletkezésének történetét. Ez a műsorfüzet sem 
a megújult Pécsi Balettnek, sem a tervező Alexandra 
Kiadónak, de a szponzoroknak sem jó reklám. ■

Koreográfia: Egerházi Attila 
Zene: Márta István 
Táncolják:
Szigeti Oktávia -  Venekei Marianna, Czebe Tünde, Daczó Eszter, Hucker
Katalin -  Csenkér Bernadett, Nagy írisz -  Tóth Larissa, Spala Korinna,
Vörös Henrietta -  Fülöp Nóra, Túri Dorottya, Fodor Zoltán -  Valkai Csaba
Csanád, Pataki Szabolcs -  Csöppös Márton, Vincze Balázs -  Szalka
Krisztián, Kéri Nagy Béla -  Nagy András, Dér Dalida -  Uhrik Dóra,
Lencsés Károly -  Lovas Pál
Díszlettervező: Csík György
Jelmeztervező: Andrea T. Haamer
Fénytervezó: Kovács Gerzsen Péter
Színpadkép: Egerházi Attila
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Jellegzetes bohém figurája közismert a mű
vészvilágban. Pécsi születésű és mindig is 
ezer szállal ide kötődött, a Művészeti Szak- 
középiskolában, de Pozsonyban, Bécsben 
is tanult, sőt Lengyelországban Witold Lu- 
toslawski kurzusát is hallgatta. Olyan mo
dernkori reneszánsz embertípus, aki mindig 
is a kortárs művészet új útjait járja.

Weber Kristóf
zeneszerző

— Rengeteg mindennel foglalkozol: 
zeneszerzés, muzsikálás, színjátszás, 
képzőművészet, írás, sőt még építészet is. 
Elsősorban minek tartod magad?

— A zeneszerzés a fő tevékenységem, 
azokat a gondolatokat/gondolatrendszereket, amikről 
véleményem van, vagy valamit közölni kívánok,
a neveltetésem révén zenében próbálom megfogal
mazni. Ám 43 évesen is kétségbeesetten keresem 
az önkifejezés szabadságát, ez az oka, hogy más 
művészeti területekre is kitérek, mert zeneszerzőként 
nem vagyok szabad, ugyanis meg kell felelnem 
a megrendelők elvárásainak. Ez sok esetben gátakat 
jelent, de előfordul, hogy magam állítok fel ilyen 
akadályokat, és azoknak kell megfelelnem. Valójában 
a zeneszerzés az én esetemben nem egy önkife
jezési mutató, mert sokszor nem úgy szerzek zenét, 
mint amit szeretnék hallgatni, vagy alkotni. Az 
véletlen, hogy egy-két képzőművészeti alkotásomat 
publikálták, öröm és szerencse, hogy megjelent az 
egyik legrangosabb képzőművészeti folyóiratban, 
de igazából nem könyvelem el sikernek.

— A képzőművészekkel való kapcsola
tod honnan ered, hisz a mai fiatalabb generációval 
is kontaktusban vagy. Néha közösen alkottok, 
legutóbb pl. a Jakabhegy projekten is részt vettél.

— Mint vizuális alkatnak, borzasztó erősen 
kapcsolatot kell tartanom képzőművészekkel. Ahogy 
le tud nyűgözni egy kottakép, úgy egy festmény, egy 
szobor, bármilyen látvány. Meggyőződésem, hogy az 
élet a látástól, illetve a fénytől szép, és ugyanakkor 
ki akarom használni azt a rendkívül szerencsés 
lehetőséget, hogy Pécsett rengeteg képzőművész él. 
Gyerekkoromban a Káptalan utca 8-ban laktam,
a 6-ban pedig Martyn Ferenc, aki később költözött 
oda, döbbenten csodáltam a műveit. Nagyon fontos 
mesteremnek tartom Swierkiewicz Róbertét, aki 
valamikor Pécsett tanult, tőle sajátítottam el, hogy egy 
műalkotás arányait hogyan tudjam megtervezni.
Nálam a képzőművészeti érdeklődés sarkalatos 
kérdés, nem nagyon értem azokat az embereket, 
akiknél nem az.

— És az építészet?
— Huszonéves koromban a Műegyetem 

Bercsényi Kollégiumában laktam építészhallgatókkal 
és egy tervpályázatra én is beadtam egy tervet.
Az elég váratlanul ért, hogy bemutatták egy magyar- 
országi építészettörténeti kiállításon, de ezt azért sem 
tartom jelentős dolognak, mert az épület nem épült 
meg. A tokaji nyugdíjas plébánosnak a családi háza 
lett volna ez különböző követelményekkel, hogy 
közösségi hely legyen, ahol embereket tud fogadni és 
beszélgethet velük, legyenek vendégszobák, legyen 
pince, mert ugye Tokajban kell, az öreg nagy borász 
volt. Az sem nyújt semmiféle elégtételt, hogy a tervpá
lyázaton részt vett művek közül egyik sem épült fel, 
viszont a beadott terveket az építész szakma úgy 
kezeli, hogy a magyar építészettörténet része, s erről 
azt hiszem egy antológia is meg fog jelenni.

— Autodidaktaként tervezted az 
épületet, ami jellemző más dolgaidra is, hogy 
valami jót hozol létre anélkül, hogy felsőfokú 
képzésen sajátítottad volna el. Végigjártad 
önképzéssel, egyéb tanulmányokkal ezeket az 
utakat?

— Igen. Bár a zeneszerzésre nem 
szívesen használom az autodidakta szót, jóllehet sok 
mindent a zenében saját magam fedeztem föl, de 
azért engem tanítottak, még ha intézményi kereteken 
kívül is.

— Miért kezdtél kortárs zenével 
foglalkozni?

— Természetes, hogyha az embert a zene 
érdekli, akkor a mai kor zenéje is érdekli. A hetvenes 
években kezdett izgatni, hogy a ma élő zeneszerzők 
mit csinálnak, egyáltalán milyen szellemi áramlatok 
vannak -  ne feledjük, én akkor voltam tizenéves, ke
restem a helyem. Nyilvánvalóvá vált, hogy mi a zene 
célja: ugye az élet minőségének az emelése, és hogy 
ezt a mai korban hogyan tudom megcsinálni. 
Elengedhetetlen volt, hogy ugyanúgy megismerjek 
kortárs zeneműveket, mint régebbieket. Kortárs 
darabokkal főleg az Új Zenei Stúdió bemutatóin 
találkoztam, Budapesten Simon Albert, Vidovszky 
László, Sáry László, Jeney Zoltán, Kocsis Zoltán, 
Dukay Barnabás és Csapó Gyula koncertjein, és 
csodálkozva hallgattam, jé, ilyen is van? Nekem 
kamasznak ez akkor a zenei gondolkodás expanzióját 
jelentette. Elkezdtem tűnődni hogy mi az, amiben 
magam is részt tudok venni, meg tudom csinálni. 
Akkor még azt hittem, hogy a zeneszerzés a zenei 
önkifejezésnek, a személyi önkifejezésnek egy 
lehetősége, most már tudom, hogy nem az. Hamar fel 
kellett ismernem, hogy bizonyos pályákat be kell 
járnom, végig kell csinálnom ahhoz, hogy hitelesen 
tudjak működni. A 180-as Csoport folyamatosan nép
szerűsítette a kortárs zenét, s nemcsak egy fajtáját,
a minimalista, repetitív irányzatokat, hanem pl. ját
szották olyan darabomat, ami egyáltalán nem ilyen, 
a sajnálatosan fiatalon elhunyt pécsi dramaturg, Gűth 
János emlékére írt Gyász-zenémet. Pécsett tartották 
a bemutatóját, utána sajnos feloszlott a 180-as 
Csoport, így nem tudok további előadásáról, pedig 
úgy érzem, hogy méltó darabot sikerült írnom elhunyt 
barátom emlékére, de természetesen közel sem 
vagyok vele elégedett, mint ahogy egyik darabommal 
sem.

— Gűth Jánossal együttműködésed 
egyik dokumentumát -  „Kompozíció narrátorra és 
szintetizátorra” -  megtaláltam a Baranya megyei 
Fiatal Művészek Klubjának 1982-es „Ég -  Föld -  
Tűz -  Víz” kiadványában, önálló zenei estedről. 
Ebben a klubban olyan írókkal-költőkkel, mint pl. 
Csordás Gábor, Parti Nagy Lajos, képzőművé
szekkel, mint Jegenyés János üvegművész vagy 
Harnóczy Örs fotóművész stb. lehettél együtt.
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— Ennek dr. Orbán György a magyarázata, 
aki fiatal jogászként úgy döntött, hogy összefogja
a pécsi művészeket. Kiállítás-megnyitókon, irodalmi 
esteken szerepeltem saját műveimmel. Gűth János 
akkor még amatőr színész volt, nagy tehetségnek tar
tottam. „A játszma vége" Sámuel Beckett darab 
részletéből készítettünk adaptációt, tulajdonképpen 
egy szövegoratóriumot, amit aztán nem lehetett 
sehogy se bejelenteni a nemzetközi szerzői jogi 
törvények miatt. Tehát nem tudtuk Beckett szövegét 
felhasználni, a zenei rész pedig valamelyik hölgy
ismerősömnél elveszett...

— A korai nyolcvanas években eléggé 
mozgalmasnak tűnt az életed, mindenben részt 
vettél, akár alternatív zenei megmozduláson is,

többször beszálltál a Pécsi Underground Fórumba 
(P.U.F.) is. Formabontó kísérletként, hogy a nem 
szokványos popzene határait hogyan lehet tágí
tani? Vagy milyen szándékkal?

— Akkor voltam fiatal és a könnyűzene 
gyakorlása egy fiatal embernek szinte kötelező.
A nyolcvanas évek rockzenéje -  a Bizottságban is 
dolgoztam vendégként -  nekem zenélési lehetőséget 
adott. Akkoriban még rendszeresen gyakoroltam, és 
úgy tartottam magam zeneileg karban, hogy ilyen 
koncerteken is fölléptem. Azóta sem szégyellem ezt, 
de az ún. könnyűzenével már minden kapcsolatomat 
elveszítettem, illetve annyi még van, hogyha néha 
Lovasí András rám köszön az utcán, akkor természe
tesen visszaköszönök.

— Érdekes kör volt abból a szempont
ból, hogyha a Bizottságot említjük vagy a P.U.F.- 
ot, hogy ezekben képzőművészek zenéltek, tehát 
ez egy összművészeti kavalkád volt, s ebben 
rejlett talán a különlegessége is. Mennyire 
érzékelted ezt az attitűdöt, hogy nem sima 
popzenészek nyomnak valami slágerzenét?

— A könnyűzenét bizonyos szempontból 
értékelem és sokra tartom. Hisz amikor a vokális 
kultúra válságba került, a popzene fenn tudta tartani 
a vokalitás folytonosságát. Ugye teljesen irreális az a 
könnyűzene, ahol nincs frontember, ahol nem énekel
nek, bár erre is van példa. A másik, ami miatt sokat 
köszönhet a könnyűzenének az emberiség, hogy 
nagymértékben sikerült elterjeszteniük az elektronikus 
hangszereket. Ezt a komolyzenészek nem tudták 
elérni. A könnyűzenészeknél jelentkeztek olyan figu
rák, mint pl. Jimi Hendrix, aki még bal kézzel is úgy 
bánt az elektromos gitárral, mint Dávid Ojsztrah vagy 
kamaszkori nagy kedvencem, Gidon Kremer a 
hegedűvel, vagy Szvjatoszlav Richter a zongorával. 
Észre kellett vennem, hogy az elektromos hangszerek 
jelentős előtanulmányokat igénylő, virtuóz játékmódra 
lehetőséget adó komoly hangszerek, nem pedig 
olyanok, mint ahogy az akkori propaganda hirdette, 
hogy csak az a lényeg, hogy minél nagyobb zajt 
csapjanak. Ez is érdekelt, hogy a hangerőnek a 
kitágításával mit tud az ember kezdeni -  ezzel már 
Wagner is foglalkozott, hogy egy csomó zenészt 
odaültetett a zenekarba, de mégsem volt közel olyan 
hangos, mint pl. a hatvanas évek bármelyik rock
bandája.

— Ki az a kortárs zeneművész, aki 
leginkább fontos számodra?

— Elsősorban John Cage. Az a tevékeny
sége, hogy gyakorlatilag az időbe tudta tenni a vélet
lent, olyan jelentős paradigmaváltás a zeneszerzés
ben, mint Monteverdié, amikor a barokk polifóniából 
elkezdte a monódiát, vagy az ún. homofon komponá- 
lási módot kialakítani. Jellemző, hogy Cage-nek
a saját élete nem volt elég erre, hogy ezt a végletekig 
kidolgozza. Úgy éreztem, hogy ennek a módszernek 
a gyakorlásában mindenképpen van keresnivalóm. 
Hisz itt egy zenetörténeti váltásnak vagyok a tanúja, 
s ezt a korszakot élem meg, de úgy, hogy semmiféle 
kényszerítő hatást nem gyakorolt rám Cage, tehát 
zeneileg nem utánzóm, viszont ki tudok belőle indulni. 
Emellett még foglalkoztat C. G. Jung hatására a szink- 
ronicitás, illetve a zenei együtthangzás ontológiája.

— Vidovszky Lászlóhoz különleges 
kapcsolat fűz, hiszen tanulmányokat írtál róla, 
megjelent egy kötetetek tíz év beszélgetéseiből, te 
szervezted és vezényelted is Pécsett az ötvenedik 
születésnapi koncertjét, sőt a „Schroeder halála” 
című művéhez a zongora preparálását is te 
végezted... Hogyan alakult ki ez a szoros kapcso
latod az egyik legnagyobb kortárs hazai zeneszer
zővel?

— Igen egyszerű az oka: Vidovszky László 
Pécsre költözött. Elege lett a pesti életből vagy a jó 
ég tudja, hogy miért... Tehát itt kapott lehetőségeket, 
és gondoltam, hogyha ekkora ajándékot kapok az 
élettől, akkor nem hagyom ki, azonnal keresni kezd
tem a társaságát. Ugye én már a hetvenes években 
jártam a pesti koncertjeikre. Parti Nagy Lajos 
kérésére kezdtünk el beszélgetni, ami sorozatban 
jelent meg a Jelenkorban és később ebből állt össze 
a kötet. Rengeteget tanultam tőle és azt hiszem, hogy 
Pécs városa is igen sokat köszönhet Vidovszkynak 
és művészetének. Kezdve attól, hogy az itteni kicsit 
langyos és poros vidéki zenei életet megmozgatta, 
egészen addig, hogy az egyetemen egy művészeti 
kart sikerült alapítania. Egyáltalán, hogy az ideköthető 
munkássága elképesztő színvonal-emelkedést
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jelentett a helyi zenei közgondolkodásban. De 
ugyanakkor olyan ember, hogy pécsiként is -  már 
pedig ilyenek nagyon kevesen vannak európai hírű 
jelenség tudott maradni. Ne feledjük, hogy Olivier 
Messiaen-tanítvány és a világ különböző részein 
folyamatosan játsszák a műveit. Nagyon szerencsés
nek érzem magamat, hogy ez a kapcsolat ki tudott 
alakulni. Szinte kötelező volt az interjúkötet megje
lenése, már csak azért is, mert az utóbbi harminc év 
kortárs magyar zeneszerzéséről semmiféle írásos 
dokumentum nincs. Hiányosságot érzek a kortárs 
magyar zene publicitásában, valahogy még a szellemi 
elit sem tartja még saját magának sem fontosnak, 
hogy megismerkedjen ezzel. Csodálom ezeket a 
zeneszerzőket, hogy ennek ellenére rendületlenül 
írják a műveiket, sajnos többnyire az asztalfióknak, 
akárcsak én. Tehát benne van a pakliban, hogyha van 
egy gondolatom, és tudom, hogy én vagyok az 
egyetlen, aki ezt meg tudja írni, akkor is előre biztos 
vagyok benne, hogy az asztalfiókomba fog kerülni és 
csak reménykedek abban, hogy a halálom után pár 
száz évvel valaki ezt fölfedezi vagy előveszi. És 
akkor, mint kordokumentumot, felhasználják, de ez 
nagyon halvány remény...

— Aki figyelemmel kíséri a magyar szín
házi életet, rendszeresen találkozhat a neveddel, 
hisz több mint száz darabhoz írtál zenét. Ha csak 
a Pécsi Nemzeti Színház programjait nézzük, 
szinte mindegyik előadáshoz te komponálsz. Pl. 
olyan díjnyertes alkotáshoz is, mint a Pillantás a 
hídról, az utóbbi bemutatók közül a Danton halála, 
A revizor. Honnan ered ez az érdeklődés nálad?

— Megint Gűth Jánost kell említenem, aki a 
nyolcvanas években lett a Pécsi Színház dramaturgja, 
amikor Lengyel György idekerült színházigazgatónak. 
Ő hívta fel Lengyel figyelmét arra, hogy van itt egy 
zeneszerző, aki esetleg tudna színházi kísérőzenéket 
írni. Lengyel akkor megbízott, hogy készítsek zenét 
egy bábdarabhoz. Tetszett neki és innentől kezdve 
folyamatos a színházi zenei jelenlétem. Ebben az 
évadban -  most vagyunk a felénél -  már több mint 
tizet írtam: Nyíregyházán, Debrecenben,
Kecskeméten kettőt, egyet Kaposváron, egyet a 
Budapesti Kamaraszínháznak, itt Pécsett hármat, biz
tos ki is felejtettem valamelyiket. Bizonyos értelemben 
ez kamaszkori szerelem, akkoriban sokkal többet jár
tam színházba, mint moziba. Lenyűgöz az a tulajdon
sága, amit semmilyen mozi nem tud, hogy a szín
padon látom az embert, és nem hiszem el, amit tesz, 
mert közben látom. A moziban pedig lehet különböző 
trükköket csinálni, vágásokat stb. A színház abszolút 
emberléptékű dolog, és nem is nagyon hiszek az 
internetes színházban, meg a színházművészet elek
tronikus jövőjében. Egyébként az alkalmazott zenéről 
is írtam egy könyvet a Művészeti Kar felkérésére, 
ebben eléggé részletesen foglalkozom a színházi 
kísérőzenével. De azért a színházi kísérőzene 
készítése zeneszerzői segédmunka, sokan nem is 
tekintik életművük részének, csak pénzkereseti 
lehetőségnek, nem is tartják számon, ki is dobják az 
ilyen műveiket. Nálam is a legfőbb ok a megélhetés, 
másfelől viszont az, hogy valahogy publikálhassak, 
mert nem választom el azokat a zeneműveket, amiket 
az asztalfióknak írtam a színháziaktól. Szerencsére 
olyan rendezőkkel tudok dolgozni, akik kíváncsiak 
hogy egyébként mit csinálok, és arra kérnek, hogy 
vegyek elő az asztalfiókból darabokat. Az asztalfiók 
szent, és így a tényleges zeneszerzői tevékenységem 
összekeveredik a színházi zeneszerzéssel. Sokszor 
előfordul, hogy úgy tudom bemutatni egy darabomat, 
ha egy színműhöz hozzáragasztom. Az hogy külön
böző sikereket értem el, ezzel azért nagyon 
szerénynek kell lennem, tudniillik nagyon kevés 
zeneszerző vállalja azt, hogy színpadi zenét készít

sen. Gondoljunk bele, 150 színházi játszóhely van az 
országban, és kb. 150 zeneszerző, ennyien vannak 
nyilvántartva a Magyar Zeneszerzők Egyesületének 
tagjaként. De ebből a 150-ből tizenvalahány dolgozik 
csak rendszeresen színházban, amit elég kevésnek 
tartok. Szeretném, ha több zeneszerző dolgozna 
színházban, és még több játszóhely lenne, még több 
darabot mutatnának be, és valahol a színház az euró
pai kultúra zászlóvivőiéként Magyarországon is egyre 
jobban megerősödjön.

— így elég jó a rálátásod a hazai szín
házi életre, hisz a kis amatőr társulattól kezdve 
a nagy profi színházakig ismerheted a 
tevékenységüket. Mi a véleményed a pécsi szín
házi életről?

— Itthon több nagyvárosban, de nem
egyszer külföldi színházakban is dolgoztam, s nem 
vagyok megelégedve a pécsi színházi élettel. De én 
semmivel sem vagyok elégedett, a saját munkáimmal 
sem. Pécs kellően nagy hely ahhoz, hogy több és 
többféle színházat, ha nem is eltartson, de legyen rá 
igény. Nagyra értékelem a Pécsi Nemzeti Színház 
tevékenységét, amiért kétségbeesetten küszködnek, 
hogy mindenféle igénynek megfeleljenek. Sokra 
becsülöm Vincze János törekvéseit a Harmadik 
Színházban, illetve a Horvát Színházét, vagy az 
amatőröket valamennyire összefogó Janus Egyetemi 
Színházét. De akár még Hardy Péter Alkalmi 
Színházának a munkásságát, vagy a Playback 
Színházét is. De a városban még néhány színházi 
csoportosulás bőven elférne, lenne rá érdeklődés. 
Sajnos nem én vagyok az, aki ezt generálni tudná,
itt a tehetséges embereknek egyszerűen föl kéne 
fedezni a város nyújtotta lehetőségeket, és megadni 
a különböző színházi igényekre a megfelelő és 
megfelelően kielégítő választ. Én pillanatnyilag nem 
érzem, hogy ez meglenne. Mindenestre biztató, hogy 
a Pécsi Nemzeti Színház előadásai általában telt ház
zal mennek, ez nyilvánvalóan az említett igényt is 
alátámasztja. Az elégedetlenségem oka az, hogy a 
különböző nézői/befogadói igények nem kapnak fóru
mot, publicitást. Nekem rettenetesen hiányzik a város

ból egy mim-szerű mozgásszínház. Ugyanígy 
a kortárs nyugat-európai szerzők művei, legalább 
a kamaradarabjaikat be kéne mutatni. Tudom, hogy 
többek között szerzői jogi problémák, fordítási 
nehézségek, anyagi gondok stb. miatt nehéz előadni, 
de valahogy lépést kellene tartani. Nem hiszem, hogy 
ne lehetne ezeket a gondokat valahogy áthidalni. Úgy 
látom, hogy a PNSZ mindent elkövet ezen hiányossá
gok áthidalására, illetve a rések betömésére, de 
ugyanakkor az itt tanuló tíz- vagy húszezres nagyság

rendű diákrétegnek nyilvánvalóan különböző igényei 
lehetnek. Nagyon hiányzik a Nyugat-Európában 
meghatározó zenés kamaraszínház. Illetve azt sem 
értem, ha itt zenés színházról beszélünk, akkor miért 
amerikai musicalekben kell gondolkodni, amikor 
néhány színésszel, énekessel, hangszeressel nagy
szerű kamaradarabokat lehetne játszani. Nagyon 
hiányzik a performance-színház, a versszínház, 
a pódiumszínház, rendszeres irodalmi műsorokkal. 
Ugyanakkor, ha a város különböző helyein, akár 
a Művészetek Házában, akár a Dante Cafe-ban vers
felolvasás van, vagy jön egy író, a telt ház a jellemző, 
tehát biztos, hogy hiányzik ez a szín. S mivel a PNSZ 
ezt önmagában nem tudja felvállalni, nagy szükség 
lenne olyan civil kezdeményezésekre, amik ezeket 
a fehér foltokat színes foltokká rajzolnák át.

— Mi vezetett afelé, hogy saját magadat 
is kipróbáljad színészként, mint pl. most A revizor
ban?

— A zenén kívüli önkifejezés bizonyos for
máinak a keresése. Diákkoromban színházakban és 
filmekben statisztáltam, később Jeles András szín
házában is játszottam. Most ifj. Bagossy László 
megkért arra, hogy játsszam el Hrisztyian Ivanovics 
Hübner doktort, néma szerep, úgyhogy nagyon sokat 
nem kell játszani. A legnagyobb öröm számomra 
ebben az, hogy abszolút színészközeiben lehetek, 
hogy nem a nézőtérről látom a színházat, hanem
a színpadról. Azért a színházban -  függetlenül attól, 
hogy dolgozik ott díszlettervező, rendező, zeneszer
ző, világosító, súgó, ügyelő, mit tudom én még ki -  
a színész viszi el a balhét. Ha a rendező úgy dönt,
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hogy a jelenlétem megold egy színpadi problémát, 
akkor kutya kötelességem vállalni és megoldani, mint 
színházi embernek. Egyébként színészi ambícióim 
nincsenek és valószínűleg balett-táncos sem leszek 
soha az életben...

— Kecskeméten most operával foglalko
zol, de emlékszem a képzőművészeti akcióval 
összedolgozott „Szép levegő” egyfelvonásos 
kollázsoperádra, amit feLugossy László rendezett 
a Pécsi Kisszínházban 1994-ben.

— Kecskeméten gyerekoperát írok. Ami 
pedig a „Szép levegőt” illeti, nagyon merészen lehet 
csak operának nevezni, hisz se librettója, se cselek
ménye nem volt. A családom hölgytagjainak szokása, 
hogyha szól a rádióban valami zene, akkor énekelnek 
rá. Gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha csinálok 
egy olyan énekes színpadi eseményt, ahol csak 
kíséretet írok, és akkor azt énekelnek rá, amit akar
nak. feLugossy László azért kellett ehhez 
alkotótársként, mert ő akkor mint performer dolgozott, 
azaz képzőművészeti eseményeket jelenített meg az 
időben, s egyszerűen ő volt alkalmas arra, hogy ezt 
meg tudja rendezni. A kecskeméti viszont teljesen 
hagyományos opera, előre megírt librettóra,
„A játékkatona története” a munkacím, Andersennek 
a Rendíthetetlen ólomkatonájából Borbély Szilárd 
költő írta, s gyakorlatilag az örök szeretetről szól, ami 
az emberiséget a megváltás szintjén tudja tartani.

— A zeneszerzők, muzsikusok általában 
fontosnak tartják, hogy hanghordozón is nyomuk 
maradjon. Két lemezedet ismerem, az 1994-es 
„Short Days Music” és a ’97-es „Rhythms of the 
Future Unknown” címűt. De kijelentetted, hogy 
többet nem is szándékozol megjelentetni.
Rosszak a tapasztalataid?

— Igen. A kettő között megjelent még egy 
harmadik is, a „Decrescendo”. A CD-n való 
hangrögzítés, eladás és a zene ilyesfajta forgal
mazása inkább konzumkérdés. A fő problémám az, 
hogy a zeném túl könnyű megismerési lehetőségét 
kínálja fel, ami viszont abszolút nem 100%-os. 
Régebben ez úgy működött, hogy az ember megvette 
a kottát, aztán eljátszotta zenészekkel és megis
merkedett a művel. Most, ha készen kapja a ter
méket, már csak annyi a dolga, hogy meghallgatja és 
akkor legföljebb a hangzásról tud valami véleményt 
mondani, de magáról a műről semmifélét nem tud. 
Ezért nem erőltetem, hogy több lemezem megjelen
jen, a hanghordozó pillanatnyilag nem tudja átvinni, 
megjeleníteni azokat a gondolati feszültségeket, 
azokat a mentális problémákat, amiket egy zenemű 
megkomponálása közben átélek. Ilyen értelemben a 
CD egy zeneművet felületesen, csak a hallás szintjén 
ismertet meg. Az emberek azt hiszik, hogy a zenehall
gatás a zene megismerésének egyetlen lehetősége, 
pedig az csak az egyik lehetősége. Igaz, hogy a zene 
szubsztanciája a hang és a hangzás, de ugyanakkor 
egy zenemű illetve egy zeneszerző gondolata annál 
sokkal tágabb, hogy csak a hangzás alapján meg 
lehessen ítélni. Úgyhogy mondtam a kiadómnak, hogy 
többet ne kérjenek meg lemezt csinálni. Viszont zene
műkiadás sajnos nincs az országban, így marad az 
asztalfiók...

— Sokan viszont el sem jutnak a fontos 
bemutatóidra, például a Műcsarnokba a modern 
kórusművedre, ennek Pécsett csak a hírét lehetett 
hallani.

— Sajnos erről nem tehetek, nincs időm 
azzal foglalkozni, hogy a bemutatóimat valamilyen 
szinten reklámozzam. Az ilyen híreket kevéssé lehet 
megjeleníteni a sajtóban, reklámnak tekintik, fizetni 
kell érte és nekem erre nincs pénzem. A Műcsarnok
ban életem első kórusbemutatója volt, ezért is 
sajnálom, főleg annak tükrében, hogy műveim kéthar

mada kórusmű. Sajnos Pécsett még nem akadt 
kórus, amelyik elénekelte volna, ennek talán a 
kóruskultúra recessziója az oka. Lezajlott egy eről
tetett popularizáció azzal a jelszóval, hogy legyen 
a zene mindenkié, és ezt a kórusénekléssel próbálták 
elérni. Magyarországon rengeteg amatőrkórus 
működik, de a repertoárjuk rettenetesen fölhígult, 
ma már különböző musicalbetéteket, spirituálékat és 
egyéb léha zenéket énekelnek. Jóllehet a kortárs 
zenének tekintélyes része foglalkozik az emberi 
énekhanggal. Óriási lehetőségek rejlenek benne: 
egyrészt teljesen személyes, hisz énekhangja min
denkinek van, másrészt bizonyos tendenciák arra 
mutatnak, hogy hagyományos hangszerekkel csak 
hagyományos zenét tudnak játszani, és némelyik 
hangszer egyszerűen megszűnik. Ugyanakkor az 
elektronikus hangszerek folyamatosan fejlődnek és 
■állandóan gyerekcipőben járunk, pl. megveszek egy 
hangkártyát, és fél év múlva elavul. Az emberi hang 
nagy előnye, hogy a zenén kívül szöveget is tud 
közvetíteni. Szerencsére olyan helyzetben élek, meg 
egy olyan országban, ahol magyarul beszélnek az 
emberek -  jóllehet én németnek tartom magamat, de 
magyarul gondolkodok. A magyar olyan nyelv, hogy 
a magyarokon kívül senki sem érti, gyakorlatilag egy 
rejtvény, tehát meg kell fejteni. A műcsarnoki bemu
tatómon egyszerre énekeltek magyarul és angolul, 
természetesen ugyanolyan értelmű szöveget. Viszont 
nem lehetett érteni, mert két nyelven énekeltek egy
szerre. A hallgató így csak a zenei folyamatot érzéke
li, viszont aki énekli, nagyon is jól érti, hogy mit 
énekel. A kórusművészet azon lehetőségeit keresem, 
hogyan tud egyszerre zenei is lenni és hogyan tudja a 
szöveget is mondani. 52 nagyon rövid kórusműből áll 
a „Vasárnapi énekek”, pillanatnyilag most 43 évesen 
ezt tartom a fő művemnek, ez az a darab, amire 20 
éven keresztül vártam, hogy meg tudjam írni. Nem 
tudom, hogy hány évig fogok élni, remélem nem túl 
sokáig, de ez a darab a következő évekre is 
meghatározza a zenei gondolkodásom. Erre kórust 
nem találtam, ezért néhány kiváló hangú barátomból, 
zeneakadémiai tanárokból, operaházi magánéneke
sekből verbuváltunk össze egy alkalmi csapatot, 
nyolcán adták elő. Egyébként tízszólamúak a kórus
művek, de úgy írtam meg, hogy nem minden szóla
mot kell feltétlenül elénekelni. Mindenki azt a szólamot 
énekli, amelyiket akarja, át lehet csúszni más szólam
ba, sőt oda-vissza lehet énekelni. Odafelé magyarul 
van, visszafelé angolul, mert a magyar trocheikus 
nyelv, az angol meg jambikus, pont a fordítottja. 
Tetszőleges számú hangszer is kísérheti az éneke
seket, kifejezetten azért, hogy a tisztább, biztonságo
sabb éneklés jobban megvalósulhasson. Akárhány 
kórusvezetővel találkoztam, mind visszautasította ezt 
a kórusműciklusomat azzal, hogy nem tudják átlátni 
és előadhatatlan. Na most, annyira jól elő adták, hogy 
erről egy DAT-kazettányi bizonyítékom van.

— 1995-ben a Művészetek Házában ren
dezett esten Nádori Lídia, Eric Satie, John Cage, 
Vidovszky László művei mellett Weber Kristóf 
zongoradarabokat is előadott. Tehát találtál egy

olyan zongoristát, aki ráérzett erre a vonalra, így ő 
mutatta be a „Decens darabok”-at.

— Be kell vallanom, hogy én egyáltalán 
nem vagyok kompakt profi zongorista. Nem tudom vir
tuóz hangszerként kezelni a zongorát, és általában 
olyan darabokat írok, hogy egy jól képzett amatőr elő 
tudja adni. Tulajdonképpen ezzel a polgári zon
gorázást akartam felújítani. Ugye régebben a pol
gárság egy részénél tanult a gyerek zongorázni, és el 
tudott játszani bizonyos Chopin, Schumann, vagy a jó 
ég tudja milyen műveket. Esetleg ha jobban képezték, 
akkor talán Brahmsot vagy Szkrjabint is. Nos, Nádori 
Lídiában megtaláltam azt az embert, aki egyrészt 
ilyen neveltetésé, másrészt előadói ambíciói is voltak, 
és sok darabomat kifejezetten neki írtam. Ezek nem 
igényelnek virtuóz zongoratudást, hanem egyszerűen 
azt, hogyha az embernek szeretetteljes a viszonya
a zongorához, akkor le tudja játszani. Én elég rossz 
zongorista vagyok, ezért örültem, mert ő felkészültebb 
és gyakorló zongorista. Itt semmi más nem történt, 
mint az, hogy meg kell felelni az elvárásoknak, tehát 
hogy ő azt tudja, én meg ezt, és a kettőt valahogy 
szinkronba kell hozni, ez a lényege. Nem azt mon
dom, hogy ez a kompozíciós munkásságomnak 
lényeges része, de amit Nádori Lídia csinált ebből, 
ezzel rendkívül szép pillanatokat okozott nekem és 
megerősített abban a hitemben, hogy érdemes 
amatőröknek is zenét szerezni. Kell számítanom az 
amatőrökre, már csak azért is, mört mindig abban 
reménykedek, hogy egyszer csak ezek is profik 
lesznek. És hátha akkor is majd műsoron tartanak, 
hisz a zenélés kérdése evolúciós kérdés. Tehát ha 
valaki fiatal korában egy kicsit tud zenélni, attól füg
gően, hogy mennyit foglalkozik magával, később már 
sokkal jobban fog tudni zenélni. Nem várom el ter
mészetesen, hogy világsztár legyen, de ha valaki már 
elkezdett foglalkozni egy hangszerrel, ha van egy kis 
esze és van hozzá indíttatása, akkor nyilvánvalóan 
fokozottabban foglalkozik majd a hangszerrel. És úgy 
érzem, hogy kutya kötelességem figyelembe venni 
az amatőrzenész előadói igényeket. Meg kell adni a 
lehetőségeket olyan embereknek is -  pl. a „Vasárnapi 
énekekben” csak öt hang van szólamonként - , akik 
a zenei előadói lehetőségeknek csak kevésbé vannak 
birtokában, mint egy nemzetközi sztár.

— Az is érdekes, hogy az utóbbi időben, 
ha másokkal játszottál, kiket választottál. Hisz 
Kovács Márton a népzene felől érkezett, Markos 
Albert a free jazz felől. Különleges kísérleti zené
ket adtatok elő Tractus együttesetekkel a Déli 
Szél, vagy a Szünetjel Fesztiválon, illetve 
legutoljára az Apolló Programon, multimédiális 
megjelenéssel.

— Ez szabadidős tevékenység, már 
nagyon régóta hiányzott az életemből a rendszeres 
zenélés. Húsz éve nem gyakoriok, nem játszok 
hangszeren, tehát a zenéimet fejben komponálom, 
ráadásul még nem is számítógéppel, tehát megszok
tam a ceruza-radír módszert, mások szokták gépre 
tenni a darabjaimat. Néha viszont azt érzem, hogy 
hiányzik a hangszerrel való kapcsolat. Ez improvizá
ciós zenekar, igaz hogy próbálunk a koncertek előtt, 
de általában csak az elveket beszéljük meg, és utána 
lejátsszuk ezeket az elveket. A dolog egyébként telje
sen nyitott, tehát táncos is belefér, filmet vetítenek 
hozzá, s próbálunk ezekhez a helyzetekhez alkal
mazkodni. Igazából nem tartom az életművem 
kardinális részének, tulajdonképpen tréning, ami
a hangszerhez való viszonyomat karbantartja, illetve 
a zenészekéhez való viszonyomat, tehát hogy füleljek 
vagy figyeljek másra. Az emberi kapcsolataimat 
-  amit a zene fűz össze -  karbantartja, ezt szüksé
gesnek érzem. Az hogy a közönség egy részének 
tetszik, véletlen szerencse dolga. ■
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A Nemzeti Fiharmonikusok
pécsi koncertje G Ö N C Z Y  L Á S Z L Ó

2002. február 7.

„Félig mély csönd
Körülbelül negyedszázada, hogy elérte Magyarorszá
got a későromantika kultuszhulláma, részben az 
akkori politikai felpuhulás következményeként: 
a „polgári, dekadens kultúra’’ baloldalról rásütött billo- 
ga akkortájt már nemigen bírt elrettentő erővel 
mértékadó zenészkörökben. Az utóbbi évtizedben 
már azok a koncertprogramok is elszaporodtak, 
melyek a késő romantikus zenét akár a belőle sarjad- 
zott (elsősorban közép-európai, osztrák-német) 
huszadik századiakkal, akár az ellenáramlatokkal 
(a századforduló francia, esetleg orosz törekvéseivel) 
vetik egybe. A Pécsi Szimfonikus Zenekar koncep
ciózusán szerkesztett hangversenyei jó néhány alka
lommal a helyi közönség számára is átláthatóvá-átél- 
hetővé tették ezt a zenetörténeti kapcsolatrendszert.

A Nemzeti Filharmonikusok február 7-én, a PTE 
Orvosi Kara aulájában ugyanezen élményanyag meg
jelenítésével hagytak maradandó emléket játékukról 
a zsúfoltnak éppen nem nevezhető nézőtéren össze- 
gyűltekben, ezúttal fordított időrendet tartva: először 
Berg mifelénk alig játszott, 1914-es Három zenekari 
darabja, majd Bruckner 1896-ban befejezetlenül 
hagyott IX. szimfóniája hangzott el. (Aligha képzel
hető el e két mű keletkezési sorrendben egy kon
certen, hacsak nem a közönség toleranciapróbá
jaként, hatással, reakciókkal mit sem törődve.) A pul
pitusra a kiváló Kovács János lépett -  hangozhatnék 
a kritikákban elcsépelt fordulat, ha igaz lenne; 
csakhogy ezúttal hiányoztak a karmesteri mágia kül
sődleges eszközei. Se pulpitus, se karmesteri pálca, 
annál inkább a zenekar minden tagjával együtt 
élő-lélegző, érzékeny és érzékenységet követelő
feltételező kommunikációs rendszer, meg fölényes, 
a darabok minden rétegét és nagy egészét is átlátó 
anyagismeret, tudás. Ezt az alapállást a rövidebbre 
szabott Berg-tételek során megismerve nem ért igazi 
meglepetésként, hogy a hatalmas léptékű szimfóniát 
partitúra nélkül vezényelte Kovács. Ritka szép 
élmény, ha egy-egy reflektorfényben álló muzsikus -  
a Varnus Xavérok és Jean-Paul Peninek agresszív 
sikervadászata és önimádata idején -  nem tolja 
magát hivalkodóan előtérbe, hanem -  a karmesteri 
megdicsőülésre mégoly jó alkalmat kínáló darab 
esetében is -  csak a zenére figyel, küldetését szol
gálatnak tekintve.

A zenekar -  mindebben a karmester méltó part
nereként -  ugyancsak nem törekedett bombasztikus, 
tűzijátékszerű megnyilvánulásokra, nem akart lehen
gerelni az expresszív játék forszírozásával, 
megkockáztatom: saját legihletettebb estjei közé sem 
sorolható, ami itt történt. Egyszerűen csak nagyon jó: 
professzionális és élvezetes volt minden szegmen
sében és megnyilvánulásában. Professzionális az 
adekvát kifejezőeszközök, játékmódok megkere
sésében, és élvezetes a mindezt nem pusztán tech
nikai, hanem elkötelezettségbeli, hitvallásszerű meg
nyilvánulás közegébe helyező zenélési intenzitásban. 
Kiemelkedően szép rézfúvós-kórusmunkát, élő 
fafúvósokat, színskálájukkal lefegyverzően bánó 
vonós-szólamokat, pontos akkordindításokat, 
fegyelmezett összjátékot hallottunk.

és félig lárma”
fináléjának tervét, helyette Te Deumát rendelte az 
előadások befejezésének. Ma jobban kedveljük a 
háromtételes „torzót”, éspedig aligha csak filológiai 
pontosság okán, legalább annyira a késő romantika 
búcsú-, halál-lírájának szuggesztivitása, érzelmi 
telítettsége iránti rajongásból: az így zárótétellé váló 
Adagio kiben ne idézné fel Mahler Kilencedikjét, 
a Desz-dúrban fogalmazott megrendítő búcsú
vallomást. Berget ugyancsak megérinti (enyhe kife
jezés!) e dramaturgia: más példákat mellőzve elég 
most a Lyrische Suite végső igazságként feltáruló 
Largo desolato-jára utalnom. Bruckner -  sőt még 
Mahler is! -  még őszinte kétségbeeséssel keresi az 
utat a romantika elveszett harmóniájához, hitében 
meg nem rendülve. Az új bécsiek romantikus remi
niszcenciáiban viszont már domináns a groteszk 
elszíneződés, az elidegenedettség. „Minden egész 
eltörött / Minden láng csak részekben lobban /
Minden szerelem darabokban”* -  szól a költő látlelete 
1909-ből, de saját keletkezési motívumait és 
körülményeit messze meghaladó érvénnyel.

Mi pedig újra és újra visszatérünk a mágikus 
vonzású századfordulóhoz -  hiába éltünk meg egy 
újabbat, a századforduló csak az marad a szá
munkra: az a legalább huszonöt évnyi időzóna, 
amelyben elődeink hirtelen megérezték, hogy az 
európai lét hagyományfonala elszakadt, talán soha 
többé össze nem bogozhatóan. ■

* Ez és a címbeli idézet: Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában.

Zenei Garé
Ha az Echónak lenne környezetvédelmi rovata, akkor valószínűleg nem Echo lenne a címe -  hogy ezzel a pro
fán anakronizmussal kezdjem mondandómat. Pedig bizonyára a lap olvasói is találkoztak már a helyenként ga- 
réi méreteket öltő zenei környezetszennyezés jelenségeivel.

Az olvasóban most biztosan felmerül a kérdés, hogy vajon a napi szellemi táplálékába nem keveredett-e 
egy kis ételszínezéknek, állományjavítónak, vagy egyszerűen mondjuk salakanyagnak minősülő -  amúgy „fül- 
csiklandónak" tetsző zagy. A félreértések elkerülése végett szeretném leszögezni, hogy nem a délibáb zeneesz
tétikáját megjelenítő műsorok (mint például a Lakodalmas Lajos Művek) termékeit szeretném ide citálni, tudniil
lik a televízió távirányítóját kikapcsolásra is lehet használni. Inkább olyan szennyező forrásokra gondolok, ami
től nehezen szabadulhat az egyszerű halandó.

Gondolataimat az InterCity vonatokon alkalmazott -  a tájékoztató szövegeket kísérő -  zene heti rendsze
rességgel történő hallgatása indította útjára valahol Pécs határában. A MÁV biztosan a nagy multik bevásárló- 
központjait irigyelte meg, ahol a hangszórókból szóló zenék vásárlásra késztetik a vevőket. (Néhol már novem
ber elejétől a „Csendes éj" dallama figyelmeztet a közelgő ünnepekre és hív harcra a polcok, pultok, gondolák 
ellen.) A cél persze az átlagvásárló (van ilyen?) komfortérzetének növelése. Lehet benne valami, mert egy kis 
figyelmetlenség bajt okozhat. Nemrég egy üzletben a hangszórókból áradó, eleddig bevallom általam kevéssé 
ismert „Sej, haj, akácfa hullatja a levelét” kezdetű dal -  és annak előadásmódja -  késztetett menekülésre.

De nem kell üzletbe mennie a veszélyt keresőknek, elég csak egy közintézmény telefonszámát tárcsázni. 
Ha nincs szerencsénk, és várakoznunk kell, akkor bizony el kell szenvednünk közismertebb dallamok átciáno- 
zott, kilúgozott, színuszhangra redukált változatát. A leggyakrabban Mozart, Beethoven, Brahms és Joplin mű
vei esnek áldozatul, akiknek nehéz lenne elmagyarázni, hogy bizony a szerzői jogvédő hivatal jogszabályai sok
kal fogyaszthatóbbnak ítélték zenéiket így. Istenem, az a régi jó búgó hang...

E játékkultúra lehetővé tette, hogy ama bizonyos 
kapcsolatrendszer teljes mélységében mutatkozzon 
meg a két mű egymásutánjában. Az egyik még innen, 
a másik már túl a századfordulón, az egyik a romanti
ka naiv-népi gyökereiből nőve a fin de siécle teljes 
értékválságába, a másik már beleszületve e válság
ba, s életprogrammá fejlesztve annak meg- és 
túlélését. A romantika hangütései: ágálása, nosztal
gikus merengései, keringőző hedonizmusa és halál
költészete itt is, ott is -  csakhogy távolodóban, 
mindinkább idézetszerűen, egy süllyedő világ lecsen
gő visszhangjaiként. Töredezettség a zene struk
túrájában: poliritmia és szélsőségesen eltérő intoná
ciók egymásnak feszülése. Töredékesség: befe
jezetlen -  mert indulásuk pillanata után céltalanná, 
befejezhetetlenné vált -  gesztusok, és befejezetlen 
(vagy ál-befejezetlen) tételciklusok. Bruckner -  
érezvén saját halála közeledtét -  feladta a szimfónia
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Jandó Jenő, 50
Jandó Jenő zongorakoncertje 
Művészetek Háza 
2002. február 23.

Bensőséges születésnapi köszöntés a pécsi Művé
szetek Háza Nagytermében. Szokatlan egy hang
verseny előtt. Valóban szokatlan. Az örökifjúnak tű
nő, mégis ötvenévessé lett Jandó Jenőt köszöntöt
tük. Mi, pécsiek, némi ajándékkal, ő hangver
sennyel készült.

Tulajdonképpen megszoktuk, hogy rendszeresen 
halljuk. Hazajár Pécsre. Lehet, hogy nem minden 
évadban koncertezett itthon. Lehet, hogy kimaradt 
egy-egy év. Igaz, olyankor már hiányoltuk. Jenői, 
mikor jössz megint? -  tettük fel bizalmasan a kérdést. 
Megtehettük, mert közülünk való. Itt kezdett. Itt nőtt 
fel. Máig természetes a jelenléte.

Koncertjei után a bizalmas hang, mellyel 
üdvözöltük érkezéskor, mindig kissé megváltozott. 
Megmaradt -  csak egy kissé fátyolosabban. 
Óvatosabban hangzott a de nagyszerű voltál megint, 
a gratulációk tónusa, mert minden egyes ittlétével 
növekedett az emlék és a frissen tapasztalt hang
versenyélmény közötti távolság. Mindig tudtuk, hogy 
bravúrosan zongorázik, hogy érzékeny, pillanatot 
egyedülállóan megformálni tudó muzsikus és hogy 
ennek ellenére nem kockáztatja a nagy ciklikus for
mák egyensúlyát, architektonikus szigorát. Mégis, 
minden alkalommal rá kellett jönnünk, hogy most más 
volt. Adott felfedeznivalót, amikor saját felfedezéseit 
eljátszotta a pódiumon. És minden műben, a sokszor 
hallottban is talált, találtunk újdonságot, újszerűt vagy 
eleddig soha nem hallottat.

Egyszer a Csajkovszkij-zongoraverseny fer
geteges tempóira emlékszem, vagy Liszt: Esz-dúr 
koncertjének hihetetlen sebességű oktávmenetei 
jutnak eszembe. Emlékszem Beethoven C-dúr 
versenyművének férfias derűjére, bevillan egy 
Csontváry-matiné délelőttje. Gyermán Istvánnal

mindhárom Brahms hegedű-zongoraszonátát, 
valamint a fisz-moll Scherzo-t játszották el egy hang
versenyen. 100 százalékos biztonsággal és 120 
százalékos telítettséggel. Hihetetlen teljesítmény! 
Emlékszem kamarapartnerként hajlékony alkal
mazkodóképességére és sziporkázó kezdeményezé
seire. Egy, mintegy öt méter sugarú körön kívül már 
mindez begyakorolt megfontoltságként érződött.
Az egyetlen lehetséges megoldásnak. Igen, az is volt. 
De csak abban a pillanatban.

A zongorázni tudás után a szellem biztonsága 
tűnt fel. Az a félelmetes koncentrációképességet 
feltételező Chopin-sorozat érzékeny, sokszínű és 
abszolút biztonságos előadása a Művészetek 
Házában. Majd kis aggodalommal hallgattam a Pécsi 
Nemzeti Színházban bizony keményedő zongora
hangját Beethoven: Esz-dúr zongoraversenyében. 
Tudom, ez ilyen típusú hangot kíván. Ez a kérlel
hetetlen, meg nem alkuvó, elsöprő lendületű 
Beethoven hangja. Mégis többen éreztük a koncert 
után: ez talán nem az igazi irány a zongora még telje
sebb meghódítása felé. Hiába volt utánozhatatlan 
(és ami érdekes, Jandó Jenő számára bármikor 
megismételhető) a harmadik tétel témájának subito 
piano-ja. Ekkor kérdőjelekkel távoztam: ez lenne az 
új irány?

De jött a születésnapi hangverseny. Ismét csupa 
Chopin. A koncert első felében az f-moll Fantasia 
(Op. 49), két Nocturne (Op. 15. F-dúr, Op. 48, c- 
moll), majd három Mazurka az Op. 50-es sorozatból 
(G-dúr, Asz-dúr, cisz-moll) és szünet előtt a kései Op. 
61. Polonaise Fanthasia. Észre kell venni a gondos 
szerkesztést: a művek hangnemi kapcsolódásai 
tudatosságot sugallnak, nem önkényes vagy véletlen- 
szerű válogatást. Először f-moll, majd a világos, pasz- 
torális F-dúr hangnem. Utána két kvint emelkedés 
(c; G;) és a romantika irracionális hangnemérzet 
távolságai (Asz; cisz;). A rész végén a megfoghatatlan 
szertefoszló emlék-polonaise. Valóságos kis életút 
hét, egymásután játszott romantikus gesztusvilágba 
zárva. De önálló világokba. Teljesértékűen megfogal
mazott, színes, végtelenül sokrétű világba zárva. 
Egyre inkább rájöttem: már nem Jandó Jenő zon
gorázását hallgatom, elfogadom vagy berzenkedem, 
hanem az általam nem is túlságosan preferált chopeni 
világ embercsöppnyi csillogását figyelem, amint 
emelkedik vagy hanyatlik, bízik, győz vagy csügged, 
szépséget próbál sugározni kifelé. Nem 
tudományosan definiált szépségfogalmat, hanem ami 
botló, véges, emberi szépség, mindig lesz, amíg 
ember él, és eltűnik majd vele együtt. Lenyűgöző volt 
ez a hangverseny. Egy virtuóz, gazdag, bölcs 
muzsikus megnyilvánulása.

A második félidő ismét az ismert Jandó képet 
mutatta. Mind a négy (!) Ballada egymás után. Ha 
látom a programban, sportteljesítményre gondolok, 
így azonban fergeteges és gyönyörű volt. Jandó Jenő 
leporolta a tradícióból öröklődött, a technikai 
fogyatékosságok miatt agokikává idealizálódott 
manírokat. Tiszta virtuozitás, végletes dinamikák, 
gazdag hangszínek, és természetes biztonság -  igen 
ez az, amit mindig is szerettünk, csodáltunk, és beval
lom, irigyeltünk is Jenőben. Fiatalon és most 50 éves 
fiatalon. Még valamit: a művészi alázatot.
Minden nagyvonalú, fölényes virtuozitás fölött.
Amiről a ráadásszám szólt. Az Op. 61 (Posthumus) 
Nocturne. ■

Ha már Mozartnál tartunk, eszembe jut egy hajdani zeneakadémiai tanárom története, aki Kanadába uta
zott nyári egyetemre előadásokat tartani. A város metrójában -  legnagyobb meglepetésére -  Mozart-zongora- 
verseny szólt a hangszórókból. Helyi tanár kollégáitól megtudta, hogy az illető város közlekedési vállalata úgy 
találta, hogy ezzel a módszerrel sikerül távol tartania a hajléktalanokat. No comment...

De térjünk vissza a pécsi pályaudvarra. Rendszeres „szitizős” lévén Vangelis segítségével többször élhet
tem át az indulás „eufóriáját’’. Stilizált bolero-ritmusra, a transzcendentális felé menetelő tömegek hangján szó
lal meg a kórus. Egy kis archaizáló szerkesztés (lásd: fólia), egy kis fríg zárlat és indulunk a Paradicsom (?) 
meghódítására (?). A hangminőség azért azt valószínűsíti, hogy mégiscsak Budapest felé igyekszünk. Az érke
zés sem kevésbé kijózanító, Szentmárton (bocsánat, St. Martin) szaxofonjának (de)kadenciája üli meg a vagont 
-  most már biztos: Budapesten vagyunk. Legalább az angol, német és francia szövegek bemondóinak kiejtése 
makulátlan végre.

Kisebb dózisban, de a legváratlanabb pillanatokban érik az embert a mobiltelefonok csengőhangjai. Az új 
médium szinte előre elrendelten magával hozta ártalmait is. Egyre gyakoribb az étteremben, hangversenyen, 
színházban, tudományos konferencián megszólaló mobil. Nem tudom, megfigyelték-e: az ma már nem is be
szédtéma, ha egy ilyen eset előfordul, legfeljebb azt emlegetik még sokáig, ha az előadóművész -  egy ilyen 
alattomos támadást követően -  esetleg megszakítja az előadást. Persze nem a készülék a hibás. A legegysze
rűbb mobiltelefon is alkalmas használója IQ-jának precíz mérésére.

Az igazat megvallva néha megértem a walkmannel szimbiózisban élők elzárkózását a külvilágtól. Valószí
nűleg azért nem ez az igazi megoldás, mint inkább egy minimális figyelmesség egymás iránt, kölcsönös érzé
kenység egyéni élettereink határaira vonatkozóan.

Kutnyászky Csaba
FOTÓ: TÓ TH LÁSZLÓ
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Keserű Ilona kiállításai 
Régi és új festmények 
Janus Pannonius Múzeum 
2002. január 29.
Rajzok és papírmunkák 
Művészetek Háza 
2002. január 29.

A Pécshez oly sokféle módon kötődő Kossuth-díjas művész az elmúlt két hónap
ban Budapesten (Blitz Galéria) és Pécsett is nagy jelentőségű kiállításokat 
rendezett. írásaink a pécsi bemutatók értékelésével szolgálnak.

Szabó Júlia megnyitóbeszéde a Múzeum Galériában

FOTÓ: TÓ TH LÁSZLÓ

Két alapvetően eltérő magatartást tapasztaltam művészeknél, akik megtiszteltek azzal, hogy gyűjteményes 
kiállításuk megnyitására felkértek. Voltak, akik nyomatékosan kérték, hogy ne tegyek említést sem múltjukról, 
korábbi műveikről, korszakaikról, mert számukra, és így a közönség számára is csak az a fontos, amit a 
közelmúltban alkottak. Mások -  visszatekintenek több évtizedre, mert életművük, mint szépen faragott kövekből 
egymásra rakott ház épül, s mikor már a tetőt rakják, akkor is emlékeznek az alapkőre, szegletkőre, az első ajtó 
vagy ablaknyílás szemöldökkövére.

Keserű Ilona több, mint négy évtizedet átfogó munkásságának kisebb vagy nagyobb bemutatóin mindig 
szívesen emlékezik a kezdetekre, mestereire és azokra a kortársaira Európa különböző szegleteiben, akik 
megértették vele, hogy a festészet s a plasztikai jel formálás lélegzetállítóan nagy művészet lehet. Ezeket 
a gondolatokat szabadon idézem 2001 novemberében megjelent római katalógusából (Collegium Hungaricum), 
saját pályaképéről közölt összefoglalójából. Itt Keserű Ilona a művészetteremtő erejéről szól, mely a régiek 
tudásától támogatva, arra építve, de tőle el is szakadva, a „személyes brutalitás” által átüt a korszakon és 
érvényes nyomot hagy.

Keserű Ilona négy évtizede alkot személyes és erős 
műveket, fest és formál képet, tárgyat, teret. Legkorábbi 
érdemes kritikusa az egész kritikusi pályáján téved
hetetlen Frank János, aki az Élet és Irodalom 1967 ápri
lisi számában közölt interjújában kijelentette: „Keserű 
Ilonát az egyik legjelentékenyebb magyar festőnek tar
tom. Persze fejlődik ő is, újabb korszakai lesznek, jól 
látszik a képein, hogy nála minden mozgásban van.”
A szabályos és szabálytalan mozgás egyaránt jelen van, 
alap princípium Keserű Ilona művészetében. Lüktetnek 
vagy szétáradnak a színek, közelednek, vagy távolodnak 
egymástól a domborodó vászonból, festett papírszalag
ból, gubancos fonalakból alkotott formák. Az ismétlés, a 
változatteremtés Keserű Ilona munkamódszerének igen 
fontos jellemzője. Nemrégiben alkalmam volt látni (a Meo 
kiállítóházban Újpesten) egy hatvanas évek művészetét 
bemutató magángyűjteményi kiállításon két festményét, 
melyeknek Hommage á Victor Vasarely volt a címe: 
színes körök sorakoztak rajtuk változó formákat körbe
fogva a nagy mestert megértve, s mégis kicsit átformál
va, idézőjelbe rakva. E festmények mellett megjelent egy 
már teljesen önálló Keserű Ilona alkotás ugyanott: 
tányérokat illesztett sorba egy piros felületre, s a 
tányérokba színes jeleket rajzolt, szív formájú, sírkő for
májú jelet is, meg kört, meg spirált, meg négyzetet.
A színek pedig, amelyeket Németh Lajos néhány év 
múlva a mester által megfestettnek ünnepelt, már a 
mágikus lila, narancs, vörös és rózsaszín harmóniában 
láthatók ezen az 1966—68-ban készült alkotáson.
A tányéros képen tizenkét kompozíciós lehetőséget 
rakott egymás mellé, Keserű Ilona ennél sokkal több vál
tozatból formálta meg eddigi életművét, melyben Tandori 

Dezső pontos megfigyelése szerint geometria és gesztus egyszerre van jelen. A jelenleg Budapesten a Blitz 
Galéria rendezésében látható kiállításán a szabadon áradó gesztusfestészet dominál, jelezve játékot és 
megrendülést, római és pompei élmények színné formált áradását, emberi alkotások ünneplését és a természet 
hatalmas erejének átélését, lávát és hamut, apokalipszissejtelmet. A művész e képek közé beemelte egy koráb
bi vászondomborítását, fekete alapon józanul formált anyaföld allegóriát, ott is jelezve, hogy milyen fontos 
számára, hogy olykor együtt lássa régebbi és újabb műveit.

Ezen a kiállításon nemcsak régi és új művek vannak jelen, de régi és új Keserű Ilona tárlatokra is 
emlékezhetünk. Az újabbak után, melyekről talán kicsit az illendőnél többet is szóltam, befejezésül egy 1973-as 
kiállítást említenék: a Csepel Galéria három hetes tárlatát, melyen a hely szűkössége miatt csak hetes váltásban 
tette lehetővé a kiválogatott anyag bemutatását. Ott volt a Szuszék tanulmány, mely most Pécsett látható és 
melynek két társa jelenleg budapesti kiállításokon látható és a Közelítés egy változata, meg a zöld alapon dom
borodó ismétlődő formák. Ma már ez a tárlat történelem, tankönyvben szereplő adat. Hiszem, hogy ez a most 
megnyíló kiállítás Keserű Ilona rajzait, grafikáit bemutató gazdag társkiállításával együtt szintén ez lesz a 
közeljövőben.
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Ahol az angyal...
Ahol az angyal lakik -  onnan lehetne megszólalni 
Keserű Ilona gyűjteményes, több mint negyven év 
alkotásaiból válogatott kiállításáról. Tehát a részletből 
és a részlettől elindulni, amely az egésznek és a tel
jesnek a kulcsa-záloga. A két helyszínen bemutatkozó 
jól ismert és ismeretlen művek együtt csak tovább 
erősítik a változatosságon, a frissességen, a folytonos 
mozgáson és megújuláson áttűnő egységet, ami 
Keserű Ilona képeit összetéveszthetetlenné teszi: 
saját világot alkotnak a teremtett univerzumban.
Ennek az állandóan vibráló, a harmóniát a mobilitás
ban és a színek erőteljes, határozott alkalmazásában 
meglelő világnak az egyedisége egy fokozatosan 
feltáruló rejtőzködésből bomlik ki.

Két képeim és a hozzájuk tartozó -  talán a 
későbbi nagyobb alkotásokhoz képest jelentéktelen
nek tűnő -  korai kép adja a visszavezető szálat a 
megújított tradícióhoz, két tanulmány, néhány 
lendületes formasor, részletek: az 1963-ban készült 
Barokkos és az 1968-as Barokk. Ezeken az alkotá
sokon mintegy előképként láthatók azok a jelek és jel
legzetes formák, a sajátos képi megfogalmazás, 
közelítés, amelyek Keserű Ilona (több mint) fes
tészetében egészen máig követhetőek. A hullámok -  
melyek nem csupán képeimként jelennek meg (pl. 
Hullámos formációk, 1964.), hanem az egyik leg
jellemzőbb és legismertebb Keserű-motívummá vál
nak a Balatonudvarin felfedezett sírkőmotívum 
előképeiként a perspektívajátékok (pl. Rövidülés, 
1969., Mőbiusz, 1987-89.), a gubancok (pl. Tengeri 
füvek, 1959., Hurkok, 1998.) a tiszta, világító 
szivárványszínek (pl. Pillantás az időbe l-ll., 1990, 
1992.) mind-mind a barokk önálló, művészi erede
tiséggel történő újraalkotásáról, autentikussá és 
egyénivé formált újrafelfedezéséről beszélnek.

Gilles Deleuze világít rá egy nagyon lényeges, 
mind filozófiai, mind művészeti szinten értelmezhető, 
jelentős barokk motívumra, amelyet redőnek (pli, fold) 
nevez,* és amely számunkra ezt a letűnt korszakot új 
értelemmel és aktuálissá tehető jelentéssel tölti fel.
A redő, mely a festményen csupán részletnek tűnik, 
egyszerre rejt és felfed, takar és villant elő, egyszerre 
játszik a fénnyel és a perspektívával, az anyag 
esésében és esendőségében mutatja meg az éterit.
A redő szétáradó fodrozódás, kibuggyanás, feltűnés 
és kifejlés. De fegyelmezett, szinte geometrikus pon
tossággal kiszámított formában: véletlenszerűnek, 
egyszerinek és magától értetődőnek mutatkozik 
a képen, ugyanakkor a legszigorúbb, legprecízebb 
szabályokat követi a megalkotásban.

Ez a barokkos burjánzás és hullámozás túlnő az 
adott kereteken -  és amiképpen a barokk kép túlnő 
a kereten, úgy Keserű Ilona alkotásain is hasonlóan 
láthatjuk: nem csak a Fekete vonal (1964) c. fest
ményen, ahol „szó szerinti” túllépés valósul meg, 
hanem az a koncepció és alkotástechnika is beleillik 
ebbe, amelyet az egyre inkább plasztikussá -  és 
plasztikává is váló képek jelentik, amikor a hullámzó 
motívumok testet öltenek a festményeken, és ame
lyek szintén elválaszthatatlanul hozzátartoznak a

H om m age á  Léger, 1987 
o laj, vászon, fa, vegyes techn ika  

115x73x7 cm

Keserű-univerzumhoz. Gondolhatunk itt pl. a Villány 
(1972) később variációkban ismétlődő megoldására, 
de a Mőbiusz szalag sík-tér összjátékára, és a térré 
alakított, hengerré váló képi határátlépésre is 
(Találkozó színcsoportok, 1987-1989). Ezek a túl
lépések mind konkrét, mind absztrakt szinten 
láthatóan, észrevehetően a képek és az eddigi életmű 
kontinuitásának létrejöttéhez járulnak hozzá.

Ezt a láttatást helyezi előtérbe a kiállítás elren
dezése és rendezésének koncepciója -  Várkonyi 
György és Keserű Ilona munkája - , amely ellenállt 
annak a szokványos kísértésnek, hogy egy retrospek
tív kiállítást az eleve adódó kronológián alapulva 
gondoljon el. De azt a csapdát is elkerülte, amely 
a tematikus és az alkotások belső rendjéből-rende- 
zettségéből származó összeillesztést didaktikussá 
tette volna. A két helyszín és az egymás közelébe 
helyezett művek dialógusba tudnak kerülni egymás
sal, mind az esetlegessé váló idő, mind a visszatérő 
motívumok vonatkozásában, jelezve a rész(let)ekből 
kibomló művészi életút egészét, hangsúlyosan nyitva 
teret és időt a befogadás számára.

A folyamatosság és a végtelenség koncepciója 
a legtapinthatóbb anyagszerűségen keresztül jelenik

meg, amiképpen a ruha anyagán sűrűsödő redő csak 
sejteti, de nem körvonalazza a testet, így együtt 
hangsúlyozza a legmateriálisabb anyagban-létezést a 
leglégiesebb spiritualitással. Hasonlóképpen tűnik fel 
a textillel, spárgákkal, fonalgom(b)olyagokkal hangsú
lyozott Keserű-alkotásokon e kettősség, tetézve a 
középpont eltüntetésével a szimmetria elcsúsztatásá- 
val. A képek organikus egysége éppen ebben az 
állandó szétszóródottságban és változatosságban 
fogalmazódik meg. A vizualitás e sajátosan absztrakt 
nyelve az anyag lényegi erejét hangsúlyozza: az ele
mek -  föld, tűz, víz, levegő -  kezdeti nyugvópontot 
nem találó megjelenéséből tisztulnak le azok a képi 
megjelenítések, melyek a születés, halál, idő, test 
problematikáját járják körül, s amelyeket a Káptalan 
utcai kiállítóterem falain található képek megejtően 
erős koncentráltsággal mutatnak be.

Az 1981-ben készült, szinte légiesen megje
lenített miniatűr vázlat, a Táj, mely nagy sárga foltjá
val, lendületes, szürke vonalaival, vörös, pink, kék 
és fekete apró foltjaival a minimál art és a gesztus
festészet hagyományait egyesítve teszi élővé az ele
mek erejét, organikus egységet alkot a 2000-ben 
készült test-képekkel (Tesf és káprázat l-ll.), 
ugyanakkor megmutatja a teljesség és rész egységét, 
a művészi út fázisait. Az anyagi hangsúlyozása ez 
utóbbiaknál is együtt van az absztrakcióval és spiritu
alitással, a belső egység a legszélesebb kiterjedéssel 
és kiterjesztettséggel. Az optikai érzékkel és a 
mozgással megtörténő esemény ebbe az ünneppé 
váló térbe áttűnőként belerejti a barokk teatralitás és 
tánc mozgását is (cím szerinti előtanulmányokként 
jelennek meg pl.: Tánc-alaprajz l-ll., 1979).

A spiritualitás, a konceptualitás és a pontosság -  
melyek szintén barokk jellemzők is -  az anyagsze
rűséggel és mozgalmassággal a képeken megjelenő 
dekorativitást is elmozdítják attól, hogy semmitmondó 
felszínesség legyen. Jelentőséget-jelentést adnak, 
egésszé formálják a műalkotásokat, így összességük
ben aláírás nélkül is szignálják Keserű Ilona képeit és 
képei sorából összeálló művészetét, ahol a szük
ségszerűen térbe helyezett-helyeződő anyag a végte
lenre utal, elgondolkodva és párbeszédbe lépve a 
Leibniz által °°/1 és az 1/°° formulával jelzett Teremtő 
és Teremtett közt folyó vég nélküli dialógussal. Nem 
előre kiszámított, mert nem is lehetett előre kiszámí
tott ez a titokzatosan összeálló egység, ez a rész
letekből kialakuló egész, az ide-oda görbéken 
keresztül egyenessé kristályosodó következetesség. 
Az utólagosság tekintetéből villan fel ez az ajándék -  
a belső pillantás és szem ajándéka - , amely össze
cseng azzal, amiről emberi mértékkel csak sejtésünk 
lehet, s amely „...se nem azé, aki akarja, se nem azé, 
aki fut...”.

Keserű Ilona képei ennek a látásnak és láttatás- 
nak az ajándékát hordozzák. ■

■ Gilles Deleuze: The lold Leibniz and the baroque, The Univ. of 
Minnesota Press, 1994. transl. by Tóm Conley
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A Baranya Megyei Kórház
rekonstrukciója G E T T Ó  K A T A L I N

Tervezte: Köves András és 
Rádóczy László (PÉCSÉPTERV)

„A  megyének úgynevezett kórháza csak egy 
alacsony, sötét, egészségtelen zugszobából áll, hol 
a ’beteg fegyenczek közt sokszor a' megyei tébolyo- 
dottak is tartatnak. Valóban igen nagy szüksége volna 
a ’nemes megyének kórházra, annál is inkább, mivel 
megyeszerte nincs illy intézet."

(Dr. Hölbling Miksa: Baranya vármegyének 
orvosi helyirata, 1845.)

Más idők, más gondok: a mai kor ispotályainak 
törvény írja elő a szakmai minimumkövetelményeket; 
ennek értelmében 2005-re minden magyar kórháznak 
központi műtőblokkal, központi aneszteziológiai és 
intenzív osztállyal, valamint központi ambulanciával 
kell rendelkeznie. A nagyrészt műemlék vagy műem
lék jellegű épületekben működő Megyei Kórház 
számára különösen nehéz feladatot jelentett, hogy 
megfeleljen a törvényben előírt kívánalmaknak.
(A legértékesebb műemlék, Jakovali Haszán dzsámi
ja, amely valamikor kórházkápolnaként működött, ma 
már semmilyen módon sem kapcsolódik az 
intézményhez; turistalátványosság, amelynek közel
sége nyilván nem segíti az itt folyó munkát.)
Az egykor a város szélén álló nagy múltú gyógyinté
zet ma a zsúfolt, zajos Rákóczi út és az elöregedett 
külvárosi lakóterület közé ékelődve kénytelen terjesz
kedni. Központi intézményként ugyanis még a koráb
binál is szerteágazóbb feladatkört kell ellátnia, miután 
a pécsbányatelepi kórház bezárta kapuit, a szülészeti 
és nőgyógyászati osztály pedig átköltözött a Dischka 
Győző utcából.

A Baranya Megyei Önkormányzat által kiírt terv- 
pályázaton Köves András és Rádóczy László 
elképzelései bizonyultak a legjobbnak. A munkálatok 
két ütemben zajlottak: elsőként a Szendrey Júlia 
utcában található háromszáz éves régi szárny,

a C épület felújítására és bővítésére került sor, majd 
a második ütemben elkészült az új, ötszintes T épület 
és az előcsarnok. A rekonstrukció során lehetővé 
kellett tenni a betegek által használt épületegyüttes 
belső átjárhatóságát az A, B, C, K és az új T szárny 
között.

Az épületegyüttes tömbjei végfalukkal kapcsolód
nak egymáshoz. A műemlékként is jelentős, L alakú 
A épület sarkával fordul a Kórház tér felé; a B épület 
tompaszögben csatlakozik hozzá északkelet-délnyu
gati irányból, majd az észak-déli tengelyű C épület 
következik, ehhez kapcsolódik az új előcsarnok, mely 
nyaktagként a nyugat felől álló K épülethez is átjárást 
biztosít, végül új T szárny zárja az együttest.

A Szendrey Júlia utca felől válik láthatóvá a 
rekonstrukció első üteme során megújult C épület 
barokk homlokzata a fölé magasodó új dongatetóvel.
A horganylemez fedésű tető alatt húzódó térdfal kon
zolosan a homlokzat síkja elé nyúlik; a végighúzódó 
ablaksávot a függőleges homlokzati osztóelemek 
meghosszabbításaként kis acélkonzolok tagolják.
A két szintet magában foglaló magas dongatető, mely 
a város különböző pontjairól jól látható, az épület- 
együttes egyik leghangsúlyosabb elemeként az új 
kórházi szárny könnyen azonosítható emblémájává 
vált. Talán a Rákóczi út felől, az Egészségügyi 
Szakközépiskola és a dzsámi között nyíló résen át 
bepillantva érvényesülnek a legszebben a tetőidomok 
összemetsződései.

A C épület utcafronti és udvari nézete sajátos 
kétarcúságot mutat: míg az előbbi a barokkos arányú 
és formájú tetővel érezhetően a történeti kapcsolódás 
lehetőségeit keresi, a B épülethez kapcsolódó lép
csőház és a C épület udvari kiugró részét megfejelő 
felépítmény hangsúlyozottan geometrikus, az adott 
kontextusban szinte kiáltványszerűen modernnek ható

formáival vonja magára a figyelmet. A barokk hom
lokzatra ültetett kubus sarkokon beforduló üveg
felületeivel, feltűnő színével, üdítő dinamizmusával 
világosan jelzi az udvar felől érkezők számára az 
épületkomplexum új centrumát.

A második ütem munkálatai során a kórházi 
vezetés és a tervezők az épületegyüttes funkcionális 
átszervezése mellett döntöttek. Ez egyebek mellett a 
főbejárat áthelyezését vonta maga után: a Kórház tér 
felől megközelíthető, díszes keretelésű barokk kapu 
helyett a Szendrey Júlia utcát keresztben lezáró nyak
tag vette át a főbejárat szerepét. A változtatást több 
szempont is indokolta: egyrészt csak ilyen módon 
nyílt elegendő tér a bejárathoz kapcsolódó recepciós 
rész, az információs pult, a betegirányító, a központi 
betegfelvételi helyiség, büfé, váró számára, másrészt 
hosszabb távon egyedül így lehet orvosolni a jármű- 
forgalom és a parkolás gondját a szűk Garay utcában 
-  a rendezési terv ugyanis előirányozza a Garay utca 
és a Szendrey Júlia utca által bezárt háromszög régi, 
földszintes épületeinek elbontását, így a jövőben 
megfelelő méretű parkoló létesítésére nyílik mód.

Az előcsarnokon keresztül közelíthető meg a 
Szendrey Júlia utca felől a belső udvar, illetve a C és 
a T épület. A teret átszelő, rámpaszerűen emelkedő 
Híd a K épület és a C épület közötti akadálymentes 
közlekedést teszi lehetővé. A döntött üvegfelület 
észak felől akadálytalanul beengedi a fényt, a dél felé 
mélyen lehúzott ferde tető ugyanakkor védelmet nyújt 
a tűző nap melegétől. Az előcsarnok legszem
betűnőbb elemei az ipari építészetben használatos 
keretszerkezetekre emlékeztető acéltartók. A nagy, 
döntött üvegfelület, az egzakt, szerelt hatást keltő 
acélszerkezetek, a teret átszelő híd együttese 
lendületes, mozgalmas enteriőrt eredményez. A jól 
áttekinthető fogadótér a nyitott információs pult körül

©
A  „C" és „T" épü le t nyugati hom lokza ta

VM ZINK FÉMLEMEZ FEDÉS 
I RTG CSLTASZLEMEZ FED 
DESZRABORJTAS I.S CM
FENYÓPALLO szelemenek VI j  cm 
KÖZÖTTE
THERWCXXIN HŐSZIGETELÉS 100 CM 
I RTG PAAAFEKEZÓ FÖL IA 
HORGANYZOTT .C"PR0F1L VÁZON 
GIPSZKARTON BORÍTÁS I.J CM
ACELSZERKEZETV RÁCSOST ARÓ

FORBÓ LINÓLEUM LEMEZ 05 CM 
PADLOPON SIMÍTÁS O S CM
ALJZATBETON WOCM
ACÉL TRAPÉZLEMEZ O .OCM
ACÉLSZERKEZETÉI RÁCSOST ARÓ
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GUANTTOGMSS LAFBCKKOLAT 1.0 CM 
AGYAZÓ CEMENTHABARCS 10 CM
SZIG VTDÖ BETON 10CM
ACSZTROTHERM LtPESAlXÓ HŐSZIGE
TELŐ RTG 4 CM
1RTG TALAJNEDVESSÍG ELLENI SZIG 
ALJZATBETON *0CM
KAVICSZEL TÖLTÉS CCA 1SOCM



Az ú jonnan épü lt „T" épü le t fve lt déli 
hom lokza ta
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fordul el, a betegfelvételi helyiség, illetve a C és T 
épület csatlakozásainak irányába terelve a belépőt.

A részletkialakítás minősége helyenként hagy 
némi kívánnivalót maga után. A döntött felületre ter
vezett faburkolat erősebb, karakteresebb faktúrájával 
nyilván szervesebben kapcsolódott volna a markáns 
fémszerkezetekhez, mint a helyette alkalmazott 
gipszkarton. A padló- és falburkolatok minősége sem 
mindig meggyőző, nem elsősorban az alkalmazott 
anyagok, inkább a helyenként -  főként a folyosókon -  
pontatlan kivitelezés következtében.

Az egymás után felfűzött épületek sorát a teljes 
egészében új T szárny zárja enyhe ívű déli homlokza
tával, kontyolt tetejével. Itt, a legnagyobb védettséget 
élvező tömbben kapott helyet a központi ambulancia, 
a szülészet, a gyerekágyas osztály, a műtők és az 
újszülött-ellátási egység. Az eredeti tervekben a jelen
leginél alacsonyabb épület szerepelt; a tervezőknek 
menet közben kellett alkalmazkodniuk a megváltozott 
programhoz, az átköltöző szülészet-nőgyógyászat 
igényei szerint, a műtőblokk és az újszülött-ellátási 
rész működéséhez ugyanis további két szintre volt 
szükség. A korábbi elképzelés szerint az új épület 
kiemelt, íves tetőépítménnyel kapcsolódott volna a 
C épület magas dongatetejéhez, „lecsengetve” annak 
nagyobb tömegét. Az elkészült változat nyeregtete
jének a donga ívével való összemetsződése nem 
mondható a legszerencsésebb megoldásnak, ahogy 
a nyaktag arányai is inkább az eredetileg tervezett 
épület kisebb tömegével állnak összhangban, mint 
a jelenlegiével.

A T szárny homlokzatait nyugodt semlegesség 
jellemzi: az ablakkiosztások egyszerű ritmusát a har
madik szint magasságában végigfutó párkány élénkíti, 
mintegy jelezve az utólagos ráépítés határát, s egyút
tal átemelve a homlokzatra a szomszédos C épület 
vízszintes tagolását is. A színezés is visszafogott: a 
szürkésfehér vakolt felületek, a sötétkék nyílászárók, 
a matt acélkorlátok nem kívánják elvonni a figyelmet 
a „poénról": a C épületet megkoronázó vörös kocká
ról. A szülészet és a gyerekágyas osztály tereit -  a 
kórház ezzel kapcsolatos filozófiájával összhangban -  
az intimitás, az „egészségügyi” jelleg minimalizálásá
nak szándéka jellemzi. Minden kórteremhez külön 
WC-zuhanyozó tartozik, korszerű, könnyen tisztítható 
műanyag panelekből összeépített berendezéssel.
A folyosók, közös helyiségek természetes világítását 
üvegtégla felületek biztosítják.

A bővítések révén a belső udvar felől zárt térfal 
jött létre. Az épületek koszorújában kialakuló félprivát 
tér ideális kórházpark lehetne, amely a betegeknek 
nyugalmat, pihenési lehetőséget kínálva egyúttal a 
kiemelkedő jelentőségű műemléknek, a dzsáminak is 
méltó háttérül szolgálna. Sajnos azonban a folyama
tos hozzáépítések során a belső udvarban lassan el
fogytak a terek: a konyhát, mosodát, irodákat maguk
ban foglaló melléképületek, a gyalogos közlekedést, 
a mentőforgalmat és a szállítást biztosító utak, járdák 
szinte minden talpalatnyi helyet elfoglalnak, 
parkosításra, pihenőhelyek létesítésére így alig van 
lehetőség. A még használható épületek lebontása, 
a benne működő funkciók átköltöztetése nyilvánvaló 
okokból szóba sem kerülhet; bízzunk benne, hogy 
a 2005-ig befejeződő felújítások után kellemesebb 
lesz e belső terület képe is.

Úgy vélem, a rekonstrukció során a tervezőknek 
a túldeterminált környezet, a szűkös költségvetési 
keretek ellenére sikerült karakteres, építészetileg is 
sokrétű megoldást találniuk, s ennek köszönhetően 
a „nemes vármegye” kórháza a szigorú technológiai 
követelmények szorításában sem vált mai egészség
gyárrá. Az maradt, ami mindig is volt: 
városi középület. ■
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Barangolásra hívtuk olvasóinkat előző számunk 
hasonló című cikkében. Már most, a tavaszi kirán
dulóidő beköszönte előtt elindultunk, hogy körbe
nézzünk. A webes nézelődéshez természetesen 
nem kell a jó idő, sőt a rossz elősegíti az effajta ki
rándulásokat, aminek első célja Pécs honlapja, vá
rosunk hivatalos portálja.

VivaPécs -  a Virtuális Város
internet cím: http://www.pecs.hu/

1/1. Téma
Önkormányzatunk tavaly elhatározta, hogy 

a város virtuális megjelenítését korszerű alapokra 
helyezi, lecseréli a kissé elavult, jó néhány éve vál
tozatlan, és cseppet sem aktualizált tartalmú web- 
helyet. A megvalósítást egy profi csapatra bízta, 
amelynek feladata a portál technikai kialakítása, 
dizájn-tervezése és folyamatos üzemeltetése. A fela
dat viszonylag jól körülhatárolt, rendkívül nagy szak- 
irodalommal rendelkezik, mely bárki számára hoz
záférhető. Ne’gondoljunk nyomtatott sajtóra vagy 
szakkönyvekre, mert ezekből valószínűleg nem sokat 
találnánk, hanem sokkal inkább a ma is működő 
városi, községi webhelyekre. A fejlett internetszolgál
tatással rendelkező országokban -  és egyre jobban 
hazánkban is -  felismerték az önkormányzatok, hogy 
az internet adta lehetőségeket ki lehet, és ki kell 
használni a polgárok tájékoztatására, illetve turisztikai 
célokra. Egyre-másra hallani az olyan 
kezdeményezésekről, hogy a kormányzat a munkája 
bemutatása mellett kihasználja a internet-technológiák 
fejlődésével létrejövő új lehetőségeket, elsősorban 
a különböző szakmai adatbázisok közzétételével, 
folyamatok, bizonyos ügyintézések webes alkal
mazásával bővíti a kommunikáció tárházát. Az inter
net fejlődésének egyik nagy vívmánya, így legna
gyobb hajtóereje is az interaktivitás, a biztonságos 
kétirányú kommunikáció kifejlesztése. A statikus, 
kizárólag adatközlésre szorítkozó website-ok helyett 
ma elektronikus ügyfélszolgálatokat találhatunk 
számítógépünk monitorán. Ennek megvalósításába 
fogott bele a Magyar Kormány is, amikor létrehozta 
az E-kormányzat portált, mely nyitása után röviddel 
felmondta a szolgálatot, hasonlóan az angliai 
nagytestvéréhez: a tervezés során nem gondolták 
sem a minisztériumok, sem a kivitelező cég, hogy 
ilyen tömegű látogatót kell kezelnie a portálnak. A 
rendszer egyszerűen összeomlott. Képzeljünk el egy 
irodát, amit arra terveznek, hogy az egy szem ügyfél- 
szolgálatos egy ügyféllel foglalkozik, de egyszerre 
többen beszélnek hozzá. Amíg csak három-négy 
ember kérdez, addig a válaszidők csak hosszabbod
nak, de egy bizonyos ügyfélszám felett szegény 
ember fogja magát és lehúzza a redőnyt. Másik 
példának a szilveszteri SMS-őrületet hozhatnánk fel, 
ugyanis a mobil-szolgáltatók a rendszerüket úgy ter
vezték, hogy az esetek nagy részében a telefontulaj
donosoknak csak egy bizonyos -  jellemzően kisebb -  
része használja hálózatukat, illetve szervereiket.
Ez a hányad minden év január 1-jén 0 óra környékén 
a „B.U.É.K.” SMS-ek és telefonok által elérné 
a 80-90%-ot de már jóval előbb telítődik a rendszer, 
majd rövidesen „csukott ablakot” találnak a hoppon- 
maradt ügyfelek.

VIRTUÁLIS
VÁROS

V iV a  P éc s  K o n zo rc iu m i ta g o k , 1998. 
M in d e n  jo g  fe n n ta rtv a

V ivaP écs portá l fe jléc  -  m ozgó bannerre l

A kormányzati portálok esetében elnézőek 
lehetünk, nincs még múltja az ilyen típusú rendsze
reknek, nem lehetett pontos előkalkulációkat végezni 
a látogatómennyiségről, ugyanis az internetezők 
számáról és azok szokásairól sincsenek pontos 
adataink, valamint egy még nem létező dolog 
jövőbeni kihasználtságának becslése meglehetősen 
nehéz feladat. A készítők dicséretére legyen mondva, 
hogy a rendkívüli érdeklődést látva rövid idő alatt 
bővítették a rendszerek befogadóképességét.

Az önkormányzati portáloknak is valami hasonlót 
kell nyújtaniuk, csak kisebb méretekben, kevesebb 
felhasználó számára. Négy fő csoportra lehetne osz
tani a megjelenítendő témákat: az önkormányzat 
hírei, a város adatai (gazdaság, oktatás, egészség
ügy, sport stb.), programajánló, és talán az egyik leg
fontosabb, legalábbis idegenforgalmi szempontból 
a várost és környékét bemutató virtuális túra.

I/2-3. Feldolgozottság, kapcsolatok 
kiépítettsége

Az első csoportba tartozó infók talán sokak 
számára érdektelenek, de ezek szolgáltatása 
kötelező. Szerintem a városban élő emberek jobban 
pécsieknek érezhetik magukat, ha rájuk partnerként 
tekint a városvezetés. Márpedig a partnereket 
tájékoztatni kell minden apró döntésről, meg kell adni 
neki minden apró információt a működésről, főleg, ha 
a finanszírozás -  még ha közvetve is -  tőle jön.
A VivaPécs ez irányú feldolgozottsága egyelőre nem 
a legteljesebb, sokkal több, és részletesebb informá
ciót elbírna a téma. Itt inkább egy Intranetrendszert 
lehetne elképzelni, vagyis egy cégen belüli informá
ciós hálózatnak az internetes változatát kellene meg
valósítani. Hiányoznak az országos hatáskörű ren
deletek, szabályozások összegyűjtött linkjei, esetleg 
közvetlen letöltési, vagy megtekinthető változatai.

A város különböző cégeinek, oktatásának, 
egészségügyének és sportéletének bemutatása 
összeszedett, csak kicsit statikus. Tudjuk, hogy 
a céginformációkat leginkább pénzért szokták az 
igénylők rendelkezésre bocsátani, de talán meg
fontolandó lenne egy korlátozott keresési, illetve 
letöltési lehetőséget biztosító cégjegyzéket közzé
tenni.

A régi honlap talán legnagyobb hiányosságát 
oldották meg a készítők az állandó, és aktuális prog
ramajánló naprakész elkészítésével. A látogatók 
rögtön a szemük előtt láthatják a város legfrissebb

hivatalos híreit, határidőket, valamint a kulturális nap
tárban olvashatóak mind a napi, mind a hosszú távú 
előrejelzések.

Amit kicsit hiányolunk, az a várost és környékét 
részletesen bemutató, rövid írásokkal és sok-sok 
fényképpel illusztrált idegenvezetés. Sokszor a 
helyiek sem tudnak mindent Pécsről, és tapasztaljuk 
mindannyian, hogy városunk kedvelt turisztikai 
célpont. Rengeteg iskola jön hozzánk osztálykirán
dulásra. Hála a különböző akcióknak, ma már az 
általános és középiskolák nagyon jól fel vannak 
szerelve számítógépekkel, és a legtöbb helyen hoz
záférnek az internethez is, így mind az osztály
főnökök, mind a diákok fel tudnának készülni, vagy 
tájékozódni tudnának Pécsről.

II. A hogyanok

11/1-2. Struktúra és technika

A képernyő bal oldalán állandóan látható statikus 
menürendszer nagy címeivel viszonylag könnyű eliga
zodást tesz lehetővé, bár szerintünk túl sok helyet 
vesz el az értékes, kihasználható adatközlő, és 
valószínű későbbiekben reklámfelületből. Talán egy 
hierarchikus szervezésű, fa-struktúrás vagy többszin
tű, legördülő menürendszer sok helyet spórolna meg 
az információk számára. Nagy hiányossága a honlap
nak, hogy jelenleg még nem működik a portál tar
talmában való keresési lehetőség.

Rövid próbálkozások után hamar kiderül, hogy 
a technológiával nincsenek bajok, az egyszerűség és 
a jó programozás alkalmazása böngészőfüggetlen
séget és gyors használatot eredményez. A jelenlegi 
feldolgozottság valószínű, hogy a kívánatosnak csak 
töredékét éri el, a legtöbb helyen csak a második 
szintig látunk, így a technológia, illetve a programozás 
lehetséges hibái nem jöhetnek elő, de az eddigi ered
mények nem vetítenek előre nagyobb hibale
hetőségeket.

II/3. Design

Az értékelés, vagy inkább áttekintés legnehezebb 
szakaszához értünk, ugyanis nincs sok jó abban, 
amiről beszélnünk lehetne. Előző írásunk ezen 
témakörénél három kritériumot találtunk, melyet 
feltétlenül meg kell vizsgálnunk egy ilyen számvetés
nél. Ezek pedig az ötletesség és eredetiség, a szín 
és formavilág, valamint ezek viszonya a webhely
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egészéhez, együttes hatásuk a funkcionalitásra.
A mai webportál-dizájn egyik fő szervezőelve 

a minél egyszerűbb, de minél hatásosabb képi világ 
megteremtése, mely nem nyomja el a tartalmat, 
hanem inkább hatásosan alátámasztja azt, 
ötletességével segíti a látogatók visszacsábítását az 
oldalakra. A VivaPécs portál megjelenésében hosszas 
vizsgálódás után sem találtuk meg azt az eredeti 
ötletet, melynek okán feltétlen késztetést érezne a 
látogató az újbóli látogatásra. A két szín, a fakó berlini 
kék, és az áttört halványsárga alapjában nem kelt 
rossz hatást, de az egyformán, keményen egymás 
mellé, egymásba rakott négyszögletes formákat nem 
töri meg semmi. Kicsit a lakótelepek sematikus rajza 
köszön vissza, és a két szín sem segít ezen, sőt kissé 
funkciótlannak tűnik ebben a szerkezetben, melynek 
elég lenne a fehér alap mellett egyik szín használata 
is, így megmaradhatna az a menüpontok kiemelésére, 
és nem keveredne későbbiekben az információk hát
térszínével. A címszavak és menük betű-dizájnja is 
kissé furcsa, a térbe helyezéssel a kiemelés ugyan 
megvalósul, de teljesen elüt az alaphangulattól, és 
valljuk meg, nem is a legszebb, ugyanakkor a bal 
felső sarokban található állandó navigációs pontok 
(nyelvválasztás, keresés stb.) egyszerű, világos 
elkülönítése inkább beleillik az összképbe.

A főoldal jobb oldalán megjelenő címerek és 
emblémák tömege rögtön az első letöltéskor szemet 
szúrt. A különböző stílusban, különböző technikákkal 
készült lógók ilyen nagyméretű -  és ráadásul külön
böző méretű -  megjelenítése nem feltétlenül szeren
csés.

A dizájn összességében nem zavarja a működést, 
alapvetően egy kis ötlet hiányzik, mely élővé tenné az 
oldalakat. Talán egy jó alapot adhatna a VivaPécs 
embléma vizuális ötleteinek kihasználása.

Összegzés

A tartalomszolgáltatással foglalkozó site-ok (ejtsd: 
szájtok) gazdái nagy feladatot vállalnak, amikor egy 
terület, egy téma, vagy esetünkben egy város összes 
információját kell összegyűjteniük, rendszerezniük, 
feldolgozniuk, és megfelelő minőségben tálalni a 
rendkívül tagolt érdeklődési körű felhasználók elé. 
Valahogy úgy kell ezt elképzelnünk, mint amikor egy 
étterem vezetésének a soknemzetiségű ételkóstoló 
bizottság minden tagja kedvére, nyelvére és szemére 
való svédasztalt kell szervírozni. Ráadásul úgy, hogy 
mindenki egyszerre férjen hozzá kedvenc cse
megéjéhez, természetesen az ázsiai, afrikai és dél
amerikai bennszülött különlegességeken keresztül 
a hagyományos európai ételekig, kiegészítve a hazai 
specialitásokkal, mindezt egy kis egyedi, csak az 
étteremre jellemző karakterrel. Ez nem könnyű fel
adat, és semmiképpen sem olcsó. A VivaPécs portál 
kezdeményei egy ilyen virtuális svédasztal kezdeteit 
mutatják, de még hiányzik egy-két alapfogás és 
ételkülönlegesség, és az a bizonyos egyedi karakter, 
mely emlékezetessé tehet minden élményt. ■

Statikus, 
nem  tú l korszerű 

m enürendszer
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ViVa Pécs Konzorciumi tagok, 1998. 
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Kirándulások a város környékére

A Mecseki Parkerdő
Misina • Mandulás - Mecsek kapu
Magyarürög - Éger-völgyi parkerdő
Rácváros - Patacs - Cserkút - Kővágószőlős - Jakab hegy
Magyarürög - Remete rét - Orfu - Abaliget

Kirándulás a  M ecseki Parkerdőben

Kirándulásunkon a Pécshez tartozó m ecseki parkerdő legszebb helyeit járjuk be. Ezekhez az utakhoz nem  kell 
turistafe lszerelés, városi ruhában, kényelm es cipőben m inden különösebb fizikai m egerőltetés nélkül 
végigjárhatja öreg és fiatal.

A Hunyadi János út - M agaslati út sarkáró l, a  Pálos tem plom tól indulunk m ecseki kirándulásunkra. Az út 
m eredeken  kanyarogva vezet fölfelé. A keleti oldalon szép e m eletes  házak követik egym ást, a  88. számúval 
szem ben, a  nyugati oldalán véget ér a  házsor é s  fenyves következik. A fenyves m elletti utolsó épület a vízm űé, 
ra jta  évszám  jelzi, hogy 1925-ben épült. Az útkanyarban m ár látszik  a  M ecsek-karpu tornyos, árkádos, term éskő  
építménye. 1936-ban készült el. A lépcsőkön fölm enve m ellvédjéről v isszatekinthetünk a  város fe lé . Innen indul a 
rnüút szerpentinje a Döm örkapu, illetve a  M isínatető felé .

K irándu lás Pécs környékén -  tu risz tika i tá jékozta tó -kezdem ény

V ivaP écs lógó 
-  jó  a lapö tle t lehetne

V ivaP écs portá l -  nyitó lap
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ViVa Pécs Konzorciumi tagok, 1998. 
Minden jog fenntartvaKeresés E-m ail

ÖokűíBiáDyz&í
Polgármesteri köszöntő 
Az Önkormányzat hírei 
Képviselőtestület 
Önkormányzati rendeletek 
Állandó bizottságok 
Helyi adók
Kisebbségi önkormányzatok 
Polgármesteri Hivatal 
PM.-i Hivatal telefonkönyve 
UNESCO békedij 
Extra Pécs 
Testvérvárosaink

Vásosaáaés
Pécs térképe és utcajegyzék 
Belváros turisztikai térképe 
Kirándulások Pécs környékén 
Abaliget honlapja 
Panorámaképek Pécsről

Gazdaság
Pécs-Baranya! Kereskedelmi és 

Iparkamara
Repülőtér Pécs-Pogány 
Pécsi Ipari Park Rt.
Baranya Megyei Állami Közútkezelő 

Kht.
Dédász Rt.
Pécsi Vízmű Rt.
DDGáz Rt.
Pécsi Távfűtő Kft.
Biokom Kft.

Aktuális

2002. Február 19.
M a Zsuzsanna napja van

Látogatók szám a 2 002. január 22-e  óta: 17240

M ost 19 látogató böngészi az oldalt.

Ip arűzé si  adó bevallása

Lakossági fórum 
Polgármester i fogadónap
Pályázati kiírás a Civil Szféra  és K ü ls o S z e r v e k
Tám o ga tási  Alap felosztására
Rajzpá lyázat
Eladó ingatlan f volt Király u - i  O T P )
Pécs-Kelet  Szépe 2002. (fe lh ívás)
Tá jék oztató  az általános iskolai beiratásról 
Borverseny
Pályázati felhívás (G e r n e r  A lapítvány)
A Választási Iroda  közlemény ei  
Fo rgalm i rend változás

Extra  Pécs januári szám

Újdonságok

Programajánló
M ai p ro g ra m :

*  1 5 .0 0 -1 7 .0 0  V a s u ta s  M ű ve lő d é si H á z  : N é p d a lk o r
* 1 6 .0 0 - U rá n ia  M ozi :  S ta r  V/ars I .  -  B a ljó s  á rn ya k í l " l
* 1 6 .0 0 -2 0 .0 0  V a s u ta s  M ű ve lő d é si H á z  : D o h á n y g y á ri N y u g d íja s  K lu b r j  1
* 1 8 .0 0 - M ű v é s z e te k  H á za  -  B re u e r  M a rcell te re m  : In g m a r  B e rg m a n :
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Szemle
Ilyenek voltunk (Az ötvenes évek)

Parti Galéria
2001. december 1 2 0 0 2 .  január 31.

Tevékenységének egyik határterületén végzett gyűjtő 
és feltárómunkát a Parti Galéria gárdája, amikor 
Pécs város közönsége számára az ötvenes évek 
tükrét tartva megmutatta akkori életformáink 
leginkább jellegzetes részleteit. Különös kiállítás volt, 
hiszen a kifejezés: „akkori életforma” alig kínál 
kapaszkodót a mai szemléletek számára, különösen 
ha a művészetekről van szó. Itt azonban természete
sen nem a művészetekről volt szó, vagy csak annyi
ban, amennyiben annak valóban csupán a pótlékaival 
találkozhattunk. Műkedvelő batikolásként, az ipari 
forma páratlanul jellegzetes szocialista áramvonalá
val, a fogyasztásra ingerlő „másodlagos modernizá
ció” inkább ügyeskedő, mint ügyes, inkább bumfordi, 
mint célszerű, inkább elleplező, mint igazmondó 
teremtményeivel. Szegény és mégis gazdag korszak, 
amelynek dokumentumait nem gyűjtik és nem is 
emlegetik előszeretettel. Sőt inkább valami megma
gyarázhatatlan közömbösség volt mind ez ideig ben
nünk e nehezen megélhető és még a történettudo
mányban is ellentmondásosnak ítélt korszakkal kap
csolatban. Nem véletlen az sem, hogy a múzeumok 
gyűjteményeiben ez a „kortárssággal” majdhogynem 
összeérő periódus a leggyengébben reprezentált.
A Parti Galéria munkatársai rá voltak kényszerítve 
ezúttal is arra a módszerre, amit a századfordulós 
kiállítás során már gyakoroltak, nevezetesen arra, 
hogy a közönségük (klientúrájuk) által összeadott 
darabokat mutassák be. Ezért nem élhettek előzete
sen semmiféle ún. koncepcióval, mert hiszen nem 
tudhatták, hogy felhívásukra valójában minémű anyag 
fog beérkezni. De jöttek a macik és a magnók, a 
kávéfőző és a bányászlámpa, a kagylófotel és a ván

dorzászló, a vasúti igazolvány.és a sportkitüntetés, 
az élmunkásjelvény. Akadtak rettenetes, olajfestékkel 
vászonra készített képek, amelyek a város főterének 
akkori berendezését dokumentálták, akkori 
Csemegével és háztartási bolttal, Centrum Áruházzal. 
Akadt festmény, amin látogatást mutattak be az akkori 
Nemzeti Galériában (ma Néprajzi Múzeum), ahol 
a társadalom akkori „uralkodó rétege” a munkások, 
katonák, értelmiségiek és parasztok képviselőit fogad
ta Barcsay Jenő Kossuth-díjas művész, kalauzolván 
őket a múzeum jeles alkotásai között. Mindenki 
mosolyog és mindenki ropogósán tettre kész. 
Miközben akaratlanul is felidéződnek e mímelt gesztu
sok és szépre stilizált alakok mögött a drámaian 
szürke esztendők, az ötvenes évek elejének 
szűkössége és félelmei, a betakarítások után 
következő padlástisztogatás, a kötelező szeminárium, 
a békekölcsön, a sajtófélóra és a kötelező önkritika, 
az unos-untalan elvtársozás. Az ötvenes évek 
közepének nagy megrázkódtatása, a forradalom, 
majd az utána következő depresszió, végül a kon
szolidáció kezdete. Mindezen eseményeket a tárgyak 
természetesen nem követhetik abban a differenciált 
rendben, ahogy a történeti tudatban mára már 
megértek. A kiállítás létrejötte, a mód, ahogy mindenki 
olyan szívesen hozta a még rendelkezésre álló 
apróságokat, maga nem garantálhatta azt, hogy itt 
valamiféle tömör rend és átható tükör áll elő, amely
nek segítségével egyértelműen rekonstruálni lehet 
a korszakot. Amit, mert senki nem szerette, még 
emlékeiben sem őriztünk meg úgy, mint a többit. 
Szabadulni kívántunk rekvizítumaitól, mert ösztön- 
szerűen szabadulni kívántunk egy politikai rendszertől 
is. Ha pedig a summáját kell megadni ennek az 
időszaknak, a kiállítás nyomán ezt is megtehetjük. 
Minden tekintetben pótlékokkal értük be, és megjelen
tek az első jelei annak is, hogy a következő korsza
kok még inkább a kommersz fogyasztás kényszerét 
kialakítva fogják a kulturális szokásokat formálni.

Nádasi József
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Zalaegerszeg 
2001. december 
Ernszt András kiállításai

Szellemképek és minták

Veszélyes kritikai művelet a tekintélyelvű érvelés. 
Vannak mégis helyzetek, amelyekben egy szempillan
tás töredékrésze alatt bevillanó „már találkoztam vele" 
felismerés hirtelen kiszolgáltatottá teszi az önállóvá 
válni igyekvő ítéletet. Nyilvánvaló, hogy az európai 
művészettörténet túlcsorduló bőséggel „szállítja" a 
lehetséges formálási módok mustráját. És nem nehéz 
velük találkozni. Idézetként itt élnek hom
lokzatainkban, textiljeinkben, múzeumainkban és 
giccseinkben. Ezek között az elképzelhető felületek, 
formai megoldások úgyszólván mindegyik történeti 
alakváltozatára akad utalás. És vannak műalkotások, 
főleg a legújabb korból, melyekben felfedezhetjük azt 
a sajátságos viszonylatot is, amiben a múltból vett, 
vagy annak légkörében fogant-felismert 
párhuzamosság szinte tételesen ott van, csak 
bizonyos -  olykor véletlenszerű, olykor szándékkal 
felidézett -  részkörülményként. Ez a részkörülmény 
azonos lehet egy történetileg pontos közösségi hagyo
mánnyal, a további „szokásokat” kialakító műalkotás 
programjával, annak technikájával vagy formai 
minőségeivel. De ezen kívül a „régi és új” között jól 
felismerhető hasonlóság, előképekre utalás még szá
mos olyan mondandó jelzésével is „terhelt” lehet, ami 
az eredeti viszonyítási adatok között nincs meg. 
Tiziano legutolsó művei jutnak természetesen 
eszünkbe, amikor Ernszt András' temérdek (mert 
szorgalmas a mester) vásznát szemléljük1 1 2.
Felidéződik az a telítettség, az a rezignáció és festői 
indulat, a hatalmas mennyiségű festékanyag 
tömörítése, ami Tiziano késői képein hatva, sűrűsége 
miatt már-már nem is kelti a színes vászon képzetét. 
Amíg azonban „minden jel és jelentés” egy formába 
sűrítése természetes indokot kap a „Krisztus levétele 
a keresztről” képen, amit a valóságos halál és 
szenvedés látványának élménye táplál a halott 
megváltó korpuszát idéző felületen, a 2002-ben 
született Ernszt András-féle tájváltozatok minden 
hangulati -  festői hasonlóságuk ellenére is tel
jességgel eltérő üzenetet kellene hogy hordozzanak.
A jelek tömörítésének festői problémáival mindeddig 
foglalkozó törekvések -  egyszerűen csak abból a 
tényből következően, hogy másként és más téridőhöz 
tapadnak -  a hasonlóságok ellenére is eltérő 
képzettársításokat ébresztenek. Ernszt András fest
ményei egy-két éves munkák. Új időben és térben 
„szólnak" az idő és tér emberi szemléletre tett mai 
hatásairól, nagymértékben ugyanúgy, mint a kései 
Tiziano-művek. De valóban ugyanarról szólnak, amiről 
a venetói mester festészete? Erre a kérdésre 
önmagában a vörösből kiinduló sokszoros színkeve
rések és a formasíkok egymásba futtatása nem ad 
magyarázatot. Pedig a titok nyitja mégiscsak az 
anyagban és a formában, a formálás módszerében 
van. Járjunk tehát utána és keressük e meghökken
tően nem hagyományos képi világot kialakító szemé
lyes és személyen kívüli okokat.

Ma még a Pécsi Egyetem Művészeti Karának 
Doktori Iskolájához kötődő fiatal művészek közé tar
tozik Ernszt András. Művész tehát, önálló alkotó, aki 
csupán az igénybe vehető továbbképzés egyik 
leginkább értékesnek tekintett formáját gyakorolja. 
2001-ben két kiállítása is volt Zalaegerszegen, az 
utóbbi november és december hónapban a 
Művelődési Központ galériájában és a Hevesi Sándor 
Színház kiállítótermében.

Egyetemi tanulmányait Valkó László Munkácsy- 
díjas festőművész osztályában végezte és e tény 
megállapításával egyszersmind két távolabbi 
körülményt is rögzíthetünk. Az egyik, hogy a mester 
és tanítvány egymásra „találása” majdnem mindig jól 
megragadható adatokkal magyarázható. A tanár is 
kedveli olykor, ha gondolkodás és alkotásmódja izgal
masnak tetszik a tanítványoknak és vannak fiatalok, 
akik keresik emberi és művészeti modelljüket, akire 
és amire esetleg egy tanárban, mint „mesterben”, 
illetőleg a munkáiban is rátalálhatnak. Az egyebekben 
köztudott, hogy a művészképzésben -  ha lehet egyál
talán efféle talányos dologról beszélni -  legfőképp az 
alkotásokban testet öltő személyiséggel hat leginkább 
a tanár, művekkel tehát és nem elsősorban 
szavakkal, elméletekkel. Vagyis az eligazító (tanári) 
ráhatásnak leginkább megszokott eszközeivel. Illetve 
nyilvánvalóan ezekkel is, de ennek feltétele van.
A műveknek, a tanár bizonyítékainak tökéletesen 
képeseknek kell lenniük a szavak, az elméletek hite
lesítésére. A modelleknek igen nagy szerepe van a 
művészek látásmódjának formálódásában, és Ernszt 
András nagy tudatossággal kereste is a neki 
megfelelő mintákat. Minden bizonnyal azért, mert 
a benne megfogalmazódó kérdések, a szakmai prob
lémák, a meslerség lehetőségeivel összefüggő 
választások, a megragadott anyagok természete, 
a művészfunkció dilemmái is ezt követelték tőle. Az 
„iskola” pedig lehetővé tette, hogy alkatától ne idegen 
közegben keresse a számára kívánatos megoldá
sokat. Kezdetben Valkó László, később Keserű Ilona, 
akik segítségére voltak, Ernszt András munkái rendre 
feltűntek a Doktori Iskola (Mesteriskola) beszámoló 
kiállításain, de ott is, ahol nem feltétlenül az egyetemi 
mesterképzés területéről érkező fiatal művészek 
munkái voltak láthatók. (Közelítés Egyesület kiállítá
sai, Új Galéria stb.)

E sorok írójának megadatott, hogy immár egy éve 
viszonylag rendszeresen megtekinthesse Ernszt 
András újabb és újabb műveit, hogy megvitathassa 
alkotójával a szemlélet, a módszer, a technika, a ha
tás kérdéseit és minden olyan apróságot, ami a külső 
szemlélő számára ugyan jelentéktelennek látszik, de 
a lényegi alkotó folyamatokat valóban átlátni szándé
kozónak elengedhetetlenül lényeges információ.

Nem lehetett kétséges, Ernszt eredendő adottsá
gai szerint az érzéki és érzelmes megismerés 
embere. Költő, akinek a teljesség befogadására ren
delt eszköze a szeme és a tapintása. Intellektusát az 
elmúlt, alkotásokkal jól követhető három évben dön
tően az a feladat foglalkoztatta, hogy miképpen lehet
séges az érzéki és emocionális felhangokkal színezett 
elsődleges látás-adatokat torzításmentesen 
közvetíteni. Továbbá az, hogy miképpen követeli meg, 
milyen módon és minek az igénybevételével teszi 
lehetővé az időtlennek tetsző, természetet magába 
„fogalmazó” érzelem a nagyon is történeti időhöz

kötött külső valóság -  másképpen: a kortársság -  
reprezentációját is. Éspedig anélkül, hogy a megis
merés készen kapott technikai, vagy tárgyi formákat, 
esetleg magukat a tárgyakat igénybe vevő appliká
cióvá válna. Úgy, hogy a harmadik évezred kezde
tének tája és terei, emberének érzékei és érzelmei 
ne kerüljenek ellentmondásba mindazokkal a 
törekvésekkel, amelyek a világkultúra folyamán a 
tájat, a tereket és az emberi érzelmeket kívánták 
képletszerű tisztaságban -  műalkotásokban tehát -  
megmutatni. Mindaz, amit e kérdések körül válasz 
után keresgélve útjába akadt, művek sokaságának 
lett tárgya. Az emberfeletti méretű és parányi táj 
szervesen bonyolult képletei szövődnek munkáiban 
egybe az összetettség szintje szerint itt feltétlenül 
alacsonyabb rendűnek tetsző szerkezeti elvekkel. 
Jellemző képi és jel-párbeszédek jönnek létre, ame
lyek kerülik a végletes megfogalmazásokat, ezért 
soha nem egyértelműek. Nem állíthatjuk egyetlen 
Ernszt-képről sem, hogy csak a „formátlan emóció” 
vagy, hogy a „szerkezeti elv" egyoldalúságai határoz
zák meg. A kettő áthatja egymást, képről képre hol az 
egyik, hol a másik alapelv látszik uralkodónak.
Mindkét folyamatosan lüktető változat azonos azon
ban abban, hogy alkotójuk -  akármekkora darab
számú sorozatokat, ciklusokat is „állított elő” belőlük -  
a vörös, kék, fekete, különösen kevert színeivel, 
vegykonyhájában saját szabadalomként elismertetett 
tónusaival és jellemzően „felrakott" foltjaival borítja 
azokat. Egy szempillantás alatt azonosíthatóvá téve 
az alkotót.

Van „nyelve” tehát ennek a fiatal művésznek. 
Sokak által „beszélt”, néha nagyon is jól érthető ez a 
nyelv. De vannak eredeti ízei, jól megkülönböztethető 
a többitől és nem értékeli túl a grammatikai szabá
lyokat. Ez a nyelv azt súgja, hogy az érzékekre és 
érzelmekre bízott közlés mindig kerülőutakra kény
szeríti az üzenetet, és, hogy e helyt nem erény a pon
tosság. És éppen mindennek az eredője az a benyo
másunk, hogy Ernszt András most kiállított képei, 
ezen egyszerre talányosán, megfoghatatlanul egy
szerű, ugyanakkor sokszorosan rétegzett jelentésű 
jel-szerkezetek igazabb valóságba csalogatnak, mint 
a képletszerűen letisztult, tovább bonthatatlan képi 
állítások.

Aknai Tamás

1 Ernszt András (1973. Nagykanizsa) 1988-92 között a pécsi Művészeti 
Szakközépiskola, 1992-97 között a JPTE hallgatója, 1997-98 DAAD 
ösztöndíjas Münchenben 1999-ben ÓLA hallgató a PTE Művészeti 
Kar Doktori Iskolájában, 2001-ben elnyerte a Magyar Állami Eötvös 
ösztöndíjat.

2 Tiziano (1485-1576) aktív maradt 91 éves koráig. Utolsó műve a 
Piéta (az Accademia Múzeumában, Velencében van). A képet, amit 
saját sírjára készített, végül is Palma il Govane (Jacopo Negreti, 
1544-1628) fejezte be Tiziano halála után.
Umberto Fortis: The Uffizi: A Guide to the Gallery. Venice, Ed. Storti 
1980. p. 85.
Harold Edwin: The paintings of Titian. Complete edition by Harold E. 
Wethey. London Phaidon 1969.1. The religious paintings-2. The por- 
traits. p. 122
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messze van a tökéletestől, ebből az aspektusból 
elmarad a Szebeni-féle könyvtől, pedig A város 
mindörökre inkább igényelte volna az eredeti képek 
magas színvonalának hű leképezését.

A fotók kötetbe válogatása tekintetében azonban 
adódnak gondok, bekerültek olyanok is, mely esetek
ben kísért Csonka korábbi korszakainak édeskés 
alaptónusa, amikor a szerző úgy gondolja, valamiféle 
pluszmondandót kell megjeleníteni a képben 
ráadásként, különböző eszközök igénybevételével. 
Ennek eredményeképpen teret kap a kötetben a 
giccs, sokat rontva az összhatáson. A már említett 
gépezetek sorában is előfordul, hogy a hatást vala
milyen fölösleges motívum felvillantásával próbálja 
fokozni, pedig éppen ezáltal gyengül a kép ereje; 
az Irgalmasok Gyógyszertára finoman cizellált 
pénztárgépe azért válik hangsúlytalanná, mert az 
általa fontosnak vélt üvegablak Jézus a báránnyal 
ábrázolása eljelentékteleníti, ráadásul így a képbe 
beúsznak egyéb zavaró elemek is: pálmák, ajtóke
retek. Balsikerű kísérletnek tekinthető az a montázs, 
amelyik a mánfai templomot és a Bazilika faragott 
angyalát ábrázolja szendvicsként egymásra 
gyötörve, azt a közhelyes gondolatot sugallva, hogy 
angyal és templom összetartoznak. 
Megmagyarázhatatlanok a nőalakok is, sehogyan 
sem illenek bele a kötet képi világába, ráadásul attól 
leválasztva is igen bárgyúak. A könyv szövegéből 
kiragadott, s így esetlenné váló mondatok 
képaláírásként való megjelenése még tovább ront a 
helyzeten: Ez egy olyan szép, szerelemszagú vasár
nap volt...; Véletlen volt, az, ahogy indult. A giccses 
vonulatba tartozik az egyébként rosszul komponált 
borospalackos kép is hangulatlámpával és csíkos 
heverővei, pedig a palackon lévő nemes penész 
izgalmasabb részleteket hordozott volna, mint az 
amúgy érdektelen szobabelső.

A látott dolgok... PÉCS az eddig megjelent 
Pécs könyvek közül a legelegánsabb, legszebb, és 
mint nyomdaipari termék, a legjobb színvonalon 
kivitelezett. Két alapvető problémát hordoz

Egy város az agyféltekék szorításában
Pécsről szóló köteteket jelentetett meg az Alexandra Kiadó

Nagyjából egy hét 
különbséggel je
lentetett meg két 
Pécsről szóló 
kötetet az 
Alexandra Kiadó 
az elmúlt év 
decemberében: 
Csonka Károly 
-Demjén Ferenc -  
Sz. Koncz István 

A város mindörökre, valamint Szebeni András- 
Hernádi Gyula látott dolgok... PÉCS című munkáját. 
A közös bennük az, hogy egyik sem a hagyományos 
értelemben vett bedekker, mindkettő személyes jel
legű vallomás a városról mind a képanyag, mind 
a szöveg tekintetében. Mi most kizárólag a fotográ
fiákkal foglalkozunk, részint azért, mert az Echo, 
tiszteletben tartva a Pécsett megjelenő Jelenkor 
című folyóiratot, a kultúrának arra a területére, 
vagyis az irodalom bugyraiba nem szívesen bocsát
kozik. Ráadásul e sorok írója Sz. Koncz István közeli

barátjának tart
va magát, 
objektív szöveg- 
elemzésre nem 
is vállalkozhat, 
Hernádi Gyula 
írása pedig első 
olvasatra minő
síthetetlennek 
tűnik, a második 
olvasat pedig 
kimerítené a 
mazochizmus 
fogalomkörét.

SZEBENI ANDRÁS 
látott dolgok...

PÉCS
H ernád i Gyula írásáva l

A város mindörökre kötetet nézegetve 
egyértelműnek tűnik, hogy az idő haladtával egyre 
érettebbé, kifinomultabbá válik Csonka Károly 
fotográfiai munkássága. Ez persze nem a világ rend
je szerint való természetes folyamat, hiszen más 
fotográfusoknál mások a tapasztalások, akadnak, 
akik évtizedekre megrekednek valamely szinten, 
megint másoknál komoly torzulások, visszafejlődési 
folyamatok tapasztalhatók, mint éppen Szebeni 
András esetében, aki egykoron tehetségesnek volt 
mondható, az 1993-ban megjelent A vajszínű 
árnyalat című kötete például komoly kortörténeti 
dokumentumnak számít.

A város mindörökre fotográfiáinak túlnyomó 
többsége nagyon szigorúan szerkesztett, rendkívül 
tömör, lényegre törő, kifogástalan alkotás. Csonka 
még azt is meg meri tenni, amire kevés fotós vál
lalkozna, hogy olyan ellenfényes épületfotókat készít, 
amelyeken a részletek teljes egészében eltűnnek 
a feketeségben. Ilyen a Pécsi Napló redakciója 
a Munkácsy Mihály utcában vagy a tettyei romok. 
Érzékeny a rendkívül finom, közönséges földi 
halandók által észrevehetetlen részletek megra
gadásában, mint a Generáli Biztosító Társulat 1831- 
es táblácskája vagy Gellér B. István Fürdő utcai 
szobrának félrevert szögekkel odaerősített Dávid 
csillaga esetében. Rendkívül jó ötlet, és Csonka 
zseniálisan oldotta is meg a különböző géprészletek 
ábrázolását a Széchenyi-akna vagy a Sopiana 
Gépgyár fotografálásakor. Különösen kiválóak az 
épületdíszekről, szobrokról, belső terekről, lépcső
házakról készült felvételei, nagyon jól tudja, hogy 
melyik év- és napszak a legalkalmasabb a 
fényképezéshez, mikor legizgalmasabb a fények és 
árnyékok játéka. Mindezeket kifogástalan technikával 
ábrázolja, mindent tud, amit ebben a műfajban tudni 
kell, bár a könyv nyomdatechnikai szempontból
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mindössze: rossz a szövege és rossz a képanya
ga. Bár Szebeni igazi riporter, képei ezáltal fris
sek, könnyedek, vázlatszerűek, amelyek alkal
masak forradalmi megmozdulások, tömegmozgal
mak, sportesemények, különböző emberi aktusok 
megragadására, de úgy látszik nem alkalmasak 
arra, hogy egy város statikus építészeti szövetét 
összefüggéseiben és részleteiben jó színvonalon 
bemutassák, ráadásul anélkül, hogy a szerző 
annak lényegét a felszínes leképezésen túl 
megismerni szándékozna. Mert az alatt a néhány 
tavaszi-nyári hónap alatt, amíg Szebeni váro
sunkban tartózkodott, a képek tanúsága szerint 
jobbára csak azokat az útvonalakat járta be, ame
lyeket egy átlagturista, és felvételei sem jobbak 
egy átlagturista szokásos nézőpontjaiból elkattint
gatott átlagképek színvonalánál, ráadásul 
ugyanazzal az igénnyel, amely csupán azt várja 
el, hogy bármilyen irányból is, csak süssön a Nap. 
A Nap pedig az éjszakai és a belső felvételeken 
kívül valamennyi képen süt, leginkább függőlege
sen, amiből kikövetkeztethető, hogy Szebeni késő 
délelőtt kelhetett, és ebéd előtt -  amikor profi 
épületfotós elő nem veszi a fényképezőgépét -  
járt egyet, miközben jobbra-balra-előre-hátra 
elsütögette a masináját. Persze igazságtalanok 
lennénk, ha nem ismernénk be: az árnyékokból 
az is kiderül, hogy dacolva a posztalimentációs 
agyi hypoxiával, olykor közvetlenül ebéd után is 
megsétáltatta felszerelését, de az eredmény 
ugyanaz maradt. Szakmai berkekben köztudott 
ugyanis, hogy sem az épületek ornamentikája, 
sem az emberi arc látványa nem a legkedvezőbb 
a déli fényben, és szemgödrében az árnyékot 
sem a perecárus', sem Körtvélyesi fotográfus, 
sem Kodály zeneszerző nem szíveli.

A kötetben néhány letisztult, tudatosan 
megkomponált képet leszámítva ötlettelen, 
zavaros fotók sorát láthatjuk, nagy részük még 
egy amatőr fotókiállítás zsűrijén is fennakadna. 
Ötlet talán a művészportrék sorában lelhető fel, 
de ugyanezt az ötletet a Harnóczy—Körtvélyesi 
páros jóvoltából néhány éve lényegesebb maga
sabb nívón megvalósítva már láthattuk kiállításon 
és könyv formájában is.

Személyes jellegű vallomás tehát Szebeni 
képsora a városról, de teljesen érdektelen. 
Magánügy. Családi körben történő vetítésre alkal
mas anyag, amely kevésbé tart számot közérdek
lődésre, bár ettől az Alexandra nem kímélte meg 
a könyvbarátokat. „Ami érdekel, az a ,nyomkere
sés’, egy kor, egy város lenyomata, lélegzetvétele: 
a mulandóban az örök” -  olvasható a kötet fül
szövegében Szebeni tollából. Nagyon szimpatikus 
vallomás. Csak semmi sem valósult meg belőle. 
Legfeljebb a „múlandó”.

Cseri László

Egyetem
A város minden ötödik lakosa diák. A diákok 
szárnyai egymás mellé sorakoznak, és felfelé 
röpítik a szemüveges agyakat. A pécsi diákok 
gondolkodása egyensúlyban tartja a bal és jobb 
agyfélteke dimenzióit. A bal agyfélteke racionális 
formái beleköltöznek a fiatal építészek szemébe, 
és az új épületek olyan sugárzóak, mint a 
Mecsek kútjaiból érkező angyalok. A jobb agy
félteke mediterrán érzelemszőnyegeket terít 
minden építőkockára.

(Részlet Hernádi Gyula írásából)

Pécsi Galéria Pincegalériája 
2001. december 13.
Kuti László kiállítása

Mozdítsák meg a szobrokat!
(Gettó Tamás építész megnyitóbeszéde)

Amszterdamban egy automatizált gyárat látogattam 
meg. Csarnokok során vándorolt át az a valami, 
emberi kéz érintése nélkül. A gyártósor végén hatal
mas raktár. Mi látogatók mint a tengeri akváriumban 
üvegkalickából nézhettük a termék utolsó állomását.
A mennyezeten daruk szaladgáltak ide-oda. A terem 
falnyílásaiban kamionok farrésze jelent meg, a daruk 
odasereglettek és megtömték őket. A sofőr kint a 
hidegben tehetetlenül toporgott.

A gyárban középen ült egy fickó, az emberi jelen
lét szimbólumaként, dolga nem volt. Ó volt az 
ellenőrző automatika ellenőre. A folyamat vége.
A számítógép azonban minden hibát észrevett, kivág
ta, eldobta, kipótolta.

De volt az ember előtt a pulton egy kis füzet, 
nyilván nem várt események rögzítése céljából. A 
füzetben kezdetleges rajzok -  olyan barlangrajzfélék, 
kis figurák, meg nap meg hold, meg kezek.

Az az ember visszatért saját magához, gyerekko
rához, az aranykorhoz. Valami arra serkentette, hogy 
magának szebbé tegye, szebbé tegye a világot. Azzal 
kísérletezett, hogy kinyerje, visszanyerje a világban 
szétszórt, szétrobbant, elvegyített aranyat.

A művészek alkimisták. Újra és újra visszavágy
nak sötét pincék mélyébe, hogy titkos kísérleteket 
folytassanak. Füstbe, ködbe burkolózva kevernek, 
kavarnak, reszelnek, csiszolnak, kalapálnak. Valamit 
olvasztanak. Titkolóznak. Ez kísérlet.

A kísérlet célja megtalálni azt, ami ott van benn, 
mélyen, vagy lent mélyen, mindenesetre ott van és 
fényes.

Hamvas ezt írja az alkimistákról: „A művész 
tevékenysége az egyetlen, amely a tevékenység ere
deti értelmét megőrizte és megtartotta: szellemi szol
gálat maradt, amely a világot szebbé teszi. Ha a 
tevékenységből a szakrális attitűd elvész, vele együtt 
elvész a tevékenység értelme is. Ezért kell, hogy a 
munka végül is értelmetlen maradjon.”

A világ folyamatai önműködőek, minden megter
meltetik, elfogyasztatik, megemésztetik és kiüríttetik.

Az emberi tevékenység mérőszáma a 
hasznosság. A haszon a számokban kifejezhető

növekmény. Csakhogy a hasznos tevékenységek 
lassan, de biztosan önműködőek lesznek. A hasznos 
tevékenységek lassan elfogynak.

Az automata Mercedes navigációs rendszerével 
magától lesuhan a tengerpartra, tulajdonosa 
kikecmereg és leesett állal bámulja a hunyorogva 
dolgozó portrérajzolót. Az emberek hasznos 
tevékenységek híján elkezdenek vágyakozni az 
alkimisták katakombái után. Részesei akarnak lenni 
a titoknak, fizetni szeretnének, hogy beeresszék őket. 
Ügyfeleimnél az asztalon a számítógépemen rajzolt 
gyönyörű látványterv, pipacsokkal, rohanó felhőkkel -  
mellette hirdetőújság. Egyik ember olvassa: épületek 
térbeli ábrázolását aquarell technikával vállalom. Mi 
ez? -  kérdezi a másik. -  Nem tudom, de kurva drága 
-  mondja a másik, szájába harapva. Ha elfogynak 
a hasznos tevékenységek, jöhet az élet sava-borsa: 
a haszontalan. A célszerűtlen, ami még arra se jó, 
hogy egy millenniumi ünnepségen felavassák.

Haszontalant cselekedni élvezet: lámpaburát 
kilőni, üstdobot berúgni (berúgni), ajtót csinálni, amit 
nem lehet kinyitni, órát, ami nem mutatja az időt, 
autót, amiben nincs navigációs rendszer, hogy ne 
kelljen a salátaszerű világatlaszt kidobni. Olyan szob
rot csinálni, aminek nincs köze a hatalomhoz, a ha
szonhoz, amely nem illeszkedik a management által 
kitalált portfolió ívéhez.

Az építészetben sorra legyűrik az értelmetlen 
hasznos dolgok az értelmes haszontalanokat. Az 
épületek savát-borsát leborotválja a haszon -  áruvá 
kopaszítva ezzel az építőművészetet.

Itt él velünk egy haszontalan alkimista: Kuti 
László szobrász, aki Mohácson született 1965-ben. 
Szobrászati tanulmányait a pécsi egyetemen végezte, 
mestere Bencsik István. Ma a Művészeti 
Szakközépiskolában tanít, annak igazgatóhelyettese. 
Négy szép gyermeke, szép felesége van.

Felesége nyilván szintén megértett valami 
lényegeset az alkimiából.

Szobrai mozgó vagy mozgatható szobrok, szá
momra lényegük nem a mozgás, hanem a nyugvó 
szoborban a mozgásra utaló feszültség. Ez a feszült
ség a szobor lényege, a mozgás pedig a szobor 
sztorija. A mozgó szobor mesél, ahogy a mozgás 
lassul, a feszültség nő, abban a pillanatban amikor 
megáll, újra felhúzott állapotban van a mű láthatatlan 
rugója.

A mozgásnak időtartama van. A szobor kilép egy 
időre az időtlenségből és önmaga stopperévé válik.
A megmozdítható szobor bevon a kísérletbe, 
bekukkantást enged az alkimisták műhelyébe.

Mozdítsák meg a szobrokat!
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Dante Café
2002. január 9 -  február 15.
Sas Miklós kiállítása

A sík benépesítése és kiürítése
Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy 
a hegyhez -  jutott eszembe Sas Miklós kiállítását 
szemlélve, melynek a Dante kávéház adott otthont.
A kocsma, a kávéház, mint a művészek alkotói meg
nyilvánulásainak, a művészet rendhagyó megje
lenésének lehetséges helyszíne a képzőművészetben 
még felfedezésre váró, kiaknázható terület.
A művészet kocsmába vonulásának előképeivel már 
a múlt század futurista és dadaista művészeinél is 
találkozhattunk, akik többször is kiállítottak a zürichi 
Cabaret Voltaire-ben, de gondolhatunk a nizzai étter
mekben fellépő Fluxus művészeire is. A 70-es évek
ben a Fiatal Művészek Klubja gyakran állított ki a 
budapesti Rózsa Presszóban. Ma már szükségsze
rűen jelenik meg egyre több művészi produktum 
a kávéházak falain, ez az a hely, ahol a művek 
találkozhatnak a közönség szélesebb rétegeivel, 
hiszen manapság a kortárs galériákat az alkotó 
családtagjain, barátain, ismerősein és a szakma 
képviselőin kívül vajmi kevesen látogatják, nem is 
beszélve arról, hogy egy nívós galériában -  megfelelő 
kapcsolatok híján -  hónapokat, akár éveket is várhat 
a művész, míg sorra kerül. A kávéházakban a közön
ség -  a vendég -  akaratlanul is kontaktust teremt a 
művekkel, lehetősége van azok hosszas, akár órákon 
át tartó vizsgálatára és borozgatás közben olyan 
inspirációk érhetik a szemlélőt, melyek egy 
megszokott kiállítótérben aligha.

Sas Miklós is ezért választotta ezt az új miliőt 
képeinek bemutatására. A diploma előtt álló fiatal 
képzőművész-növendék már számos csoportos kiál
lításon szerepelt Almamelléktől Grazig. Egyéni kiállítá
sainak sorában a tavaly megrendezésre került paksi 
tárlat mellett ez tűnik a legjelentősebbnek.

A kiállítás a kávézó három termét fogja át, mely, 
ha úgy tetszik, szerényen ellenpontozza az emeleten 
elterülő Csontváry gyűjteményt. A külső teremben 
látható korai festmények, grafikák művészetének kiin
dulópontjai. A játékos formákkal teljesen betöltött 
síkok, az apró elemek mindenre kiterjedő jelenléte 
egy tizenhét-tizennyolc éves fiatal pozitív létszem
léletének tükröződései. A belső termekben az alkotó 
1994-től 2002-ig készült műveiből található egy szűk 
metszet. Ezeken a nagyobb méretű munkákon épp
úgy tapasztalható a horror vacui (félelem az 
ürességtől), mint a zsúfoltságtól elszakadás igénye, 
és egy mélyebb, elemző, szerkezeti elvekre és azok 
kombinációira építő gondolkodás jelenléte. A kiállítás 
igyekezett a lehető legjobban illeszkedni a rendel
kezésre álló térhez. Még a stukkódíszek üres rozettáit 
is kihasználta a festő. Ezeket körformájú (centrális) 
kis képek teszik mozgalmassá.

Sas Miklós képzőművészeti tanulmányait 
tízévesen kezdte a Nevelési Központ málomi 
művészeti iskolájában, kezdetben Révész Klára, majd 
Lantos Ferenc tanítványaként. Itt ismerkedett meg 
azzal a szabad szellemű tanítási formával, mely 
alapvető hangsúlyt helyezett a különböző ismeret
területek kapcsolatainak feltárására, azokra az objek
tív gyökerekre és funkciókra, melyek egyetemesnek 
mondhatók és összekapcsolják azokat. Az elemek, 
szerkezetek és funkciók rendszerének szemléletét -  
a ritmusra, a térre, a szimmetriára vonatkozó vizs
gálatait -  mélyítette tovább, a Lantos Ferenc vezette 
Művészeti Szabadiskolában. Lantost később az 
egyetemen is mesteréül választotta: „A képekben
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elsősorban nem a sztori, nem a cselekmény érdekel, 
nekem teljesen mindegy, hogy Mózes vagy Cicero 
áll-e a vásznon; engem inkább az foglalkoztat, hogy 
azok hol állnak, hogyan állnak, színekben ez hogyan 
jelentkezik, egyenletesen világosodik-e ki a figura 
ruhája vagy sem, milyen kontrasztok és átmenetek 
vannak a képen, és egyáltalán milyen vizuális és 
vizualitáson túlmutató értékei vannak.”

Művészetének alakulására nagy hatással volt 
családja: édesapja, aki ötvösséget tanult és fes
tészettel is foglalkozott, valamint építész bátyja, 
akinek támogatásával több európai és közel-keleti 
tanulmányúton vehetett részt. Spanyolország hegyei 
közt megbúvó apró falvak hófehérre meszelt házai 
román kori templommal, a francia katedrálisok, a 
Marokkó városaira jellemző állandó nyüzsgés; 
Törökország és Szíria ókori és középkori emlékei, az 
egymásra épült korok építészeti és kulturális egysége 
-  a város mint műalkotás -  az iszlám és keresztény 
művészet egymásra hatásai formálták látásmódját.

A zene, a képek zeneisége ugyancsak fontos 
szerepet kap Sas Miklós művészetében. A Művészeti 
Szabadiskolában a zenei és vizuális művészeti 
területek közötti kapcsolatok vizsgálata mellett a 
közös improvizációk is rendszeresek voltak, ezeknek 
hatása a képeken is érezhető. A kisebb-nagyobb 
elemek egymás mellé- és alárendelésével kialakított 
kompozíciók akár meg is szólaltathatók, hangzásba is 
átvihetők, szólamokra, harmóniákra bonthatók.
A kiállítás-megnyitón fellépő Intermagyar zenekar 
akusztikus hangszereken előadott, mai slágerekből 
szabadon szerkesztett humoros muzsikája is 
jelzésértékű volt, hiszen a zenei környezet, a zenei 
aláfestés analóg a képek felépítettségével, rávilágít 
azok tartalmára.

A közös improvizációk és zenélgetések hatására 
csoporttársaival megalakította a mára már 
híressé/hírhedté vált Burzsoá Nyugdíjasok elne
vezésű akciózenekart, melyre talán az akciószínház 
találóbb elnevezés, hiszen a színpadonzene-fes- 
tészet-színház egymásmellettisége, egyfajta ironikus 
Gesamtkunstwerk valósul meg. A zenei oldal, pontat
lanságával, csiszolatlanságával növeli azt a kifejező 
erőt, mely a polgári-társadalmi és erkölcsi értékekhez 
fesztelenül kötődő dalszövegekből árad. A tagok által 
létrehozott festményeken, melyek többnyire a dal
szövegek képi megfogalmazásai, szintén ez a szem
lélet tükröződik. Az esetlegesnek tűnő festési mód, 
a fanyar humorú élethelyzetek ábrázolásán túl 
felfedezhető a képeket összefogó, sajátos ikonográfia 
is. Minden figurára jellemző az úgynevezett „burzsoá 
frizura” (haj csak a tarkón és a fülek környékén talál
ható), a nyugdíjas-öltözékek és kiegészítők (bőr

papucs vagy szandál, SZTK-szemüveg, cekker, 
aranyláncok). A dalokat vicces közjátékok, bűvészmu
tatványok, tárgymegsemmisítések kötik össze. A kon
certeket pedig mindig, a már védjeggyé vált „tévészét
törés” zárja. Ezek az egyszerre szubkulturális, 
ugyanakkor társadalomkritikát is megfogalmazó 
alkotások tartalmuk miatt kevéssé egyeztethetők 
össze Sas „komoly” műveivel. Nem is kaptak helyet 
a kiállításon.

„Nagyon fontos, hogy tudjatok hülyéskedni is!" -  
mondogatta gyakran Lantos, és Miklós megfogadja 
mestere szavát. „Ha az ember ráérez a saját 
hangjára, igyekszik egyre mélyebbre ásni. Elindul egy 
úton, amit megpróbál minél jobban kitaposni, más 
aspektusait megnézni, kutatni, szemlélődni" -  vallja a 
művészet műveléséről Sas Miklós. A képekről pedig 
leolvasható a folyamatos párbeszéd a művek és 
alkotója között -  az újra és újra átfestett felületek 
rétegződése az „igazi mesterséggel" szembeni 
áhítat, az a küzdelem, amit Sas Miklós folytat ezért 
a műformáért.

Réger Gábor

Szigetszentmiklós, Városi Galéria 
2002. február 8 -  március 3.
Erdős János kiállítása

Vonal-árnyék-kontraszt

Mennyi szép dolog történik még a pécsi műtermekben 
is! Csak be kell kopogni és máris feltárulhat a kíván
csi szem előtt a sok, rejtettségben érlelődő izgalmas 
képi gondolat, nyilvánosságra még nem hozható, de 
biztató kísérlet. Nincs kétségünk afelől, hogy egy 
alkotóművész a hatvanadik életéve körül a legritkáb
ban állít fel minden korábbi tézisével ellentétes rend
szert. Ez a privilégium többnyire a huszonéves 
művészek sajátja. Őket nem feszélyezi a később érő 
belátások sokasága, mint ahogy a technika, tematika 
akadémikus szabályai, a hagyományok sem idéznek 
elő még gátlásokat bennük. Nekik elegendő a hit 
magukban és ez olykor olyan nagy energiájú, hogy 
valóban pótol egy sor akadémikusán számon kérhető 
mozzanatot, amivel később ók is nyilvánvalóan szá
molni fognak majd és másoktól majd ők is számon 
kérik ezeket. A korosabb művészek többnyire a meg
talált sarokpontok nagy biztonságot adó talapzatától 
„befelé bővülő körökben” térnek el. Adnak az intim 
rétegzettség igényével megformált finom árnyalatokra, 
a kivitelezés kézműves perfekciójára, az
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anyaghasználat sokszor kipróbált, nemes fogásaira. 
Az idősebb alkotó korosztály, ha akarja, ha nem, már 
összefoglal. így volt ez Erdős Jánossal is, evvel a 
fáradhatatlan pécsi festő- és grafikusművésszel, aki 
a maga kitartó módján szélesebb hazai és 
nemzetközi művésztársasága számára alkotási 
lehetőségeket Pécsett, Cserkúton alakított ki, aki a 
Művészeti Szakközépiskolát elhagyva felszabadult 
odaadással fordult a képírás felé. Most szervezi a 
Horvát Színház Horda Galériájának kiállításait, tervez 
kiadványokat és szünet nélkül festi, rajzolja képeit. 
Tapasztalhatóan nem szakadt el attól a közegtől, 
amelynek oly régen alakítója volt, így ma is a pécsi 
művészélet egyik szószólója, aki nem hiányzik a kiál
lítások megnyitóiról, hangversenyekről, művészettel 
kapcsolatos előadásokról. Ismert alakja, legtöbbször 
lelkesült hanghordozása és valamit mindig szervező 
buzgalma képtelenül anakronisztikusnak hat ma, 
amikor a visszafogottság, de az agresszivitásig aktív 
magatartások is egyértelműen individualista prog
ramokat lepleznek. De miért is említettük mindezt? 
Azért, mert óvni szeretnénk attól a látszattól, amit 
esetleg az előbb emlegetett kultúrkomisszár beállítás 
keltett. Tévedés volna ezt hangsúlyozni. Erdős csak 
hozta a hatvanas -  nyolcvanas évek bevált szakmai 
érdekérvényesítésének bizonnyal valamelyest 
szervült gyakorlatát, mivelhogy leggyakrabban felelős 
szerepe volt a pécsi művészélet legkülönbözőbb cso
portosulásainak összetartásában. Emellett azonban ő 
is ragaszkodni tudott műtermének csendjéhez, 
igényéhez a megvallható érzelmek és festői 
lelemények egybevetéséből származó vizuális nyelv 
kialakítására. A kis baranyai falu szélén kialakított 
stúdiója, az annak ablakából feltáruló táj képe talán 
fokozottan is követelte tőle valamiféle alkalmi szin
tézis keresését. Né fosszuk meg Erdős Jánost az elis
merésünktől. Azok közé tartozik, akik az elmúlt 
harminc évben igen következetesen kitartottak koráb
ban megformált ars poeticájuk mellett, így mai fes
tészetének viszonylatai sem szólnak másról, mint amit 
korábban elfogadtatott közönségével. Egyszerűnek 
látszó alapkérdésekből indult ki, gondolkodása min
den látszat ellenére a tapasztalati valóság le- és 
átfordíthatóságának kérdéseivel volt elkötelezve 
sokáig. Az absztrakció valójában még most sem vált 
uralkodóvá munkáin, bár a kiürülésre utaló 
geometrikus rendszer és a tabula rasa-1 érzékeltető 
kolorit, amik munkáit jellemzik, látszólag a tárgy 
nélküli festészet körébe tartoznak. Terek és tájak, 
a végső optikai jellé egyszerűsített valóság-relációk 
képezték mindig is a munkáit, amelyekben egyre 
inkább a minimális vizuális jel helyzete lett a 
fontosabb. Következésképpen a kép formátumának 
és a formát tagoló festői beavatkozásoknak az arány 
viszonyai léptek az ábrázolás helyére. Közben pedig 
ezek a viszonylatok a festői előadásban is nagy vál
tozáson mentek keresztül. A finom grafikai megje
lenítés folyamatosan igénye maradt Erdősnek, 
miközben néhány olyan öntörvényű és magában való 
jel felbontásába is belekezdett, amelyek már 
korántsem leképezéses kapcsolatban állnak a modell
ként szolgáló tájakkal, architektúrákkal. A szigetszent- 
miklósi kiállítás egyik meglepetése volt a hét elemből 
álló, 20 x 20 cm-es, papírra festett tojástempera 
képek sorozata, a Vonal I -  VII. (2000). A rendkívül 
finom faktúrájú alapot afféle árnyékkal megerősített 
„makro” jelként tagolják íves, szabályos vagy 
esetlegesen görbülő vonalak, amelyek sárga, fehér és 
kék színűek. A kilenc darabból álló Kontraszt (2001) 
sorozat 70 x 70 cm-es akrillal falemezre festett képei 
viszont a teret és önmaguk kapcsolatát tagoló sárga 
vonalak rendjét jelentik. Ennek a sorozatnak a prob
lematikáját számos finom rajz bontotta ki, amelyen 
valóban a felület és a minimális jel, a jelet körülvevő

laza fekete kontúr, illetve mindezeknek a kontrasztjai 
képezték az összefüggéseket. Igen érdekesek voltak 
azok a nagy, négyzetes, önmagukban is többé-kevés- 
bé értelmezhető képekből összeépülő munkák, ame
lyeken viszont a már teljesen elvont, leíró elemeket 
semmiképpen sem tartalmazó „tiszta vizualitássá lett 
jelek visszaalakulnak a szemlélhető valóságba vonzó 
formákká, mint a Ház (2001), a Négyzet (2001) és 
a Föld (2001). Elemek és elemek rendszerei ezek 
a festmények, melyekben a talányos egyedi kockák 
csupán a proporciók hibátlanságával és a festői 
előadás eleganciájával ragadnak meg, de 
összeépülve a Ház még mindig tartalmazza ugyan 
a befejezetlen, virtuálisan kiegészíthető „teljes for
mára” utalást, mégis egy „épülő”, épülni képes valóság 
jelképeként hat. Erdős János életművében periódus
ról periódusra érzékeljük a sorozatok jelentőségét. 
Következetesen felépített festői problémakörei 
megkövetelték tőle, hogy lépésenként vizsgálja meg 
alanyát és tárgyát, azok kombinációit. Soha nem 
dolgozott nagyon sok elemmel, s noha faktúráiban, 
anyaghasználatában a legváltozatosabb megoldá
sokat látjuk, a képek magvát jelentő szerkezet, 
arányrendszer jelzésére szolgáló képelemek mindig 
nagyon egyszerűek voltak. Formaösszefüggéseiket 
vizsgálják elsősorban a sorozatok, amelyeknek az 
elemei -  attól függően, hogy nyitott vagy zárt struk
túrákat kívánunk létrehozni -  igen változatosan kom
binálódhatnak, variálódhatnak. A nagy képek 
fehérségét és minimális akcentusaikat erőteljesen 
egészítették ki a kis festmények a maguk ékszer- 
szerűen igényes dekorativitásukkal. Magának és 
magában való világ az Erdős Jánosé. Láthatóan nem 
zökkenti ki megalkotóját nyugalmából a látványaiban 
is átrendeződő, vizuális agresszivitástól sem mentes 
valóság. Ahogyan a forma-repertoire, úgy a munkák
ból átderengő érzelmek is végletesen át- és kiszűrtek, 
és ez a semlegességük lehet az oka annak, hogy 
kevésbé a katartikus, mint inkább a dekoratív-díszítő 
funkciók között találjuk természetesnek ezeket a 
képeket. A szigetszentmiklósi kiállítás anyagában -  
ismételjük meg a felfedezés nyomán ébredt örömünk 
hangjait -  a kis, húszszor húszas sorozat, a Vonal 
volt, amit a már nem siheder Erdős János újra 
aktuális munkájának találtunk. Ez a sorozat egyszer
smind annak a tételnek a bizonyítása, hogy miképpen 
hoz eredményeket az intimitás, a korábban hideg 
fejjel felhasznált festői lehetőségek felöltöztetése a 
képzelet és érzelem jelmezeibe. Persze így sem 
a valóság idéződik fel, hanem „csak” a művészet és 
nem is tudjuk, hogy osszuk-e Erdős felismerését. Ami 
kb. ennyit tesz: mindaz, amit valóságnak gondolunk,

annyira kárhozatos, hogy elég belőle az az egy is, 
amit eredetinek tapasztalunk meg. Akkor pedig mi 
végre volna jó megkettőzni?

a.t.

Pécsről indultak...

Salamon Beáta hegedűprímás 
és a Méta együttes

Salamon Beáta 1983-ban Pécsett alakította meg 
együttesét, majd a Méta* 1985-ben költözött fel 
Budapestre, ahol azóta is működik. Tavaly december
ben jelentkeztek sok év után az új „Betöltse 
szívedet...” lemezükkel", melyet a Fonó Budai 
Zeneházban mutattak be. Sokan várták már, hisz a 
Méta az egyik legjobb táncházi zenekar, a magyar táj
egységek sokféle muzsikáját tudják. S újfent bizonyí
tották, hogy volt erejük a tagcserék okozta átmeneti 
problémák után kiküzdeni magukból ezt az anyagot. 
Autentikus falusi zenéjük egységes hangzása jól 
mutatja a befektetett munkát, a táncházak szokásos 
repertoárjából többnyire hiányzó, indokolatlanul 
elhanyagolt muzsikákat megszólaltatva. Szinte 
keresztmetszete a magyar népzenének, ellentétben 
a manapság divatos tematikus, egy-egy vidék bemu
tatására szorítkozó feldolgozás-lemezeknek.
Egyensúlyra törekedtek a magyarországi és a 
határontúli zeneanyag, valamint a hangszeres és 
énekes számok összeállításánál. Az öttagúra bővült 
felállásban a zenekarvezető Salamon Beáta hegedül 
és énekel, Gera Attila klarinéton, dudán, tárogatón, 
furulyán, kávaion játszik és énekel. Nagy Zsolt a brá
csás, kontrás, dobol és énekel, Porteleki Zoltán cim- 
balmozik és énekel, Mohácsy Albert nagybőgőn, csel
lón, kobzon játszik és énekel. S mivel tanítják is, nyil
ván otthon vannak valamennyi stílusban, a viszonylag 
sok hangszeren be is mutatják, hogy mit tudnak.
A lemezen és a bemutatón közreműködött még 
Németh Ferenc énekes és Márton Zsolt tamburás, 
valamint a koncerten Porteleki László (Muzsikás) 
hegedűs is, Beával közös duójuk katartikusan hatott.

S ha sorra vesszük a lemez számait, a nyitó új 
stílusú, vidám „Sárközi” bogyiszlói dallamegyveleget 
a hegedűk viszik, rengeteg a harmónia benne, nem 
könnyű darabok, de milyen bravúrosan játsszák!
Az „Elment a madárka” a kalotaszegi Nonika Miklós 
hegedűsnek állít emléket. Az „Este jő, szürkül bé" 
lendületes, fúvósokra (kaval stb.) épülő moldvai 
tánczene, a „Bánat" észak-mezőségi, a „Fogásolás" —►
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ördöngösfüzesi, Kallós Zoltán gyűjtéséből, valamint 
Mezei Ferenc „Nelu" felvételeiről. A „Jánosoknak” új 
stílusú szatmári dallamokból épül, benne egy János- 
napi köszöntővel. A „Muzica populara II." népszerű 
román folklór, az elég hosszú „Gyöngyömnek" pedig 
somogyi, Karád környéki régi és újabb stílusú lakodal
mi szokásanyag. A „Hazafelé” a Méta-táncházak 
közönségbúcsúztató nótája, stílusos zárószám.
A „Bétöltse szívedet...” lemezeim ünnepélyes 
hangzása is illik a sok bánatos szöveghez, hiába, 
ilyen világot élünk...

Miközben végigélveztem magas színvonalú 
műsorukat, beugrottak a régi emlékek, és a pécsi 
gyökerek miatt mindenképpen érdekes a visszatekin
tés. Tizenéves korától nyomon követtem Salamon 
Bea pályáját, akit mindig a zenei nyitottság jellemzett, 
Pécsett éppúgy eljárt rock- és bluesbulikra, mint rock 
and rollt táncolni, mint aztán később Budapesten is 
mindenfajta klubba. Összefutottunk például a néhai 
Tilos az „Á”-ban is, ahol meglepetésemre a kitűnő 
klezmerzenésszel, Bob Cohennel beszálltak a blue- 
sos Palermo Boogie Gangbe is játszani egyet. Nem 
véletlenül alakította meg aztán rock- és blues- 
zenészekkel a world music műfajt kipróbáló 
HeavyMéta formációját. De hallottam a dalos-folkos 
Korom Attila együttesével, szerepelt a KFT zenekar 
lemezén, Bornai Tibor új, Ultramarin nevű folkfúziós 
zenekarának is tagja, Koltay Gergely is rendszeresen 
foglalkoztatja, az Amerikában is nagyra tartott 
világzenészünk, Nikola Parov is meghívta a csapatá
ba -  szívesen invitálják és ő szívesen megy másfajta 
zenét játszani.

Hegedűsnőnk csodagyereknek számított rend
kívül jó hallásával, már hároméves korában kirakták a 
színpadra, a zeneóvodában Dobos Lászlónéhoz 
irányították, utána zenei általános, s a pici kislány 
harminckettedes hegedűn kezdett. Aztán konzi és 
Művészeti Gimnázium, amit végül is a zenén kívüli 
tárgyak és a kötöttségek miatt nem fejezett be, a 
Dolgozók Önálló Gimnáziumában érettségizett. Majd 
Szigetváron képesítés nélkül tanított klasszikus 
hegedűt egy évadon át. Aztán táncház-zenészképző 
és hivatásos előadóművész-tanfolyamok. Később 
Budapestről Nyíregyházára lejárva a Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola ének-zene-népzene sza
kát is elvégezte a Méta többi tagjával együtt, így lett 
végül hivatalosan is hangszeres tanár, s azóta 
gyakorlatvezetőként segítik a nappali tagozaton a 
népzeneoktatást. Részt vettek minisztériumi 
felkérésre szerzőkként és lektorokként az alap- és 
középfokú hangszeres népzenei tantervek 
elkészítésében. Tehát a tanítás mindig is fontos része 
pályájának: „Fölkerültem Pestre és Dorogon egy 
évadot klasszikust tanítottam. Utána jött az újabb 
lehetőség, Porteleki Laci, aki akkor a Tékában játszott 
-  most már a Muzsikás prímása Budafokon a 
Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában tanított, és 
megkért, hogy helyettesítsem. Egy ideig 
gettem, aztán ő abbahagyta a tanítást, és bekerültem 
a helyére. Aztán az egész Méta együttes... így jó 
régóta tanítok, óriási feladat, de nagyon szeretem. Az 
benne az izgalmas, hogy a folkzenében a legkisebb 
hétéves kezdőtől a huszonöt éves kezdőig mindenkit 
el lehet vállalni, mert egy hónap alatt úgyis kiderül, 
hogy tehetséges vagy sem. A kicsiket is nagyon 
szeretem, de az a legizgalmasabb, amikor olyan vala
ki jön, aki már tanult a hangszerén és folyamatosan 
játszott is, mert annak aztán tényleg lehet feladatot 
adni. Most a kisfiam, Ákos miatt kevesebbet tanítok, 
de valahonnan megszerzik a címemet, jönnek 
Hollandiából, Németországból, Olaszországból, 
beesnek Ausztráliából, hogy segítsek nekik, tanítsam 
őket. Meg régi tanítványok is felkeresnek otthon, hogy 
akkor ezt mutassam meg, azt mutassam meg.

Pécsett is amikor legutoljára a Vasutasban játszot
tunk, láttam egy csomó tanítványomat -  egyébként is 
rengeteg a zenész a baranyai megyeszékhelyen."

Jellemző, hogy a lázadó típusú Salamon Bea 
kiket tartott példaképnek: klasszikusban a szintén 
más műfajokkal is kacérkodó Itzhak Perlmant és 
Yehudi Menuhint. A népzenében a mesterei Porteleki 
László, Halmos Béla, meg olyan erdélyi prímások, 
mint Fodor „Neti” Sándor és a már elhunyt kalotaszegi 
prímás, Nonika Miklós. A Méta több periódusa közül 
a legelső Pécshez kötődött: „Még a konzis tanárom, 
Patachich Judit mondta, amikor a Bartók Román tán
cokat tanultam, hogy nahát ezt így felejtsem el, 
tessék elmenni népzenét játszani. Nagyon sokat 
köszönhetek neki, mert akkor kerültem be ebbe a 
mozgalomba. A Téka együttes szólt, hogy van egy 
táncházi zenész tanfolyam Szegeden, kétéves, s 
szálljak be a második évébe, én bírni fogom, csinál
jam. Na, elmentem '82 szeptemberében és novem
berben szóltak, hogy többet egyedül nem mehetek, 
keressek pécsi zenészeket. Mivel nem ismertem 
senkit, mondták, hogy ott a bőgős Gábor Sanyi, és a 
kontrás Molnár Vica (később a Vasmalom tagja lett), 
zseniális zenészek. Megkerestem őket, idősebbek 
voltak nálam egy tízessel, tapasztalt öreg rókák, és 
ugye nekem óriási élmény volt, hogy ők nyugodtak, 
kedvesek, jó kedélyűek, s együtt kezdtük a Méta 
együttest. Nagyon sokat köszönhetek nekik és 
Bergics Lajosnak, az első pécsi mesteremnek, ő 
akkoriban a Mecsek Táncegyüttesben zenélt, és oda 
estem be, velük is bohóckodtam, hát semmi közöm 
nem volt az egészhez csak elkapott a hév, s utána 
a KISZÖV-be ment át a csapat. ’83 augusztusában 
megkaptuk a Métával az „Ifjú népművész" címet, 
augusztus 20. környékén a Jókai téren volt valami 
koncert... és utána indult be ősszel a DOZSO-ban 
a Méta Táncház. '85 februárjában kerültünk föl 
Pestre, addig ment folyamatosan, csak nagy kínnal- 
keserwel, nem volt pénz, nem volt semmi... Tényleg 
a saját kis zsebpénzünket adtuk össze a terembérért 
meg a budapesti művészekre, de mindenki óriási 
lelkesedéssel jött, csak a benzinköltséget fizettük ki 
nekik, és mindig volt vendég. Óriási élmény volt 
számomra, hogy elkezdtük a táncházszezont -  mit 
tudom én -  húsz emberrel, és a végén háromszáz 
fizető volt, és óriási bulik.”

1985-ben egy épp induló hivatásos kamara tánc- 
együttes miatt költöztek Budapestre, s beszállt hoz
zájuk a meglehetősen jó névnek, szaktekintélynek 
számító Berán István fúvós hangszeres, aki 1997-ig 
játszott velük. Február első vasárnapján már beindí
tották a Józsefvárosi Klubban a Méta-táncházat,

azonnal telt házzal kezdtek, s 15 éven keresztül ez 
minden vasárnap így ment. A tánctanítás és a 
szabadtánc szüneteiben rendszeresen vendégül lát
tak hagyományőrző előadókat, főik- és bluesmuzsiku- 
sokat, koreográfusokat, filmkészítőket. Tavaly szűnt 
meg a klubjuk, mert a fölötte lévő iskola visszakérte 
a helyiséget küzdősport-teremnek. A hazai táncházi 
mozgalom egyik reprezentánsaként rendszeresen 
koncertezhettek*** itthon és külföldön. Színházi 
zenészként a Gyulai Várszínház, a fővárosi Játékszín, 
a Kolibri, a Nemzeti, a Thália és a veszprémi Petőfi 
Színház, a Szegedi Ünnepi Játékok és a Honvéd 
Táncszínház produkcióiban vettek részt. Gyakran 
muzsikáltak a világhírű Balogh Kálmán cimbalom- 
művésszel. „Szerencsés embernek tartom magam. 
Igaz, hogy iszonyatos fegyelmet tartottunk a zenekar
ban. Akkoriban elég fegyelmezetlen volt maga a 
táncházmozgalom, laza volt minden, az egész rend
szer szétesőben volt Magyarországon... S mi igenis 
rendesen fölöltöztünk, pontosak voltunk, időben 
odaértünk mindenhova és józanul játszottuk végig a 
bulikat. Persze nagyon sokat gyakoroltunk, próbáltunk 
is, de ezek a teljesen egyszerű eszközök, a meg
bízhatóság segítettek. Ezért arról szoktunk beszélni, 
hogy hol nem jártunk, mert Amerikától Ázsiáig, 
Koreától Japánig mindenhol voltunk. Érdekes dolgok 
is megestek, nem könnyű végigcsinálni mindezt egy 
nőnek... Például mindjárt először kint Erdélyben, mert 
ott nem volt szokás -  legalábbis a 80-as évek 
közepéig -, hogy nő egyáltalán bemenjen a kocsmá
ba. S hogy én mint prímás ott voltam, ezt egyszerűen 
nem tudták hova tenni. Jöttek is a kínálgatások, s ha 
rád köszöntik a pálinkás üveget, tehát feléd nyújtják, 
akkor abból innod kell, mert rád köszöntötték. 
Rettenetesen berúgattak, s a végén mondtam, hogy 
én nem... és közben muzsikáltunk is. És ezek az 
egyszerű becsületes parasztemberek megkérdő
jeleztek, hogy most döntsem el, hogy nő vagyok, és 
akkor takarodjak ebből a helyiségből, vagy prímás 
vagyok, és ha rám köszöntenek, akkor igyák...Ez volt 
az első igazán kemény helyzet, hogy ha prímás 
vagyok, akkor mihez is tartsam magam..."

Az archív felvételek mellett saját gyűjtéseikből 
tanulták a népzenét, a mai napig járják a magyar 
nyelvterületet: moldvai, székelyföldi, mezőségi, 
kalotaszegi, Felső-Tisza vidéki, Csongrád környéki, 
Békés megyei, palócföldi, somogyi, sárközi 
felvételeik, lejegyzéseik már a hazai archívumok 
(Magyar Művelődési Intézet, MTA Zenetudományi 
Intézet) részei. Nem csak a sajátos előadásmódot 
lesték el a mestereiktől, hanem megismerték a zene 
és a tánc belső törvényszerűségeit is, amit aztán
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később a saját tanítványaiknak adtak tovább.
„Az elején, amikor még nagy a hév, sokat jártunk ki. 

Előfordult, hogy szerdán letanítottuk a napot, a pén
teket valakivel helyettesíttettük, s szerda éjszaka elin
dultunk Erdélybe. Csütörtök délben megérkeztünk, 
Neti Sanyi bácsinál aludtunk két órát, pénteken körbe
jártuk a környéket, szombaton még elmentünk Székre 
a táncházba, megcsináltuk azt is, aztán ott buliztunk. 
Vasárnap reggel hazaindultunk, s este megérkeztünk 
Budapestre a táncházunkba... Volt egy-két öreg, 
akitől keveset gyűjtöttünk, inkább beszélgettünk. Ezt 
nem is lehet elmondani: micsoda fantasztikus nyuga
lom, óriási szeretet, kiegyensúlyozottság áradt 
belőlük, ahogy hozzányúltak a hangszerhez, akármi
lyen szakadt volt, alig húrja, se semmije... ez egy 
életérzés. Sajnálom a mai fiatalokat, hogy kevés öreg 
maradt, mert ezt nem igazán lehet visszaadni. Azt a 
fajta hangképzést, amikor ott muzsikál a fülemben -  
mit tudom én húsz centire -, és megőrülök, mert úgy 
megy bele az agyamba, a csontjaimba, a velőmbe, 
hogy nem hagy szabadulni. S nézem, próbálom 
lelesni, hogy is van ez... Pedig annyira egyszerűen 
csinálja, hogy tán nem is érdekes, oda se figyelek egy 
idő után, aztán otthon meg fogom a fejemet, hogy 
miért nem figyeltem oda. Annyira egyszerűen, ter
mészetesen csinálták és ott a helyszínen nem derült 
ki, csak később, amikor már volt videó. A mai napig 
azokat nézem, s nem hiszem el, hogy hogyan csinál
ta, pedig ott van, látom, egyszerű, mégsem úgy szólal 
meg a kezemben. "

Magyar „specialitás”, hogy a Salamon Beáta,
Berán István, Nagy Zsolt, Mohácsy Albert felállású 
Métát külföldön előbb felfedezték, mint a hazai 
kiadók: „Hamburgban épp az utcán muzsikáltunk, és 
odajött egy hölgy és adott egy telefonszámot, hogy 
azonnal hívjuk fel. Kiderült, hogy egy épp induló 
lemezkiadó, folkkal foglalkoznak. Bementünk és elég 
zavartan eljátszottunk egy számot az irodájukban, a 
főnök meg mondta, hogy egy hónap múlva menjünk, 
felveszik a lemezt. Először egy sima Méta folkalbumot 
csináltunk rövidebb számokkal, egy frappáns, nagyon 
pörgős lemezt. Utána kértek egy tavaszi lemezt, s 
megcsináltuk. Aztán egy téli lemezt, azt is összehoz
tuk. A Balogh Kálmánnál is dolgoztunk: a 
„Cigányzene a magyar falvakból” népzene, de roma 
beütésekkel. Utána végre Magyarországon is sikerült 
a Hungarotonnál a „Szabad madár" lemezünket 
megcsinálni, a borítóját régi jó barátunk, a pécsi 
Markó Nándi tervezte, aki a Méta együttes lógóját is 
kitalálta. Aztán megjelent a „Tíz Év Méta”, talán nem 
nagyképűség, de szakmailag az egyik legjobb 
táncházas lemez. A „HeavyMéta"pedig blues- és 
rockzenészek -  Takáts Tamás (ének), Sipeki Zoltán 
(gitár), Molnár Gábor (dob) -  közreműködésévei 
készült. Voltak olyan folkzenekarok, akik azzal 
próbálkoztak, hogy saját maguk fogták meg az elek
tromos hangszereket, ez azért elég nehézkes műfaj... 
S mivel mindig is nagy blues- meg rockrajongó 
voltam, összeismerkedtünk az együttesemmel együtt 
ilyen zenészekkel, és jött az ötlet, hogy mi lenne, ha 
úgy csinálnánk lemezt, hogy mi is játsszuk a saját 
dolgunkat, és ők is a sajátjukat, hogy ebből mi fog 
összejönni... Óriási szerencsénk volt, mert akit félve 
megkérdeztünk, hogy nem lehetne-e, mind majd
hogynem könnybe lábadt szemmel mondta, hogy 
dehogynem, de örül neki, neki megtiszteltetés...
Aztán egy évig minden csütörtökön nálam próbáltunk 
lábujjhegyen, és így állt össze az anyag. Nekem 
hiányzik a másik műfaj, a másfajta zene, mindig is 
hegedűsnek tartottam magam, nem feltétlenül csak 
prímásnak. Ezért is örülök, hogy Nikola Parov fölkért, 
játsszak a Naplegenda előadásban. Óriási feladat 
volt, vért izzadtam... éjjel-nappal gyakoroltam, 
nehogy lebőgjek. Nekem nagyon fontosak

ezek a fúziók, mert én soha nem csak folkzenész 
voltam. ”

Azért nem mindennapi dolog, hogy egy törékeny 
nő ennyi időn át elvezet egy zenekart. Talán az egyik 
titok a klasszikus zenei múlt. Meg a kamarazenélés 
szeretete, ahol nem a szólista és kísérői a viszony, 
hanem mindenki egyaránt fontos, mert akkor működik 
igazán a dolog. „Amikor elkezdtem ezt a műfajt 
amatőrökkel, kezdőkkel, nem értettem, hogy lehet az, 
hogy valaki nem ismeri a saját hangszerét, hamisan 
játszik, pontatlanul, igénytelenül. Ezért az elején elég 
sok zenészváltás történt a zenekarban, amíg meg 
nem találtam a megfelelő embereket, akikkel lehetett 
dolgozni, akik nagyon sokat segítettek nekem. Tehát 
nincs rivalizálás a zenekaron belül, hanem tényleg azt 
érzem, hogy a bőgős meg a brácsás is azt sugallják a 
hangszerükkel, hogy itt a térdem, itt a váltam, szállj 
föl, repülj el, és csináld a dolgodat, mert segítenek. 
Egyébként mint zenekarvezető kemény vagyok, ez 
csak így működik. De nem én tárgyalok, mert nekem 
könnyen elborul az agyam, bárkit elküldök a fenébe, 
hogyha valami nem tetszik. A próbán szigorú vagyok, 
de a fiúk megszokták. Nekünk a lustaság a lényeg a 
zenekarban: lusta ember gyorsan és nagyon ala
posan dolgozik. Egy próba makogás szinten le van 
egyszerűsítve, nem elölről játszunk végig mindig min
den számot, hanem csak a részleteit, a hibákat 
javítjuk, tehát általában nagyon precízen, gyorsan, 
komolyan dolgozunk.”

Koszits Attila * ** ***

* A méta ókori eredetű szó, játékot, mozgást, változást jelent. A 
métázás nevű labdajáték évszázadokon át kedvelt szórakozási forma 
volt, legtovább a dél-dunántúli falvak hagyományaiban maradt fenn.

** Diszkográfia:
Songs and dances írom Hungary 1988 (Hamburg, ARC Music) LP, 
MC, CD
Méta & Balogh Kálmán: Gypsy Music írom Hungárián Villages 1988 
(ARC Music) CD
Winter and Christmas Songs from Hungary 1989 (ARC Music) CD 
Spring breeze -  Tavaszi szél 1990 (ARC Music) CD 
Szabad madár 1990 (Hungaroton) LP, MC 
Heavy Méta 1993 (Duó Sound) MC 
Tíz Év Méta / Indulj el egy úton 1994 (Duó Sound) MC, 1995 CD 
Bétöltse szívedet... 2001 (FolkEurópa Kft) CD 
Magyarországi Táncháztalálkozók és népzenei fesztiválok válo
gatáslemezein (egy-egy felvétellel)

Salamon Bea közreműködőként:
Korom Attila: Hajnali 1997 
Korom Attila Zenekara: Szerelemgyerek 2001 
Nikola Parov: Naplegenda 2000 
Ultramarin 2001

***A Méta pályájának fontosabb állomásai:
1983 „A Népművészet Ifjú Mestere” cím 
1983-tól Országos táncháztalálkozók
1986 Nemzetközi Dudafesztivál -  Strakonice (Csehszlovákia)
1987 Korea, Egyiptom
1988 „A Felkelő Nap Háza” Nemzetközi Népzenei Fesztivál -  Szeged
1989 Kieler Woche (Németország)
1990 MTV Folkzenekarok Versenye - 1. díj 

Kaláka Fesztivál -  Diósgyőr 
Dranouter (Belgium)
Pécsi Folknapok 
MR Interfolk Fesztivál
Vajdasági Táncháztalálkozó (Jugoszlávia, Ómoravica)

1990-től Szezonnyitó táncházak
1991 „Az Európai Duda Napja” -  Bourgogne (Franciaország)

MR Interfolk Fesztivál
Bonyhádi Népzenei Találkozó 
Alpok Fesztivál (Olaszország)

1992 Labadoux (Belgium), Rotterdam Danst (Hollandia)
Simmberg (Ausztria), Flensburg (Németország)
Nemzeti Zenei Fesztivál -  Budapest
Vujicsics Emlékfesztivál -  Szentendre 
MR Interfolk Fesztivál 
Kaláka Fesztivál -  Diósgyőr

1993 Istambul, Santiago
Interfolk Fesztivál, Budapest Főik ’93 népzenei fesztivál

1994 Zielona Gora (Lengyelország), Strakonice (Csehország)
Diáksziget -  Budapest

1995 Freiburg, Moers (Németország), Bécs, Istambul 
Olaszország, Hollandia

1996 Staufen, Freiburg (Németország), Porto (Portugália)
1997 Új élő népzene, Táncháztalálkozó
1998 A Magyar Rádió Emerton-díja

Két új pécsi kórus-CD-rői
Közhely, hogy Pécs a magyar kórusművészet egyik 
fellegvára. Ez persze nem csupán üres díszítő jelző, 
hiszen gondoljunk csak a Pécsi Kamarakórus 1964- 
ben kezdeményezte nemzetközi kamarakórus fesz
tiválokra, az 1988-ban nálunk megrendezett Európa 
Cantat-ra, a Bartók Férfikar bordalfesztiváljaira vagy 
arra a tényre, hogy felnőtt- vagy diákkórusaink 
nemzetközi versenyekről mindig hoznak trófeát.
Ennek a rangnak további bizonyítéka, hogy 1977-től 
(itt ugyancsak a Tillai Aurél és Dobos László vezette 
Pécsi Kamarakórus és svédországi nagylemezével a 
Janus Pannonius Női kar volt a kezdeményező) sorra 
jelennek meg a hanglemezpiacon pécsi énekkarok 
hanglemez-, ill. CD-felvételei.

Az elmúlt és a jelen esztendő mezsgyéjén két 
újabb pécsi kórus-CD is napvilágot látott.

1. „Laudate!” (A Ciszterci 
Rend Nagy Lajos Gimná
ziuma Laudate vegyes
kara énekel.)
Emlékezetes, hogy a 
2000. évi Éneklő Ifjúság 
minősítési koncertjén, 
valamint a néhány nappal 
később megrendezett 

keszthelyi Helikoni Ünnepségeken milyen feltűnést 
keltett a Nagy Ernő karnagy által néhány hónapja 
vezetett Laudate vegyeskar „berobbanása”. A karnagy 
úr már előzőleg -  felnőtt- és diákkórusai (a komlói és 
a Széchenyi István Gimnázium) élén -  többszörösen 
is bizonyította, hogy a magyar karvezetők élvonalához 
tartozik, mégis örömteli meglepetés volt, hogy a 
számára teljesen új énekesgárdával valószínűtlenül 
rövid idő alatt eljutott -  a különböző fő- és különdí- 
jakkal megtűzdelt -  arany fokozatig.

Első CD-jük ennek a sikersorozatnak újabb 
állomása. A 21 kompozíciót tartalmazó lemez közép
kori, reneszánsz, barokk, késő romantikus és XX. 
századi művekkel, néger spirituálékkal bizonyítja a 
Laudate vegyeskar rangját.

A legfigyelemreméltóbb a kórus kiegyenlített, 
kristálytiszta, telt hangzása, valamint -  ez Nagy Ernő 
karnagy vitathatatlan érdeme -  az egyes 
zenetörténeti korokból származó alkotások stílushű 
megszólaltatása. (Nagyjából egy évezred terméséből 
válogattak!) Ezen nem változtat az sem, hogy 
helyenként -  szinte előkeszerűen -  egy (vagy több) 
énekes -  hangadás-jellegűen -  előbb kezdi szólamát, 
az is sajnálatos számunkra, hogy ez a hatalmas 
repertoárral rendelkező díákkórus mindössze csupán 
48 percnyi műsorral gyönyörködteti a hallgató...

Viszont öröm számunkra, hogy nem egy kom
pozíciót kitűnő felnőttkórusokhoz mérhető színvonalon 
szólaltatnak meg a diák dalosok! Kiemelném itt a gre- 
goriánumok tolmácsolását, Rachmaninov páratlanul 
igényes előadást kívánó Ave Maria-ját valamint 
Petrovics Emil Játszik a szél című modern 
madrigálját. (Kár, hogy a szövegszerző, Németh Tibor 
neve lemaradt.) Mindent egybevetve: méltó társa a 
Laudate-CD az eddigi, nemzetközi elismerést is kivál
tott pécsi kóruslemezeknek!

2. „A romantika mesterei" 
(A Pécsi Egyetemi 
Kamarakórus és a Pécsi 
Kamarakórus közös 
lemeze)
Jól emlékszem, hogy 
diákkoromban szinte 
szégyen volt bevallani
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nekünk, ifjú muzsikusjelölteknek, hogy rokonszen
vezünk a romantika kórusmuzsikájával. 
„Szentimentális, csöpögős, szirupos, mesterkélt, nem 
őszinte...” -  s ezek még csupán a finomabb jelzők 
voltak, amikkel a XIX. század zenéjét (de irodalmát, 
képzőművészetét is!) illettük. Ha jól emlékszem, 
Bárdos Lajos kockáztatta meg egy alkalommal előt
tünk: „Meglátjátok, eljön a romantika „reneszánsza”, 
fognak a ti fiaitok-leányaitok még neoromanticizmus- 
ról is tanulni!” Annak beismerésével, hogy Bárdos jós
lata jórészt beteljesedett, fenntartjuk azt a 
véleményünket, hogy a romantikus kóruszene jóval 
egysíkúbb, mint pl. a reneszánsz vagy a XX. század 
énekkari irodalma. Ez elsősorban a szinte kizárólag 
homofón-szerkesztésnek „köszönhető”, vagyis annak, 
hogy a kóruskomponisták -  csekély számú, főleg egy
házzenei kivételtől eltekintve -  mindannyiszor a leg
magasabb szólamnak (vegyes-, női és gyermek
karoknál a szopránnak, férfikaroknál a tenornak) 
„adják" a vezető -  szerepet. A többiek csupán a 
legfelsőbbnek alárendelt, amolyan „akkordikus töl
telékek”. így a romantikus kórusirodalomban az 
énekkari alkotásokat célszerűbb kórusdaloknak 
nevezni. (Ennek aztán a XIX. század végén és a XX. 
század elején létrejött elsilányult változata, a fér
fikaroknál páratlan népszerűségre szert tett, ún. 
Liedertafel-stílus, mely ellen nálunk Kodály, Bartók, 
Bárdos és követőik kérlelhetetlen harcot vívtak.)

Tillai Auréü kórusai elsők között kezdtek szembe
szállni az antiromantikus tendenciákkal. Két 
együttesének, az Egyetemi Kamarakórusnak és 
a Pécsi Kamarakórusnak most megjelent lemeze is 
szép bizonyítéka ennek a törekvésnek. Meg kell 
jegyeznem, hogy Tillai karnagy -  immár professor 
emeritusi címmel -  alkalmasint rekordernek számít: 
alig valószínű, hogy magyar, öntevékeny együtteseket 
irányító karvezető több hanglemezfelvétellel 
büszkélkedhetne, mint ő. A jeles zene- és hangle
mezkritikus, Kerényi Mária írta a Gramofon című 
fővárosi folyóiratban angol Bartók-CD-jük kapcsán. 
„Tillai kivételes talentum. Világnagyság.” Bárdos Lajos 
pedig így vélekedett „I vaghi fiori” c. reneszánsz
lemezükről: „Kórusaink énekeljék is ezeket a 
műveket. Minél inkább megközelítve Tillaiék 
példáját..."

22 mű szólal meg a szép kiállítású társas CD-n 
az 1792-ben született olasz Rossinitől az 1924-ben 
elhunyt francia Fauré-ig. Mellettük Schubert, 
Mendelssohn, Schumann, Liszt (ő az egyetlen ma
gyar komponista e válogatásban; jó alkalom lett volna 
Erkel, Mosonyi egyre ismertebbé váló karműveinek 
népszerűsítésére), Verdi, Franck, Bruckner, Brahms 
alkotásai szólalnak meg. Külön ki kell emelnünk a 
nálunk kórusszerzőként alig-alig ismert norvég Grieg 
két (egy egyházi és egy világi) kompozíciójának méltó 
megszólaltatását. A rangsorban ezt a két Grieg-művet 
helyezném az élre, valamint Verdi igen ritkán hallható, 
1879-ben írt Páter nosterét. (Mendelssohn 
Frühlingsfeier-jének 1939-re történő datálása nyilván 
elírás; 100 évvel korábban keletkezett! De célszerű 
lett volna a szövegszerzőket is feltüntetni.)

Bárhogy is vélekedjünk a romantikus kórus
muzsikáról, Tillai Aurél -  szólista- és hangszerkísérő
gárdájával -  ismét rangos produkcióval jelentkezett. 
Jóllehet több helyen tapasztalható a Pécsi 
Kamarakórus fölénye -  hangzásban, intonációtiszta
ságban, drámaiságban -  az Egyetemi 
Kamarakórussal szemben, fenti megállapításunk 
mindkét együttesre érvényes!

A két CD kivitelezője a Dobos László vezette 
pécsi Do-Lá stúdió. Nem árulunk el titkot, amikor 
megírjuk: ma már számos világcég bízza rájuk a 
hazai hangfelvételek elkészítését.

Ivasivka Mátyás

Olvasónk juttatta el hozzánk Pécs polgármesterének írt levelét 
azzal, hogy a 2001/4-5. számunkhoz illeszkedő problémák to
vábbgondolását segítő észrevételeit az Echo is közreadhassa.

Tisztelt Polgármester Úr!

Engedje meg, hogy pécsi lévén egy-két szót szóljak Önhöz a Czinderi-tömb beépítésének terve által felvetett 
-  szerintem rendkívül súlyos -  városrendezési problémákról. Mondanivalómat nálamnál sokkal jobban meg
fogalmazták az Echo c. közéleti lap munkatársai a 2001 július-szeptemberi számukban, több ezzel 
foglalkozó cikkükben is.

Egy személyes urbanisztikai tapasztalat megosztása késztetett levelem megírására. A franciaországi 
Toulon népessége a Pécsinél nagyobb, és a franciországi lakosság vásárlóereje köztudomásúlag nagyság
rendekkel nagyobb, mint a pécsi (magyarországi) lakosságé. Talán ebben bíztak a város vezetői a 80-as 
évek második felében, amikor engedélyezték egy a város méretéhez képest hatalmas -  de az ECE 
bevásárló-központnál kisebb alapterületen elhelyezkedő -  bevásárlóközpont megépítését a touloni belváros 
közvetlen közelében. A központ hatása a Belváros életére katasztrofális hatással járt: Franciaországhoz 
képest furcsa módon a belváros üzleteinek nagy része üres, a működő kereskedelmi egységek olcsó és 
igénytelen üzleteknek adnak helyet. A belváros utcái üresek, a lakosság nem szívesen használja; az ingat
lanok árai alacsonyak és sok közülük forgalomképtelen. A bevásárlóközpont környéke ellenben zsúfolt, 
állandó forgalmi dugók alakulnak ki a környékén. Az építmény annak ellenére tájidegen, hogy a Pécsre ter
vezett ECE-nél modernebb tervezésű: többszintes és a kereskedelmi funkciót lakófunkcióval oldották.

Az ECE megépítése véleményem szerint katasztrofális hatással járna egyrészt lokálisan a Belváros déli 
felére (beleértve az Alsómalom utcától a Kisállomásig terjedő részt), valamint általánosan a Belváros 
egészére nézve. Dőreség azt gondolni, hogy az ECE valós kereskedelmi igényeket akar kielégíteni azzal, 
hogy 70.000 négyzetméter eladóteret létesít. Előre borítékolható, hogy a belvárosi üzletek jó része be fog 
zárni vagy igénytelen és vizuálisan zavaró boltoknak ad majd helyet. A rendszerváltás évtizedében épült „új” 
áruházak, amelyek már ma is alulhasznosítottak (pl. volt Centrum, Átrium) kiüresednek, forgalomképtelenné 
válnak és előbb-utóbb a városra fog hárulni az épület bontása vagy egyéb, nem kereskedelmi funkció 
kialakításának költsége.

Városrendezési oldalról nézve az ECE megépítése nem a Belváros kiterjesztését, ellenkezőleg 
a periféria becsempészését jelenti. A hatalmas, átjárhatatlan, lélektelen és igénytelen, doboz alakú építmény
kolosszus valósággal levágja a bevásárlóközponttól délkeletre lévő területet a Belvárostól. A 6-os út mai for
galmával már komoly akadályozója a Légszeszgyár utca környéke felértékelődésének. Ha e területnek csak 
a hátát mutatva a kiszolgálófunkciók kerülnek az Alsómalom utca irányába, a terület végképp elveszti 
minden vonzerejét, az Alsómalom utca egy városi autópályává változik, senkinek eszébe nem lesz arra 
gyalogosan közlekedni. A terület elindul a gettósodás felé...

A bevásárlóközpont építésétől függetlenül is ez egy megoldandó probléma, így még inkább. Már most 
el kellene kezdeni gondolkodni a lehetséges megoldásokon arra az időre készülve, amikor a 6-os út végre 
majd kikerül a városból (déli elkerülő félgyűrű elkészülte), és a város szabad kezet kap a ma még országos 
főútnak minősülő és ezért nem hozzá tartozó útvonal forgalomszabályozásában. A jelentős városi forgalmat 
is lebonyolító Rákóczi út-Alsómalom utcai forgalmat a Kisállomás felé a Bacsó Béla út felújításával el kel
lene terelni. Ez szerepel a város érvényes rendezési tervei között is. Ezzel párhuzamosan azonban lét- 
fontosságú lenne a Rákóczi út és az Alsómalom utca 4-5 sávjának 2-3 sávra történő szűkítése, a gyalogos 
felületek kiszélesítése és az utcák fásítása. Ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az említett utcák újra 
élhetőkké váljanak. (Megfontolandó lenne a Tömegközlekedési Rt. azon igényének teljesítése is, hogy a 
Rákóczi út idővel csak a buszforgalom számára legyen nyitott.) Nem tudom, hogy az ECE tervezésénél 
figyelembe vették e jövő városfejlesztési céljait, avagy fordítva, a német befektető diktálta saját érdekének 
megfelelően, hogyan is kell fejleszteni a szóban forgó területeket.
Tisztelt Polgármester Úr! Az ön hivatali ideje alatt a városban több példaértékű közterület-fejlesztés és 
szépítés történt, ez mindenki előtt ismert. Nagyon félek attól, hogy az Ön városfejlesztő eredményeit hosszú 
távon pont az Ön által vezetett városvezetésnek az ECE megépítésének engedélyezése tárgyában hozott 
határozata fogja megsemmisíteni, és a következő nemzedékek az Ön nevével fogják összekapcsolni ezt az 
iskolapélda-szerű, hibás városfejlesztési döntést, amely évtizedekre, sőt rossz esetben visszafordíthatatlanul 
romlásba, elsivárosodásba és eljellegtelenedésbe dönti mindannyiunk által szeretett városunkat.
Kérem, ha még van lehetőség ezt a riasztó helyzetet korrigálni, tegyék meg! A város egészének negatív 
irányú fejlődését tudnák megakadályozni, amire a pécsiek hosszú időn át hálásan emlékeznének!
Türelmét köszönve maradok tisztelettel:

Szokolai Zsolt 
(Budapest-Pécs)

U.i.: Ilyen hibás városfejlesztési döntések mindaddig születhetnek a jövőben is, amíg nincs a Polgármesteri 
Hivatalban egyetlen)!) fejlesztési szakember sem (csak városrendezők), és a mindannyiunk életét befolyá
soló döntések szűk körben, az EU által is szorgalmazott, sót megkövetelt partnerség teljes hiánya mellett 
születnek meg.
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A pince

mélyén,
az ízek

csúcsain!

GEL1ARIUM
étterem,

■ ■ ■■ ffsorozo
Pécs, Hunyadi út 2.

Telefon: (72) 314-453

„Borban az igazság -  
In vino veritas”

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

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

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

szóló palackozás
—  Információk a Villány-Siklósi Borútról és más 

borvidékekről
—  Kis- és nagykereskedés

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

VIN O TÉKA
Pécs, Jókai tér 7.
Tel.: (72) 313-331 

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 9.30-18.00 

szombaton 9.30-13.00

ArchiCAD CENTER

C E N T E R
MódiStudió Baranya megyei képviselete

Oszoli és Boda Építésziroda 7625 Pécs, Nyíl utca 14. T.: 72/315-722




