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Könnyű dallamokhoz, mosóporcégek logoihoz vagy 
bölcs mondásokhoz hasonlóan ássák be magukat az 
emlékezetbe a kultúra hagyományai, normává lett 
hivatkozásai. Ha ez egyáltalán lehetséges, akkor csak 
a bal agyfélteke célzott idegi károsításával lehetne 
ezeket eltávolítani képzeteinkből. Ki vállalja a 
felelősséget azokért, akiknek a kultúra speciálisan 
rövidlátó gyakorlatai miatt egy egész életre kellett 
művészeti fogalmakat, művészneveket és gyakran 
még a hozzájuk kapcsolódó műveket is megje
gyezniük, hogy aztán most ezekre pislogva álljanak 
tehetetlenül a jelen megkerülhetetlen teljesítményei 
előtt? Mert így van ez. Ami ma kortárs magyar 
kultúraként létrejön, sokak számára nem is tekinthető 
annak, ami, sokaknak pedig észrevehetetlen, nem is 
létező jelenség. Megkérdeztem néhányszor előadá
saim hallgatóitól, hogy mit válaszolnának, ha valamely 
november végi ködös éjszakán a külvárosban, egyszer 
csak a nyolcadik csigolya magasságában egy hideg, 
kemény tárgyat érezve a hátukban, azt a sietősen és 
reszelős hangon feltett kérdést hallanák: „Mondj egy 
magyar festőt!" Nem szükséges borítékolni a választ, 
tíz megszólítottból kilenc Munkácsy Mihály nevét 
rebegné nagy ijedtségében. A tizedik csak azért nem 
mondaná ezt, mert egyáltalán nem volt módja még 
találkozni a kérdéses „festészet" szóval és bonyolult 
tartalmával. És ami nincs meg az érzetekben, az nem 
lehet meg a képzetekben sem -  mondotta maga 
Lenin is. Sajnálom, de az Első oldal mindeddig lazán 
fecsegő kávéházi hangja most láthatóan felcse
rélődött valami jóval nehezebben emészthető 
tónussal.

Mi lehet az oka annak, hogy vannak a 
nemzedékekben rétegek, amelyek, mint a paleoliti- 
kum kultuszbarlangjait, úgy szaglásszák ki a hátsó 
udvarokban, alig észrevehető eszpresszókban, erede
ti formájukból már régen kivetkezett kultúrházakban 
azokat a helyeket, ahol a nekik megfelelő felvett és 
élő zenék, valamint képek, rendkívüli szabású 
plasztikai jelek rejtőzködnek? Mi lehet az oka annak, 
hogy vannak nemzedékekben rétegek, amelyeknek 
kultúraként csak a klinikai fehérségben úszó, steril 
környezet felel meg. Kötetnyi tanulmányokkal 
alátámasztott festői művek, a tv-re preparált kon
certlátványosságok, kígyómozgású dirigensekkel. 
Amikor a közönség úgynevezett „világi, mindennapi 
problémáit” levetve, szellemi természetű 
felélénkülésre vált jegyet?

Aki nem tudja, vagy nem érzi, hogy miképpen 
tovább, természetesen esküszik ma is mindenféle 
művészet krízisére. Amely hangulat -  ha helyesen 
szemléljük -  végeredményben sokkal meghatározóbb 
jelenség volt a lázasan-túlfűtött korai 70-es években 
mint ma, és aminek eredménye a 80-as években 
régen látott fellendülés volt a kultúra legszélesebb 
környezetében. Akinek sejtése van arról, hogy mikép
pen tovább, annak számára pedig az a természetes, 
ha nem a krízis, hanem a fejlődés megtestesülését 
firtató vita látszik most újra felélénkülni. Ma már nem 
csak sztárok emlegetésével, a piaci 
értéknövekedések trendjeinek mutatóival, hanem 
lényegi tartalmakkal kapcsolatban is. Amiben a 
művészetek korántsem csak úgy szerepelnek már 
mint lelkesülve létrehozott, gyönyörködtető 
lelemények, hanem mint képtelenül összetett szelle
mi-anyagi üzenetcsomópontok, amikben az adott tár

Szép levegő
sadalom hagyományos értékszerkezete éppen úgy 
felvillan, mint politikai alkalmazhatóságának tőkefel
halmozásra nyitott kapacitásai. Akár, mint a hatalom 
reprezentációja is.

Minden szó programbeszéd, minden hangunk -  
ha akarjuk, ha nem -  formátlanul is megformálva 
távozik tőlünk. Jeleket-nyomokat hagyó mozdulataink 
döntő többsége célszerű mozdulat. A túlformált mindig 
unalmassá válik, a formátlant pedig addig babus
gatjuk, amíg egyszer csak ránk kezd hasonlítani. 
Kedvvel, kedvtelenül, de együttműködésre ítélt 
közösségeinkben (nemzedékeinkben) megkerül
hetetlen kényszer a közgazdasági és művészeti ötlet 
kidolgozása és a szándékok érthetővé tétele. Új dolog 
ez, eleddig gyengéden hangoztatott követelmény volt, 
most középponti jelentőségűvé vált. Minden egzaktsá
ga és mérhetősége ellenére vannak ennek a 
szándéktalanul erőteljessé váló törekvésnek jelképes 
rétegei is. A művészet működését oly sok minden 
mellett az a furcsa hiedelem is serkenti, hogy az 
embernek szükségletei közé tartozik a „másikról" 
kapott ismeret beszerzése. Valamilyen formában.
A modern művészet pedig elsősorban olyasmit állít a 
szemünk elé a „másikról”, ami jobbára csak az érzéki 
észlelés útján tárulhat fel számunkra. Ez a könnyű 
kiindulópont és innen ered minden más, ami 
körülményessé teszi ma a művészi érték megragadá
sát. Most is modell a művészet. Annak a kellemesen 
emészthető modellje, hogy életünk személyes 
vonatkozásokkal kevésbé színezett alrendszerei -  
mondjuk egy termelő mozdulat -  milyen finoman 
differenciált gondolati és tapasztalati pályákon mozog
va nyeri el értelmét, s érintkezik más alig megragad
ható rendszerekkel.

Ahhoz, hogy a kultúra bármely vonatkozása a 
szándékokat érthetővé tehesse, az érzéki úton történő 
elsajátítás lehetőségét is meg kell teremteni. Nem 
lehet kikerülni az eredeti művel bekövetkező szemé
lyes találkozást. Valamikor a zarándok hagyta el min
denét, csak hogy láthassa a kultuszának hitelét,

értelmét megadó tárgyat. A zarándok mai alteregóiban 
és a zarándoklat mai jelentésváltozataiban kissé 
homályos már a kultusz jelentése.
Megsokszorozódott, olyan rétegek rakódtak rá, ame
lyek akár ellenkezhetnek is eredeti értelmével. Megfér 
benne akár az élvetegség, szerzés, felhalmozás moz
zanata is. A „zarándok” múzeumokban, katedrálisok- 
ban, gazdag emberek valamikori és mai villáiban 
odalép egy műalkotás elé és megpróbálja megadni 
neki belül, magában azt a fénylő státust, ami igazolja 
erőfeszítéseit, pénz-áldozatát. Mások pedig a titkos 
koncertszobákban, eldugott galériákban a legnagyobb 
köznapi természetességgel hozzák létre és teszik 
magukévá a megformálás, némi túlzással „teremtés" 
akkor és ott -  nekik -  nagyhatású teljesítményeit. 
Giotto korai keresztje még tanúságtétel, Leonardo 
Utolsó vacsorája ezzel szemben már csak elbeszélés. 
Csontváry is valami hasonlót érezhetett, amikor 
találkozott Raffaello Athéni iskolájával. Elismerte 
mestermű mivoltát, de az élet teljességének azt a 
kaotikus, Van Goghot például őrületbe kergető tel
jességét határozottan hiányolta belőle, ami például 
a Cézanne-képekben -  és sajátjaiban persze -  meg
volt. A zarándok mai alakváltozata, a turista már nem 
a hitéhez, hanem a vallásához keres megerősítést a 
kultúra intézményeinek sterilitásában. A hátsó
udvarok és diákklubok alternatívjainak a kultúra aktív 
működtetésében van érdekeltségük, ók maguknak 
akarnak formáikban jelentést adni, hitük mozgatja 
őket és ez meglepetésekkel vegyes érzéki újdonságot 
is jelent sokaknak. A vallás már tudja, hogy a hit mire 
képes. A hit tele van bizonytalan vágyakozással, 
a bekövetkezések reményével. Amikor a művészet 
vallássá válik, már vihetik is a múzeumba. Amikor 
azonban „csak” a hit működteti, akkor talányos, 
érdekfeszítő, önmagunkkal szembefordító erejű. És 
nehezen befogadható, mert olyan elemi jelentőségű. 
Benne ilyenkor még a teremtés kozmikus ízei 
érezhetők. ^
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Pécs az ország egyik legjelentősebb települése, történelmi belvárosa immár a világörökség részeként ismert ókeresztény emlékekkel 
büszkélkedhet. A belvárosnak azonban akadnak szégyenfoltjai is, omladozó, átépített vagy éppen eltűnő értékei, amelyek egy része vé
dett műemlék, más része viszont helyi védelmet igénylő, különböző korokból származó építmény. Helyi védelmi keretrendeletet ugyan al
kotott a város 1994-ben, és a rendezési tervek már tartalmazzák az erre a címre javasolt objektumokat, a helyi védelem azonban hozzá 
rendelt források nélkül megvalósíthatatlan.

Védett és védtelen
C S E R I  L Á S Z L Ó

A pécsi belváros értékes, védett vagy védelemre áhí
tozó épületei közül egy sor tűnt el, épült át az elmúlt 
években a magasabb rendűnek gondolt gazdasági 
érdekek miatt. Akadnak olyan emlékek is, amelyek 
romlása megállíthatatlannak tűnik, sorsuk nagy 
valószínűséggel immár az enyészeté. A teljesség 
igénye nélkül említsünk meg néhány jobb sorsra 
érdemes épületet, induljunk el a belváros szívéből, 
a Széchenyi térről.

Sétáljunk végig a Mária utcán. Mindjárt jobbra áll 
a műemlékké nyilvánított Janus Gimnázium, melynek 
földszinti falában nagyméretű garázsbehajtó épült a 
Nádor Szálloda felújításával összefüggésben. A 15-ös 
épület, a szépemlékű Prandau bárónő háza, önkor
mányzati tulajdonban van. Az udvari, egykori istálló 
és kocsiszín épületét lebontják, mert ott kétszintes 
beépítés készül. Az utcai szárnyban a szobákban kör
ben a falon tájképfestés található és az 1850-es évek
ből való díszítőfestés. Itt lakásokat akarnak kialakí
tani, amely a falfestések halálát jelentheti. A Mária 
utca 17-19. klasszicista házat elbontották egy új 
társasház építésének reményében. Pusztul a Mária 
utca-Szent Mór utca sarkán álló, 1920 körül épült, 
kicsit modern, kicsit népies épület, amelyben 
valamikor óvoda működött, most üres. A Mária utca 
és a János utca közti területen álló védett török 
mecsetet is veszély fenyegetheti, bár annak ellenére, 
hogy a belvárosi rendezési tervben elfelejtették feltün
tetni, a védelmére vonatkozó előírásokat a melléklet 
tartalmazza.

Eltűnt a Kis Flórián u. 4., amely kései historizáló 
épület volt. Az új tulajdonosok lebontották a Bástya 
utca 6. számú, korábbi baptista gyülekezeti 
sarokházat, amely helyén új épületet kezdtek emelni, 
de az építkezés valahogy lefulladt. Az Északi érintő út 
építése miatt útban volt, így lebontották az Ágoston 
téri Három rózsa barokk épületét. Itt, ha lekanyaro
dunk a Majorossy utcán, elérjük a Felsőmalom utcát, 
melynek 3-as számú házának udvari melléképületei 
bontásra várnak, hiszen a város pályázatot írt ki rá, 
pedig itt valamikor sörfőzőműhelyek voltak, amelyek 
értékes ipartörténeti emlékek. A bontás elhatározása 
előtt azonban Sonkoly Károly művészettörténésszel 
megkutattatták az épületeket, az eredményből 
tudható, hogy értékről lehet szó. Kicsit lejjebb, jobbra 
van egy köz, melynek sarkán XVIII. századi ház állt 
egy pici, háromszögletű telken. Itt most új épület 
emelkedik blokktéglából, és mert a háznak útban van 
a régi városfal, azt szorgalmasan bontogatják. Ha 
átsétálunk a közeli Perczel utcába, láthatjuk, hogy 
nyomtalanul tűnt el a Perczel utca—Kisfaludy utca 
sarok, egy barokk ház a hozzá csatlakozó klasszicista 
szárnnyal, helyén évek óta üres telek tátong, de már 
elkészült a terve a helyére kerülő lakóháznak, föld
szintjén üzlettel és irodával. Menjünk le a Rákóczi útra,

amelynek déli oldalán Sonkoly Károly még 1997-ben, 
a polgármesteri hivatal felkérésére helyszíni szemlét 
tartott az értékgyanús, egykori Városi Fürdő 
épületében. Megállapítása szerint egy XIX. század 
első felében épült klasszicista épületről van szó, 
amely eddigi fennmaradását minden bizonnyal a 
medencés fürdő belső architektúrája magas színvona
lának köszönheti. A területen 1815-ben nyitották meg 
a meleg vizes fürdővel kombinált táncos szórakozóhe
lyet, amelyet egy reformkori sajtótudósítás Pécs 
Tivolijának nevezett. Sonkoly védelemre érdemesnek 
javasolta az épületet, és azt tanácsolta, hogy az 
Országos Műemlékvédelmi Hivatal írásban értesítse 
az önkormányzatot védési szándékáról, ebből azon
ban nem lett semmi. A Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal Pécsi Regionális Irodájának vezetője, 
Czeglédyné Levárdy Henrietté javaslata az volt, 
hogy a területen hamarosan felépítésre kerülő ECE 
nagyáruház építse be a fürdőt az új létesítménybe, 
ám a cég ezt az ötletet elvetette. Végül is hozzájárul
tak az elbontáshoz, hiszen, mint említette, a város 
legújabb rendezési tervében már semmiféle 
védettséget nem élvezett az épület, az országos 
védettség pedig elmaradt. Sonkoly szerint a védési 
javaslatok nagy részére jelzésszerű válasz sem 
érkezik a budapesti központból.

A Rákóczi út Kórház térhez közel eső szakaszán 
található az 1910-es években épült, jó minőségű, volt 
tűzoltólaktanya egyik épülete, amely az illetékesek 
szerint a közlekedés által keltett rezonancia miatt dől 
majd össze, bár bontását nemcsak műszaki állapota, 
hanem forgalmi szempontok is indokolják. Ha a

Kórház térről föltekintünk a Klimó utcán, láthatjuk, 
hogy eltűnt a 9-es számú ház és a Klimó-Sánc utca 
sarok, ezek helyén panzió, illetve bank épült; tömeg
formálásukban a környezethez illeszkednek, de 
mégiscsak új épületek. A Ferencesek utcája felé 
haladva, balra a Szent István téren álló Kolping ház 
udvarán omladozik a XVIII. századi Orlovics-ház, 
pedig műemléki védettségnek örvend. A Ferencesek 
utca 42. földszinti ablakait kirakatokká és ajtóvá alakí
tották át. A szecessziós díszekkel ékesített késő XVIII. 
századi épület átformálása a műemlékvédelem 
engedélyével történt. A közeli Mátyás király utcában, 
az iskolával szemben áll egy XIX. századi ház, amely 
10 éve üres, egyre erőteljesebben reped szét, a mel
lette álló ki-csiny épület, talán az utolsó XVIII. századi 
falusias épület a belvárosban, ugyancsak üres, és le 
akarják bontani. A két utcával lejjebb lévő Dischka 
Győző utcai, népnyelven „pártok házának” becézett, 
XVIII. századi épület, amely székesegyházi árvaház
ként is működött, védett műemlék. Nagyjából húsz 
évvel ezelőtt kutatták meg műemlékes szakemberek, 
s talán az egyetlen épület Közép-Európában, amely 
ezeket a kutatósávokat ma is őrzi, hiszen azóta hozzá 
sem nyúltak. A szomszédos nagyposta épületével 
szemben álló XIX. század első felében épült földszin
tes ház évek óta üres, a nyitott tetőablakon azóta 
beesik az eső, a hátsó részén már cserép sincs rajta, 
feltehetően össze fog dőlni.

Az egyik hányatott sorsú pécsi műemlék pár száz 
méternyire innen, a Szabadság utca 34. alatti egykor

A Balokány-ligeti Városi Fürdő romjai
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szép épület, a Lakits műkereskedő által építtetett villa. 
A múlt század hatvanas éveiben hosszú, díszes utcai 
homlokzatával, nagy bejárati kapujával lakóháznak 
készült. Városképi, várostörténeti szempontból 
megőrzése fontos. Az önkormányzat tulajdonába 
került műemléki védelmet élvező ház a kilencvenes 
évekre olyan állapotra jutott, hogy életveszélyessé 
nyilvánították. A ház felújítására nem volt pénze az 
önkormányzatnak, csak a lakókat költöztették el. 
Megoldásként felmerült az épület-felújításhoz kötött 
eladása. A műemlékvédelmi hatóság nem járult 
hozzá, hogy a múlt század építészetéről tanúskodó 
villát újra apróbb lakásokra szabdalják fel. Az önkor
mányzat végül liciteljárással értékesítette az épületet. 
Igen megnyugtató eredménynek tűnt, hogy a Reál 
Bankhoz igencsak közel álló budapesti cég, a Reál 
Szerviz Szolgáltató Közös Vállalat lett az új tulajdonos 
1995 őszén. Aztán a Reál Bank megszűnt, az új 
tulajdonos, egy idegenforgalmi cég pedig feltehetően 
nem sok fantáziát lát a rom helyreállításában, biz
tosan jobban járna, ha az épület összeomlana. 
Öntöttvas kapuja eltűnt az egykori PIK telepéről, az 
oromzaton lévő négy szobor, amelyek a négy évsza
kot jelképezték, információnk szerint darabokban 
hever a székesegyház mögött. A székesegyház szom
szédságában, a Káptalan utca 4. számú kispréposti 
ház felső kertjében egy 1780-as évekből származó 
kerti architektúra haldoklik. Kicsit délebbre, az úgy
nevezett pezsgőgyár kertjében az 1865-ös, fából épült 
kerti lugast bontották le, mert kellett a hely a parkoló
nak, pedig a terület a világörökséghez tartozik, elvileg 
tehát kiemelten védett.

Ha visszamegyünk a Széchenyi térre, érdemes 
elsétálni a Király utca egyik nevezetességéhez, a 
Vasváry-házhoz. Ennek felújítása során, 1998-ban az

A Szabadság úti egykori Lakits-villa.
„Városképi, várostörténeti szempontból megőrzése

fontos."

udvari szárnyon körben elhelyezkedő Zsolnay ter
rakotta bábos korlátot a kivitelező, a Pécsi Építő és 
Tatarozó Rt. a Nyírfa utcai telephelyére szállította, 
igaz már sérülten, hogy a felújítás befejezéséig 
nehogy baja essék. Innen azonban, a Sonkoly Károly 
szakértői becslése szerinti közel másfél millió forintot 
érő anyag eltűnt, feltehetően ellopták. A rendőrség 
nyomozott az ügyben, de miután néhány darabja az 
ugyancsak önkormányzati tulajdonban lévő épületben 
lévő Pécs Plánét étteremben bukkant fel mint installá
ció, információnk szerint az akkori polgármester leve
let írt az ügyészségnek, mi szerint nem történt lopás, 
csak az értékek áthelyeződése. Pedig a bábos korlát 
jó része azóta sincs meg, és nem is hiányzik senki
nek, a világ rendje tehát helyreállt. A Zsolnay gyár 
akkoriban, 1998-as árakon, kb. 17 millióért vállalta 
volna a gyár területén darabokban heverő, ugyanin
nen származó szoborcsoporttal együtt való 
legyártását.

És végül nézzünk két példát, amelyek nem a 
szigorúan vett belvárosban állnak. Magastetőt húznak 
a Damjanich utca 15. szám alatt lévő egykori Höfler- 
villára, amely Hoffmann László építész egyik legjelen
tősebb, még álló épülete, a XX. századi építészet 
egyik jelentős alkotása. A Pécs városi első fokú 
építési hatóság illetékesei szerint a városnak kellett 
volna levédenie az épületet, de miután a keretren
delet nem tartalmaz listát, állítják, nem volt oka az 
építési engedély megtagadásának, miután egyéb 
építésügyi előírást nem sértett a terv. A részletes ren

dezési terv valóban jelzi az értékes épületeket, 
hangsúlyozzák, de ez önmagában kevés és súlytalan.

A Budapest felé vezető úton lévő Balokányliget 
tavának forrásai már régen elapadtak. Uszodáját -  
amelynek tulajdonosa jelenleg a Pécsi Fürdő Kft. -  az 
1930-as években avatták. A több mint egy évtizede 
zárva tartó létesítmény 1990 óta műemléki védettség 
alatt áll. íves, eozinnal gazdagon díszített bejárata az 
1907-es pécsi nagy ipari kiállítás Zsolnay-pavilonjá- 
nak kapuja volt. Az értékes és szép kerámiát folya
matosan törték, szorgalmasan lopták. A pusztításnak 
csak úgy sikerült gátat vetni, hogy a műemléki 
hatóság elszállíttatta a még meglévő eozinokat, illetve 
felszólította a tulajdonost a fürdő bejáratának 
bedeszkázására. A tulajdonost azonban a hatóság 
helyreállítási, állagmegőrzési munkára eddig nem 
kötelezte. A Pécsi Fürdő Kft. vezetője szerint több 
mint egymilliárd forint kellene a Balokány rekonstruk
ciójára. Jelentkezett ugyan egy befektetőkkel 
foglalkozó társaság, amely a fürdőként való helyre- 
állításban látna fantáziát, konkrétumokat is tartalmazó 
javaslataikat idén tavaszra ígérték.

Az építészeti értékek védelméről több törvény, 
rendelet is gondoskodik. Például 1999-ben napvilágot 
látott egy FVM rendelet az építészeti örökség helyi 
védelmének szakmai szabályairól. E rendelet hatálya 
az építészeti örökség mindazon elemére kiterjed, 
amely külön jogszabályok alapján nem áll védelem 
alatt, és amelyet önkormányzati rendelet helyi 
települési, táji, természeti, építészeti, néprajzi, képző- 
vágy iparművészeti, ipartörténeti, régészeti értékként 
védetté nyilvánít, vagyis a helyi védelemről szól.
A helyi védelem célja, mondja ki a rendelet: a 
településnek és környezetének, valamint az ott talál
ható értékes építészeti, táji, valamint az épített
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környezettel összefüggő természeti elemek jelleg
zetességének, hagyományos megjelenésének 
megőrzése. A helyi védelem a település és 
környezetének egészére vagy összefüggő részére, 
valamint egyes építményeire, ezek részleteire terjed
het ki. A helyi építészeti örökség védelmének önkor
mányzati szabályozása a települési önkormányzat az 
építészeti örökség helyi védelmének általános 
szabályait helyi építési szabályzatban vagy külön ren
deletben is megállapíthatja. A helyi védetté nyilvánítás 
szakmai előkészítése pedig az önkormányzati 
főépítész feladata.

A helyi védelem alá helyezésről szóló önkor
mányzati rendelet szakmai megalapozására a szabá
lyozási terv (rendezési terv) értékvizsgálati 
munkarésze szolgál alapul. Az önkormányzat a 
területi és egyedi védelem alá helyezéséről szóló ren
deletében az adott területre és építményre vonatkozó 
építési követelményeket olyan részletességgel 
állapíthatja meg, hogy azok az építésügyi hatóság 
számára egyértelműek legyenek. A helyi védelem 
alatt álló építészeti érték megőrzése érdekében 
törekedni kell az eredeti (vagy ahhoz közel álló) ren
deltetésnek megfelelő használatára, ha ez nem lehet
séges, közcélú hasznosításra. Helyi védelem alatt álló 
építményt, építményrészt csak a helyi védettség 
megszüntetését követően lehet lebontani. A helyi 
védelem tényét az önkormányzatnak az ingatlan
nyilvántartása be kell jegyeztetnie.

Pécs városának a helyi értékek védelmével kap
csolatban csupán egy 1994-ben megjelent rendelete 
van a védettségi eljárásról, voltaképpen egy keret 
arról, hogy miképpen kell a védelmet értelmezni, s 
arról, hogy a helyi értékek védelmének irányítása a 
közgyűlés hatáskörébe tartozik, a védelmével kapcso
latos döntések és vélemények előkészítése, végrehaj
tásának szervezése pedig a főépítész feladata. Úgy 
tűnik, Pécs egy kicsit megkésett ezen a területen, 
mert például Zalaegerszeg városa már 1992-ben 
megalkotta helyi rendeletét, amely tartalmaz egy 
részletes listát is 68 épületről, ezen belül a védelem 
teljes, illetve részleges megoldásait felvillantva. 
Balatonföldvár századfordulón épített patinás villái 
közül 47 áll helyi védelem alatt. Nagykanizsán mint
egy 300 védett értéket vettek számba, Kaposváron 
1995-ben alkották meg a rendeletet, amely tartalmaz 
listát is. 96 épület élvez teljes védelmet, 261 pedig 
részlegest. Lebontani csak akkor lehet ezek közül 
bármelyiket is, ha arról a közgyűlés határozatot hoz. 
Hogy a védettség és a lista önmagában nem ele
gendő, azt persze jól példázza az, hogy a kaposvári 
közgyűlés már öt épület védettségét törölte, nyilván
valóan alávetve az esztétikai értékeket a gazdasági
nak.

Gömöry János, pécsi főépítész szerint sem kell 
a rendeletet és a listát minden problémamegoldás 
kulcsának gondolni, hiszen akkor, amikor a civil tár
sadalom maga nem becsüli és védi értékeit, a listák 
nem sokat érnek. Az 1994-ben született keretrendelet 
az időközben létrejött törvények és rendeletek követ
keztében elavult, ezért most dolgoznak megújulásán. 
A védésre javasolt épületek listáján pedig egyenként 
végig kell menni, s megvizsgálni, milyen következ
ményei lehetnek a védelemnek, ugyanis a védelem 
az önkormányzat részére terheket jelent, a néhány 
milliótól esetenként akár a százmillióig, mert azt tudni 
kell, hogy a földhivatalban teherként kell bejegyezni 
az építési korlátozást. A döntéshozókat minden egyes 
esetben szembesíteni illik mindezzel, ami nem lesz 
könnyű feladat, különösen pénzszegény időkben.
Az pedig köztudott, hogy az önkormányzat pénzeiből 
elsősorban a kötelező feladatait oldja meg, a 
maradékból gazdálkodik, és oldja meg több-kevesebb 
sikerrel az önként vállalt feladatokat. Az önkor
mányzati támogatások az állami büdzséből azonban 
évről évre csökkennek, így már nemhogy az önként 
vállalt, de még a kötelező feladatokat sem képesek 
maradéktalanul ellátni. A rendszerváltás után pedig az 
önkormányzatok elfogadták az államtól a műemlékek 
zömét, de velük együtt az egyre növekvő terheket is.
S bár a műemléki törvény kötelezettségekkel is jár, 
de mellé nemigen rendeltek pénzt. A helyi védelmi 
rendelet tömeges kiterjesztése viszont elképzelhetet
len, mondják a szakemberek, ez csak hosszú folya
mat lehet alapos előkészítettség után. A rendezési 
terveken ugyanakkor ma már mind a belvárosban, 
mind a történelmi külvárosok esetében jelölve vannak 
a műemlékeken kívül a helyi védelemre javasolt 
épületek, s ezt, bár rendelet még nincs, de az építési 
hatóság az engedélyezési eljárás során figyelembe 
veheti, állítja Jeszták Lajos főosztályvezető, és külön
böző eszközökkel megakadályozhatja átépítésüket 
vagy bontásukat.

Követendő példaként említhető a Király utca 36., 
amely külső-belső felújítását tekintve elismerésre 
érdemes. A közelmúltban felújított Koller utcai 
Tímárház a Széchenyi Gimnázium tornacsarnokával 
szemben, valamint a szomszédos déli udvari épület
szárny a Felsőmalom utca 19. alatt szintén értékőrző 
szemlélettel lett helyreállítva. Ugyancsak jó úton halad 
a Jókai tér 11. szám alatti (volt Tejbisztró) épülete, és 
jó példa a Dominikánus ház is a Színház téren.

Természetesen az egyes épületek helyreállítása, 
gondozása, sorsának figyelemmel kísérése nemcsak 
pénz függvénye, hanem szemlélet kérdése is, 
melynek érvényre juttatásához a magántulajdonoso
kat is meg kell nyerni. Nyilvánvalóan könnyebb dolga 
van az önkormányzatnak, ha az épületek saját tulaj
donában vannak. ■

M E N D Ö L  Z S U Z S A N N A

Az új évezredbe lépve a társadalmi konstrukció vál
tozása a városkép jelentős átformálását is hozza.
Az infláció felgyorsítja a tőkebefektetést, az 
építkezéseket, telekspekulációt. A munkálatok 
koordinálására szolgáló intézmények mintha nem 
kommunikálnának hibátlanul egymással. Van 
fejlesztési terv, városrendezés, főépítész, műemlék- 
védelem, törvények, s a városgazda: az önkor
mányzat. Születtek műemléki ajánlások a város 
építészeti jellegzetességeinek megtartására.
A városképi szempontok érdekében tett gesztusok is 
eléggé ellentmondásosak. A régi, lebontott ház 
nyomvonalán és homlokzati tagolásával építik fel 
például a Mária utcában a bábszínház melletti 
emeletes házat, de szükségképpen többszintesre: 
pince-garázzsal, a szomszédos tűzfalhoz kocsi
bejáróval csatlakoztatva megnövelték az épület 
tömegét. A régi homlokzat rekonstruálásának nincs 
sok értelme, ha a mögöttes beosztás változik, sem 
az utcavonal megtartása, ha az épület tömege 
megnő. Az udvar felé lett volna mód az épület visz- 
szaléptetésére, az utca bővítésére, amit a forgalom 
megkövetel. E hibrid-megoldás senkinek sem jó. 
Akkor már egy modern foghíjbeépítés, rácsatlakozva 
a szomszédos tűzfalakra, igazodva az utcaszéles
ség megkívánta magassági arányokhoz, párkány
vonalhoz.

A kereskedelmi tőkének juttattatok belváros 
közeli szanált területekre tervezett bevásárlóközpon
tok a város szerkezetébe nem illő dimenziójú, de 
leginkább funkcionálisan hibás döntések. A külföldi 
tőkével megjelenő építtetők nem érzékelik a város 
történeti emlékanyagának, múltját képviselő 
településszerkezeti jellegzetességének értékét, már 
csak azért sem, mert többnyire e sajátosságokhoz 
nincs affinitásuk: más értékrendet láttak a háborúktól 
és történelemtől kevésbé tépázott régi környezetük
ben. Az egymás hegyén-hátán épülő üzletközpontok 
a Penny Markethez tervezett (Budai kapui és a 
Cinderi utcai újabbak) idétlen méreteikkel és a 
várost terhelő forgalommal hiába versenyeznek majd 
egy elszegényedő belvárosi lakosság megnyerésé
ért, nekik sem lesz nagy hasznuk belőlünk. 
Legfeljebb hideg időben napközben lesz hol ténfe- 
regnie az éhes embereknek, megbámulni a felhal
mozott mindenfélét, és a sok kilencesből álló árakat. 
A régi város helyén utak, benzinkutak, szupermar
ketek létesülnek: egy uniformizált világ amőbája

Magastetőt húznak 
a Damjanich utca 15. szám alatt lévő 

egykori Höfler-villára (balról), 
amely Hoffmann László építész egyik 

legjelentősebb, még álló épülete, 
a XX. századi építészet egyik 

kiváló alkotása.
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É R T É K Ő R Z Ő

Megjegyzések
a városkép változásaihoz

kebelez be egy egyéni, karakteres, értelmesebben 
fejleszthető városrészt.

E léptékváltás az arányokban és a meglévő 
értékének nem ismerete jellemzi a magán
építkezéseket is. E folyamat megállítására a központi 
rendelkezések valóban nem elegendőek. Az építés 
a tulajdonosok, befektetők felelőssége, de közügy is, 
hogy mennyire, hogyan kapcsolódik az új építmény 
az egészbe, a tulajdonába került régi épületből az új 
háziúr mit tart meg, hogyan használja. A város 
történetét, fejlődését a beépítésmód, s az épületál
lomány is tükrözi, ezért sok helyen a városvezetés a 
kultúrturizmus korában ennek potenciális tőkeértékét 
is felismerve kezeli azt, támogatva a lakosságnak a 
régiből az értékeset megbecsülő, megőrző törekvé
seit. A történeti folytonosság építészeti nyomait kéne 
megtartani és nem rekonstrukció címen létrehozott 
kulisszákkal pótolni.

A lakás a komfortigények, társadalmi elvárások 
változásának tükrözője, így a változtatásnak 
állandóan kitett épülettípus: mégis a természetes 
műszaki (infrastrukturális) korszerűsítés nem szól 
bele oly erőteljesen a formák és léptékváltozásokba, 
mint a presztízs, a reprezentáció, a divat szempontjai. 
A mai individualista, újgazdag illetve vállalkozói 
szemlélet a megelőző periódusok épületanyagából 
leginkább a modern építészetet tekinti értéktelennek 
és megsemmisíthetőnek. A korai modern épületek 
szerény megjelenése, ökonómiája, higiénikus 
környezetesztétikája, valamint az általa sugallt élet
mód és keretek idegenek a mai módos réteg pénz
centrikus, terjeszkedő szemléletétől. így sajnos, 
leginkább a korai modern, a Bauhaus eszmékkel 
rokonszenvező építtetők egykori villái, lakóházai most 
a legfenyegetettebbek, s ha nem figyelünk rájuk, épp 
annyira eltűnnek Pécs panorámájából, mint a kapita
lizálódó Pécs polgári életvitelének jellegzetes objek
tumai: a Mecsek-oldal szőlőinek kedélyes, fatornácos 
nyaralói. Ahogy benyelte a terjeszkedő város e

Pécs. Kaposvári u. 17.
Forbát Alfréd 1934-ben tervezte ún. Bálványi-villa. 
Szép példa az eredeti állapot megőrzésére.

szőlőket, úgy változtak lakóépületté e nyaralók, 
s szűkült körülöttük a tér. A Molnár Farkas tervezte 
(1940) kis villaépület a Surányi úton (18.) beszorul 
a környező területek terpeszkedő, más léptékű 
bérházai közé. Szinte elfogy a levegője, a rálátás.
A Damjanich utcában Höfler Pál börgyáros emeletes, 
délnek feltárulkozó, 1931-ben épült modern villa
épületét több lépésben vetkóztették ki formájából: 
előbb a bejárati traktus módosításával, most pedig 
magastetót húznak rá.

Két módon vétenek e korai modern villaépítészet 
ellen városunkban: a telek, a tér fogy el körülöttük, 
és a beépítés növelésének következtében. A más 
dimenziójú épületek árnyékában egy önkorlátozó, 
a valós emberi szükségletekre szánt, funkcionalista 
villa józan puritánságával szegény rokonnak, törpé
nek tűnik a mai terpeszkedő „nagy-kalapos” tetőjű 
architektúra-paródiák mellett. Az 1930-as években 
nálunk is tért hódító modern építő törekvéseket szo
ciális szellem motiválta: a háborúk után a gazdasá
gosság szempontja és a társadalom széles 
rétegeinek egészséges, emberi lakókörnyezet 
teremtésének szándéka. A kor technikai nívóján álló, 
korszerű, kényelmes lakásokat építeni a városlakók
nak. Ez a helyiségek ésszerű méretével és kapcsoló
dásával, az oda illő berendezésével szolgálta a dolgo
zó embert. Jó levegőt, napfényt, tisztaságot, 
áttekinthetőséget, a természettel való kapcsolatot 
nyújtott lakójának. E célkitűzéseket legbravúrosab
ban a szabadon álló családi házakban valósították 
meg Pécsett is a Bauhaussal kapcsolatot tartó, 
célkitűzéseikkel azonosuló építészek. A helyi 
építőanyagot használták, figyeltek e vonatkozásban is

a helyi adottságokra. A nyerstégla-homlokzatok időt
álló szépségére és díszítő-lehetőségeire magánház 
(Forbát Alfréd tervezte Batsányi utcai villa) és bérház- 
példát is találunk (Hegedűs Ármin tervezte Tímár 
utcai Idősek otthona, 1942., és az Uránia mozi,
1935.).

A Kaposvári, a Mikszáth, a Surányi u. villaépületei 
között jó néhány a II. világháborút megelőző évtized
ben emelt villaszerű lakóház. Állandó lakhelynek 
készültek, mégis a városi bérlakásokhoz képest több 
szobával, tágas teraszokkal, télikerttel, kapcsolt 
ablakokkal, lapos tetőn tetőterasszal felnyílva a ter
mészetnek, jól tájba illő, nagy kerttel övezett házak, 
amelyek olykor hagyományos sátortető alkalmazása 
ellenére is e modern felfogást képviselték. Garázs 
még nem volt követelmény, s ma ennek létesítése és 
az épülethez kapcsolása ugyancsak kellő érzéket és 
találékonyságot kíván az ilyen épület mai tulaj
donosától.

A Mecsek-oldal, az 1935—37-ben emelt Pálos 
templom felett a mai Pálos-dűlő a pécsi modern 
építészek tevékenységének kitüntetett terepe lett, 
ahol telekhez, majd villatervezéshez jutottak, mintegy 
demonstrálhatták e típusra vonatkozó nézeteiket. 
1934-ben telket vásárolt itt és valószínűleg Molnár 
Farkas tanácsait kikérve épített villát Gábor Jenő 
festőművész. Szolid, sarokloggiás, emeletes házán 
még a harmonikaszerűen felnyitható eredeti ablak
szárnyak is megvannak. A mellette lévő telek tulaj
donosa, Weininger Margit (a Bauhaus-növendék 
Andor testvérhúga) volt, közelükbe 1936—37-ben 
Forbát tervei szerint épült, az ismert, konzolosan 
előugró, lapos dobozszerű nyaraló. A Pálosokkal 
szemben, a Hunyadi út túloldalán Nendtvich Andor 
tervezte villa, s a Surányi úton tovább haladva Molnár 
Farkas alkotása, a Kalliwoda-villa után olykor mélyen 
a kert belsejében emelt épületek között is akad 
néhány, amely az 1930-as évek modern szellemében 
dolgozó jelentős építész (pl. Visy Zoltán) még felis
merhető alkotása. A Hotel Kikelet, az üdülőszálló is e 
periódus építészetének e panorámához kapcsolódó 
emléke, a környezetében kialakult lakóövezet néhány 
kisebb épületén még felismerhető („Bolygó-villa"), 
hogy a II. világháború előtt ide tervbe vett villatelep 
részeként valósult meg.

A ház eredeti funkciójának megtartása biztosíthat
ja leginkább formájának változatlan fennmaradását.
Ha a Mecsek-oldal egykor nyaralónak épült kis, kom
fort nélküli házait a lakásínség nem változtatja, toldja 
állandó lakóhellyé, ezen életkeretekkel megelégedő, 
gondos gazdája van, talán marad „túlélő" ezekből is.
E periódus, az 1930-as évek építészeti emlékeiből 
nem csak a kiemelkedő, „nagy nevek", mint Molnár 
Farkas, Forbát Alfréd, Nendtvich, Goszthonyi Gyula 
stb. művei méltók a kíméletre, hiszen a helyi 
építészgárda további képviselői (Hoffmann László, 
Tarján Benő, Tepes Ferenc, Kőszeghy Gyula) is 
stílusban, kvalitásban nagyszerűen felzárkóztak hoz
zájuk. Házaikból még számos felismerhető, főként 
a történelmi belvárostól délre—nyugatra illetve a 
Mecsekhez kapcsolódó üdülőövezetben, ha nincse
nek is egyenként számon tartva. E periódus bérházai
ban is a lakások tágasabbak és jól szervezettek, 
csupán a mai, amerikai konyhás, egy légterű, „derék
szögutáló” térelrendezés divatjának hódolók számára 
lehetnek e lakások unalmasak és idejétmúltak.
AII. világháborút megelőző évtizedben épült családi 
házak, bérházak lakói között is remélhetőleg marad
nak olyanok, akik a technikai fejlődést követő és az 
épített környezet emberformaló eszméjével született 
épületekben szeretnek élni, e szemléletet és élet
stílust elfogadják, akkor egy-két emberöltő után is 
marad néhány emléke Pécsett is a modern építészeti 
kezdeteknek. ■
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Valahol Európában -  musical
Pécsi Nemzeti Színház Z Á B R Á D I  M A R I A N N
2002. április 7.

„Gyerekek, könyörgöm,
akasszuk fel!”

Az időpont -  április 7-e -  különös, véletlen egy
beesés. A mai napon halmozzuk az élvezeteket. 
Délelőtt egy aprócska kis voksunkkal történelmet 
írunk, délután pedig színházi élmény formájában 
történelmet idézünk. Idilli vasárnap délután, nap
fényes, ám szeles Színház tér, a nézők nagykabátban 
érkeznek, ki kokárdásban, ki nem. A ruhatáros 
néniknek megannyi gyönyörködni való akad, győzik is 
kifejezésre juttatni, hogy ennyi szépen öltözött, intelli
gens, aranyos kislányt, kisfiút látni igazi öröm. És 
tényleg az. Levetkőzve nagykabátjainkat, politikai 
hovatartozását ki-ki a ruhatáros nénikre bízva, 
büszkén kézen fogva gyermekeinket bemasírozunk 
a patinás színház kényelmetlen nézőterére (még az 
alacsonyabb termetű anyukák, nagymamák lába sem 
ér le kényelmesen hátradőlve a székekről, a kicsik 
pedig imigyen órákig lóbálják lábukat a levegőben). 
Erre az apró (nem új keletű) kellemetlenségre azon
ban csak addig a néhány percig figyelünk, amíg fel 
nem csendülnek, s magával nem ragadnak a musical 
csábító dallamai. A körülbelül kétharmad többségű 
kiskorú gyermekközönség zsibbadó lábacskáját maga 
alá gyűri, s mint annyi mindent, ezt is rugalmasan, 
a körülményekhez igazodva kezeli, nem háborog.
Örül neki, hogy itt lehet.

A pécsi előadás szereplői mindent meg is 
tesznek, hogy ezt az örömteli érzést ne feledjék. 
Nyilván sok a drukker, osztálytárs, barát, barátnő, 
szomszéd néni, meg a többiek. Az előadás gyermek- 
szereplői szinte kivétel nélkül egyenletes, profi teljesít
ményt nyújtanak, még akkor is, ha a táncos jelenetek 
hátsó soraiban itt-ott becsúszik egy-két félrelépés.

Az operett- és musicalrendezőként jegyzett 
Jászai-díjas Halasi József bátran nyúl a gyerekekhez, 
sokat is bíz rájuk. S azt gondolom, nem is bánta meg. 
A további szereposztáson végigtekintve el is 
mélázhatunk egy pillanatra, hogy a Pécsi Nemzeti 
Színház színművészei közül vajmi kevesen jutottak 
szóhoz ebben a szuperprodukcióban (leszámítva 
a színházi kórus tagjait). S ez nem több ténymegál
lapításnál, egyszerű számtannál. A produkció zeneileg 
és színészileg is bizton áll ezen az alkalomra verbu
vált stáblistán.

A Valahol Európában igen hálás anyag, egy a 
világban elhíresült film, a második világháború utáni 
filmgyártás alapműve. Radványi Géza filmje. írója és 
rendezője emigráns rendezőként vált világhírűvé, úgy, 
hogy egy még itthon készült magyar filmmel aratta 
későbbi világsikerét.

Amikor a film készült 1947-ben, még benne volt 
a levegőben a lehetősége egy nyílt, demokratikus tár
sadalom kialakulásának, mely eszmének a filmbeli 
Somlay Artúr (Simon Péter karmester szerepében) 
tökéletes megszemélyesítője. A nyíltszívű, világot

látott művész egy romos várban várja, a külvilágtól 
teljesen elzárkózva a béke eljövetelét. Helyette azon
ban egy szép napon egy csapat kiéhezett, hontalan, 
a háború viharaiban elárvult, és a szétbombázott 
árvaház túlélőiből összeverődött gyerekcsapat robban 
be az őket üldöző karhatalom elől a kastélyba.
A humort sem nélkülöző kapcsolatból kis idő múltán 
bizalom, rokonszenv, barátság szövődik, melynek 
segítségével együtt védik meg közös „otthonukat”.
A Gábor Miklós, Bánky Zsuzsa, Harkányi Endre s a 
legendás Somlay Artúr főszereplésével világot bejárt 
film humanista eszméivel a XXI. század 
embere/gyereke is könnyen azonosul. A háborús 
helyzet sajnos ismerős. A végtelen kiszolgáltatottság, 
az emberi élet olcsósága, az ideológiavezérelt, 
elvakult, világégető politikusi magatartás ma is szám
talan kisemmizett, árva, rongyos gyermeket kerget 
a történelem úttalan útjaira. Rájuk ismerhetünk itt.

A musical persze más. Sokkal kevésbé naturális 
és realisztikus ábrázolást kínál, mint a film. A darab
beli énekszámok, táncok számtalan fontos pillanatban 
elemelik a történetet, a szereplőket a valóságtól,

stilizálják a helyzetet, miközben hatásmechanizmusuk 
eredménye (ha minden klappol) ugyanúgy a 
megrendítés, az együttérzés. Ezért fontos, hogy egy 
musical kivitele a tökéletességre törekedjen. Hogy 
hiteles legyen. Az énekesek énekeljenek, táncoljanak 
profin, még ha gyerekek is. Semmi playback, meg 
ámítás.

A Dés musical érdekes módon 1995-ös operett - 
színházi ősbemutatója óta nem egy „szétjátszott” 
darab. Kevés színház tűzte műsorára, különösen az 
egytagozatú prózai színházak számára nehezen kiál
lítható produkció. A Pécsi Nemzeti Színház zenekara, 
énekkara tehát ebben a helyzetben nélkülözhetetlen
né vált. Dolgát jól is végezte. Nem történt Pécsett 
világrengető, áttörő szakmai siker, csupán a jól, ízlé
sesen megcsinált mű célközönségéhez érkezett -  s 
ez nem is kevés. A film amúgy is populárisabb műfaj, 
szélesebb tömegekhez jut el akár moziban, pláne 
a televízión keresztül. A színházba el kell menni.
S ha ennyi kisgyerek, vagy nagyobbacska, akár 
felnőtt veszi a fáradságot, s megküzd a jegyszerzés 
nehézségeivel, a bejutással, s aztán ezzel a végter
mékkel távozik, nagy baj már nem történt.

Gyakran emlegetik színházi szakemberek, 
pedagógusok egyaránt, hogy milyen fontos az ifjúság 
színházi ízlésének nevelése, miközben a 
tömegkultúra akaratlanul is állandóan, lankadatlanul
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B A L O G H  R Ó B E R T

Madame Görcs 
és Csalóka

Kandúr
kalandjai

Christopher Hampton: Veszedelmes viszonyok
(Choderlos de Laclos: Les liaisons dangereuses című regénye nyomán)
Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza
2002. április 16.

formálja gyermekeink ízlésvilágát. Ennek a jóra való 
törekvésnek szellemében azért -  valljuk be -  sok-sok 
minőségileg kifogásolható, mondhatni gagyi élményt 
próbálunk a gyermekekkel elfogadtatni. Miközben a 
Superman meg a Pokemon tiszta profi.

De nincs ez másképp a felnőttek esetében sem.
Sikerkönyvből filmet, népszerű filmből színházat 

egyaránt nehéz, sokszor hálátlan dolog készíteni. 
Halasi rendezése sem tudott, talán nem is akart az 
eredeti filmtől elszakadni, s ez nem vált a produkció 
hátrányára. A díszletek (Menczel Róbert), a jelmezek 
(Laczó Henrietté) egyaránt alátámasztják ezt. A le
gendás, Markó Iván nevével fémjelzett Győri Balett 
egykori tagja, Krámer György koreográfiája hagyott 
időnként kívánni valót maga után, a táncok 
helyenként a zene ellenére túlzottan statikusak, 
különösen a tömegjeleneteknél, bár elképzelhető, 
hogy a táncosok képességeinek korlátái kötötték 
meg a koreográfus kezét.

Barkó György- talán az egyetlen szereplő, aki 
nincs lekettőzve a pécsi előadásban -  Simon 
Péterként önmagát adja. Nem szerepel, nem hajaz a 
Somlay-féle figurára, s ez jó. Olyan, amilyen ő maga. 
Jólelkű, tiszta eszű, keserédesen humoros, és tele 
van szeretettel. Az éneklés, a tánc nem az ő műfaja, 
gondolom Kulka Jánosnak ez sokkal jobban ment az 
Operettszínházban, de bámulatos, ahogyan ezeket 
a helyzetet megoldja, igazi profi.

Hosszú (Csengeri Attila) a bandavezér igazi 
pozitív hős, jóképű hősszerelmes, olyan jellem, akit 
érdemes példaként az ifjaknak követni. Énekhangja 
(most is) elbűvölő.

Suhanc/Éva (Stubendek Kati) a fiúruhában 
rejtőzködő, lelkileg és testileg egyaránt megalázott 
nő nem sokáig titkolhatja valódi énjét, a gyerekhez 
való viszonya, óvó, gondoskodó, odabújós szerepe, 
gyengédsége hamar leleplezi Hosszú, és persze az 
Öreg előtt. Nagyon szép a szerelmi kettősük, gyö
nyörű hangon énekelnek mindketten, azt hiszem, itt 
lett először könnytől fátyolos a kamaszlányok szeme. 
Pedig az igazi hős Kuksi (Dargó Gergely), aki a falu
siakkal való végső ütközetben áldozat lesz, lelövi 
a könyörtelen közeg, „a rend és a törvény őre” pedig 
ő csak magát, társait, s a túléléshez elengedhetetlen 
egyetlen lehetséges helyet, a Kastélyt védi. 
Szükségszerűen az érző lelkű, kedves, odaadó, 
őszinte szívű kisgyermek, a gyenge bukik el, nem 
a vagány. A vagány Szeplős, akit Széli Horváth Lajos 
alakít. Övé a szállóigévé vált mondat is: „Gyerekek, 
könyörgöm, akasszuk fel!” Széli Horváth nagyszerű 
alakítása már rég nem meglepetés a pécsi színházi 
közönség előtt, táncolni és énekelni is kiválóan tud.
A ráeső választás igazi telitalálat.
Csak azt sajnálom -  talán nem egyedül - ,  hogy 
Ficsúr szerepében ezen a délutánon nem Gregoro- 
vics Tamás játszott. A szerepben persze Vincze 
Balázs is jól teljesített, de hát mégsem ő a Zsűri 
frontembere... No, majd legközelebb. ■

Dés László-Nemes István-Böhm György-Korcsmáros György 
-Horváth Péter: Valahol Európában -  musical 
Rendezte: Halasi Imre Jászai-díjas 
Szereplők:
Kuksi — Dargó Gergő, Kerekes Attila 
Hosszú — Csengeri Attila, Harsányi Attila 
Ficsúr — Gregorovics Tamás, Vincze Balázs 
Suhanc/Éva — Pólyák Lilla, Stubendek Kati 
Szeplős — Széli Horváth Lajos, Steiner Zsolt 
Sutyi — Sipos-Takács Bence, Kisida István 
Csóró — Bosnyák Máté, Kelemen Alpár Zsolt 
Professzor — Fülöp Gergely, Uzsai Bence 
Pötyi — Fischer Lilian, Pacskó Dóra 
Simon Péter — Barkó György 
Egyenruhás — Fillár István, Németh János 
Tanító — Kovács Dénes 
Sofőr — Bóta István
Leventeoktató — Németh József, Domonyai András 
Tróger — Háber János

A darab pécsi bemutatója 2002. március 8-án, 
a nőnap eseménye volt. Ez a maga nemében dicsé
retes cselekedet, daloló hősszerelmesek és búsan 
zengő versezetek helyett csokorba kötni pőre 
lelkeket, s átnézve rajtuk, vizsgálhatjuk mekkora is ott 
a makulátlan felület, de ezenfelül is roppant 
merészségről tanúskodik eme darab bemutatása, 
mind a színház, mind annak főrendezője -  ki egyben 
az előadás rendezője is - ,  Hargitai Iván részéről.
Mert Choderlos de Laclos klasszikusnak számító le
vélregényének -  mely a XIX. században tiltott olvas
mány volt -  számtalan feldolgozása létezik, melyek 
viszonyítási alapként szolgálnak, helytelenül. Például 
Roger Vadim filmje (1959), mely modernizálta a XVIII. 
század romlott játékká fajuló libertinizmusát leleplező, 
világhíres regényt: „némi izgalmas romlottsággal fű
szerezett, erotikus történet” lett belőle. A felső tízezer
hez tartozó házaspár, Valmont és Juliette, sportból 
űzött szexuális szabadosságáról szóló történet.
A hollywoodi verzió még ma is a filmklubok cseme
géi között szerepel, Stephen Frears kosztümös 
filmjében (1988) a gyönyörű jelmezekben pompázó 
szereplők -  az egzaltált, vérlázító (női szemmel 
valószínűleg erotikus) John Malkovich, az iszony- 
tatóan gonosz Glenn Close, a törékeny Michelle 
Pfeiffer, a fiatal Urna Thruman -  grandiózusán 
érzékeltetik e kor hálószobáinak titkos történéseit.
Ám mindez csak keret, mert a szerelem tiszta és 
örök, s győzelmet arat a legromlottabbnak látszó 
Valmont vikomton és Merteuil márkinén is.

A levélregényből Christopher Hampton -  mint jó 
dramaturg -  szituációkat teremtett. Hargitai Iván a 
XVIII. század fülledt és romlott erotikáját -  hasonlóan, 
mint korábban Roger Vadim -  mai viszonyok közé 
helyezi, ám az örök történet ugyanúgy férfiak és nők 
cselszövéseiről, praktikáiról, szövevényes testi és 
lelki kapcsolatairól tudósít, legfeljebb a párbajokat

vívják másként. Danceny lelövi Valmontot, mint egy 
kutyát. Hargitai nem kíván versenybe szállni 
a filmekkel, előadása kompozíció, hangsúlyos eleme 
a díszlet (Huszti Edit munkája), egy kifutóval -  mintha 
csak egy divatbemutatón ülnénk -  kettéosztja a 
nézőteret, s a hagyományos színpaddal szemközt is 
felkínál még egy játékteret. Az egyedi térkihasználású 
színházi szituációt tovább árnyalja, hogy a teljes 
előadást videokivetítőről is követhetjük (kameramann: 
Ottlik Ádám), akit nevezhetünk Hargitai Jolly 
Jokerének. A Danton halálában Kikiáltóként fuvola
játékával, itt pedig operatőrként emelte az előadás 
színvonalát. A kamera által a színészek arcán amúgy 
veszendőbe menő apró rezdülések, ráncok, halvány 
fél-grimaszok, egy-egy lecsorduló könnycsepp, 
elkenődő festék sem veszett el a színházterem 
távolában, sőt gyakran jelentésgazdagodást is ered
ményezett a kép és színész egymásra vetülése, vagy 
a felnagyított, esetleg kimerevített részlet okán.
A zene (Weber Kristóf) Mozart, talán Bach és a 
klasszikus „metál” (Vivaldi) mellett a mai elektronikus 
partizenék hangzásvilágából is megidéz 
atmoszférákat.

A közönséget a Fashion TV adása fogadja. 
Hosszú combú, wampos, tizenhat, tizenkilenc éves 
manökenlányok falatnyi bikiniben vonaglanak 
Mozartra, miközben hullamerev, megsemmisítő tekin
tetüket súlyosan hordozzák. Merteuil márkiné (Melkvi 
Bea) szemlélődését szemlélhetjük, aki mozgásában, 
gesztusrendszerében, egész lényében, az őt körbe
vevő tárgyi világban mind-mind a „wampság” 
letéteményese. A majdnem Amerikai Psycho-t idéző 
hi-tech design: a Chanel katalógus, az Evian 
ásványvíz és a világító zöld ital „trendy” mibenlétéből 
csupán egyetlen dolog ütött el, a Tesco emblémás 
tejszínhabspray. „Magunkról, nem a tárgyakról van 
szó’’- mondta egykor Wilhelm von Humboldt.
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Ó A videokivetítő képéből lép ki Valmont vikomt 
(fíázga Miklós), aki öltönyt hord zokni és -  mint az 
később kiderül -  alsónadrág nélkül. Valmont gátlásta
lan figura, minden szabályt áthág, s minden nőt 
szabályszerűen meghág. Új szabály úgy keletkezik, 
hogy belép a szituációba, s általa minden megvál
tozik. Merteuil márkiné és Valmont vikomt harcát 
számtalanszor leírták, itt is viszontlátjuk az adok- 
kapok játszmát. Azonban a pécsi szereposztás és 
rendezés áthangolja a klasszikus történetet. Az ere
detiben Merteuilné már túljutott szépsége csúcspont
ján, ezt a huszonéves Melkvi Bea még egyáltalán 
nem mondhatja el magáról, ő a mai trendnek 
megfelelő csontsovány, görcsösen kemény, érző, hús
vér rémnőt alakít, mondjuk egy Madame Görcsöt. 
Valmont vikomt alakját sem a hagyományos ellenáll
hatatlan szépfiú-karakterre bízta Hargitai, mert Rázga 
Miklós vízilabdán edzett fizikuma is egy mai,
„kigyúrt” jelenség irányába mozdítja el a szerepet, 
megengedett számára az orrhangon nyávogás, vagy 
hamiskás hangon udvarlás, és az ösztönlény 
tombolása is. A külsőségeiben aktualizált történet 
ugyanazt nyújtja, mint a klasszikus, bár anakro
nisztikusnak hatnak az arisztokrata titulusok.

Kovalcsik Anikó jelmezei gyönyörűek, a szereplők 
jellemét, hangulatát, lelkiállapotukat kifejezésre jut
tatják, s talán még ennél is többet. Hargitai Iván 
a totális hatásra törekedett, még a színház falát is 
a fekete-vörös kontrasztnak szenteli. Az előadásban 
fegyver a ruha, fegyver a hosszú szárú rózsa (vívnak 
vele), fegyver a cigaretta, ám a legélesebb fegyver, 
még a szónál is élesebb: a tekintet. Valmont vikomt 
mindenkit le akar győzni azáltal, hogy felnyársalja 
képletesen és valóságosan is. Merteuilné mindenkit le 
akar győzni azáltal, hogy vagy hagyja magát felnyár
salni, vagy nem. Ezek a játszmák a tekinteten, és a 
szemeken múlnak. Kiemelkedő Ottlik Ádám szerepe 
a videokamerával, ahogy közeli képekben arcokat, 
kezeket mutat meg, nagyban segíti a színészek

munkáját. Mert minden árulkodó jel erősíti bennünk 
azt az érzést hogy a Veszedelmes viszonyokban 
szenved, aki magányos, és szenved az is, akinek 
„társa" van. Na és? Ezen a na és?-en nem lép túl az 
előadás. Hargitai erős vizuális hatásokkal variáló 
rendezése nem tudott túllépni a fekete-fehér és a 
rózsaszín-fekete kontraszton, minden erénye ellenére 
nem tud árnyalt lenni. És nekem, a nézőnek sem tud 
igazán közöm lenni az előadáshoz. Nézője maradok 
a felső tízezer tagjai között dúló érzelmi viharoknak, 
kívülről látom a cselekményt, nem belülről. Pedig 
semmi kifogást nem emelhetek az egykori naiva, 
Töreky Zsuzsa (Volangesné), vagy Simon Andrea 
(Cecil Volanges) játéka ellen. Sőt Fábián Anita is 
(Tourvelné) törékennyé tudott válni pillanatokra a 
videó nyújtotta közeli képek segítségével. Széli 
Horváth Lajos (Danceny) komikus művészfigurája is 
megszületett, mint ahogy minden szereplő színpadon 
eltöltött ideje sem pótcselekvéssel volt kitöltve, 
Merteuilné magányosan szenvedett a sötétben, zöld 
italába füstöt fújt, Valmont vikomt pofákat vágott, 
rózsaszínű kádban fürdött, törölközős jelenete izgatott 
kuncogást váltott ki a tinilányok körében.

Mégsem volt elég a részletgazdagság ahhoz, 
hogy elfeledkezzek az alapkérdésről: mi végre ez az 
egész? ■

Rendező: Hargitai Iván 
Dramaturg: Duró Győző 
Fordította: Várady Szabolcs 
Díszlettervező: Huszti Edit 
Kameramann: Ottlik Ádám 
Jelmeztervező: Kovalcsik Anikó 
Zene: Weber Kristóf 
Szereplők:
Melkvi Bea, Töreky Zsuzsa, Simon Andrea, Rázga Miklós, Domonyai 
András, Sólyom Katalin, Fábián Anita, Gráf Csilla, Széli Horváth Lajos

B A L O G H  R Ó B E R T

Figyelmeztetés! Ez az írás „csúnya” 
szavakat tartalmaz, mely szavak -  
a szerző szándéka szerint -  nem öncélúak, 
szerves részét képezik a szövegnek.

Elöljáróban

Vagina. Vagina. Vagina. Az előadásban zavaró a vagi
na szó. Magyarul eme női testrész megnevezésére a 
pina szót használjuk. A Vagina monológok sok fordító
ja: Tandori Dezső, Debreczeni Júlia, Szurdi András és 
Pordán Ferenc együtt és külön-külön vajh’ nem vette 
észre, hogy a címben és a szövegben legalább 
háromszázszor előforduló szó lefordítatlan maradt? 
Mert a darabban nem vagináról, hanem a pináról 
nyelvel a három nő. Nem vagina. Pina. Ám Éva

H
EnsIer (a képen) darabja
ugyanazon a címen fut nálunk, 
mint a világon bárhol. Mert a női 
testrész nézőpontjából is 
értelmezhető a világ -  erre jött 
rá Éva Ensler a Vagina 
Monolugues című darabjában.

A mű 1997-ben született, több száz, különböző 
életkorú nővel készített beszélgetés alapján, melyek 
témája inkább a szexualitás folklórja, mintsem a 
nevezett női nemi szerv. A harmincas éveiben járó 
Éva Ensler -  nevezzük amerikai drámaírónőnek -  
mintegy három éven át kérdezgette nőtársait a nemi 
szervükhöz fűződő viszonyukról, és a hozzá kapcso
lódó történeteikről. Az egészből valami nagyon 
amerikai végeredmény kerekedett. Éva Ensler egy 
szál magában nekiindul Amerikának, finoman kivágott 
estélyi ruhában, meztéláb előadta esténként a 10-15 
monológból álló darabját. Kezdetben százak, majdan 
ezrek várták, s ma angolszász nyelvterületen ő a 
Vagina Lady, könyv alakban is megjelentek a monoló
gok, s mára a V-Day (az idióta Valentin nap helyett 
Vagina nap) mozgalommá vált, aktivisták szerveznek 
Vagina eseményeket. Weboldalak készülnek, és 
hosszú sorok kígyóznak a színházak előtt Párizsban, 
New Yorkban, Londonban és a címbeli szám a 
Madison Square Garden-ben fordult elő egy V-Day 
alkalmával. 18 000 nő, aki tombol, mikor a Vagina 
monológokat hallgatja. Pécsett és Budapesten is telt 
házzal mennek az előadások a kamaratermekben, 
a kiemelt árú jegyek hónapokra előre elkeltek.

Az eddig olvasott szakirodalom rávilágít, fontos, 
kik is a színésznők. Alanis Morissette Grammy-díjas 
énekesnő 2001. március 21-én este egy New York-i 
off-Broadway színházban debütált 300 néző előtt. 
További hírességek: Whoopy Goldberg, Glenn Close, 
Winona Ryder, Cate Blanchett, Kate Winslet, Melanie 
Griffith, Gillian Anderson, Susan Sarandon, Marisa 
Tóméi, Shirley Knight, Lois Smith, Calista Flockhart...
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Éva Ensler: A vagina monológok
Ősbemutató: Pécsi Harmadik Színház, 2002. február 25.
Ősbemutató: Budapest, Thália Színház Új Stúdió, 2002. április 7.

18 000 tomboló nő előtt, 
avagy komparatív

pinadiskurzus
A darab aránytalan, esetlen fércmunka, sőt egyes 
mozzanatai ízléstelenek, ám mindez elveszti 
érdekességét az üzenettel szemben, a sztárok és 
a média hathatós támogatása alapján ki-ki meg
győződése szerint eldöntheti, a lába közé néz, vagy 
sem.

A világsiker oka? Felnőtt nők szájából hallhatunk 
arról, hogy létezik maszturbáló tanfolyam 
(Amerikában). Ahol nők csoportokban maszturbálnak. 
Nézik a vaginájukat kis kézitükörrel, s elámulnak 
szépségén. Nos, ez badarság. A darab egészére 
vonatkoztatható jelzők: bájos, véres, ömlengő, 
patetikus, groteszk, abszurd, nevetséges... A sztárok, 
a média, esetleg a rendező neve teheti eseménnyé, 
eladható áruvá a darabot, több mint 20 országban így 
Magyarországon is. Pedig a „magyar erotikus folklór” 
irodalma óriási, sokkal cizelláltabb, életszerűbb ennél 
a szájba rágott felvilágosító célzatú interjúhalmaznál, 
például a már klasszikus Toldi átíráson túl ott van 
Kornis Körmagyarja, Weöres Sándor Psychéje, 
Verseghy gyönyörű erotikus versei, vagy a majdnem 
bulvár szintű Egy nő E. P. tollából (hogy csak férfiakat 
emlegessek). Úgyhogy, aki azt hitte, az előadás alatt 
akár csak egyszer is, de pirulni fog, netán összeszo
rulna a gyomra, izzadni kezd... tévedett. Sematikus 
történeteket kapunk a félresikerült szexuális kalandtól 
frigiddé vált nőről, a boszniai szerb katonák által 
megerőszakolt nő tragédiája is sematikus, ahogy 
a gyereklányok leszbikus élményköre is ismerősen 
cseng a fülünkben, sót a serdülőkori önkielégítés sem 
hat döbbenetesen, a menstruációról és a csiklóról 
sem kapunk új részleteket (egyedül az ideg
végződések számát -  8000 -  nem tudtam), és az 
anyaságról, a születésről sem mondtak semmi újat 
Éva Ensler darabjában.

Két társulat, két helyszínen fél óra eltéréssel 
tartott honi „ősbemutatók”, előbb a Pécsi Harmadik 
Színházban Moravetz Levente rendezésében,
Dévényi Ildikó, Nyertes Zsuzsa, Xantus Barbara, majd 
a budapesti Thália Színház Új Stúdiójában, Bozsik 
Yvette rendezésében Fullajtár Andrea, Tóth Anita, 
Zarnóczai Gizella. Két helyszín, kétféle rendezés.
Az utóbbi keleti kontextusba helyezi át a Vagina 
monológokat, a pécsi előadás nyersebb, a magyar 
valósághoz „közelít” -  mármint a rendezőik így 
címkézték műveiket.

Már a plakátokon is jelentős felfogásbeli különb
ség nyilvánul meg. A pécsi előadás kék háttér előtt

fémvillára tűzött eperszemmel hirdette magát, a pesti 
intellektuálisabb, képvers hatású, fekete alapon piros 
és fehér betűk.

A pécsi bemutató „családi vállalkozás" jellegű, 
a rendező és felesége, de más rokoni szál is 
felfedezhető a nevek alapján. Ez nem baj, csak az 
egész valahol a színházi magánvállalkozás és hakni 
között lebeg, ezt mutatják a kiugróan magas jegyárak, 
s bár a Pécsi Harmadik Színház befogadó színház, 
az előadás nívója miatt nincsen a helyén, egy lokál
ban, ahol enni, inni, dohányozni lehet, inkább megáll
ná a helyét.

Moravetz Levente -  egykori színész, ma inkább 
rendező -  tabudöntögető előadást szeretett volna 
rendezni. Ehhez sem a színészi gárda, sem a darab, 
sem a helyszín nem alkalmas. Dévényi Ildikó is tagja 
volt a Pécsi Nemzeti Színháznak, operettvonalról 
rugaszkodott el, karcos karakterszínész. Nyertes 
Zsuzsa színművésznő hazai sztár-komika, A vagina 
monológok kitörési lehetőséget jelenthet számára 
„tragikai” irányban, így a karakterében rejlő érett, nem 
túl eszes szépasszony szerepköre lett az övé. Xantus 
Barbara egykori szappanoperás múlt után popdíva 
(Táncolj velem, bulizz rám) és tragika, A vagina 
monológokban zavaróan vinnyog, élénk, pattog, mint 
egy kiskutya, nagy dekoltázsában megtekinthetjük 
kebleit, testhezálló ruhájában gömbölyödő popsiját.
A Tháliában Bozsik Yvette Fullajtár Andreára ruházta 
a nagy NŐ szerepkörét, Tóth Anitára a gyerkőclány 
vicces alakját és melléjük egy (volt?) táncost állított, 
Zarnóczai Gizellát, aki szándékai szerint minden 
beszélővel azonosult. És láthatjuk Bobot is (Vati 
Tamás), a vaginák nagy barátját fehér ballonjában.

A tabudöntögetés mindkét helyen elmaradt.
Bozsik néhány jelenetet agyonstilizál, viszont nem 
vesz mindent véresen komolyan, lehet röhögni, nem 
kell megdöbbenni, mint Pécsen. A keleties öltözék, 
legyezők, a mozgásszínházi elemek (ez Bozsik első 
prózai rendezése) mind-mind a színházszerűség felé 
viszik az előadást, eltávolítják a véres valóságtól. 
Időnként plexihengerekre állítja színésznőit, s ők 
elemelkedve a földtől elsusogják a vaginabajukat.

A színésznők mindkét helyen már a nézők 
érkeztekor a színpadon ülnek. A pécsi előadásban 
szürke tónusú, kimondottan jelentés- és jelentéktelen 
díszletben (távolban egy fehér vitorla!, de mit keres a 
színpadon?) kimosolyognak, vizet kérnek, egyszerre 
csörög a mobiltelefonjuk, lassan változik a fény, és 
indul a monológ. Hogy félünk-e? Ezt kérdezgetik.

Nem. Nem félünk -  hangzik a nézőtérről halkan.
Ahogy megy az előadás, egyre jobban felidézódik egy 
pop-art darab, Peter Handke: Közönséggyalázása.
Az ősbemutatójáról készült egy felvétel. 1968 (I), 
Németország. A nézők tényleg verekednek, mert 
szavalókórusban káromkodnak feléjük a színpadról.
Mi a különbség? Moravetz estélyi ruhákba bújtatja a 
nőket, kihangsúlyozza a melleket, mutogattatja a 
combokat. Törekvése, hogy elringasson, majd felráz
zon, s végül mégis elringasson, nehogy már zaklatot
tan menjen haza szegény Nézőcske! Kicsit lenézi 
a Nézőt. Alulbecsüli. Erre épül a rendezés. Felötlik 
Queneau: Stílusgyakorlatok-ja. Eve Ensler darabja 
mélységesen hatásvadász, ami a színház alapja, de a 
mikéntje a kérdéses. Moravetz az előadást a zavaros 
„mondanivaló” fogalma felől közelíti meg, s megenge
di, hogy a gyakori túljátszásokból pillanatokra őszin
teségbe csapjanak a színésznők, aztán visszahull
janak. Mert ők is nők. Csaponganak. De vajon miért 
nem lehetett felfedezni színházi koncepciót a ren
dezésben? Se katarzis, se gyomorgörcs. Bárcsak 
lennék prűd és bigott, legalább a szöveget élvezni 
tudnám. Felháborodnék, vagy tanulnék belőle. Ez a 
színpadi odamondogatósdi majdhogynem unalmas.

Bozsik már rég túljutott a művészi önfelszabadító 
harcon, engedélyezheti magának, hogy csak a szín
ház érdekelje, ne az üzenet. A hófehér és átlátszó 
plexibútorokkal berendezett térben (tervező Berzsenyi 
Krisztina) jobban sülnek el a viccek, mint a fullasztó 
tragikus nagymonológok, erre alkalmas az atmosz
féra, amelyet egy-egy fényváltás eredményeképpen 
hol hidegnek, hol melegnek érezhetünk. Az előadás 
záróképében egy anyaszült meztelen férfi kucorog 
magzati pózban egy plexiládában (ami korábban szol
gált már fürdő gyanánt is), ehhez hasonló dobozban 
híresült el Bozsik Yvette sok évvel ezelőtt alternatív 
korszakában; úgyhogy ez az idézet nem vaginatájról 
eredeztethető.

Moravetz-rendezésben színházi élmény két pilla
natig ért: a közönség bevonható a „játékba”! Élvezi, 
hogy a „Csúnya” szavakat hangosan kimondhatja.
Egy 60 körüli férfi bődül el színpadi biztatásra: Pina! 
Aztán többen is a sötétben, és még egyszer nekifutot
tak a színésznők a pinakórus megteremtésének.
És ordított a közönség: PINA! PINA! PINA! A másik 
pillanat: Egy pasi előadás közben felvette csörgő 
mobilját, miközben Xantus Barbara a megerőszakolt 
boszniai nő monológjában nagy átéléssel szenvedett, 
hogy bedugták a puskacsövet, mintha ott tartott volna.
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Jelenetek a pécsi (Nyertes Zsuzsa, Xantus Barbara 
és Dévényi Ildikó) ill. budapesti előadásból (Tóth 
Anita, Fullajtár Andrea és Zarnóczai Gizella)

Tóth Anita, Zarnóczai Gizella 
és Fullajtár Andrea (balra lent)

Szabályosan leugatták a telefonálni merő férfit (mert 
tényleg elkezdett beszélni a távrecsegőn). 
Lincshangulat. Xantus másik nagy szólója, mikor, mint 
leszbikus pinaszakértő előadja, miként nyögdösnek a 
nők aktus közben. Ez tragikomikus. Ordenáré. Nehéz 
jelzőt találni rá. ízléstelen magánszám. Ugyanezt a 
Tháliában szavalókórussal oldotta meg Bozsik Yvette, 
ami kissé elvette az élét, nem röhögött a nézőtér kín
jában, hanem csak kacarászott.

A darabra jellemző a hosszas felsorolás, és eme 
katalógusok szavainak árnyalása hasonló feladat, 
mint jó színésznek a telefonkönyv, helyzetgyakorlat 
gyanánt ideális főiskolai feladat lesz majd a darab. 
Amikor Xantus Barbara mímeli a szexuális aktust nem 
hiteles, csak röhejes, mert komolyan virtuózkodott 
a nyögésekkel perceken át. Moravetz az ironikus 
vonalat Dévényi Ildikóra bízza, mikor is trampli 
házmesterné hangon közli: haragszik a vaginája.
Hogy minek bele tampon. Minek dugdosnak bele min
denféle fémvackot. S bár Nyertes Zsuzsa bakizott a 
legtöbbet, mégis ő a legegyenletesebb. Nagy és 
őszinte. Legkevésbé színészkedő.

Mindkét színpadon mindhárom színésznő kihozta 
magából, amit tud. Pécsett mindez tompa díszletben 
összekapcsolódott valami bárzene stílusú zenei ku
lisszával, már csak Gergely Robi hiányzott, hogy a 
függöny mögül kipenderülve elénekelje az Emanuele 
című világslágerét. A születés szentségét katarzisnak 
szánó rendezés, csendesülős giccsben ért véget, 
mégis kitört a taps. Ami a véres, könnyes, humoros, 
műfelizgulós szókimondás dicsérete, amitől az úgy
nevezett közízlés felháborodik? S élvezi a műbalhét. 
Olyan bulvársajtó jellegű hír, hogy két férfimagazinban 
vetkőző színésznő megmutatja „belülről". Mint amikor 
Jose Arcadionak, a volt tengerésznek a macondói 
kocsmában, a mulatság hevében véletlenül a pultra 
került hatalmas, tetovált farka, s ettől megnőtt 
a becsülete, licitáltak rá a nők, ki mehet el vele, s 
ebből élt Jósé egy darabig. Ő kívülről mutatta meg.
A vaginamonológok Moravetznél „kvázi” belülről, 
„kvázi" őszintén. Az előadás elkapkodott, nem végig
gondolt szexuális felvilágosítás. Se igazi színházi 
látomásról, se kiérlelt színészi alakításokról nem lehet 
írni. A Nők a színpadon maguk sem tudják, mit akar
nak. Valamit. De azt nagyon, majd’ megperzselődik az 
első sorban ülők haja.

Bozsik Yvette előadása sem a vagináról szólt, 
még a pináról sem. Inkább Fullajtár Andreáról, ahogy 
manökenlépésben közlekedik, szája határozatlan, 
lomhán-erotikusan remeg, vagy ahogy vörös, magas 
sarkú körömcipellőjét fel- és leveti, s többet mutat 
meg a Nőből, mint tízórányi kemény pornó. Láthatjuk 
a meztelen nők testkontúrját ellenfényben, és vicces 
csipkés-harisnyatartós combfixeket is. Tóth Anita 
nyomoronc gyerkőclány hangján röhöghetünk, de 
mindvégig elkísér bennünket egy színházi jelrendszer, 
s többet lehet felfedezni a másfél óra alatt, mint egy 
felvilágosító osztályfőnöki órán.

Utóirat: Akit felháborít az a szó, hogy nyalás, 
baszás, picsa, nedves, szőrös, borotvált s a többi kife
jezés, nézze meg a fennen taglalt előadásokat, vagy 
csak olvassa el a darabot. Neki muszáj lenne, talán 
hasznos is.

A színházból kifele jövet járt az agyam. Vajon, 
ha ugyanebben a stílusban azt hangoztatná egy férfi, 
mondjuk én, hogy szeretlek farkam, én vagyok a 
farkam, az én farkam az én istenem, akkor az hogyan 
adná ki magát? ■
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Az Echo, ha alkalom van rá, bemutatja a 
város friss művészeti díjasait. Idén egy 
Kossuth-díj jutott Pécsre. Nem sietett, 
de itt van. Kitüntetettjét nem kell bemu
tatni. Táncművész.

Kosssuth-díj

Uhrik Dóra
„A rettenetesen sűrű 43 év elismerése”

Uhrik Dóra Kossuth-díjas művész. A Liszt-díj, az Érdemes művész
díj, a Pedagógus nívódíj, a Pro Theatro Díj, a Janus Pannonius-díj 
után megkapta a hazánkban a művészeknek adható legmagasabb 
állami kitüntetést. Végre. Pályája a Budapesti Balettintézetből 
egyenesen Pécsre vezetett, itt kezdett, s itt is gyökeresedett meg.
Ki gondolná, hogy Uhrik Dóra pesti lány? Uhrik Dóra pécsi, a szó 
legjobb értelmében. Itt lett alapító tagja a legendás Eck Imre vezet
te Pécsi Balettnek, itt alapított családot, szült és nevelt fel két gyer
meket, itt vágott bele elképesztő energiával a Művészeti Szakkö
zépiskola Tánctagozatának megújításába, a mai napig főállásban 
a tagozat vezetője, az iskola igazgatóhelyetteseként.

Nagy álma a modern táncoktatás meghonosítása iskolájában.
Erre vonatkozó erőfeszítései egyelőre oktató és pénz híján tömörí
tett kurzusok formájában megoldhatók, de megoldható, és működik 
is. A felsőoktatásban is történtek jelentős előrelépések ezen törek
vésének megvalósítására. A Pécsi Tudományegyetem modern 
táncpedagógusi szakának vezetőjeként, az ország közép-, és alsó 
fokú iskoláiban működő táncoktatóinak képzését, továbbképzését 
szervezi itt, a Táncművészeti Főiskola kihelyezett tagozataként.
Láthatjuk prózai és zenés darabokban sikeres színészként is. A 
Kossuth-díj tehát egyáltalán nem egy lezárt pályamű, sokkal in
kább egy az állandó alkotási, önmegvalósítási vágy teljében levő 
művész munkájának, törekvéseinek fel-, és elismerése. Uhrik Dó
ra maximalizmusa közismert, nagyon szigorú és igényes magával, 
környezetével, munkatársaival, tanítványaival egyaránt. Erről ta
núskodik a következő mondata, melyet arra a kérdésre fogalmazott 
meg, hogy mit jelent számára ez a rangos kitüntetés.

„Ha egy lezárt pálya eredményeiért kaptam volna a Kossuth-díjat, most minden bizonnyal boldog 
megnyugvást éreznék, így pedig felelősséget érzek sajnos. Pihenés helyett, most igyekszem ezt 
megszolgálni.”

A táncművészi élet -  különösen a nőknél -  igen tiszavirág-életű, 25 év után, negyven-egynéhány évesen nyugdíjba mehetnek a tán
cosok. Ez ijesztően hangzik, még talán azoknak is, akik a 62 éves nyugdíjhatár ellen háborognak. Normálisan egy negyvenes nő élete 
csúcsára érkezik ebben az időszakban. Ezért nagyon nagy dolog, ha ebben a kritikus életszakaszban egy táncos rátalál élete új értelmé
re. Ehhez minden bizonnyal nagy lelkierő, bölcsesség szükséges, no meg a nagy mesterek tanításainak örökségei, melyek -  ahogy ő 
mondja az Eck Imrével eltöltött 25 év közös munka után -  kitörölhetetlenek.

„A szemlélet az emberbe, mint egy tüzes kód beleivódik. Hogy nincsen lehetetlen, meg tudod csinál
ni, a duettet akár egyedül is el tudod táncolni...”

Talán egy dolgot nem csinált élete során, amely a legtöbb táncművész pályájának szokásos következő állomása. Saját társulatot so
sem alapított, gondolni is csak egyszer -  nemrégiben -  gondolt rá komolyan. A Pécsi Balett vezetői posztjának legutóbbi kiírására Uhrik 
Dóra beadta pályázatát. „Iszonyatos hűség és kötelességérzet vitt rá, miközben tudtam, hogy az iskolát nem hagyhatom itt, 

de a kettőt nem lehet együtt csinálni. Nagyon erős volt bennem a vívódás. De csak egy átmeneti 
időszakra vállaltam volna, amíg valaki jön, egy fiatal, aki képes lángot kapni, s vinni az együttest 
magával. A társulat művészeti vezetését vállaltam volna, az oktatásra, alkotásra nem vállalkoztam 
volna, a művészi elképzelések megvalósításához pedig pénz kell, menedzsment, amit nem éreztem 
magam mögött. Visszaléptem. Lehet, hogy nem kellett volna megindulni. De akkor, ott, a szívem 
azt diktálta...”

Egy művész, ízig-vérig pedagógus, nagyon erős személyiség, aki képes a munkában örömet is lelni, aki -  miközben nap mint nap 
ezer fokon égve teszi a dolgát -  meri vallani, hogy olyasmit is lehet vállalni, amibe nem feltétlenül „hal bele” az ember. Kellenek örömfor
rások -  például egy kis szerep egy kedves musicalben -  ami esetleg erőt ad a kitartáshoz, a nehezebb napokra.

Ünnepelnek, gratulálnak a barátok kollégák, tanítványok, volt tanítványok a világ minden pontjáról, miközben csöng a telefon, mert 
vannak még feladatok -  a próbatermet az 5. éves képzéshez meg kell szerezni...

Zábrádi Mariann
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Beszélgetés P n ^ m A n  
Megyesi Schwartz Lúcia énekesnővel Cl I I I I w I I

a Mercedes gyárban

Megyesi Schwartz Lúcia 
— mezzoszoprán —

A pécsi születésű énekesnő a szegedi Zeneművészeti Főiskolán 1992-ben 
magánének szakon diplomázott, majd a budapesti Zeneakadémián, Ben- 
de Zsolt tanítványaként 1995-ben énekművész-művésztanári szakon. 
1996-ban Hamari Júliánál a Stuttgart-i Zeneakadémián posztgraduális dip
lomát szerzett.

A barcelonai Vinas énekversenyen 1991-ben különdíjat, az I. Nemzet
közi Barokk Énekversenyen Budapesten 1993-ban I. díjat nyert. 1994 óta 
a Magyar Állami Operaház tagja, lírai mezzoszoprán szerepkörben: Ha
mupipőke, Cherubino, Dorabella, Lola, Mercedes, Siebel...

Az elmúlt években több európai koncertturnén és nemzetközi opera
produkcióban vett részt.

Ezek közül kiemelkedik az Eisenstadti Haydn Fesztivál Fischer Ádám- 
mal, a Carmen címszerepe németországi városokban Klaus Arppal, Ros- 
sini Hamupipőke címszerepe a Philadelphia-i Operában Stephen Lorddal.

Repertoárján az operákon kívül oratórikus művek, dalok, dalciklusok 
szerepelnek.

Jelentős magyarországi koncertek: Mozart Requiem -  Helmuth Rílling- 
gel, Bach: Máté-passió -  Kocsis Zoltánnal, Rossini Stabat Mater -  Vásáry 
Tamással.

Egyike azoknak a Pécsről elszármazottaknak, akik méltán lettek ismertek idehaza és a 
nagyvilágban egyaránt, mert az általuk képviselt művészi színvonal számos megmérettetés 
során európainak bizonyult. A művésznő legutóbb a székesegyházban lépett fel a Máté pas
sióban. Ezt az alkalmat ragadtuk meg, hogy beszélgessünk vele pályájáról.
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-  Nemegyszer előfordult már, hogy az 
eredetileg kiírt szólista váratlanul megbetegedett, 
s te mentetted meg az előadást. Néhány pécsi 
alkalommal is megtörtént ez, bár jelen esetben 
nem erről van szó.

-  Pályám kezdetén, amikor még 
kevesebben voltunk az én hangfajomban, a mezzo
szopránban, nagyon sokszor kellett beugrást vállal
nom. Megtörtént olyan eset is éppen Pécsett, amikor 
a koncert napján kértek meg Dvorak Stabat 
Materében való fellépésre, pedig nem is énekeltem 
azelőtt a darabot.

-  Hogyan reagálsz ezekre a hirtelen 
beugrásokra? Megijedsz vagy örülsz, esetleg 
mindkettő?

-  Szeretem a kihívásokat. Tesztelem is 
magam velük. Izgalmas, hogy meg tudom-e oldani 
a feladatot.

-  Ha valaki hét évig hegedülni tanul, 
mint te, miképpen „keveredik” az énekesi 
pályára? Esetleg már gyerekként is kacérkodtál 
vele?

-  Amikor még a Mátyás király utcai zenei 
általánosba jártam, ahol a kórusmunka mellett nép
dalénekléssel foglalkoztam, még csak amolyan 
lányka-hangom volt. Az éneklés nekem kezdetben
a kórust jelentette csupán. A hegedűtanulás ellenére 
szolfézs szakra jelentkeztem a Pécsi Művészeti 
Szakközépiskolába. Ekkor a felvételiztető tanárok 
javaslatára felvettem a magánének szakot is. Addig 
azt sem tudtam, hogy létezik ilyen. Úgy tizenhat éves 
korom táján hirtelen elkezdett fejlődni a hangom, 
ezért aztán érettségi után már a magánének szak 
mellett döntöttem, s a pécsi főiskolán két évet el is 
végeztem. Ezután átkértem magam a szegedi 
főiskolára.

-  Miért érezted szükségét ennek a 
váltásnak?

-  Ellátogattam Szegedre, és nagyon 
megtetszett az ottani élet, a főiskola légköre és Sinkó 
György tanár úr órái. A szegedi énekszakos hallgatók
nak egész más viszonyuk volt a város zenei életével, 
mint a pécsieknek. Bejártak a színházba, létrehoztak 
egy operastúdiót, tehát egészen mozgalmas, 
lehetőségekben jóval gazdagabb élet kínálkozott szá
momra. Rengeteget kamaráztunk, az operastúdióban 
sok érdekes feladatot kaptam.

-  Ebben az időszakban készültél már 
versenyre is?

-  1991-ben Barcelonában a dal és oratóri
um kategóriában indultam. Százötven versenyző 
közül választottak ki harmincat, akik továbbmehettek. 
Ott kaptam, a legfiatalabbként, a Mozart-különdíjat.

-  Számított ez valamit a továbblépésed
ben, vagy nem bírt különös jelentőséggel?

-  Az itthoni életben mindenképpen számí
tott. Kezdtek felfigyelni rám, hívtak koncertezni, és 
Pesttel is ekkor épültek ki a kapcsolataim. Addig 
ugyanis annyira nem voltak, hogy amikor például 
érettségi után az Zeneakadémiára felvételiztem, hiába 
feleltem meg, azt mondták, ha itt nincs bejelentett 
lakásom, akkor nem tudnak felvenni. Azért vannak
a kihelyezett tagozatok, érveltek. De mire elvégeztem 
a főiskolát, addigra megszüntették ezt a kikötést, és 
diploma után már járhattam a Zeneakadémia har
madik évfolyamára, Bende Zsolt tanár úrhoz. Az 
opera szakot is felvettem, de ott annyira kellemetlen 
légkör uralkodott, hogy tízből kilencen felálltunk, és 
abbahagytuk.

-  Mégis bekerültél az Operaházba...
-  Elmentem az előéneklésre, és Ütő Endre 

igazgató azt mondta: kell neki ilyen ember. így 
ötödéves akadémista koromban már az Operaház 
tagja voltam. Aprócska szerepeket kaptam először,

mint például a Hamupipőkéből Tisbét, a Varázs
fuvolából a II. Dámát. Közben felvételiztem Hamari 
Júliához Stuttgartba, egy posztgraduális, úgynevezett 
Kontakt stúdióba. Két évig jártam hozzá úgy, hogy az 
operával egyeztettem a programokat.

-  Elég sokat szerepeltél akkortájt...
-  Igen, kaptam rendesen, először nadrág-, 

illetve kisebb szerepeket, de igazán Szinetár Miklós 
igazgatása alatt jutottam komoly feladatokhoz: Mozart 
Cosi fan Tutte Dorabellája, illetve a Hamupipőke cím
szerepe jelentett számomra igazán nagy örömöt és 
feladatot az utolsó évben.

-  Úgy tudom, ősszel felmondtál az 
Operaházban.

-  Nem sikerült megegyezni az új zeneigaz
gatóval, Győriványi Ráth Györggyel. Ő mindenkinek 
adott egy listát, amelyen felsorolta a következő évad
ban rá váró szerepeket. Én lírai, illetve koloratúr 
mezzo vagyok, s a listámon felsoroltak némelyikében 
kimondottan rosszul éreztem volna magamat, mert 
nem a hangomnak való, de akadt közöttük olyan is, 
amelyet már hét évi tagság után nem szerettem volna 
elénekelni. Létrehozott egy stúdiót, és a főszerepei
met a kezdő stúdiósoknak adta. Az operában 
egyébként az a rendszer, hogy csak 10 év után lesz 
állandó tag valaki. Kilenc fiatal magánénekest ezért 
most tavasszal el is küldött, én elébe mentem a 
dolognak.

-  Nem lehetséges, hogy hív majd 
szerepekre?

-  Nem valószínű, de ha mégis, és a szerep 
nekem való, szívesen tennék eleget neki.

-  Most tehát nem vagy közalkalmazott, 
odamész, ahová hívnak, szabadúszóként élsz. Ez 
elég nagy bizonytalanságot jelenthet.

-  Igen, de magam oszthatom be az időmet, 
s ez nagyon sokat számít. Nem volt jó úgy élni, hogy 
előző nap délután kettőkor értesült csak az ember
a másnapi munkáról. Az operában pedig ez a szokás. 
Ehhez rettentően nehéz alkalmazkodni, és a család 
életét hozzáigazítani nap mint nap.

-  Akkor nem lehetett könnyű egyeztetni 
egyéb fellépésekkel sem. Pedig kaptál felkérést 
külföldre is, operaszerepekre.

-  Turnéztam Klaus Arppal, egy német 
karmesterrel, akitől egyszer csak képeslap érkezett,

melyen megkérdezte, nincs-e kedvem a Carment 
elénekelni. Kicsit megijedtem tőle, mert nem éreztem 
magam még elég érettnek hozzá, de ő erősködött, 
hogy meg tudom csinálni. így kerültem ki 
Németországba jó néhány előadásra. Még a 
Mercedes gyárban is énekeltünk, és óriási sikert arat
tunk vele. Rettentően megszerettem ezt a szerepet. 
Arpnak köszönhetem a másik jelentős külföldi 
meghívást, a Philadelphiai Operába. Ennek a társulat
nak az igazgatója Róbert B. Driver az ő révén kere
sett meg, és felkért a Hamupipőke címszerepére.
Ez hat előadást jelentett. Nagyon meglepődtem azon, 
hogy az amerikaiak mennyire más időbeosztással dol
goznak. Előre tudható az egész próbaidőszak terve, 
percre pontosan. Ez jelentősen megkönnyíti az életet, 
a család alkalmazkodását is.

-  Itthon jelenleg inkább oratóriumokra 
vagy operára hívnak? Melyik áll közelebb hozzád?

-  Mindkettő, és mind a kettőt nagyon 
szeretem, de éppen a pécsi Máté passió előadásán 
fogalmazódott meg bennem, hogy talán az oratórium
éneklés közelebb áll hozzám. Az is igaz, hogy ma 
Magyarországon énekesnek az operaénekest tartják, 
függetlenül attól, hogy két különböző műfajról van 
szó. Tanulmányaim kezdetén dal- és oratórium
énekesnek készültem, igazán Szegeden ragadott 
magával a színpad, azóta vonzódom ahhoz is. Ezért 
örülök minden felkérésnek.

-  Most jelent meg első szóló CD-d. 
Gondolom, te is fontosnak tartod a rögzítést.

-  Noha a pillanat varázsát nem adja vissza, 
azért fontos dolog. Sokat lehet tanulni belőle, általa 
felfigyelhetnek az emberre, és el lehet küldeni min
denhová. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy
a menedzserek, intendánsok nem lemezek alapján 
válogatnak, hanem elmennek meghallgatni. Kérnek 
azért felvételt, erre a célra is nagyon jó, hogy készült 
ilyen, de egy meghívásnál semmiképpen nem ez az 
elsődleges.

-  Mi szükséges ahhoz, hogy ne csak 
magánkezdeményezésre jelenhessen meg 
lemezed?

-  Kapcsolatfüggő és belterjes dolog ez 
nálunk, és belőlem hiányzik az a fajta rámenősség, 
amely nélkül nehéz boldogulni. Érdekes, hogy 
menedzser hiányában lépten-nyomon megalázzák az 
embert, például anyagi vonatkozásban. Amikor be kell 
ugrani hirtelen valaki helyett, akkor csak az a kérdés, 
hogy ráérek-e. Aztán lemegy úgy az előadás, hogy 
szó sem esik a gázsiról. Olyan eset is előfordult, hogy 
a felkészülés -  kottavásárlás, korrepetitor és a 
bébiszitter -  többe került, mint amennyit fizettek a fel
lépésért.

-  Tudomásom szerint még mindig tartod 
a kapcsolatot mestereddel, Hamari Júliával, és 
szép feladatok előtt állsz.

-  Hamari Júlia magyarországi kurzusait 
férjem szervezi, s ha van időm, kiutazom hozzá 
Stuttgartba. Ilyenkor tud órákat adni, s ez kiváló kont
rollt jelent számomra. De főiskolás korom óta tartom 
a kapcsolatot a Bécsben dal és oratórium szakon 
tanító Walter Moore-ral is. Vele nemrég készítettünk 
egy lemezt. Tőle szintén rengeteget tanultam és tanu
lok. Ősszel lesz Bécsben közös koncertünk, melyre új 
dalciklusokkal készülünk. Jövő tavaszra pedig már 
van felkérésem New Yorkba, az új magyar kulturális 
intézetben lesz bemutatkozó estem.

-  Mit gondolsz a három tenor fellépé
seiről? Vállalnál hasonló koncerteket?

-  Engem is megkeresett már két pálya
társnőm, hasonló elképzeléssel. Úgy gondolom, hogy 
a mai világ igényli az ilyen jellegű hangversenyeket. 
De kizárólag csak akkor vállalnám, ha minden szem
pontból igényes produkciót ígér. ■
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tökéletesen birtokolt hangszer hangja. Hiszen ez 
Róluk köztudott. Középkorúak vagy fiatalok, mégis 
egyívásúak a zene értésében, tolmácsolásában. Ezért 
vannak tele a hangversenytermek, amikor valame
lyikük színre lép. Valóban ezt méltassam, amikor 
felfedeztem az általam egyáltalán nem preferált 
Kodály-opusz, a hegedű-gordonka duó érzékeny 
gyönyörűségét? Amikor felfedeztem, hogy vannak 
emberek (szerzők, előadók), akik össze tudják 
békíteni az összebékíthetetlent -  nevezetesen a zon
gora és a vonós hangszerek hangját és lehetőségeit -  
egy cél megvalósítása érdekében? Talán az Olvasó is 
elnézi botlásomat. Hiszen Perényi-koncertre mentünk, 
róla és társairól kellene olvasniuk. De mit tegyek, 
amikor nem álltak közénk. Kodály és közénk. 
Schumann, Brahms és közénk. Nem az előadókat 
hallottam. Azon igen ritka ünnep volt ez, amikor nem 
az előadóművészeket kellett csodálnom. Mert nem 
ezért ültek fel a pódiumra. Megtisztultam a 
szerénységük által, a felfedezések által, jó volt ott 
lenni, egyáltalán lenni, mert ez sokszor nehéz. Az 
ünnepek miatt azonban érdemes.

A hangverseny március 18-án a Pécsi Tavaszi 
Fesztivál részeként a Strém Koncertiroda közvetíté
sével, a pécsi Művészetek Háza szervezésében, 
a Pécsi Szimfonikus Zenekar új székházának nagyter
mében (volt Park mozi. Jó akusztikájú kamaraterem.) 
került megrendezésre.

Elhangzott Kodály: Duó hegedűre és gordonkára 
Op. 7; Schumann: Esz-dúr zongoranégyes; Brahms: 
A-dúr zongoranégyes. ■

Takács-Nagy Gábor (hegedű),
Várjon Dénes (zongora), Perényi Miklós (gordonka) 
és Papp Sándor (mélyhegedű)

Azt hiszem, hozzá is szoktunk ahhoz, hogy egy 
hangverseny címén elsősorban az előadókról 
beszéljünk. Teljesítményeket díjazó korunk erről szól: 
a technikai felkészültség, zene esetében a játszott 
hang szépsége, a hangszer mind tökéletesebb birtok
lása -  sorolhatnám az ismert kifejezéseket. Valóban. 
Miért is kellene az esetenként több száz éves alkotá
sokról beszélni. Érdekes, hírértékű lehet számunkra, 
mondjuk egy olyan tény, hogy 1914 és 1918 között 
a Kárpát-medencében élt egy ember (a neve nem is 
tudom hogyan maradhatott fenn ezekből a viharos 
időkből), aki azon gondolkodott, mennyire lehet 
egységes két hasonló, mégis más minőségű hang
szer hangja. Tudnak-e közölni valamit az egymásra 
utaltságról. (Mily időszerűtlenség azóta is.) Külső és 
belső képről. Viharról és idilli táncról. Vajon mond-e 
valamit számunkra ma egy -  a XIX. század első 
felében német területen élő, rövid, 46 életévnyi idejét 
is tudata elborulása ellen harcoló muzsikus gondolata 
arról, hogy Mendelssohn tündérvilágú scherzói miként 
változnak dübörgőén rohanó száguldássá, vagy hogy 
a szépség miként alakul át egyre elérhetetlenebb 
távolságban (a múltban? a jövőben?) lévő vággyá. 
Valóban érdemes arról beszélni a XXL században, 
hogy kibékíthetem-e magamat a jelenemmel, vagy 
a dolgokat értelmező rendet csak a múltban találom 
meg. Milyen jövőképet sugall a múlt? Kitöltöm-e 
lehetőségem területét?

Bevallom, én ilyen gondolatokkal jöttem ki a 
koncertről. Ezért írok erről. Talán megbocsátanak az 
előadók, hogy nem személyüket méltatom. 
Szégyelleném leírni, hogy mily tökéletes technikai 
tudás birtokában mily változatosan gazdag az általuk

Mire e sorok nyomtatásba kerülnek, már több mint 
egy hónapja elmúlt ez a hangverseny. Mégis folyama
tosan szóba kerül zenéről beszélgető társaságokban, 
azóta rendezett koncertek szünetében, vagy akár 
kamarazene-órákon, mint etalon. Valami, ami kijelöl 
egy előadói magatartást, hangszeres tudást, egy 
műhöz való közeledés és megvalósítás kívánatos és 
kivételesen lehetséges útját.

Mózes okosan különböztette meg a Teremtés 
könyvében a hétköznapokat az ünneptől. Nála hat 
hétköznapot egy megszentelt nap követ. Milyen szép 
lenne ezt az arányt pécsi koncertéletünkben is meg
tartani. Ehhez a hangversenyhez hasonló ünnepek 
azonban ritkán adódnak. Mert így kell ezt az estét 
elválasztanom a többi hasonlótól. Ünnep, ami meg
tisztít és felerhel. Megerősít és renddé szervezi az 
összekuszálódottat. Érthetővé és kívánatosán széppé 
teszi a világot, az emberi tettet, a teljesítményt. És 
lehetőséget nyújt a Művel való találkozásra.

Az interpretációt igénylő művészeteknél az 
alkotással való találkozás ritkán tiszta. 
Információelméleti kifejezéssel élve magas a zajszint
je. Ha szemben állok egy épülettel vagy egy 
képzőművészeti alkotást szemlélek, legtöbbször csak 
én vagyok a zavaró pont: mennyire vagyok képes 
dekódolni az érzéki képben rögzített üzenetet. A meg
valósítás mikéntje egyedül a szerzőtől függ. Elképzelő 
és kivitelező egy személyben. Az üzenet időtlen pil
lanatba sűrítve megváltoztathatatlanul megmarad. 
Azonban ha a megvalósításhoz élő történéssé kell a 
művet formálni, a megvalósító személye szignifikán
san meghatározza az előadást.
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Lamentáció
Elmélkedés a pécsi kórusmuzsikáról 3 koncert után

Az utóbbi években egyre több gyenge színvonalú 
kórushangversenyt, illetve kórust hallhattunk Pécsett. 
Ez azért is elszomorító, mert városunk 20 évvel 
ezelőtt még a magyarországi kórusmuzsika egyik 
fellegvára volt. Talán ez az elkényeztetett helyzet 
vezetett az elmúlt évek mélyrepüléséhez, mely még 
az edzett hangverseny-látogatókat, kórusrajongókat is 
elriaszthatta.

Ezen előzmények miatt csillant fel a szemem 
a tavaszi fesztivál programsorozat keretében, illetve 
annak ideje alatt meghirdetett három koncerten, 
melytől azt reméltem, hogy a már néhány éve mel
lőzött kóruskoncertek után teljes képet, de legalább 
metszetet kaphatok Pécs mai kóruskultúrájából. A 
három koncert -  szempontomból szerencsésen -  egy 
héten belül lezajlott, így friss élményekkel figyelhet
tem a minőséget, az összehasonlítást megengedve, 
a megszépítő (rosszabb esetben megcsúfító) idő ellen 
dolgozva.

Az első koncert az Unicum Laude vokálegyüttes 
nagyböjti fellépése volt a Ferences templomban 
(2002. március 14.). A formáció Pécsett és a hazai, 
valamint a nemzetközi hangversenyéletben is nagy 
népszerűségnek örvend. Hírnevüket elsősorban 
könnyűzenei feldolgozások előadásával szerezték, 
de mindig szerepel a repertoárjukban egy-két 
komolyabb, általában régizenei, vagy modern mű is.

Ez a koncert egészen más volt, mint amit megszok
tunk tőlük, ugyanis most kizárólag komolyzenei, egy
házi témájú műveket adtak elő az angol reneszánsz
ból (Tomkins, Tallis, Weelkes) és XX. századi, ritkán 
hallható darabokból (Janacek, Milhaud, Nystedt) válo
gatva. A koncert záró darabjaként hallhattuk az idős 
pécsi mester, Tillai Aurél, a 105. zsoltár szövegére írt 
művét is. Fokozva a koncert nagyböjti hangulatát 
Mécs Károly színművész Jeremiás próféta könyvéből 
és Sík Sándor zsoltárfordításaiból adott elő részle
teket. Az együttestől megszokott magas színvonalú 
koncert szinte már természetes a hallgatóság 
számára, a nagyszámú nézőközönség tudta, hogy 
mire jön, az együttes előélete megfelelő biztosítékot 
adott a minőségre. Nagy súlyt jelent az ilyenfajta 
prekoncepció, a legkisebb megingást is észreveszi az 
együttest ismerő hallgató. Jómagam is meg vagyok 
győződve az Unicum Laude profizmusáról, de mégis, 
az új program lehetőséget ad némi vizsgálatra.

Az egyházi zene sajátossága, hogy templomi 
akusztikához tervezték, a sajátos akusztikai hatások 
elengedhetetlen velejárói a hangzásvilágnak. Sok 
esetben, sok templomban rossz az akusztika, 
a visszhanghatás inkább ront az előadáson. 
Szerencsére a Pécsett talán legjobb akusztikájú 
templom megfelelő segítséget tudott nyújtani ehhez a 
szakrális zenéhez, tehát a körülmények adottak voltak 
majdnem teljes mértékben: jó művek, jó előadók, jó 
helyszín. De hogy ne legyen minden tökéletes, talán

egy kissé zavaró lehetett mind az előadók, mind a 
nézők számára a kissé nyirkos, hűvös klíma. De néz
zük a lényeget, hogyan valósította meg az együttes a 
részben új feladatot. A darabválasztás szinte hibátlan 
volt, a reneszánsz művek csak férfihangokon, és 
kiváló hangokon való előadása mindig élményt jelent. 
A modern darabok közül talán csak a Tillai-mű lógott 
ki egy kicsit a sorból, stílusban, jellegében, és talán 
minőségében is eltérő volt az előzőektől. Az előadás
ban jól hallatszott, hogy az együttes nem bízta a 
véletlenre a megformálás kérdését, a kemény, tudatos 
munka sok-sok felejthetetlen hangzást, fordulatot 
eredményezett. A művek hangulatváltásait, finom 
csellószerű búgásait, az orgonahangzásokat, vagy az 
akusztikát messzemenőkig kihasználó súrlódásokat, 
nem is beszélve a puha pianissimóról, ugyanakkor telt 
és elhalástól mentes akkordokat olyan profizmussal 
használtak, ami csak egy világszínvonalú együttes 
sajátja lehet.

Egy beszámolónak kell beszélnie a hibákról is, és 
úgy gondoltam, hogy ezt az összehasonlítás módsze
rével teszem meg, mivel nem sokkal ezután a koncert 
után vendégeskedett az Unicum Laude együttesnél 
az Ottetto Vocale „Cantus Firmus” olaszországi 
férfiegyüttes. Koncertjük a Csontváry Múzeumban volt 
2002. március 13-án. Ók nyolcán hasonló népszerű
ségnek örvendenek hazájukban, mint vendéglátóik 
itthon. Talán annyi különbség lehet még a két 
együttes között, hogy az Ottetto Vocale gyakrabban

Az Unicum Laude koncert a Ferences templomban
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énekel komolyzenei műveket. Az ő műsoruk két 
részből állt, az első részben ők is a reneszánsz 
kórusmuzsika gyöngyszemeiből válogattak. Az 
együttes tagjainak hangi adottsága nagyon jó, több 
tag is bemutatkozott szólóénekesként is. A műveken 
itt is érezhető volt a rendkívül kulturált, kifinomult 
ízléssel megformált, nagy munkával kidolgozott kon
cepció. Talán a megvalósításba több hiba csúszott, 
mint az Unicumnál, de ez egyik koncerten sem lépte 
át a „már zavaró" szintet. Az Unicum Laude-nél talán 
a felállásából és az előadók szempontjából kedve
zőtlenebb akusztikából adódóan többször előfordult 
egy kis tisztátalanság, mely főleg néhány, az 
egyébként gyönyörűen megvalósított záró akkordok
ban jelentkezett a terchangoknál, ami tulajdonképpen 
meghatározza az akkord tonalitását. Azt a problémát, 
hogy talán nem hallják egymást jól a tagok, az Ottetto 
Vocale úgy oldotta meg, hogy szinte kört alkotva, 
egymásnak énekeltek. Ezt a felállást már láttam tradi
cionális zenét előadó szardíniái, szicíliai és mongol 
énekeseknél is. Rendkívül jó hatással van az együtt- 
éneklésre, és bármilyen furcsa, semmit sem ront az 
élvezhetőségen, sót az egyes hangok helyett már tel
jesen egységes hangzás érkezik a hallgatóhoz, így 
olyan hangzásvilágot hoz létre, ami eltér a 
megszokottól. Ennek ellenére az Ottetto Vocale 
előadásában is többször voltak intonációs problémák, 
de itt inkább a folyó dallamok tisztaságában lehetett 
kifogásolni valót találni.

A másik összehasonlítható eleme egy koncertnek 
a művek előadásmódja. Már többször említettem, 
hogy mindkét együttesnél egyértelműen látszik a nagy 
hozzáértéssel vezetett, nagy szakmai jártasságot 
feltételező munka. A különbség talán a szív 
környékén kereshető. Az Unicum Laude előadásában 
a profizmus mellett sok esetben nem hallottam a 
szenvedélyt, az érzelmet, a szívet. Az Ottetto Vocale 
(szinte elhanyagolható mértékű) gyengébb 
képességét rendkívül jól ellensúlyozta az átélt 
előadás. Többször esik a néző abba a hibába, hogy 
egy jól artikuláló, nagy gesztusokkal operáló együttest 
jobbnak, de mindenképpen hatásosabbnak ítél. 
Kipróbáltam a vizuális hatások kizárásával hallgatni a 
koncertet, és megállapíthattam, hogy a hanghatások 
teljesen helyettesítik a látványt. Ezt a típusú erőt 
hiányoltam az Unicum Laude koncertjén.

Az Ottetto Vocale koncertjének második részében 
gospeleket és spirituálékat hallhattunk. A hangulat tel
jesen megváltozott, kifogástalan „fekete” hangzást 
produkált az együttes. Roberto Beccaria művészeti 
vezető, akinek több átiratát is előadták, remek, telje
sen különböző stílusú szólói gazdagították az 
előadást, de mellette több tag is bemutatkozott, nem 
szerényebb színvonalon. A „Go down Moses" című 
számban Beccaria olyan hangot produkált, mintha

maga Louis Armstrong jött volna szólót énekelni.
Nagy sikernek örvendett a hihetetlen mélységeket 
zengető basszista szólója, legfőképp a kismadár
imitáció nyerte el a közönség tetszését. A remek 
egyéni teljesítmények mellett ebben a részben is az 
átütő kifejezésmód, az együtténeklés örömének 
érzete adta a legnagyobb élményt, mintha a zene egy 
energiaforrás lenne, és ez feltöltené lemerült akku
mulátorainkat, egyszóval a zene elérte rendeltetés- 
szerű célját.

A harmadik koncert a XII. Pécsi Dalosnap 
Csontváry múzeumi rendezvénye volt március 22-én 
pénteken, melyen öt kórus mutatkozott be.

A Mátyás Király Utcai Általános Iskola 
Nagykórusa Okos Ilona vezetésével hagyományos 
repertoárral lépett fel. Az iskola kórusa rendszeresen 
koncertezik hazánkban és külföldön is. Nagy sikerrel. 
Ezt köszönheti annak, hogy létszáma ellenére szinte 
hibátlan előadást tudtak produkálni most is.
A Csontváry Múzeum közismerten rossz, mindent 
összezúgató akusztikájában is érthető volt a szöveg, 
a világos énekhangzást, a gyerekhangok gyors, 
gyöngyöző futamait a zongorista éppen hogy csak 
tudta követni. Karvezetés-tanulmányaim folyamán 
sokszor találkoztam azzal a szakmai kérdéssel, hogy 
mekkora mozdulatokkal kell irányítani egy együttest. 
Számos gyakorlati példával lehet bizonyítani mind a

Az olasz Ottetto Vocale „Cantus Firmus” kórus

kis, mind a nagy mozgással vezénylő karmesterek 
eredményességét, de úgy érzem Okos Ilona kissé 
túljátszottá szerepét, és ez csak vizuális hatásként 
jelent meg számomra, a kórus teljesítményét 
valószínűleg nem befolyásolta.

A Nyugdíjas Pedagógusok „Barátság” Kórusa, 
mint neve is mutatja, idősebb énekesekből áll, mely 
sajnos érezhető volt az előadáson. Az idős korban 
már nem koordinálható a hang megfelelő mértékben, 
és a hallás is romlik. A darabválasztásban törekedtek 
a változatosságra, de talán túl nehéz darabokat is 
választottak.

Meglepetés volt számomra a Ciszterci Rend 
Nagy Lajos Gimnáziuma Laudate Kórusa. Elsőként 
a nagyszámú férfikaron lepődtem meg, majd a 
hangzáson. A mintegy 20 fiú/férfi olyan férfikari 
érzetet nyújtott, ami egy felnőtt kórusnak is becsü
letére válhat. A műveket maradéktalanul meg tudták 
valósítani, a már jól ismert darabok sem voltak unal
masak. Petrovics Emil: „Játszik a szél" című darabját 
is sokszor éneklik magyar kórusok. A Laudate kórus 
nagy létszáma ellenére szépen megvalósította a 
mozgékony futamokat, de talán nem volt elég ben
sőséges, a szél utánzásának hangfestő jellegét kicsit

elnyomta a „darálós" előadás. Kodály: „Ének Szent 
István királyhoz" című darabja is hasonlóan túlénekelt 
mű, de most már rég nem hallott minőségi meg
valósítást tapasztalhattunk. A tenorszólam puha, 
tiszta szólója, a zengő basszusok, a tiszta akkordok 
szépek voltak, a rendkívüli áhítatot éreztető előadást 
nem tudta befolyásolni a pianissimóba belezúgó lég
cserélő zaja, és a másik kórusok tagjainak beleének- 
lése sem. A kontrabasszusra épített záróakkord talán 
az egyik legszebb volt az eddig általam hallottak 
közül. Itt is, mint Okos Ilonánál kissé soknak éreztem 
Nagy Ernő mozgásait, de ez most sem vált az 
előadás hátrányára.

Az est szakmai fénypontját a Komlói Pedagógus 
Kamarakórus előadása jelentette. A már megszokott 
magas színvonalú kórusmuzsika biztosítéka dr. Szabó 
Szabolcs, aki mintegy 25 éve vezeti ezt az együttest, 
nagy sikerrel. Most magyar szerzők műveiből összeál
lított csokrot hoztak, közte egy-két különlegességgel, 
mint például Orbán György: „Ave Maria” című darab
ja. Ebben a darabban is, mint szinte mindegyikben a 
női kar tiszta dallamai külön élményt jelentettek. Ritka 
alkalom olyan szoprán szólamot hallani, akinek nem 
jelent gondot a magasság. Szinte minden állásban 
azonos hangszínen és azonos minőségben tudják 
előadni a dallamot. Ez különösen a Bartók: „Ne hagyj 
itt!” című darabban jött ki, ahol olyan érzésem volt, 
mintha vonalakat húznának a hangjukkal. A már több
ször említett tisztasággal sem volt gond, a nehéz 
szekundsúrlódásos akkordokban is kristálytisztán 
szólalt meg a kórus. A Laudate kórus Kodály- 
záróakkordján kívül itt hallottam a legszebb, 
legtisztább záró akkordokat. A darabokban több 
helyen megjelentek érzelmi csúcsok és mélységek, 
főként Deák Bárdos György: „Eli! Eli!” című darab
jában, de még itt is hiányzott az Ottetto Vocale 
szenvedélyes ereje.

A Pécsi Kamarakórust régóta ismerem, számos 
koncerten hallottam őket. Sajnos egyre kevesebben 
vannak, nincs utánpótlás. A darabválasztás még 10 
éve nem jelentett volna gondot az együttesnek, de a 
jelenlegi felállásban komoly problémák adódtak az 
előadással. Palestrina: „Trahe me” című darabjában 
észrevehetően mutatkoztak felkészülésbeli hibák, de 
szinte az összes darabra nagyfokú bizonytalanság 
volt jellemző. A kifejezően éneklő, szép hangú szop
rán mellett kiábrándító volt a torok/orrhangú tenor 
szólam egy-egy szóló állásnál. A Liszt: „Ave Maria”- 
jában az orgonakíséret hosszú ideig nem hallatszott, 
így a kórus teljesen elcsúszott, és a korrigálás már 
nem sikerült. Komáromi Alice szép hangú szólója 
Franck: „Panis angelicus”-ában is kicsit bizonytalan 
volt, és számomra teljesen idegen és értelmezhe
tetlen volt a lehető legtöbb hangon megvalósított, 
úgynevezett „pumpálós” (az elindított hangok végére 
ráerősítő) éneklés. Mindenhol zavaró volt a rossz 
minőségű elektromos orgona hangja. Az utolsó mű 
a kórusvezető, Tillai Aurél „Cantate Domino” című 
szerzeménye volt. Különösen nagy figyelemmel hall
gattam, mivel nem egész egy héttel korábban is hal
lottam a mester egy művét. Sajnos, meg kellett állapí
tanom, hogy a két mű igen hasonló, mondhatni 
ugyanazon panelekből építkezik. Sem az Unicum 
Laude koncertjén, sem itt nem okozott nagy élvezetet 
a művek meghallgatása, a Pécsi Kamarakórus 
előadásában mutatkozó bizonytalanságok tovább ron
tották a helyzetet. Összességében nagy csalódást 
jelentett a nagy múltú kórus szereplése.

A három koncert meghallgatása után megál
lapíthatjuk, hogy a pécsi kóruskultúra nem veszett el, 
sót virágzik. A hozzánk látogató külföldi kórusok jó 
példával állnak elénk, hogy merre lehet, merre kell 
továbbfejlődnünk. Tanuljunk pozitívumaikból és 
negatívumaikból egyaránt, csak hasznunkra válhat. ■
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F E K E T É N - F E H É R E N

Környezetkultúránk nyomában
P A T A R T I C S  Z O R Á N

Nagy szolgáltatók
kisszerűsége

Nagy látószöggel
Még élénken él sokunk emlékezetében a hetvenes, nyolcvanas évek nyugati kirándulásainak eufóriája: a bol
tok elegáns kirakatai, az áruk tömkelegé, a minőség, a gazdagság, a rend, a tisztaság -  és vele szemben az 
itthoni hiányérzet, a kontraszt. A nyugati közeget a minőség és a különbség misztikummal töltötte meg, fur
csa, lebegő érzéssel, amit kiváltságosként élhettünk át háromévente néhány hétre. Aztán a nyolcvanas évek 
végétől nagy változásoknak lehetünk átélői, melyek céljaként ma már az uniós csatlakozást emlegetjük. Fel
zárkózást élünk meg, a határok átjárhatósága természetes, a csodálkozás és a vágyakozás érzése elillant. 
De mi változott valójában, és mi a helyzet a minőséggel? Vajon látjuk-e, tudjuk-e, hogy az utcán megtapasz
talt nyugati minőség lényege mi? A tömegek az árubőséggel, a vásárlás korlátainak felszámolásával, a fo
gyasztói társadalom kínálta lehetőségekkel azonosítják. A folyamatnak vannak előnyei, no meg hátrányai. Jó 
magyar szokás szerint pedig a dolgokat hajlamosak vagyunk itt is mennyiségével mérni, a minőséget szem 
elől tévesztve. (Példák hosszú sorát lehetne felhozni, mint felsőoktatás, egészségügy, kulturális beruházások 
ügye stb.) De itt most áldozzunk a tendenciák eme aspektusának, és vizsgálódjunk a környezetalakítási kul
túra terén -  mire egyébként tettünk már kísérletet lapunk korábbi számaiban.

Egy grazi séta során -  ha figyelmünket nem a boltok csecsebecséi terelik el -  észlelhetjük, hogy a közeg 
minősége terén ma sem vehetjük fel a versenyt. A hangulat elemeit vizsgálva mindenben több törődést, gon
dosságot, profi szakemberek munkáját érezni. Az üzletek portáljának és enteriőrjének kialakításában az ízlés 
és a szakértelem egyaránt tetten érhető. Az egész ettől hiteles. De az igényesség nem csak az üzletek kivált
sága, korszerű és igényes a buszváró táblája, a köztéri világítás, még a kukák dizájnja is, nem beszélve a jár
dák és utak burkolatairól. Az autók felhajtását nem a felnőtt férfi emberekre komoly -  hogy viccelődjünk kicsit: 
potenciális -  veszélyt jelentő oszlopok akadályozzák, a járdák burkolatát nem szabdalja a nálunk már telje
sen megszokott keresztbe-kasul javítás, és a parkolóhelyek kialakítása nem veszélyezteti a közlekedés biz
tonságát, míg idehaza a keskeny kétirányú forgalmat bonyolító utcákon csak egy szabad sáv marad a dilet
táns, kapzsi fizetőparkoló-rendszer miatt. Az idegenforgalmi információkkal nem történhet meg, hogy megter- 
vezetlenek, és nem kell orra esni a rosszul elhelyezett szobrokban sem, miként az jellemzővé vált Pécs köz
terein. Graz és Pécs hasonló nagyságrendű városok, egyetemekkel (építészképzéssel is), regionális kulturá
lis centrum szereppel, művészeti közéletiséggel. Ráadásul még testvérvárosok is. Az összehasonlítás tehát 
kézenfekvő. Persze vehetnénk hasonló léptékű -  de akár lényegesen kisebb -  olasz várost is, vagy éppen 
németet, hollandot, a különbség lényege e téren ugyanaz volna. A viszonyok tovább árnyalhatok, de felesle
ges.

Közhely: az összehasonlítás méltatlan, mivel a felemlített Grazban az anyagi lehetőség ma is többszörö
se a pécsinek, valamint a jó anyagi lehetőségek állapota régóta tart. Nem hiszem, hogy az intelligencia és az 
igényesség kizárólag pénz kérdése volna. Sőt! Éppen azt volna fontos észrevennünk, hogy az elköltött pén
zek többsége idehaza nagyon rosszul hasznosul. A beruházások többségében a kitűzött cél homályos, szín
lelő gesztusok vannak profizmus helyett. A ráfordítások többnyire nagyságrendekkel alatta maradnak a vá
gyaknak. A lehetőségek és az igények összhangja hiányában csak kudarc lehet az eredmény. Az esetek na
gyobb részében ez hibás hozzáállás, nem pénzhiány. Ha mégis elegendő pénz jut egy meghatározott célra, 
a hozzáértő tervező kiválasztásával lehet probléma. Az építtetők nagy része vagy nem fordít kellő energiát a 
megfelelő szakember kiválasztására, vagy eleve szükséges rossznak tekinti azt, s ekkor keres olyat, aki elv
telenül valóra váltja laikus elképzeléseit. A laikus így válik dilettánssá, és némileg minden építtető ki van szol
gáltatva a tervező szakértelmének és moráljának. Két alkalmas ember találkozása, s ebből említésre méltó 
eredmény így igen ritkán jöhet létre. Nem alakult ki, és ma sem alakul az a kulturált közeg, melyben a jól és 
a rosszul sikerült eredmények közötti különbségnek jelentősége volna. E közeg hiányában nem formálódnak 
az építtetők, és nem csiszolódik a tervező szakma sem, az alkotók közötti szelekció alapja ma jellemzően nem 
a minőség. Ahhoz, hogy környezetkultúráról beszélhessünk, alapvetően kulturáltság kell -  tájékozottság, mű
veltség, bizalom, és arra méltónak lenni.

A fenti bevezetővel egy problémahalmazt kívánunk láthatóvá tenni. A téma kifejtése történjék egy temati
kus rovat keretei között, más és más területeket szemlézve a teljes kép egy-egy foltját jelenítve meg. Remél
jük, hogy a foltok egy képpé állnak majd össze. Szemlézünk lakossági szolgáltatókat, hivatalokat, üzleteket, 
bankokat, intézményeket, terek burkolatait, tömegközlekedési létesítményeket, talán vendéglátó helyeket és 
még sok mást. Mindegyik írásban azt igyekszünk megvilágítani majd, hogy a valóság a lehetőséghez hogyan 
viszonyul, létezik-e koncepció, vagy szándék az igényes környezet érdekében, milyen mechanizmusok hatá
rozzák meg a szemlézett produkciók milyenségét. Vagy a dolgok csak véletlenül dőlnek el? Álljon össze a so
rozatból a vélemény: környezetünk kultúrájáról milyen szinten beszélhetünk?

Rovatunk első írásában a város néhány meghatározó 
szolgáltatóját, a DÉDÁSZ-t, a DDGÁZ-t és a VÍZMŰ-vet, 
valamint a UPC-t helyezzük nagyító alá. E kör vizsgálatá
nak legérdekesebb aspektusa az, hogy a felsorolt cégek 
rendelkeznek elegendő anyagi forrással ahhoz, hogy a 
tevékenységükben a környezet igényes alakítására való 
törekvés elvárható legyen. Tovább színezi a képet, hogy 
monopolhelyzetüket a fogyasztók (lakosság) felé hogyan 
élik meg. Egy tervezési megbízás kapcsán egy, az ország 
más tájegységén működő áramszolgáltatónál találkoztam 
számomra szimpatikus önvizsgálattal. A szolgáltató nem
régiben egy felmérést végeztetett a lakosság körében.
A felmérés arra irányult, hogy keressék az emberekkel 
való harmonikus kapcsolat lehetőségeit. A megkérdezet
tek emberekre használatos jelzőkkel minősítették a céget. 
Az eredmény nem meglepő, valószínűleg hasonló volna 
minden monopolhelyzetben lévő szolgáltató esetében.
Az alanyok a szolgáltatót diktátornak, dölyfösnek, pökhen
dinek, elbizakodottnak látták. Az említett cég az ereményt 
figyelembe véve igyekszik leendő image-ét felépíteni, az 
elmarasztaló jelzők helyébe a nyújtott szolgáltatás értékeit 
helyezni. Nem lehet vitás, ehhez közönségkapcsolati 
munka, tettek, figyelmesség és talán éppen a fent említett 
intelligencia lesz szükséges.

Az általam vizsgált négy szolgáltatóról elmondható, 
hogy a fentiek terén nincsenek komoly, felemlíthető érde
meik. Megítélésük az említett példához hasonlóan megle
hetősen lesújtó. Nyilván ez a rossz megítélés midenek- 
előtt a kisfogyasztó kiszolgáltatottságából fakad, de ha 
tovább vizsgáljuk az említett cégek egyéb gesztusait, 
például környezetük alakításának igényességét, akkor 
sincs okunk örülni.

DDGÁZ
A szolgáltatóról alkotott első benyomásunkat a Búza téri 
székház és az abban található ügyfélszolgálati iroda 
határozza meg. A kép lehangoló, s később is alig javul.
A jelenlegi cégközpontot 1988-ban tervezte Tillai Ernő és 
Schóber Gyula (Pécsiterv). Azóta a vállalatot privtizálták, 
és jelentősen átalakították, így mai környezetérzékeny
ségét pusztán ebből megítélni nem volna helyes. Azt 
mégis rögzítenünk kell, hogy a Búza tér beépítésének ez 
a módja önmagában is neuralgikus, az épület (és a vele 
egységet képező K&H, Tudomány és Technika Háza) 
pedig különleges helyet foglal el a városban a rosszul 
sikerültek között. S ha valakit ez nem győzne meg, elég 
a ház tetején elhelyezett DDGÁZ Rt. feliratra vetnünk egy 
pillantást.

Az épületbe belépve joggal lehetünk szigorúbbak.
A belső kialakításában elvárható volna, hogy az elmúlt 
időszak pozitív törekvései nyomot hagyjanak, ha volnának 
ilyenek. A látvány itt is nyomasztó. A portát követően nincs 
semmilyen tér, ami egy jelentős céget reprezentálhatna, 
vagy amelyben le lehetne ülni mondjuk egy találkozóra
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várva. A lánykollégiumi porta előtt műanyag kerti 
garnitúra a szélfogóban. Ezután már maga a sivár 
folyosó, mely mintha -  fiatal korának ellenére -  a hat
vanas évek öröksége volna. Tagoltsága zavaró, 
méretei szűkösek, anyaghasználata hervasztó, sötét, 
és az utólagos kábelcsatornák a Balkánt idézik. Sivár 
élmény a belépőnek.

Az ügyfélszolgálati iroda a ház déli homlokzatán 
nyílik. (Szerzőt itt nem említünk, mert a látható ered
mény a korábbi autószalon, majd előző ügyfélszol
gálat megtartott elemeinek, a DDGÁZ „b e te r
vezésének” és a belsőépítész elképzelésének eredő
je.) A portál: homlokzatra tapasztott üvegkalitka. 
Belépve konszolidáltabb a kép, az előzményekhez

A DDGÁZ Rt. Búza téri ügyfélszogálati irodája

A kétféle kialakítás -  pultos és ülve tárgyalós -  
alapvetően helyes, a kétféle bontás természete 
megfelel az ügykezelésnek. Míg azonban a pultos 
szekció geometriája rendezett és érthető, az ülve 
kezelés asztalsora zavaros, esetleges. A bútorok 
minősége, igénye említésre sem érdemes, a 
számítástechnikai berendezések installációja megol
datlan, az iratgyűjtők asztalon való tárolásának módja 
nem szalonképes. A várakoztatás a pultokkal, asz
talokkal szemközt, széksorokon történik, a pultos 
szekcióban zavaróan hátat fordítva a nagy térnek, 
ráadásul az emelt padló (dobogó) szélén, annak is 
háttal. Egy dobogó szélén ülni -  háttal a térnek -  
furcsa érzés. A tér kontúrja éppen a súlypontjánál 
bizonytalan, emiatt a jellegét nehéz meghatározni.

sajnos már semmi sem emlékeztet erre, vagy akár a 
gáz mitikus térhódítására. A még működő telepen ma 
kiegészítő tevékenység folyik, szép ipari épületek 
helyett pedig csak azok többszöri átépítését, 
említésre nem méltó utódokat találunk.

DÉDÁSZ
A DÉDÁSZ jelenléte egészen más. Meglévő 
épületeinek többsége színvonalat képvisel, 
ugyanakkor éppen ebben rejlik tragédiája: a négy 
felhozott versenyző közül a meglévő értékeivel és 
környezetével szemben a legméltánytalanabbul bánik. 
Eme utóbbi megállapításnak a jelenleg folyó tervezői 
pályáztatás sajnálatos aktualitást ad. Áz építészetileg 
rangos központi épületük (építész: Gettó József,
1989) kisebb átalakításának tervezésére vállalkozói 
árajánlaton kívánják kiválasztani az építészt. A zárt
körű ajánlattételi felkérés az építészeti kérdésekhez 
méltatlan, az elbírálási szempontok semmiben sem 
különböznek egy beszállítói ajánlatétól. Az építészeti 
tervezés számukra csak egy áru, legfőbb jellemzője 
az ár. A tervező hozzáértő, szakmai megítéléséhez 
nincs megfelelő ember, és az csak az építészeknek 
hiányzik. Sajnálatos, hogy a szerzői jog kérdése sem 
izgatja a beruházót, és értékrendjében halványan van 
csak jelen a lojalitás az eredeti épület tervezője 
irányában. Az esetről az információ éppen írás 
közben talált meg, véletlenül. De mert ezzel azonos 
eljárással korábban irodánkat is megkeresték, azt 
pontosan ismerem. Ami itt bosszantó, hogy a meglévő 
épület értékeivel, szintúgy a tervező szerzői jogával 
szemben mindez nagyon méltánytalan. Már szinte 
másodlagos, hogy teljesen értelmetlen is. Túlzott 
részletezés e tény után igazából felesleges, a cég 
környezethez való viszonyát, orientációját tükrözze 
e példa! A DÉDÁSZ további épületörökségei ugyan
csak jelentős értékkel bírnak, így a Diófa utca 2. szám

képest akár meglepő pozitívumként is értékelhetjük.
A tér alapvetően két, vagy talán inkább három részre 
oszlik. A bejáratot követően egyik irányba fordulva 
pultos, másik irányban munkaasztalos ügyintézés 
folyik. Mindkét egységhez két lépcsőfokon kell fellép
ni. A szintemelés oka belülről nem érthető, bel
sőépítészeti erény nem származik belőle, csak prob
léma a kerekesszék vagy a babakocsi számára.

A bejárattal szemben egy bemutató térrészt alakí
tottak ki, ahol a falon a céget és a földgázt, a korsze
rű technológiákat népszerűsítő tablókat, a fal előtt 
pedig korszerű készülékeket tanulmányozhatunk -  
kívülről. Az ilyen jellegű bemutatás a nagy közműszol
gáltatóknál teljesen általánossá vált. A szándék vilá
gos, a megoldás azonban közhelyes. Némileg tan
műhelyt, jobban egy spontán kereskedést idéz.
A szemlélet közvetítése mellett nincs ott a megértés 
segítése. Egy kazán kívülről a laikus számára nem 
közvetít használható információt. A tablókat szakem
ber készítette, ez jó. Itt fogok gyanút, hogy talán vala
mi megindult. Erősíti bennem az érzést a népsze
rűsítő kiadványok tervezettsége is. De maradjunk 
még egy pillanatra a belsőépítészetnél!

Imponáló a belső tér intimitása. Ez elsősorban 
a helyes akusztikai megoldásoknak köszönhető, és 
hozzájárul a sötétkék szőnyegpadló, a tiszta, erős 
ingerektől mentes vizuális környezet. A figyelmet talán 
egyetlen dolog vonja el, a polikarbonát anyagú, 
álmennyezetbe épített, negatív gúla alakú világító ele
mek sora. A cellás polikarbonát csillog és káprázatos 
fénytöréseket produkál, a mögötte lévő fénycsövek 
vonala pedig tovább fokozza a zavaró hatást. Bár a 
nagyformátumú világítási megoldás szándéka szim
patikus, az eredmény kérdéses.

A karakterben az otthonosság és a hivatal jegyei ke
verednek. Míg utóbbinak a pult és a nyakkendős 
vagyonőr, előbbinek a fényáteresztő, funkciótlan 
selyemfüggönyök és az ablaknyílást szegő, végképp 
haszontalan dekorfüggönyök a kötelező sztereotip 
eszközei. A portálüvegek hővédő fóliázása tovább 
fokozza az intimitás érzetét, ugyanakkor bizalmat
lansággal tölti el az érkezőt, továbbá így a belátás 
kiküszöbölésével veszít a kifelé való megjelenés is.
A nyári hővédelmet külső árnyékolással lehetne 
hatékonyan kezelni, amit egyébként a tervezéskor is 
nyilvánvalóan tudni lehetett.

Az esetlen állványról levehető népszerűsítő kiad
ványokhoz visszatérve észlelhetünk némi pozitív ten
denciát. A három füzeten felismerhető az arculat 
tudatos alkalmazása és igénye. Más kérdés, hogy 
a címlap csak ott lehetett eredményes, ahol az égő 
gázrózsa részlete lett a címlap képi eleme. Azonban 
a másik címlapon a székház megjelenítése zavaros 
homlokzatával a kiadvány grafikai értékeit 
kíméletlenül elnyomja. Cseppet sem jobb a helyzet 
a harmadik füzeten, amelyen szerencsétlen lakóház 
szerencsétlen fotója uralkodik. A két utóbbi képi világ 
így csak közhelyességet közvetít. Megengedhetetlen 
a képek kiválasztásában ez a hozzá nem értés. 
Belsőépítészet, vagy megjelenés -  mintha mindenben 
ott volna a hozzá nem értők aktív részvétele.

A gázszolgáltató -  mint azt a kiadványokból és az 
internetes honlapról megtudhatjuk -  kezdetben és azt 
követően is hosszú ideig a Légszeszgyár utcában 
székelt. Innen kapta az utca a nevét, mert ekkor még 
a gázt -  az úgynevezett légszeszt -  kokszolási 
eljárással állították elő. A finom összefüggés ellenére 
a Légszeszgyár utcában ma található épületek közül

...mégis ki szerint
Az áramszolgáltató Malomvölgyi úti központja 

a nyolcvanas évek végének országosan is ismert 
építészeti alkotása (építész: Gettó József, bel
sőépítész: Gettó Tamás, 1989). Vállaltan posztmodern 
épület, és mint ilyen is jelentős. Éppen a napokban vált 
ismertté, hogy az épületegyüttes számítástechnikai 
központjának átalakításáról döntöttek, és a tervezési 
megbízás elnyerésére zártkörű pályázatot írtak ki ter
vezők között. Tudni lehet, hogy a felkértek többen van
nak, bár ezt a tényt a kiíró nem hozta a megkérdezett 
építészek tudomására. Az ilyen tisztátalan körülmények 
között lefolytatott eljárásban a Magyar Építész Kamara 
tagjai számára határozottan tiltja a részvételt. Helyesen 
és etikusan. Ha a cég közpénzekből gazdálkodna, 
bizonyos értékhatár felett törvény kötelezné tervpá
lyázat lebonyolítására. A rendelet éppen azt deklarálja, 
hogy az építészeti tevékenység értéke a konkrét 
építészeti megoldásból következik, a versenyt ezért 
a minőségi megoldásra kell összpontosítani -  „olcsó" 
ócskaság ne méressék össze a „drága”, jó megoldás
sal. Az ilyen cégek azonban tisztában vannak vele, 
hogy tervpályázatra nem kötelezhetők, mivel nem 
esnek a közbeszerzési törvény hatálya alá. Eszükbe 
sem jut, hogy egy nagyobb beruházás esetén a több
letköltségért cserébe az mennyi haszonnal járna a szá
mukra. Az építészeti munkát kivétel nélkül ár és refe
renciák alapján megítélhető teljesítménynek tekintik.
A kamara e két szempont együttes figyelembe vételé
vel kényszerűen egyet kell értsen. Más kérdés, hogy a 
szakmai referenciák szakszerű megítélése prob-
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alatti, 1952-ben épült, úgynevezett Pécs 1 állomás 
épülete, a József utcai transzformátor-állomás, vagy 
a Tüzér utcai transzformátorkamrák. A Diófa utcai 
épületben kis kiállítást láthatunk, az épületben techni
ka már alig működik, de az épület gondozott, ahogyan 
környezete is. A József utcai transzformátor működik, 
a Tüzér utcai már nem, az utóbbi épületeket el is 
adták.

Az igazgatási épületet a Rákóczi úton, a 
Légszeszgyár utcával szemben találjuk (1959., 
építész: Tillai Ernő). Ennek a háznak értékei több 
vitára adnak okot, de mindenképpen vannak figyelem
re méltó erényei, nehezen kibogozható összefüggé

sei, és erős szocreál terhei. 
Belsőépítészete egyszer 
már megújult (belső- 
építész: Novotny Béla), az 
eredmény közepes, mégis 
lehangoló. Közhelyek, 
klisék, disszonanciák, de 
vannak ízléses fotelek, és 
működőképes megoldások.

Az ügyfélszolgálat a 
DDGÁZ épületében, annak 
irodája mellett székel. 
Belsőépítészetében az 
irritáló gesztusok dominál
nak (belsőépítész itt is

drága a micsoda?
lematikus. Sokszor szárnyra kap a gyanú, hogy a refe
renciák bekérése csak formális, a legfőbb szempont 
az ár, vagy valami más. Ettől függetlenül is létezik a 
probléma, ugyanis a szakszerű elbíráláshoz például jól 
képzett építész zsűri volna szükséges. Ennek 
hiányában a referenciák értékét közgazdászok, 
gépészmérnökök, tervezési gyakorlatot nem folytató, 
vagy a minőségi megítélésre alkalmatlan, netán jogo
sulatlan építészek mondják ki. Márpedig a DÉDASZ- 
nál e téren képzett apparátus nem dolgozik, és ilyet 
ez idáig nem kértek fel. Ha most ezt mégis megten
nék, azt is elmulasztották közölni a pályázókkal. A 
pályázó tehát kiszolgáltatott. A beruházó azt mondja, 
a mechanizmus a beruházó érdekeit tartja szem előtt. 
Legfeljebb csak a kiadási oldal összegszerűségét 
illetően -  mondja erre az építész szakma.

Reménytelennek tűnik az ilyen apparátussal 
megértetni azt, hogy a választásuk kárvallottjai éppen 
ők maguk. S mert ezt bebizonyítani nem is lehet -  egy 
valós, és egy virtuális valóság összeméréséről lévén 
szó -  a döntéshozók maguk is védetté válnak a cég 
tulajdonosa előtt. Talán ez a rendszer logikája? Hiszen 
a példaként említett feladat oly kicsiny, mi múlhatna a 
cégnél azon, ha a legolcsóbb ajánlat helyett felvállal
nák a leghelyesebbet: az eredeti tervezőt bíznák meg 
az átalakítással? És mindettől függetlenül az építtető 
megbízhatna valakit azért is, mert munkájának szín
vonalával elégedett, és egységes eredményt óhajt. 
Például Gettoékat. De itt verseny kell legyen!
Vagy annak látszata? P. Z.

Novotny Béla, 1992.). A portálon a krómacél 
építészeti tagozat drága lehetett, mégsem beszél
hetünk igényességről a harmónia hiányában és a vo
luntarista formálás miatt. Belül állópultos ügyintézés, 
centrális térelrendezés -  a modell szintjén 
működőképes. A térforma és a székeivel a térből 
kiszoruló várakoztatás már ellentmondásban, az al
kalmi tanácsadás helye mélyen a pultok mögött 
kapott helyet, az elektronikus adattárolás miatt az 
elárvult szekrények csak egy bútorraktár tartozékai, 
a kápráztató fényforrások csillognak a monitorok 
képernyőin, a bemutató vitrinek egy részébe felülről 
kell belenéznünk -  mindezt a székek fölött áthajolva, 
mert a széksor mögé kerültek. A vitrinek tartalma 
egyébként csak alibinek tűnik. De vannak hangzatos 
belső dizájn megoldások, harsogó színekkel, frutti 
cukorka színrendszerben. Egyszóval zűrzavar, bel
sőépítészeti póz az egész. A használati anomáliáktól 
eltekintve az eredmény itt jól láthatóan a tervező pro
dukciója, ilyen formai megoldásokat megrendelő nem 
talál ki. Viszont kirajzolódik a szakemberválasztás 
tétje, és minősége.

A DÉDÁSZ-nak egyébként van arculata, mely 
elmondásuk szerint nem csupán a grafikára, de más 
megjelenésre is kiterjed, így építészeti megoldásokra 
is. Utóbbi tetten érése nehéz, hacsak nem érjük be az 
épületeken elhelyezett táblákkal. Az ügyféltérben 
pedig -  arculat ide, vagy oda -  A/4-es falragaszok 
tömkelegé és az állványon amatőr szóróanyagok hir
detik az arculat hiábavalóságát.

A Vízmű esete sem kevésbé típusos a két előző vál
lalaténál, mégis egészen más. Szélsőségesen ellent
mondásos példák tesznek bizonytalanná, vajon hol is 
tart a cég a környezetalakítás terén. Központjuk 
(Nyugati ipari út) egy meglévő IMS szerkezetű épület 
rekonstrukciójával született újjá (Építész: Tóth Ferenc,
1997.; 2-3-4. számú épületek: Masszi Pál, Kovács 
Andor, 1999.). Az épület arrogáns szín-, és formai 
disszonanciájával hökkent meg, utóbbit a zavaros 
arányú és bonyolított tetőidomnak köszönheti. Az épít
tetőnek határozott elvárásai, programja volt az épület 
átalakításához. Ez önmagában helyes. Az azonban, 
hogy egy arculatterv legfeljebb a nyomdai alkal
mazásra alkalmas színhasználatát az épületei 
meghatározó elemeként határozza meg, nem érthető. 
Pontosabban dilettáns megközelítés. Egy épületet így 
puszta képi látványnak gondolni olyan, mint kitekinteni 
a robogó vonat ablakán, megpillantani az Eiffel-tor- 
nyot, és azt hinni, megismertem Párizst. Az építészet
tel való békétlen viszony másik tanújele a magastető 
kizárólagossága és esetlensége. A lapos tetős 
épületek többsége áldozatul esik annak a kényszeres 
szűklátókörűségnek, miszerint a beázások 
megoldására és a ház szebbé tételére a magastetö 
építése az egyetlen lehetséges megoldás. A magas
tető épületfizikai erényeit -  de csak amíg padlásról, 
és nem tetőtérről beszélünk -  nehéz elvitatni. A szép
séggel már más a helyzet. A lapos tetős épületek 
nyelvezete a legritkábban olyan, hogy az ilyen auto
matizmusokkal „elkövetett" magastetővel egyként 
tudjon beszélni. A témát nem érdemes itt kifejteni, a 
Vízmű épületének a tetőjével való viszonya az ismert 
mondással jellemezhető a legegyszerűbben: „tehénen 
a gatya”. A formai érzék hiánya aztán konzekvensen 
jelenik meg újra a portál kialakításában. .

Az épületben járva érezni, és felismerni a belső- 
építészeti megbízás kereteit (B. Soós Klára). Jó, hogy 
belsőépítész alkalmazására sor került és rossz, hogy 
mozgásterét szűkebbre szabták a szükséges és 
elégségesnél. így a házat járva olyan érzésünk 
támad, mintha a belső kialakítás ideiglenes volna, 
csak néhány átmeneti esztendőre. A helyenként jól 
eldöntött tervezői kérdések, elemek között látszik a 
szakértelemmel nem bírók közreműködése, vagy az 
anyagiakkal indokolt elhagyások és megoldások.

Ehhez képest az ügyfélszolgálat meglepetéseket 
tartogat! (Szabadság út, 1995., belsőépítész:
B. Soós Klára, építész: Pelényi Margit.) Az épület a 
tízemeletes tövében finom átalakuláson ment át.
Olyanon, amely nem vált sem az eredeti ház 
tagadásává, sem többé annál, mint aminek az adott 
helyen és körülmények között lennie kell. Ugyanakkor 
megszépült, vagy talán inkább felfrissült, és az „alka
lomhoz öltözött”. Portálmegoldása példaértékű.
A belső nem meglepő, természetesként hat, pedig 
bútorai eredetileg nem is ide, hanem az Aqua 
Üzletházba tervezett ügyfélszolgálatba készültek.
Mivel az a beruházás szégyenletes véget ért (?), 
a ügyfélszolgálati iroda így került a jelenlegi helyére.
A belsőn azonban mindez a beavatatlan előtt rejtve 
marad. Tervezésoldalról talán a pultok frontoldali 
dizájnja és a pillérek burkolata kritizálható, egészében 
és működésében azonban korrekt és egységes 
munkáról beszélhetünk. A térben kis paravános kiál
lítás, installáció népszerűsíti a cég épületeit és tetteit.
A mai világra oly jellemző fecni feliratok csak elvétve 
fordulnak elő, az időközben történt kisebb beavat
kozásoknak is mintha volna gazdája. Az egész jó 
benyomást tesz a szemlélőre.

A vízműtörténeti gyűjtemény a Kacsóh Pongrác 
utcából közelíthető meg. Kapuja zárva, rajta a felirat 
megdöbbentő: „Nyitva: 2002. márc. 18—29-ig minden — ►
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nap 09-17 óráig.” Hogy az éves 11 napi nyitva tartás 
célja mi lehet, nem tudom megfejteni. A kerítés 
színétől megrettenek: itt is arculati kényszerek, de 
nem olyan eszköztárral, ami akár egy kerítésen az 
átgondoltságról és az ízlésről tehetne tanúbizonysá
got. A belsőt csak fotókon láthattam, minősége ez 
alapján ellentmondásos.

A tettyei gépház épületére a vállalat büszke, és 
többé-kevésbé gondját is viseli. A nyílászárók 
színében mintha megint csak az arculat kezdené 
felütni a fejét. Nem vall bölcsességre. Ha már 
szeretettel viszonyulnak a házhoz, miért nem erősebb 
az épület sármja és egysége az arculati szempon
toknál? Itt kezdődne a nagyvonalúság. A kis épület 
naponta figyelmezteti tulajdonosait a hagyomá
nyokhoz méltóbb viselkedésre, de hát nem hallják.

A Vízműnél határozott elképzelés lehet a milyen
ségről. A belsőépítész szinte egyedüli kizárólagos 
foglalkoztatása erről tanúskodik, a tartós viszony 
emberi és normális. Az építészeti probléma 
létezéséről viszont mintha nem is tudnának. Ezt 
példázza, hogy az ügyfélszolgálati iroda kialakítására 
a belsőépítészt kérték fel, az építész csak mint alvál
lalkozó tevékenykedett.

UPC

A kábeles műsorszolgáltató cég megítéléséhez tudni 
kell, hogy a vállalat tevékenységével az egész orszá
got lefedi. A Pécsett található központ csak regionális 
szereppel bír. Ennek megfelelően az arculati kérdések 
nem itt dőlnek el. Arculati rendszerük egyébként kidol
gozott, jellemzően a vizuális felületekre és az ügyfél- 
szolgálatok belsőépítészetére terjed ki, bár valame
lyest az épületek külső jegyeire is vonatkoztatható.

Az ügyfélszolgálati iroda a Pécs Plazában talál
ható. Az ilyen box-belsőépítészet a kapcsolódásoktól 
mentes, gyakran a portál külön megfogalmazása 
nélkül is megél. Ilyen a jelen ügyféltér is. A portál tel
jes szélességében nyitott, mindössze felül zárt, 
magán hordva a kötelező feliratot, világító dobozrek
lám formájában. Ez nyilvánvalóan mindenütt ilyen.
Egy vizuális médiaterületen jelen lévő szolgáltatótól 
többet várnék. A kék-lila-zöld betűszínek csak 
annyiban megfelelőek, amennyiben a lógót minden 
másétól különbözővé teszik. Másnak ugyanis három 
ilyen egymással békétlen szín aligha jutna eszébe.

A Vízmű városi ügyfélszogálati irodája
Az iroda belső kialakítása egyébként a szokásos bel
sőépítészeti eszköztárral dolgozik, korrekt színvona
lon, de ez minden erénye. Az ügyintézők ülve kommu
nikálnak az előttük pultnál álló ügyfelekkel, a 
várakozókkal nincs kontaktus. Egy hosszabb ügy elin
tézése a pultnál nem tűnik ügyfélbarát megoldásnak, 
és alkalmi tárgyalóasztalos ügyintézésre nincs mód.

A belsőépítészet nem foglalkozik a mennyezettel, 
vagy elfogadja olyannak, amilyen. A raszteres gipsz
álmennyezet számomra a belenyugvás jelképe egy 
belsőépítészetileg megtervezett térben. Nem látom 
azt sem, hogy a vállalat az egyébként arculati rend
szerben tervezett ügyfélszolgálataiban miért nem 
keresi a megmutatkozást. Miért hiszi el, hogy a pult 
színe és formája elegendő biztosítéka az arculatnak? 
Miért nem szellemesebb? Miért egy a közös tér felé 
kifordított kommersz tv-készülék az egyetlen eszköz, 
melyből az iroda profilja tudható. A belsőépítészeti 
produkció így átlagos és érdektelen, sőt -  a témában 
rejlő lehetőséget tekintve -  kihagyott ziccer.

A Verseny utcai regionális központ egy meglévő 
épület átalakításaként, bővítéseként épült. Az épület 
valóban magán hordja az arculati rendszer kötelező 
jegyét: a kapu feletti vitorla képében, rajta a lógóval. 
Ennél többre nem tudok gondolni, mint arculati 
azonosság. A ház milyensége rokon a Vízmű 
épületével, a magastetősítés érzéketlenségében rejlő 
feszültségek dominálnak: hideg színek, ipari jellegű 
anyaghasználat, szépelkedó, ám aránytalan forma.
A homin azonban színezés helyett a díszítés az 
építészeti megmutatkozás eszköze. A házon az 
ablakkeretező burkolótéglák díszítősorszerű megje
lenése romantikával próbálja szelídíteni a ház 
keménységét, az ereszeket harsogó alátámasztások 
hangsúlyozzák. Pedig egy vállalt keménység 
messzebbre jutott volna. A beavatkozás arcéi helyett 
csak rosszul sikerült smink maradt.

A pécsi központ környezetérzékenysége jószeri
vel csak a régióközpont építészeti kialakításában 
mérhető le, hiszen az arculati rendszerbe tartozó 
kérdésekben csak végrehajtók. A helyben lévő felada
tok kizárólag napi üzletkötői és üzemeltetési 
kérdések, a pécsi stábnak csak a Verseny utcai 
épület milyenségében volt szerepe. A vállalat nem 
kertel: az építészeti megbízás kérdése árfüggő 
csupán, de a kérdés a megnyilatkozót mintha ingerült
séggel töltötte volna el. Hogy az ingerültség a kérdés
nek és a kérdezőnek szólt-e, vagy az öntudatos 
építészeknek, nem tudom. Azt gyakran tapasztalom, 
hogy a verseny tétje ezen a szinten csak az ár lehet. 
Hát, egye, ki mit főzött!

A fentiek alapján bátran mondhatjuk, a vizsgált 
szolgáltatók közéleti szereplése súlyukhoz méltatlan, 
a kultúra, az igényes környezetalakítás terén poten
ciáljukhoz képest passzívak, vagy éppen igénytelen
ségükkel vonják magukra a figyelmet. A tervező szak
emberek (építész, belsőépítész, grafikus, weblapter- 
vezó) kiválasztásában a szempontok között minden
nél markánsabban szerepel a tervezési díj. 
Tervpályázatokat sohasem hirdetnek meg, belső- 
építészek esetében néha előfordul a rendszeres 
foglalkoztatás. Jellemzően nincs szakember a szol
gáltatók apparátusában, aki alkalmas volna megfogal
mazni a környezetalakítás távlati vagy aktuális szem
pontjait, elbírálja a tervezők képességét, teljesít
ményét. Helyenként már felüti a fejét a vizuális 
környezet ügye, de az igényesség kérdése még 
rosszul áll.

A szemlézett vállalatok fogyasztói 
elégedettségvizsgálatokat ugyan végeznek, de annak 
célja szinte kizárólag a terjeszkedés. A róluk kialakí
tott vélemény pozitív formálása érdekében tett 
erőfeszítések jelentéktelenek. Az interneten mind
egyikük jelen van, megjelenésük színvonala azonban 
nagyon különböző. A Vízmű és a DÉDÁSZ honlapjai 
mintha csak kötelezettségnek tennének eleget, fan
táziátlanok, igénytelenek, és hasznuk is megkérdő
jelezhető. A DDGÁZ internetes felülete már haszno
sabbnak bizonyul, jól használható és megjelenésében 
is megnyerő. Ezen a lapon barangolva elhiszem, 
hogy mögötte egy magára valamit adó cég lehet.
A UPC weboldala elsősorban a használhatóságával 
tűnik ki, képi megoldásai kissé unalmasak, és színei 
is a jó ízlés határát súrolják, miközben az erős 
színeknek csak részben van funkciójuk.

A fenti írás nem építészeti, vagy belsőépítészeti 
kritika. Ahhoz ugyanis pontosan kellene láttatnunk 
a tervezők mozgásterét egy adott megbízásban. A 
szemlézés a vállalatokat célozza. Az ő viselkedésük, 
értékrendjük, az eredmény érdekelt. ■

A UPC ügyfélszolgálati irodája a Pécs Plazában
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XVII. Országos Kerámia Biennálé
Pécsi Galéria A K N A I  T A M Á S
2002. március 14.—április 14.

A katalógus előszavában olvasható a „már jobbára 
elbocsátott gyárak” kitétel. Véletlen, de sokat mon
dó elszólás. Tudjuk valamennyien, itt „elbocsátott 
tervezőgárdát” kell érteni, de nem érezzük hitelte
lennek a nyelvbotlást mégsem. Azt is tudjuk, hogy 
mi idézte elő a magyar ipari és díszmű-kerámia- 
gyártás nehéz helyzetét, mint minden mást az or
szágban. Soroljuk? A műszaki modernizáció — 
verseny hiányából fakadó — elhanyagolása, a 
gyártmányfejlesztést meghatározó igazi piaci jelen
lét látszatai, az irreális árpolitika, a központi irányí
tás, a trösztösítés, a tematikát meghatározó, ideo
lógiai természetű előítéletek, és az is, hogy a gyá
rak a maguk speciális örökségével kulturálisan 
nem is kívántak hatással lenni közösségükre. Ezek 
az összefüggések a kerámiaművességet is a mellé
kessé váláshoz vezették. Eredmény lenne? Aligha. 
Magukra maradtak a művészek.

„Pécs ez évben 50 keramikusnak tudja biztosítani 
a hazai megmérettetést. Kívánjuk, hogy mind többük 
művészete váljék széles körben ismertté. Mi ennyit 
tudtunk segíteni” -  írta a katalógus bevezetőjében a 
friss Bánffy Miklós-díjas művészettörténész, Sárkány 

József. A kiállítási kataló
gus előszava egyebekben 
bemutatta az új magyar 
kerámiaművészet 
közelmúltjának történetét 
is. Jó alkalom volt ez arra, 
hogy összefoglalja a mind
máig bekövetkező formai, 
tartalmi és anyagi ter
mészetű változásokat, 
amelyek feltételezése 
szerint a művészet piaci 
viszonyaira éppen úgy, 
mint a művészi teljesít

ményekre hatással voltak. A csoportmunka jelen
tősége eltűnt, mert a gyárakban már alig 
tevékenykedik tervezőművész, a szimpozion-mozga- 
lom mögül elszivárgott a kultúrpolitikai kurázsi, vele 
együtt a pénz is. A sikerről és a „beérkezésről” szőtt 
reményektől függetlenedett a kísérletezés, amit 
korábban a szakmai előrejutás garanciájaként 
értékeltünk. A „felfedező szándék” áldozatává vált az 
érthető anyagi függetlenség, nemzetközi elismertség 
utáni vágynak.

Alanyi oldalról a függetlenség (anyagi és intellek
tuális) és a siker (anyagi és intellektuális) vágya volt 
az egyik legerőteljesebb motorja mindig is a 
művészeteknek. Ezek a motivációk léteztek korábban 
is, és nincsenek sarkos ellentmondásban a „rövid út” 
illúziójával, amivel mindig igen sokan hitegetik 
magukat. Avval nevezetesen, hogy valamely receptek 
segítségével tév-, és kerülőutakat, a felesleges 
rátalálásokra, kipróbálásokra szolgáló időt meg lehet 
takarítani. És most együtt áll előttünk egy ilyen orszá
gos kiállításon mindazok sora, akik a „rövid utak" 
stratégiáját vallják és azok, akik a fárasztó kerülőutak,

Jóna Gudvardardóttir: Ég és óceán l-IL 2002

a kísérletezgetés és nem a végleges bizonyosság 
pályáit járják. Az egyre banálisabbá váló moralitás 
és hatékonyság ellentmondásának csapásait. A piac, 
vagyis a rövid távú aktualitás kényszere (a divat) 
keveseknek engedi meg a hosszan tartó és körülte
kintő „érlelódést”. A művészi ötlet persze ma is hat. 
Értékeljük. Alkalmi élvezethez elegendő is. Az ötlet
sziporkák azonban nem tűrik a rendszert, erejük a 
rögtönösség, az erős újdonság és csak kevés marad 
belőlük olyan, ami fejlődik, alakul, egyszersmind 
megőrzi piacképességét is. A biennálé anyagában a 
többször visszatért mesterek munkáját is a nagy vál
tozékonyság jellemzi. Láthatóan felszabadult, már 
majdhogynem eufórikus villanásokat láthat itt az 
érdeklődő, amelyek a személyes stílusokkal olykor 
nincsenek szerves kapcsolatban. Valami történt az 
időben, hogy mindez így lehet.

Sok mindent újra kellene értékelni itt. Okot, ma
gyarázatot és felelőst kellene találni arra, hogy miért 
is tölt az ember kevesebbnél is kevesebb időt olyan 
teremtett tárgyakkal beszélgetve, amelyek valamely 
magasabb rendű értelmet sugározhatnak vissza az 
életre. Vagy az is avítt, romantikus dogma volna, hogy 
a műtárgyak hétköznapiságunk egykedvű reproduk
ciójából kiragadhatnak bennünket? A kis kerámia
plasztikák láttán megkerülhetetlenül azok a 
környezetek derengenek fel emlékezetünkben, ame
lyekben sok volt az apró, kézbe vehető, ide-oda 
rakosgatható tárgy, szelence, dobozkák, cukorka
tartók, virágvázák, antik hőst, keresztény mártírt,

rózsát idéző figurácskák. Emléktárgyak, amiket pol
cainkon raktároztunk el. Kétségtelenül zavaró elemei 
egy tiszta optikai rendszernek, miközben kellékei 
a maguknak térbeli biztonságot így követelő 
érzékeknek.

Kevesek művészete ez is, nem véletlen tehát, 
hogy kiállítási értékké egyszerűsödtek a megnyil
vánulásai. Ritka esély, hogy otthonokban, a profán 
életfunkciók teljesítése mellett képzeljük el mai átla
gos tereinkbe ezeket a tárgyakat. Szellemességük, 
formai leleményeik, kivitelezésük minősége okán 
természetesen megérdemelnék, hogy közintéz
ményeinkben, kórházi várókban, bankokban ügyfél- 
szolgálati irodákba stb. ott legyenek. De ezek mai 
kialakításában is merész illúziónak látszik bármely 
típusú műtárgy elhelyezése.

Az igényes, színes képekkel megjelenő katalógus 
jó dokumentum. A kiállítás és annak értékelése, a 
megmérettetés viszont két dolog. A kiállítás maga 
csak egy lehetőség a teljesítményt megmutatni, de az 
mérhetővé csak akkor válhat, ha van mérték és van, 
aki a mérték legkülönfélébb szintjeit viszonylag meg
bízhatóan képviseli. Aligha tévedhetünk azonban, ha 
azt állítjuk, hogy a biennálé -  a mai keretei között -  
nem országos kiállítás, még ha kissé eufemisztikusan 
annak is mondják. Válogatás csupán az ország 
kerámiaművészetének valamely szempontból idősze
rűnek mondott teljesítményeiből. Lám itt is: a mérték 
a szempont. Milyen viszonylagossá is válik a kijelen
tés a fentiek tükrében! Országos az a kiállítás, amely 
képes felmutatni, hogy egy műfaj, műtípus valóban 
mit és milyen arányokban van jelen egy ország 
kultúrájában. Nem véletlen, hogy manapság már nem 
rendeznek ilyen nagy, általános programok jegyében
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Molnár Gabriella: Holt-pont, 2002

kiállításokat. Mert azokat nem lehet az eredeti 
programban megfogalmazott tisztesség igényével 
megrendezni. Ami alatt nem értünk kevesebbet, mint 
azt, hogy az elfogadandó rendezőelvek érvényes 
sokasága mellett Pécsett és a kiállítást vállaló 
Baranya megyei múzeumi szervezetben nincsen 
pénz, tér, kiterjedés egy ilyen országos kiállítás 
megrendezésére. Ha viszont csökkentjük a ren
dezőelvek számát, akkor valamely ízlés, technika, 
esztétikai ideál kézzelfogható bizonyításának, az 
érték mibenlétéről valló szemléletek egyértelmű, tiszta 
garanciáinak is fel kellene mutatkozniuk egy ilyen kiál
lításon. Ezekről a galéria éppen adott terében ren
dezett egyéni kiállítások alkalmasint több adattal lát
nának el, valóban alkalmat adva a megmérettetésre. 
De mit lehet mérni a biennálén a kiállított egy-két 
darabot látva? Néhány, egymásnak olykor valóban 
felelgetős tendenciát, a közönség számára misztikus
nak tetsző díjazás nyomán esetlegességeket. Színes 
a kapott kép, benne azonban nincs nyoma a tenden
ciák irányának, a régi és az új csatájának, a generá
ciók eltérő szemléletének, az elfogadható, közepes és 
kiváló értéksorainak. Ahhoz, hogy ezen összefüg
gésekről is szóljon a biennálé, az országos kiállítás, 
sokkal több anyaggal kellene dolgoznia, nagyobb tér
ben, nagyobb apparátussal, felidézve mindazt, ami az 
országban két év alatt történt a szakmát foglalkoztató 
beruházások, ipari termelés, egyéni megrendelések, 
díjak, nemzetközi elismerések stb. tekintetében. Ha 
engedjük keserűre fogalmazódni a végső summát, 
megkockáztatjuk: a biennálék mai intézménye 
tökéletesen alkalmatlan annak a küldetésnek a meg
valósítására, amit harmincöt évvel ezelőtt útjára indí
tottak. A kiállítás látogatójának ezekről is gondolkod
nia kell a „sorok között".

A kritikus szerint az utóbbi időszaknak csak az 
egyik változása az, hogy a porcelán design erőtelje
sebben jelent meg a DeForma Keramikus Csoportnak 
köszönhetően. És nem ez a legnagyobb változás.
A csoportok összetartó erejét sohasem szabad kap
csolatba hozni a piaci viszonyokkal. Más a magya
rázat. A szakmai érdekképviselet, a csoportmunka 
mentő-támogató minősége az idő haladtában az

alapvetően individuális tevékenység gátjává válik. Az 
alkotói szuverenitás követelménye éppúgy belső, mint 
külső követelmény. És, hogy érvényesülése törvény
szerű, mutatják azok a művészcsoportok, amelyek 
valaha is létrejöttek. Ha a szentimentális motívumok 
jelentőségének elhalkulásával az összetartozás még 
mindig indokolt, annak oka csak racionális-gazdasági 
lehet. Mert csoport a gazdasági vállalkozás is. És 
értelmetlen expanzív periódusról beszélni, miközben 
a szakma szétesésének a víziója is felvetül.

Értelmetlen expanzív periódusról beszélni, amikor 
a csoportok szereplőinek érdekeit az egyéni kiállítá
sokon erősebben lehet képviselni. A rangos szakmai 
fórumokon a részvétel egyéni, a csoporttudatban 
megfogalmazódó egyenlőség ideája a verseny 
légkörében múlik ki.

De nem sok minden történt ahhoz, hogy -  mint a 
nyolcvanas évekre vonatkozóan többen mondják -  ott 
legyünk az élvonalban. Tudjuk, ma kiállítások sokasá
ga gondoskodik a kultúra fogyasztásának legkülön
bözőbb szintjein arról, hogy a megújulás bármely 
igényét felkeltsék/kielégítsék. Ennek ellenére, Kelet- 
és Közép-Európából alig szerepelnek ezeken 
művészek. Ha nagyritkán igen, akkor azok 
bizonyosan szép sikerrel. A valódi teljesítmények elis
mertetésének az igénye és a szakmai továbblépés 
egyik garanciája a nemzetközi fórumokon válhat iga
zolttá, ezért talán nem mellékes jelentőségű tény, 
hogy a pécsi biennálé egyik kiállító művésze, a 
gyönyörű, nagyméretű porcelánplasztikákat készítő 
Kádasi Éva meghívást kapott a Nemzetközi Kerámia 
Akadémia 2002-es kongresszusára. De nem mellékes 
az a tény sem, hogy elenyésző azok száma, akik ma 
a magyar kerámiaművészet képviseletében világ
szerte szakmai figyelmet tudnak kelteni.

Sárkány József szerint a szélesebb körű és 
sikeres nemzetközi megméretésre minden alapunk 
meglenne és nem lett volna jó gazdája Sárkány a

pécsi kiállításnak, ha nem jegyezte volna meg, hogy 
a mostani Országos Kerámia Biennále anyagában is 
vannak nemzetközi mércével mérve figyelemre méltó 
darabok. És érdemes időzni a kérdésnél. Van-e vala
mi különbség abban, ahogyan a mércék hatnak, válo
gatnak és értékelnek? Mi adja a tartalmát és magya
rázatát a nemzetközi mércének?

Kétségtelenül jogos magabízó fogalmazás. 
Valóban akadnak figyelemre méltó teljesítmények.
Ez már csak azért is bizakodással tölthet el bennün
ket, mert miközben a nemzetközi irodalomban még 
Ausztriát is geográfiai szempontból mellékes 
határterületnek nevezik' (geographical marginality), 
addig a kelet-európai szemlékben meghatározó 
figyelem irányul a magyar kerámia alakjaira.2

Most azonban nézzük meg, hányféleképpen 
is értékelhető mindaz, ami a biennálé kiállításán a 
magyar kerámiaművészetből megmutatkozik.

A durva anyag. Élvezetének valószínűsíthető 
oka az eredeti, természetes anyag mágiája iránti 
figyelem. Ez tapadhat a naturális felületre, a szem
csézettségre, a felületen mutatkozó beavatkozások 
kendőzetlen nyomaira. Tematikusán sokféle lehet. 
Felidézheti a manapság annyiféle formában divattá 
vált (Gyűrűk Ura -  Növekvő Város) múlt-jövő tartal
mak felcserélhetőségét. Lehet kulturális behe
lyettesítés, átélés dokumentuma, mint a japán tárgy
formálás arányait, anyag és formakapcsolatait többé- 
kevésbé pontosan felidéző Karsai Zsófia (Három 
kívánság) munkája. Lehet kaballisztikus, prehisz- 
torikus idol-szimuláció, idővel, tájolással, varázsszer
tartással kapcsolatba hozható játékra alkalmatlan 
játék. Ezért alig-alig tartalmaz eredetiséget Albrecht 
Júlia munkája. A felületi megmunkálás durvasága, 
a matéria mozgásszabadsága, mondhatnánk: annak 
a megengedése sokszor, hogy ne alakuljon az anyag, 
csak saját „kedve” szerint. Ez a „megengedés” 
plasztikai közhelyekhez is vezethet, hiszen a gravitá
ció, a centrifugális erő mindenre egyformán hat.
Hiába hozzák vissza a fekete és arany színezékei 
a dísztárgyakra emlékeztető „nemesség” 
nélkülözhetetlen atmoszféráját. A díszkerámia múltja 
gátlásokat is okozhat, káros ez itt és máshol, egyéb 
esetben is.

Vannak érdekesnek már nem mondható 
kerámiák. Két évtizede ismert szerkezeti sémák 
szerint jöttek létre a puszta anyagszépséggel ható 
darabok, Jona Gudvardardóttir (Ég és óceán), 
SchéfferAnna (Fosszilia, gerincesek), Varga Judit 
(Hullámos edény) munkái. A felületeknek a technikai 
kivitelezés folyamatát tükröző drámája már érdeke
sebb, bár valamelyest öncélú. De ez az öncélúság 
megbocsátható, mert nem céloz mást, mint bizonyos 
megjelenési mód finomítását, amelyek, mint az 
értelmes önreflexiók tanulságai, nagyon messzire is 
elvihetnek. (Heller G. Zsuzsa: Összetartozás).

A leírások. A közvetlen kedélyesen stilizált, több
nyire humorelemekkel is átszőtt, de alapvetően iro- 
dalmias megnyilvánulások is a hagyományos dísz
tárgy kellékeket használják fel. Árvay László kőcserép 
„Csirke menüje” a talapzat vaslemezével, a 
McDonald's villából készült csirkelábakkal, női akttal 
vegyített figurájával a nipp-mese túlélő képességéről 
szól, még akkor is, ha méretei meghaladják a kom- 
bináltszoba vitrinjének befogadóképességét. A humo
ros ironikus átváltozások, megszemélyesítések 
poétikai tartalékaira építették plasztikáikat Balogh 
Anita (Hanglépcsó) és Fürtös György (Ballépés). 
Kevésbé tematikus, végeredményben azonban mégis 
irodalmi gyökerű Gerle Margit (Biomorf) munkája. 
Tegyük hozzá, elegáns és bizonyos értelemben koc
kázatos mű, amelyben a posztamens arányai és 
tagolása hibátlan arányérzékről tanúskodik és amely-
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hez a porcelán formát kiegészítő karton-tagozat kap
csolódik, ami színben és karakterben finoman társul 
a rideg anyag karakteréhez és érdekessé teszi azt az 
egyensúlyjátékot, amit a szobor kontúrjai sugallnak.
(A könnyű karton nem borítja fel a szobrot, formailag 
bármennyire is túlsúlyossá teszi annak egyik oldalát.). 
Polgár Ildikó 1999-es, porcelán lapokra nyomott, 
szitanyomott és színezett dokumentumai ezúttal 
sajnálatosan nem mutattak semmit abból a mesteri 
kézműves technikából, ironikus és érzéki 
anyaghasználati biztonságból, ami alkotójuk korábbi 
műveit jellemezte. Egyik sorozatában sem (1956, 
Születés, Babák) lépett túl az egyedi dokumentumok 
izgalmát csökkentő -  a szériajellegből következő -  
unalmon, ami után valóban azt érezhettük, hogy 
a „kevesebb: több”.

A finomság. A harmonikus, nemesen meg
munkált felület, az anyagszépség leplezetlen megmu
tatása önmagában is nagyhatású, de ha ezenközben 
még valamely apró részletek is erősítik ezt a hatást, 
akkor igazán nagyszerű művek közelében vagyunk. 
Ilyen Babos Pálma porcelán Hullámverés sorozata, 
egy hullámos formajátékra épített plasztikai egység, 
melynek elemei szélén alig észrevehetően 
húzódik végig egy-egy ezüstszál. Itt a kommersz 
porcelánművesség elemi dekorfogása válik kedvesen 
ironikus motívummá. Látszólag nem e tételhez tar
tozik Berzy Katalin Tavaszi ollórajzás együttese.
A kőcserépből készült, revesedést finoman felidéző, 
mázzal borított szabóollók „viselkedésében” bár két
ségtelenül a tárgyak megjelenítő képessége kap 
újabb bizonyítékot, mégis talán a legérdekesebb 
bennük a megmunkálás pontossága, az anyagi
funkcionális hasonlóság megtévesztésig hitelesnek 
látszó felidézése. Mindez közvetetten az anyagok ere
dendő „tehetségéről”, illetve az alkotó ember 
hatalmáról szól, mely hatalommal a látszatok síkján 
feltétlenül létrehozható a tapasztalatokkal sem ellen
tétes valóság. Ez az új, művi-művészi valóság azon
ban lelepleződhet. A művészet nyíltan vállalt egyik 
gyengesége a szokványos kerámiaművészeti prob
lematikán keresztül valóságos esztétikai és lételméleti 
kérdéseket vet fel. A kivitelezés finomsága jellemzi 
Dohány Sándor munkáit is. Szokványosnak alig 
nevezhető gyertyatartója is inkább miniatűr szentély, 
ahol papírvékonyságú porcelánfelület mögött rejtőzik 
a láng. A kézzel festett, forgástestből kialakuló 
emeletes forma az irodalmi programnak megfelelően 
frivol mese részleteit, Léda és Jupiter szerelmi 
találkozását „meséli" el, és talán nem is sokan vették 
észre, hogy a bámulatosan makulátlan, fehér 
porcelánfelületeken mint jelennek meg a chinoiserie 
(kínai típusú) rizsszemekként a fürge kis spermák. 
Mégsem közönséges darab, hiszen minden darabos 
és szaggatott festésnyom, minden önkényesen ellent
mondásos felületi plasztika és utalás ellenére nemes 
az előadás, finom a technika, nagy magabiztosság 
van az érvelésben. Anyaghasználat, funkció és 
előadásmód szempontjából Dohánynál még egy- 
némább közegbe csalogatnak Falus Mária tárgyai.
Az ironikusan kissé „billegősre” szabott edényformák, 
a hártyavékony edényfaiak, az öntés közben ottragadt 
igen artisztikus kis anyag-göbök mellett a valóban 
fantasztikus arányérzékkel odadobott kobaltkék 
massza-festék futamai egyszerre hozzák létre a kul
turális „belehelyezkedés” hiteles pózát, amennyiben 
itt az alapvetően orientális kerámiaművészet fogásait 
írják át. E majdhogynem észrevehetetlen darabok az 
epigrammák és miniatúrák minden szépségével ren
delkeznek, egyszerre idézik a bumfordi bohóc bölcs 
tréfáit és a pózoktól mentes légtornász veszélyes 
mutatványait. A már idézett Kádasi Éva a posztmo
dern formavilág elemeiből építette fel az érintetlenség

monumentálisnak tetsző hófehér porcelán szobrait, 
amelyek csak azért nem hatottak valóságos technikai 
talányként, mert a látvány és a hangulat, amit 
felébresztettek, olyan átütően esztétikai jellegű, hogy 
mögöttük mellékessé válik a technikai kérdések sora. 
Zavadzky Éva Türkiz edénye látszólag természetes 
konstrukciós fogások eredményeként, szabálytalan 
talapzatra felépített porcelán lapokból áll. Ugyanakkor 
azonban meghökkentően makulátlan és nagy formai 
erejű lelemény az edényfalak szabad felső végén 
mázatlanul felvillanó hófehér porcelán csík. 
Hasonlóképpen finom és műves darab az elemi 
porcelán darabokból összeszövődő Porcelánháló 
nyakék, Wisloczky Helga munkája, amelyen a formák 
igen nagy mozgékonyságát biztosító kis gömbökkel 
kapcsolódnak egymáshoz az elemek. Már-már két
ségbe is vonjuk azt, hogy ez a nyakék porcelánból 
készült. Tamás Ákos Fényporcelán vázája (szobra) 
az anyag szépségét tökéletesen megmutató vékony 
edényfalban gazdag plasztikai és fényjátékot jelenített 
meg.

Az élet formái. Azok a művek, amelyek forrá
saikat a szüretien természeti tapasztalat közegében 
találták meg és stilizáltságuk foka szerint alig visznek 
el a mindenkiben egyformán meglévő formai tapasz
talattól. Füzesi Heierti Zsuzsanna Könny-gyűjtő és 
Árnyékvirág című kőcserép munkái az élő 
szervezetek felépítésének alig differenciált elemi for
máiból kiindulva szerkesztette valójában kristálytiszta 
logikájú műveit, amelyekben nyilvánvalóan minden 
másképpen van, mint a taplógombák telepeiben, a 
tobozok szerkezetében vagy víz alatti tömlős, zsákos, 
vitorlás, uszonyos, porcos szervezetek esetében. 
Áttetsző tartószerkezeti rendszerek, a negatív és po
zitív formák egymásba alakulásának formajátékai, az 
egymásba spirálisan, körkörösen kapcsolódó, mindig 
más és mégis ismerősen ismétlődő formaváltozatai

Gerle Margit: Biomorph I..2000

feledtetik a kőcserép égetésének nehézségeit, 
a tűzben könnyen roggyanó anyag kezelésének koc
kázatait. Külön értékes vonása e műveknek, hogy 
alkotójuk nem engedett a gazdag formajátékon túl 
semmiféle más „művészi" hatást érvényesülni.
A barnásszürke, nyers felületek egyértelmű kerámia
szerűsége aztán végképp meggyőzi a nézőt arról, 
hogy miképpen kezelje-értelmezze az elébe kerülő 
darabot. Műtárgyként, amiben minden a valóság 
törvényeinek megfelelően „működik”, és mégis min
den az emberi lényeglátás szándékoltan fenntartott, 
célra irányított dokumentumaként hat. Fusz Györgyei 
utóbbi időszakban Pécsett és Budapesten is gazdag, 
szép kiállításokkal hívta fel magára a figyelmet.
A Túlélő sorozat frissebb, egy monumentális és két 
kisebb darabja nem véletlenül kapta a biennálé 
„Rendezési díját”. A sorsban, végzetben, megragadott 
jelentés az ember állandósult veszélyeztetettségének 
tényét rögzíti. A szemlélő számára az evidencia ere
jével hat a formálás és formátlanná válás (deformá- 
lás) egyenértékűsége. A két szobrászati pont egymás 
tekintetében értelmes csak. A forma lebomlása az 
anyag természetes vissza(át-)alakulása valamilyen 
más minőségbe. Fusz György munkáiban az emberi 
alak kerül a végzetben megmutatkozó természet ára
maiba. Az ember nagyságú kerámiatárgy égetésének 
próbatételeit is értékelhetjük a Túlélőkben. A „széppé” 
stilizálásból egyre kevesebb marad e művekben, 
egyre közelebb kerülnek ahhoz az állapothoz, mely
ben a művészt a természet titkos ébredése és az 
átváltozások energiái akár meg is rettenthetik. Furcsa 
módon monumentálisak ezek a szobrok, miközben 
kézbe vehetően kicsinyek. Régi felismerés: méret és 
plasztikai hatás olykor nincsenek egyenes ági kapcso
latban egymással. Varázslatos, már-már élő bőrszínt 
biztosított ezeknek a drámai karakterű kőcserép szob
roknak a hosszú égetési folyamat, és ez különösen 
erős hatású volt a nagy Túlélő belső szerkezetében, 
amelyből a kolorit ténylegesen sugárzónak hatott.
Kiss Ildikó Salix Álba szobrai nagy anyagszerűséggel, 
ugyanakkor hallatlanul finom megmunkálási módsze
rekkel hitetik el a képzelet lényeinek élettel, de 
titkokkal is teli lehetségességét. A finomabbnál
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finomabb, egymástól alig eltérő árnyalatú porcelán 
hártyák, sodrott csövecskék a mesterség tudásának 
rendkívüli fokát sejtetik. A kiállítás kevéssé felszólító 
erejű téri helyzetébe, a folyosóra kerültek Molnár 
Sándor kicsiny, de nemes szobrocskái (Usebti), ame
lyek lélegzet-e Iái I ítóan talányos mázazási technikájuk, 
kézbe való eszközszerűségük, szakrális sugárzásuk 
miatt emelkednek ki a nagyszerű munkák sorából.
A kétségtelenül nekrologikus beállítás, az emberi 
szervezet drasztikus bomlását idéző fekvő forma
szerkezet, a felidézett kéztartás még feltámaszkodó 
tétovasága szövődnek össze megállító erejű 
élménnyé. Kevésbé szentimentális, mint inkább érzéki 
természetű „fordításokat” követelnek Nagy Márta 
többszörösen összetett porcelán plasztikái (Sziget és 
Szigetek l-lll). A kompozíciók alapvetően őrzik a kéz 
közvetlenségének a nyomait, a mintázás szemé
lyességét, játszadoznak a magukban való formák 
egymáshoz kapcsolódásának különböző 
módozataival, miközben az anyaghasználat sterili
tása, a porcelán makulátlan anyagszerűsége mintegy 
„éteri" fátylat von az egyebekben kerteletlenül érzéki 
utalásokra. Itt gondolhatja leginkább a biennálé láto
gatója, hogy a jelen körülményeit hamis ideológiákkal, 
vagy giccsesen búfelejtő dogmákkal megközelítő

Minya Mária: Rétegek I., 2001
Fusz György: Túlélő II., 2001

művészeti látásmódoknak van esélyük átalakulásra. 
Nagy Márta szobrai nem őriznek meg semmit a 
közelmúlt dísz-kultuszának, környezetkellemesítő 
meséiből, hanem megteremtenek, közvetítenek egy 
pragmatikusan technikafüggő, ugyanakkor derűs
érzékivé lebegtetett szemléletet, amelyben a gondolat 
és az érzékek tágassága még abszurditásaikban is 
esztétikai jelentőségűek. Mert anyag támasztja alá 
őket.

Talányos alakzatok. Amelyek erejüket jórészt 
onnan merítik, hogy körülírásuk, részleteik beazono
sítása, lehetséges funkcióik körüli tapogatódzások 
jóleső rejtélyeket tárnak fel, az értelemadás akti
vitására késztetnek. Miklós János remekül oxidált 
raku munkája (Tér-kép I.) az „ős diótól” valamely 
bálnabőr mutációval borított tengeralatti lény 
magányosságáig terelgeti képzeteinket. Súlyos, de 
magával ragadó az alakzat, amit létrehozott, hiszen 
az élő szervezet és az ásványszerű egyformán

Molnár Sándor: Usebti II.,2001

felidéződhet általa. Králl Borbála „Meséje” minden 
finomságot nélkülöz az előadásában, mégis formai 
lelemények sokaságát vonultatja fel abban a kísér
letében, amelyben valójában a váz a tapasztástól telt
té válva kikerekedik az egymással szembenéző, talán 
harcoló, ördögszellentette lények világa. A tapasztás 
majdhogynem együgyű -  de éppen ezért hatásos -  
módszerét idéző szobor méltán kapta a kiállítás 
második díját. Szabó Zsófia „Mozgásban” című kő
cserép munkája majdhogynem lételméleti természetű 
okoskodást kényszerít ki nézőjéből, hiszen nem „szól” 
egyébről, mint a mozdulatlanságban megdermedt, 
semmiféle formálási szándék nyomát magán nem 
viselő anyag alakulásának elemi esélyéről. Nincs 
eldöntve semmi, mégis minden véglegesnek látszik, 
és, hogy ez az anyagi (szellemi) állapot a művésznek 
lényeges, a rögzítése is ebben a stádiumban 
történik. Halvány erejű stilizálás csak a rajta „felejtett", 
kékes zárványokkal gazdag vajszínű máz. Turcsányi 
Judit hozta létre a kiállítás talán egyik legszebb 
darabját, a „Madárkirakóst’’, ami nem egyéb, mint hat, 
különbözőképpen karéjosra szabott porcelándarab 
(madár). Hűvös eleganciájú, de akár törött tányér
részeknek ható fragmentumok, amelyek mégis 
együvé tartozóvá lesznek, egy magasabb rendű 
szellemi közösségbe kerülnek azáltal, hogy hármasá
val valamennyin keresztül végighúzódik egy kék és 
egy sárga vonal. Ez a vonalazás azután olyan beál
lításokat idéz elő/követel a rendetlen formákban, ame
lyek nagyobb, elvontabb összefüggéseket sejtetnek. A 
rendszerű és rendszertelen, élő és elvont, organiku
san formált és koncepcióra egyszerűsödő kerülnek 
egymás mellé, esztétikai értelemben feltétlenül nemes 
végeredményként.

A biennálé fődíjasa Minya Mária volt, a harmadik 
díjat Polgár Ildikó kapta. Különdíjban részesültek: 
Molnár Sándor, Babos Pálma, Tamás Ákos és 
Fusz György. ■

1 Mark Gisbume: Visionary Art in Central Europe ín the 1960’s. In: 
Parallel Visions. Princeton, 1992.177.1.

2 Tamas Aknai: György Fusz's Recent sculptures. Kerameici Techni 
(International Ceramic Art Review. Athén. 39.2001. december
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Képzőművészet, zene, film, könyv, CD

Szemle
Pécsi Galéria
2002. február 22-március 17. 
Heiena Kaikkonen és 
Tarja Pitkánen finn textilművészek 
kiállítása

Létállapotok két szólamban

A finn (ipar)művészet mítosza számunkra természet
közelségből, mesterkéletlenségből, civilizációmentes
ségből, letisztult egyszerűségből szövődik. Akiknek 
személyes élményeik vannak északi rokonainkról, ha
talmas távlatokra, laposan sütő Napra, rénszarvascsor
dákra, egészséges hagyományokra is emlékeznek, 
bogyók és növények begyűjtésének félig-meddig rituá
lis hagyományaira, szétszórt közösségek erős össze
tartozására, az eredetmondák természetvarázsló kale- 
valai fenségére. A finn építészetben és lakberendezés
ben felhasznált megannyi természeti elem, anyag kö
zül legtipikusabb a fa, aminek keresetlenül funkcioná
lis, az anyag szépségét érvényesítő megmunkálása 
nálunk a skandináv fenyő-dizájn divatjában él. Ez az 
európai történeti stílusoktól és a folklorisztikus ezotéri- 
áktól egyaránt mentes, letisztult formaképzés teszi 
vonzóvá a finn üveg-, kerámia- és textilkultúrát is.

Finn közhelyek helyett autentikus térplasztikákból 
alakult expresszív environmenttel találkoztunk Heiena 
Kaikkonen és Tarja Pitkánen bemutatkozásán a Pécsi 
Galériában, amely mindazonáltal a nemzetközi textil- 
művészeti trendet is képviselte. Mivel az egyes munká
kat nem szignálták, mindegyiket közös műnek kellene 
tekintenünk, mint ahogy közös a két művész baranyai 
kötődése is, noha ezt a kiállítást nem az itteni élmé
nyek ihlették. Lágy, efemer hangulatok és érzéki hatá
sok, ismételt mozzanatok sorozatain, a hasonlóság és 
különbség kérdéseibe kapaszkodva merülünk ebbe a 
rendkívül anyagszerű és ugyanakkor végtelenül szelle
mi természetű világba. Alapvetően használt anyaguk 
egy sajátos, nyers növényi rost, hajszálra, szőrre em
lékeztető, festett, úsztatott és lazán merevített kóc, len
foszlány, falevelekkel, növényi zárványokkal elegyítve, 
folyamatossági hiányokkal hártyavékonyra hengerelve, 
festetlenül, vagy élénk színekre festve. Rácáfolva haj
lékony puhaságukra, borostyánkőként őrzik a változó 
természet emlékeit, mintha halmazállapot- és forma
változásuk a természeti erők és nem a művészi inven
ció következménye lenne. Megszüntetve őrződik ben
nük az alkotó-alakító birkózás emléke a könnyű, 
hosszúrostú, vizes anyaggal, s innen már minden filo
zófia és morál. Mégpedig nem illusztratív, imitatív mó
don, nem motívumok, látszatok útján, hanem a női élet
út közepe tájáról felsajgó intenzív és drámai életérzé
sek megtörténtetésével.

A kiállítás gondolati íve nem a textilművészetben 
gyakori feminin vagy feminista pályákon mozog (szüle
tés, szerelem, női holmik, csecsebecsék, család, férfi
ak). Pitkánen kozmikus dimenziókkal kezd: bolygók, 
fény, idő és kor. A Bolygók korongsora látszatra horgolt

fémfonál, gombnyi, tenyérnyi játékszer, vagy korona
dísz. A Fekete Hold fémlapjai finom rézszállal átvarrt, 
kilapított fém palack-kupakok. A jó és a rossz, a szép 
és a rút, a varrás aranyszálú finomsága és az automa
ta készítette szabvány-tömegáru találkozásának be
fogadó, elfogadó gesztusa. A női princípiumnak ez a 
mélyebb, ősibb, másként megfogalmazhatatlan, talán 
csak félig tudatos megnyilatkozása vezet az 1997-es, 
kihagyásos ritmusban negatív kereszt alakot formázó 
Kölcsönzött fény felfűzött, átvarrt, rozsdafoltos gumi 
kupakbelsőkből alakított pszeudo templomi zászlójá
hoz, majd a 2002-es, minden didaktikától megszabadí
tott változat függesztett, szabadon lebegő polietilén 
szalagjaihoz. A fénynek északon érzékelhetően más
ként van mágikus jelentése, mint az európai, Aquinói 
Szent Tamástól eredeztetett gótikus fénymisztikának. 
Az égi fény az életadó energia és a változás misztériu
mával van összefüggésben, az idő végtelenségét be
mutató szimbólum. A magasztos jelképek itt a globali- 
zált fogyasztás észrevétlen és mégis szükséges, talmi 
kellékeiből rendezett struktúrákból tűnnek elő úgy, 
hogy azok megőrzik inkognitójukat. Elválaszthatatla
nok az élet tradicionálisabb szféráitól, ugyanúgy visel
kednek, mint Kaikkonennél a vegetáció múlandó és lí
rai elemei, a levelek, szárak, zsurlók és más apró, rej
tőző csodák. Nem a kritika, az ellenállás hangsúlyos, 
hanem a tényrögzítés, a meglévő megemésztése, tole
rálása, a mesterségesnek természetes kezelése.

A fény gondolatait a Csend eszmélkedő és befelé 
figyelő világa váltja fel egy hatalmas, szőrhatású, le- 
varrt len szőnyegen, s az Álom erősíti meg lyukasztott- 
erodált, elenyésző szegélyével. „A szép mindig bizarr” 
-  Baudelaire-i mondása jut igazoláshoz ezeken a kicsit 
viszolyogtató, kicsit gyönyörködtető munkákon.

A kozmosz, a fény és az álom égi és földi érzelme
it a lebegés józanabb absztrakciója váltja fel túlmérete

zett sárga pillangószárnyakon és paprikafüzéreken. A 
tértextil látványos parafrázisai megmozgatják a teret, 
felsejdítik a női lélek szárnyalni vágyását, a lebbenés, 
a rakoncátlan sürgés-forgás levegősebb, bájosabb 
hangjait, az In Memóriám éterien-valószínűtlenül lebe
gő, kék szálra fűzött fenyőtűi pedig megszólaltatják a 
kiállítás másik domináns hangját, a gyász, az elmúlás, 
a reménytelenség, beteljesületlenség élményét -  tipi
kus és személyes szembenézésként múlttal és jövő
vel. Az Árnyék virágainak vékony, fekete, falra bigy- 
gyesztett dróthorgolásai és a Halotti lepel gyári csipké
jének falra rajzolódó árnyéka erőltetetten misztifikál, in
kább visszaél az „árnyékvilág” toposzával. Szerepe in
kább a kiállítás teljes gondolati ívének kiteljesítésében 
van.

Kaikkonen a fájó, szomorú, keserű szépséget éli 
meg, s megtalálja a módját, hogy kifejezze, művészet
té szublimálja, mégpedig a negyedik dimenzióban. Az 
idő, az ismétlés, a halmozás és a repetitív variáció az 
az eszköz, amellyel a Vándorlás sodort kúpokból sora
koztatott sátortáborát, a Vágyódás nyers, szúrósan fi
nom lenszíveinek sajgó rajzolatait szimbolikussá teszi. 
A szív és a hajlék sorjázó szimbólumainak varázsa a 
mennyiség/minőség átváltozás és a megfejtés bizony
talansága. A kimondhatatlan érzékivé tétele. A tények 
helyett a folyamatok keresése. Az ilyenfajta kreatív-ar- 
chetipikus szimbólumteremtés az intuitív átélést provo
kálja, lehetséges, alternatív másik világokat sejtet, 
amelyek megértése maga is az esetleg fájdalmas ön
megértés története. Ritka ez az őszinteség ma, amikor 
a folyamatoknak nincs kontingenciája, amikor többnyi
re csak szituációink vannak és nem világunk, s az em
beri lét metamorfózis-igényét legjobb esetben a művé
szetre bízzuk.

Húsz Mária
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Galéria na Pieterku 
2002. március 1-16.
Németh Pál kiállítása Krakkóban
Ritka lehetősége még mindig a vidéken élő művészek
nek, hogy a világ és Európa valóban rangot jelentő 
központjaiban bemutatkozhassanak. Igaz öröm tehát, 
ha az igazán számottevő megméretés jut az arra érde
mes teljesítményeknek. Tudjuk, szerveződnek ma is ki
állítási körutak Pécs testvérvárosaiban, Skandináviá
ban, máshol. Alkalmi meghívásokra számosán külde
nek munkákat a világ minden részébe. De egy kiállítás 
a Római Magyar Akadémián (Keserű Ilona), egy önál
ló bemutató a lyoni Művészeti Központban (Pinczehe- 
lyi Sándor) olyan közegekben ad képet a magyar és a 
pécsi képzőművészetről, amelyekben az ítélet termé
szetesen árnyaltabb, más kultúrával és szemléletekkel 
hozott ítélet, tanulságokban másképpen gazdagabb, 
mint pozitív és negatív előítéletekkel egyként színezett 
hazai vélemények. Lényeges tehát idegen tükrökben is 
mutatkozni.

Még inkább lényeges ez az induló, a professzioná
lis művészpályán első lépéseit megtenni igyekvő fiatal 
mestereknek, mint Németh Pál. Teresa Starmach, 
Krakkó városának kulturális ügyekért felelős alpolgár
mestere nyitotta meg a fiatal pécsi szobrászművész ki
állítását a főtér egyik kis palotájának galériájában. Az 
1967-ben született szobrász legfrissebb munkáit vitte 
Krakkóba. Ezek többségét Pécsett, Magyarországon 
kevesen láthatták nyilvános bemutatókon. Akik köze
lebb állnak a szobrászmesterség éppen adódó fordula
taihoz, érzik, hogy Németh Pál műhelyében is mélyre
ható változások történtek. Mintegy tíz éve van a pá
lyán, ez a dekád jelenti az indulás éveit, melyek termé

szetszerűleg a saját hang, látásmód, technika megtalá
lásának műveleteivel, tehát számos kerülőút és kísér
let elemeivel gazdagok. Vannak e periódusban mozdu
latok, amelyek magukban -  éppen, mert a keresés és 
az ötletek kipróbálása nem feltétlenül összefüggő 
problémák egymás mellettiségét jelentik -  szinte el
lentmondásként hatnak. Ilyenek az élő moha, az üveg, 
a kerámia, a por, a talált tárgy, öntési maradványok 
kombinációi. Kis idő elteltével aztán világossá válik, 
hogy egy még meg nem fogalmazott, vagy alig felis
merhető, majdan „beérő" rendszer részletévé válnak 
mégis az elszigeteltnek tetsző gondolatok, formák. Ef
féle bizonyítékkal szolgált az a néhány napos tapasz
tott agyag szobor-mű, torony, amit a Közelítés Egyesü
let galériájában épített fel.

Ezek a látszólag szervetlenül kapcsolódó, vizuális 
konvenciókba nehezen illeszthető szobrászi megfonto
lások azonban láthatóan képesek Németh Pál műhe
lyében összetettebb, rétegzettebb gondolatokhoz, for
mákhoz társulni, tágasabb értelmet nyerni, mint aho
gyan azt a Művészeti Kar kertjében felállított bronz
üveg vizsgamunkája, az 1998-as Reflexió a Páter Nos- 
terre bizonyítja. A Németh-szobrokban mutatkozó 
plasztikai értelem természetéről is szólnunk kell majd. 
Egy ilyen, már az indulás pillanatában is érzékelhető fi
lozófiai és szobrászati minőség az, ami, mint valamifé
le független változó jellemzően érvényesül mind a ko
rábbi, mint a legfrissebb munkáiban is. A káosz eszmei 
és plasztikai problémája. A szétbogozhatatlanul ellen
tétes természetű gondolatok, formák, egyensúlyi viszo
nyok stb. keveredésének minden állításban ott leselke
dő esélye/veszélye, amit (minden bizonnyal, mert alap
élmény) szinte kényszeresen érzékeltetnie kell munká
iban. Nagy és kockázatos kaland, amibe kezdett, hi
szen a jelentések kioltásának a veszélye esztétikai ér

telemben is vezethet a megsemmisüléshez. Ennek be
következte egyelőre nem nyugtalanít, de Németh Pál 
megragadott egy nagy értékű ideát, amelynek szobrá
szi reprezentációja ma szinte kizárólagosan adja a fel
adatokat és ebben, mint esély, valóban ott van a jelen
téskioltások utáni hallgatás drámai fordulata. Hozzá
tesszük azonban, hogy mindezt azért nem találjuk fe
nyegetőnek, mert a káosz-problematika sajátlagos jel
lemzéséhez használt elvonatkoztatások észrevétlenül 
fogadtak be klasszikus kompozíciós eljárásokat is. 
Ezek aztán némi fegyelmet kölcsönöztek a műveknek. 
Rendet csempésznek a rendetlenség és szabályozha- 
tatlanság sűrű képleteibe.

A krakkói kiállítás anyagában látjuk, hogy mikép
pen lesz nagy küzdelemben úrrá az őt leginkább izga
tó kérdéseken. Az egyik legkorábbi munka itt az 1999- 
es Pókstratégia. A kaotikusán izgatott tartószerkezeti 
vezérsíkok megszelídülnek, az ellensúly nélküli kilen- 
dülések aszimmetriái fegyelmezetté válnak, megjelenik 
a főnézet és valamely tagolási igény teszi hagyomá
nyos értelemben is elfogadható szerkezetté a viaszve- 
szejtéses, bronzöntéssel előállított szobrot. Konstrukti- 
vitást kényszerít a szoborra az a funkciója, hogy egy 
prizmatikusan öntött opálzöld üveg-éket a vízszintes 
felső vezérsíkra függesztett nyilaknak kell hordozniuk. 
Itt lehetetlen a nehézkedést nem figyelembe venni, de 
hogy ezt mégis megkísérli Németh, mutatja, hogy a 
nagy kerületi kiterjedésű szobor végül is egyetlen tüs
keszerű alapponton nyugszik. És mutatja azt is, hogy a 
stabilitás-labilitás kettősség érzékeltetése legalább 
annyira szobrászi alapkérdés számára, mint a faktúra, 
vagy az anyagkombinációk kérdése.

Az Északi oldal (2001) rendkívül finoman aszim
metrikussá tett kompozíció, amiben ugyancsak a tartó 
és a befoglalt plasztikai egységek kapcsolódnak 
össze, de a Pókstratégiával ellentétben tökéletesen 
zárt rendszerben. Az aszimmetria vállalásával igen sű
rű belső súlypont-áthelyezéseket kell végrehajtania ah
hoz, hogy az egész végül is megnyugtatóan szilárd le
gyen. Németh az eredetileg mintázott, hengeres pálca
formákból szerveződő, talapzat nélkül karéjosan földre 
támaszkodó állványzatot bronzból öntötte ki, mintegy 
rögzítette, megszilárdította a sérülékenynek tetsző ke
rámiavázat. Ez az állványzat fogadja be és tartja alul, 
támasztja felül azt a homorú gömbszeletet, melynek 
belső oldalán (északi oldalán) élő moha tenyész. Egy
szerre nyugodt és nyugtalan ez a szerkezet, egyetlen 
páicaszakasz függőleges csak a műben, amelyben a 
diagonálisok és karéjos formák szinte kaotikus kapcso
latain keresztül hihetetlenül halványan, de mégis az 
egész szerkezetre érvényesen mutatkozik meg a rend 
kezdete. A Kettős játék (2001), a Tiltott történet (2000) 
és Az igazság képtelensége (2000) szolgálnak további 
bizonyítékokkal mindarra, amit a Pókstratégia és Észa
ki oldal megvilágítottak. Lendületes, tartást, függesz- 
tést megjelenítő, igen nyugtalan szobrok ezek, ame
lyeknek egyetlen nézetét sem tudjuk kizárólagosan fő
nézetnek tekinteni, körüljárásukra kényszerülünk és 
csak ebben az időbeli folyamatban rajzolódhat ki teljes 
mivoltában mindaz, ami plasztikai eseményként egy- 
egy munkában benne foglaltatik. Opálos üvegprizma, 
mint bentfoglalt forma éppúgy megtalálható a belső 
elemek között, mint az alig észrevehető üveg-nyílhegy 
egy stabilizált, de dőlése felől semmiféle kétséget nem 
támasztó elrugaszkodó bronzpálca rajzban. Sokértel
mű, egy-egy szegletükben bizonyos eklekticizmustól 
sem idegen szobrokat láttak Krakkóban. Nem a poszt
modern rideg eklektikája azonban az, ami olykor felsej
lik Németh Pál munkáiban. Sokkal inkább a minden le
hetséges esélyt tartalmazó káosz véletlenszerűségét 
korlátozó figyelem, koncentráció nyoma, ami -  ha elha
talmasodik -  akár meg is szüntetheti a káoszt.

Nádasi József
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Ifjúsági Ház -  Tavaszi Fesztivál 
2002. március 12.
Pege Aladár együttese és 
Bornemissza Mária jazz-koncertje

Bornemissza Mária — ének 
Pege Aladár — bőgő, basszusgitár 
Kollmann Gábor — alt szaxofon 
Pintér Zoltán — zongora 
Pusztai Csaba — dob

Nem akármilyen egymásra találás, bár a minap Kos- 
suth-díjjal kitüntetett 62 éves bőgővirtuóz és a pécsi 
énekesnő régóta ismerték egymást, sőt külön-külön 
egy műsorban is szerepeltek már, de ez volt az első 
közös fellépésük a pár nappal ezelőtti szekszárdi pre
mier után és a dunaújvárosi előtt.

Pege Aladár karrierje a hatvanas években indult, 
külföldön igazán 1970-től szerzett világhírnevet magá
nak a svájci Montreux-ben szerzett fesztiválszólista dí
jával, melyet itthon ugyanabban az évben a Montreux 
Inventions korszakos albuma követett. Az akkori idők 
legprogresszívebb jazzét játszotta olyan társakkal, 
mint Szakcsi Lakatos Béla, Lakatos Pecek Géza, Rá- 
duly Mihály, Németh János és Szabóky Márta. Akkori
ban nevezték el külhoni szakírók a nagybőgő Django 
Reinhardtjának, illetve Paganinijének. Itthon tényleg 
olyannak tartottuk, mint Amerikában a híres Mingus 
család fejét, Charles Mingus bőgőfejedelmet.

Bornemissza Mária énekesnő régóta közismert a 
Dél-Dunántúlon, de szerte az országban, így a fővá
rosban is jegyzik nevét. Szerepelt többek között Garay 
Attila, Szakcsi Lakatos Béla, Gallusz György, Zágon 
Iván, Oláh Kálmán, Vukán György és az amerikai Jeff- 
rey Hollander zongoristákkal. Meg olyan csapatokkal, 
mint Babos Gyula Saturnus együttese, a Szekszárdi 
Jazz Trió és Big Bánd, a Pécsi Jazz Quartet, a Bara
nya Big Bánd, a Benkó Dixieland Bánd és Kőszegi Im
re különféle formációi. Több európai országban is fellé
pett Jugoszláviától Dániáig. 1998-as Gershwin cente
náriumi lemeze (Echo, 1998/2), melyen a Trió Midnight 
(Oláh Kálmán, Egri János, Balázs Elemér) kísérte, je
lentős szakmai elismerést hozott számára. Jazz-scat 
énekesnőként általában standard témákra rögtönöz, 
nagyon érzi ezt az értelem nélküli szövegre -  ritmikus 
szótagokra improvizálást, amit a fekete jazzénekesnő- 
kéhez hasonlóan magas színvonalon produkál. így ta
lán nem véletlen, hogy megtelt az Ifjúsági Ház színház- 
terme, régen voltak ennyien jazzkoncerten.

A kétrészes műsort Pege jazzrockos basszusgitár- 
riffel indította -  az első 50 percben végig ezen az elekt
romos hangszeren játszott. Az egyszerű, de hatásos 
szaxofontéma után máris beindult a jazzmuzsika lé
nyege, a rögtönzés, a rézfúvóst az elektromos zongo
ra követte. Egy ritmusváltós belassítós középrész 
összekötő után nagy öregünk is elgurított egy szólót, a 
dob is kapott egy kör lehetőséget. Az ilyen közönség
barát rockos jazz mindig jó indítás. Jöhetett a szvinge- 
lősdi, bár a második és a többi darab közül is néhány 
deja vu érzetet keltett bennem sablonos témáival, s a 
hasonlóképp nem sok eredetiséget tükröző megoldá
saival, kicsit vendéglátós zenére emlékeztetett, Pege 
alápörgetett basszusfutamai ellenére is. A szvingelés a 
múlt század első évtizedei óta jellemző sajátossága a 
jazznek, többrétegű ritmikai folyamatként funkcionál, 
máig érvényes tanulságokkal. Pege nagyon érzi, érti 
és élvezi ezt a fajta zenélést. Aztán váltásként egy kel
lemes középtempós latinjazz (bossanova) jött, szép 
húzotthangú basszusdallammal, kettőshangokkal, egy- 
egy virtuóz futammal feldobva. A finom témát a szaxo
fon vitte, de a zongora is kellemes lagymatag bárzenét

nyomott. Szerencsére aztán Bornemissza Mária fel
dobta a hangulatot a Satin Dőli Duke Ellington-stan- 
dard-del, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holi- 
day, vagy akár Dinah Washington is megirigyelhette 
volna azt a ritka jó scattelős improvizációt, melyet hol 
mélyen búgva, hol rekedtes hangon adott elő, de a ma
gas hangok is szépen kijöttek. A zenekart is teljesen 
felvillanyozta, jókat szvingeltek, bejöttek a szólók, az 
off beates hangsúlyozások, kiállások, mint a nagy
könyvben. Jerome Kern All the Things You Are örök
zöld balladáját csöppnyi díszítésekkel, finom előadás
móddal, biztosan kiénekelt hangokkal, teljes átéléssel

adta elő. Gershwin ütemes 
szvingelós It's Wonderful-ját 
a finomtól a teljes beindulásig 
jó dinamikai fokozással, hajlí- 
tásokkal, csúszkálásokkal adta 
elő, a scat-rögtönzés hangterjedel
mi váltásait még hangutánzásokkal is 
feldobta. Aztán újra zenekari darab, egy 
dallamos popjazz perfekt szólókkal, majd végre egy 
hard boposan zaklatott modern szving, Charlie Parke
res beütésű szaxofonszólóval, a breakek után dobszó
lóval. Az első rész végére egy összetett kompozíciót 
tartogattak: modern jazzindítás, némi jazzrockos fúzió
val, basszusimprovizációval, aztán az „Édesanyám ró
zsafája, én voltam a legszebb lánya..." (nem a Bartók 
Magyar képekből ismert változat) magyar népdalmotí
vumból felépített közjáték, szinte kamarazeneszerűen, 
majd újra jazz, a jazzrockos riff átvezet dobszólóba, na 
erre is rá lehet fogni, hogy crossover...

A második részben Pege végig akusztikus nagybő
gőn játszott, jobb és változatosabb is volt az egész. 
Természetesen szvingelós darabbal indítottak, dombo
rított is az öreg nagy bőgőfutamokkal, zongorával 
együtt improvizálással, s mindezt lazán, könnyedén. 
Mint a következő szvingmesterben is, ahol Pege pen
ge kezdésből hatalmas improvizációkat nyomott le, bár 
itt is bejött a „hallottam már valahol” érzet. Aztán egy 
elég unalmas, sablonos szám sikeredett bőgőszóló 
dallamokkal, a szokásos futamokkal, két-három húros 
akkordszerű megszólalással, de kissé kiürült jazznek 
tűnt. Épp jókor érkezett tehát ismét Bornemissza Má
ria, aki Tavaszi Fesztivál lévén érdekes fordulatként 
scatének-szólót engedett el, a capella: a Tavaszi szél 
népdal első sorainak végén a „virágomra” elkezdett 
jazzesen hajlítani, majd át is váltott jazzrögtönzésre. 
Ebből egy klasszikus Grieg-témára, és újra jazzre, köz
ben ismét a Tavaszi szél, csak ezúttal gyorsabb tempó
ban, magasabb fekvésben, ezt pedig a Glory, Glory

Hallelujah spirituálé részlete váltotta. Egyéb népdalok
ból, standardekből kiragadott pillanatnyi részek, Berns- 
tein West Side Story Tonight darabkája, majd ismét a 
Tavaszi szél, crossoveres módon áthágva a műfaji ha
tárokat, egybegyúrva a népdalt a komolyzenei, 
könnyűzenei, musical, jazz és egyéb témákkal, tempós 
előadásban, a frazeológiára koncentrálva. Bíz’ Isten 
különleges produkció volt, de még finomítani, csiszolni 
kellene, az egyes elemekből a másikba átmeneteket 
tökéletesen kidolgozni, mert így a teljes spontaneitás 
miatt néha kicsit öncélú dudorászásnak hatott, és nem 
állt össze az egyes részeket szervesen összefűző egy
séges anyaggá. Talán nem lett volna baj, ha a zené
szek is bekapcsolódtak volna. Gershwin Summertime 
örökzöldjét viszont Pegéékkel énekelte, de nem a 
Porgy és Bessben és a lemezén ismert módon, nem 
balladaként, kötetlenül, lassan, hanem jazzrockban, 
határozott, kemény stílusban, felpörgetett ritmusban, 
több zenekari betéttel, hangszerszólókkal adták elő. A 
zenei érdekességet a számban elhelyezett szvingbe- 
tét, és a scat improvizáció adta, az összekötő részek, 
témák jazzrockban szóltak. Érdekes ritmikai bontás ez, 
a hangszerelő Pege érdeme a szám ilyetén megújítá
sa. Az énekesnő itt is megfelelő dinamikai finomságok
kal és kitűnő improvizációkkal rukkolt elő. Két latinjazz 
jött ezután, egy szvingelós szamba popjazz ízekkel, 
hosszú dallamos szaxofontémával. Majd vonóval ját

szott szimfonikus hatású jól bevált jazzes 
harmóniákra épülő bevezetőből egy 

bossanova kerekedett ki piccicato- 
arco váltogatással, nagy bőgő- 

szólóval, mesteri dinamikai 
váltásokkal. A finom zongora
szóló alatt a bőgő is csúszta
tott hangokkal operált, majd 
bőgő-szaxofon unisonozás, 
ilyen egy tényleg jól felépí
tett szám. Utolsóként a bőgő 

indított egy gyors tempójú 
modern szvingkompozíciót, a 

szaxofon téma alatt beindulós 
sétáló basszusfutamokkal, dob-cin 

sertepertével, kicsit disszonáns hang
sorú -  de csak annyira, hogy ne forduljon 

le a székről a nagyérdemű -  szaxofon rögtönzés
sel. A zongora a szólójában breakeket is bevariált, ki is 
állt a zenekar, hogy aztán kontrasztként újból beindul
hassanak. A végére mindent beleadtak: virtuóz nagy- 
bögőrögtönzés, gyors futamok, breakbe ütött kettős
hangok, dallam és alaphang együttes pengetés, nagy 
dobszóló, fergeteges záródarab. Nem is engedték el 
őket ráadás nélkül: a jazzbluesos közönségbarát dara
bot a szaxofon vitte. Hiába, no, a ritmikus blues mindig 
népszerű, lehet benne közérthető improvizációkat 
nyomni. Egyszerű feladat, némi zenei poénnal rögtön 
ölő, bármennyire is hatásvadász dolog...

Pege Aladár sokadik együttese fiatal kísérőivel 
azért nem olyan reveláció, mint a korábbiak. Jó muzsi
kusok, sokat tudnak a jazzról, de valahogy nem hatot
tak igazán átütóen. Kicsit langyos ez a zene, a 60-as 
70-es évek progresszív, néhol free-be hajló jazzmuzsi- 
kájával szemben a bőgő mestere könnyedebbre vál
tott: a popjazz (smouthjazz), a majdnem szalonjazz fe
lé ment el. Mintha egy jazzbárban épp vacsorázó vagy 
szórakozó vendégeket kellene kielégíteni lágy latinnal, 
jazzrockkal. Lehet, hogy ma ez a mainstream? Bár a 
közönség a popularitást folyamatos hálás tapssal jutal
mazta. Tán azért, hogy nem kellett elmélyülnie, elgon
dolkodnia, könnyen befogadható zenét kapott. Hang
szervirtuózunk jelezte is öregurasan, hogy kétszer 
egyórányi „Zene mindenkinek" (Music Fór Every- 
body)... -  című új lemeze anyagát játssza többnyire.

Folytatás a 29. oldalon
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URANIA
-  méltó régi nagy 
híréhez
A majd háromnegyed évszázados épület a Bauhaus 
szinte egyedülálló reprezentánsa, s bár nem hirdeti 
emléktábla, illik tudni, hogy 1965 novemberében in
nen, az (akkor még Petőfi nevű) Uránia moziból indult 
egykor útjára a Magyar Játékfilmszemle.

Történt egy és más, míg végül az üzemeltető 
2000-től a Pécs TV lett. Azóta szép lassan megújult a 
vizesblokk, áthúzták, kényelmesebbé tették a széke
ket, és a 63%-ban európai filmeket bemutató filmszín
ház mára már az Art-mozi hálózat tagja. Működését 
némileg támogatja az önkormányzat, de mondhatni 
önellátó.

Sikerét mutatják az időnkénti telt házas vetítések, 
amikor közel ötszázan ülnek a sötétben önfeledten, 
és utóbb a felújításhoz kapcsolódó Székfoglaló, mely
nek keretében sokan akadtak, akik szívesen olvassák 
majd, szerény adományuk ellentételezéseként a szá
mukra becses nevet vagy feliratot a mozi előterében 
kiállított tablón. (Kár, hogy sajnálatos tapasztalatok 
szerint még a számokat is leszedik a székekről szuve
nírnek, különben a székekre csavarozhatták volna a 
kis táblácskákat.)

A hagyományos mozizás híveként mindenféle fil
met játszó, ám sajnálatos módon egyetlen termes 
Uránia az ebből adódó helyproblémát időbeli sávokkal 
igyekszik megoldani. Különösen jó kapcsolat alakult ki 
az óvodákkal, általános iskolákkal és gimnáziumok
kal, amelyek rendszeresen igényelnek egy-egy tan
tervhez kapcsolódó matinét. Ezenkívül kizárólag a ki
sebbeké a mesefilmek, gyerek- és ifjúsági filmek 16 
órai előadása, amelyekre 14 éven aluliaknak még 
mindig csak 450 Ft-ba kerül a jegy. (Ez az összeg az 
Apolló és a Park mozikban, már évekkel ezelőtti bezá
rásuk idején az egységes helyár volt.) A további idő
beosztás: 18 óra -  igényes filmek, 20 óra -  kevésbé 
igényes filmek, 22 óra -  egyetemi filmklubok (jelenleg: 
a jogi, a közgazdaságtudományi és az. orvosi kar, va
lamint a FEEFI klubjai).

Meg kell említeni, hogy itt működik dr. Stark And
rás több mint húsz évre visszatekintő klubja, és a Ba
ranya Megyei Drogambulanciát vezető dr. Szeme- 
lyácz János irányítása alatt létezik egy, kifejezetten a 
középiskolásokat célzó Különc filmklub is.

Fontos, hogy a klubok mindegyike nyitott, zömük 
olcsóbban biztosít szórakozást a tagok számára.

A mozgóképszínház kulturális tevékenysége 
azonban jóval sokrétűbb annál, hogysem egyszerűen 
csak filmeket mutatna be. Az egyre szaporodó külön
böző filmnapok, filmhetek és a mind jobban szervezett 
közönségtalálkozók (Vakvagányok, Sacra Corona, 
Macerás ügyek, Moszkva tér, Csocsó) kifejezetten fil
mes rendezvényein kívül két ízben tartott már itt 
Csendes-Ülős koncertet a Kispál és a Borz, no meg 
volt egy Uránium Parti. A drogellenes világnap alkal
mával pedig koncert, irodalmi összeállítás énekben és 
prózában, Lovasi András dalainak és Flinter képregé
nyeinek dedikációja, teakóstoló és beszélgetések.

Az intézményben rendezte évi két-három találko
zója egyikét szeptemberben a Magyar Filmbarátok 
Szövetsége, melynek következtében bárki ingyen mo
zizhatott végig egy három napon át tartó, eklektikus 
válogatást, miközben jelen volt Báron György, Bikácsy 
Gergely. A Jancsó Miklós 80. születésnapját követő

estén maga a mester, aki a közönségnek kívánt jó 
egészséget és hosszú életet.

A mozi Pécsi Országos Színházi Találkozó filmes 
programjának lebonyolítójaként bemutatta a Hotel 
Splendide című angol filmet, amelyet Pados Gyula, az 
alkotás operatőre ajánlott az egybegyűlteknek (a köl
tői alkotás azóta sem volt látható máshol Magyaror
szágon), és 1958-tól napjainkig ívelő válogatást adott 
a Színház- és Filmművészeti Főiskola, illetve Egye
tem vizsgafilmjeiből.

A POSZT idején -  sajátos kezdeményezésként -  
Arató Zsófia életteli, aranysárga festményei is a falak
ra kerültek, majd a fiatal művészek napján egy érde
kes installációval egészült ki a tárlat, melynek nyomán 
azóta megvalósult Bagossy Levente míves plakátkiál
lítása (annak apropóján, hogy ő tervezte az előző film
szemle végül el nem fogadott celluloidszárnyas-em- 
berét), míg mostanában az Alliance Francaise gyer- 
mekrajz-pályázatának kiállítása fejeződik be.

Sorolhatnám a múlt eseményeit, de tekintsünk in
kább a jövőbe. Ezúttal ugyan hivatalos, utazó cirkusz
ként, de immár harmadik alkalommal lesz válogatás a 
Magyar Filmszemle éves terméséből, két beszélge
téssel. Negyedszerre lesz Frankofón filméjszaka és 
Francia filmnapok (melyek mellett további előadások
kal népszerűsíti a francia filmeket az Alliance Francai
se együttműködésével a közelmúltban kezdődött, El
veszett illúziók című sorozat), másodszorra lesz Né
met filmhét. Idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy ve
títésre kerüljön egy blokk a budapesti Titanic nemzet
közi filmfesztivál anyagából, és lesznek uniós, új 
szemléletet jelentő német dokumentumfilmek is, új
donságképpen. Folytatódik Clermont-Ferrand a híres 
rövidfilm-fesztiválján díjazott művek bemutatása, a

Az Uránia moziból indult egykor útjára 
a Magyar Játékfilmszemle

A Filmgyűrű-díjat 
a néhai Simó Sándor kapta

POSZT alkalmával pe
dig többek között a Ba
nán Klub rövidfilm-fesz- 
tiváljának nyertes alko
tásai lesznek majd lát
hatóak.

A Pécs TV és Pécsi 
Dohánygyár alapította 
Filmgyűrű-díj az Urániá
ban legnézettebb ma
gyar film producerének 
jár, ennek átadása egy
ben díszelőadás és kö
zönségtalálkozó is. Az 
idei nagy valószínűség
gel a Moszkva tér című filmért a közelmúltban elhunyt, 
kivételes rendező-tanárt, Simó Sándort illeti majd. 
(Tavaly, elsőként, Marosi György kapta a fehérarany 
ékszert, közreműködéséért a Jadviga párnája című 
munkában.)

A mozi vezetői ez évben újra pályáznak majd az 
„átkosban” belambériázott Gebauer- falfestmény hely
reállítására, amelyre eddig még nem sikerült pénzt 
szerezniük, továbbá szeretnék gázfűtésre korszerűsí
teni az épülettel egyidős, szénüzemű kazánfűtést és 
dolby digital-lal felváltani a dolby stereo hangrend- 
szert. Tervezik a régóta bevált nyugdíjasbérlet mellé 
egy újfajta ifjúsági bérlet kidolgozását.

Azokból, akik kedvvel szemlélik a filmekhez alka
lomszerűen (a pesti Művész mozihoz hasonlóan) ké-
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szülő dekorációkat, és akik szívesen böngésznek a 
lejárt, elvihető plakátok között egy-egy emlékezetes, 
kedves darab után, formálódik a törzsközönség. Rá a 
mozi valamennyire még a nyári üresjáratban is szá
míthat.

Feltéve, hogy a Kívánságláda egy év alatt össze
gyűlt kérései alapján (persze megszerezhetőség és 
joglejárati idő függvényében olyan, úgynevezett kult- 
filmekből, amilyen például a Macska-jaj, az Ötödik 
elem vagy a Mátrix) állítja össze szünidei kínálatát. 
(Köszönet a mozit vezető Schaffler Saroltának az in
formációkért.)

V. Laterna Magyar 
Filmhét
Közhely, hogy a művészetek közül, természetéből 
adódóan a film kötődik a legjobban az időhöz, hely és 
egyén, társadalom és történelem idejéhez egyaránt. 
Gazdag kutatási terület a film a történészek (és az 
antropológusok) számára is, és nem csak a régi hír
adók, a dokumentumfilmek és a (kosztümös) történel
mi játékfilmek, hanem minden film, mert bárhogy is tö
rekedjenek az alkotók elemelni a valóságtól, az elme
sélt történetek mögött vagy előtt mindegyiken óhatat
lanul ott a történeti kor rajzolata, amelyben készült.

De milyen szempontok alapján választható el 
egyáltalán dokumentum és fikció? Mit jelent doku
mentálni valamit, illetve miként jellemez az adott kor
tól való elfordulás mértéke már eleve egy-egy kort? 
Hogyan élnek a filmen különböző korok egymás mel
lett? Efféle kérdéseket hozott elő a Laterna Magica 
Egyesület a mozgóképekből Személyes történelem 
címmel válogató, ötödik filmhete március 5-től 8-ig, 
amely idén először, akaratlan stílszerűséggel a ham
vába holt régészeti ásatásokkal szomszédos Ifjúsági 
Ház szocreál épületében kapott helyet.

Látható volt többek között Benjámin Meade, ame
rikai kísérleti filmes Surányi Andrással közösen jegy
zett, még félkész állapotban lévő, Vakvágány című, 
megrázó produkciója, amely családi filmfelvételek 
nyomába indulva térképezi fel lépésről lépésre (több 
szempontból vizsgálva magának a filmnyelvnek a ha
tárait is) egy bizonyos Lőcsei család tragédiáját, 
melynek feje a fáma szerint a második világháború 
utáni zsidó kárpótlási ügyeket nagyon humánus mó
don vezette, míg otthoni viszonyai azonban egyre job
ban eltorzultak. (Meade az egyetemen tartott, gyakor
lati kurzusának keretében, diákjai által készült négy 
rövidfilm is színesítette a kínálatot.) És további érde
kességként: a Filmművészeti Egyetem tavalyi évben 
végzett diákjainak vizsgamunkái, akiket vezető taná
ruk, a közelmúltban elhunyt nagyszerű rendező és 
producer a dokumentumfilm felé orientált; hét kis je
lentés, például egy erdőben élő, középkorú cigány 
párról (Kocsis Ágnes: Úgy volna, mint Sandokan), a 
városból kivonuló fiatalokról (Mátyássy Áron: Agyag
ba öntött forma) és a Sötét oldal című magyar film for
gatásáról (Galambos Attila: Inter- 
diktor).

A témába vágó régebbi és 
újabb alapfilmek (Fábri Zoltán:
Az ötödik pecsét, Grunwalsky 
Ferenc: Vörös Rekviem, Forgács 
Péter: A dunai-exodus stb.) sem

A vetítések után az alkotókkal 
találkoztak az érdeklődők.

Pl. Schilling Árpáddal.
FOTÓ: HEGEDŰS LINDA

maradtak közönség nélkül, de igazán nagy érdeklő
dés Jancsó legutóbbi munkáját (Utolsó Vacsora az 
Arabs Szürkénél) kísérte, amelynek áradó tanítása 
ötödszörre nézve talán még kimeríthetetlenebbnek 
tűnik, mint elsőre, no és a tavalyi, illetve az idei Ma
gyar Filmszemle olyan sikeres alkotásait, mint Sop- 
sits Árpád Torzók, Schilling Árpád Nexxt, Bodó Viktor 
Citromfej vagy Pálfi György Hukkle című filmje.

A vetítések után az alkotókkal (Jancsó Miklós, 
Grunwalsky Ferenc, Surányi András, Szemző Tibor, 
Schilling Árpád és sokan mások) következett egy- 
egy, többször késő éjszakába nyúló, filmesztéták által 
moderált beszélgetés, melyeken kívül Nagy András 
operatőr fotókiállítása kapcsolódott még a rendez
vényhez, ami a korábbiakkal ellentétben ezúttal végig 
egy helyszínen és minden eddiginél rövidebb ideig 
zajlott, de nagyon jó hangulatban és eredménnyel. A 
korlátozott lehetőségekhez jól alkalmazkodó egyesü
let ezúttal nem vállalt többet, mint amit lelkes újoncai 
segítségével könnyedén teljesíteni tudott.

Magányos hangok, 
szólamok
Akit elért a hír, hogy a Harmadik Színház március 27- 
én este ingyen levetíti TarrBéla legutóbbi, Werckme- 
ister harmóniák című világsikerét, azután pedig még 
a rendező maga is jelen lesz, a zsúfolásig megtelt 
nagyteremben tényleg nem mindennapi eseménynek 
lehetett részese, amelyhez hasonló már talán tíz éve 
nem volt. A magyar filmművészet utóbbi évtizedeinek 
kétségtelenül legeredetibb alkotója közönségtalálko
zót állítólag körülbelül ennyi idővel ezelőtt vállalt utol
jára.

Bár Tarr filmjeiről (például az őket a rajongásig 
szerető Susan Sonntag minden szakmai tekintélye, a 
legkülönbözőbb lapok vitacikkei és a Duna Televízió 
retrospektív összeállítása dacára is) itthon legalábbis 
bizonyosan kevesebb szó van, mint amennyit min
denképpen megérdemelnének, a 430 perces Sátán
tangó című opusról azért már szinte mindenki hallott. 
Mégis mekkora nehézségek árán, milyen siralmas 
anyagi körülmények között készült a Werckmeister 
harmóniák, amellyel a rendező következetes esztéti
kai bátorsága immár visszavonhatatlanul kiérdemelte 
a nemzetközi elismerést.

A néhány film egyike, amit ha egyszer megnéz az 
ember, nehezebben veszíti el a hitét önmagában, ha 
pedig újra megnéz, a kockák legtöbbjét nem felejti el. 
Amitől itthon leszünk a világban.

A rendezőn kívül az este vendége volt még Víg 
Mihály zeneszerző (akiben a Sátántangó főszereplő
jét is tisztelhetjük), valamint az „opponencia”: Bodó 
László, Tarnay László és Agárdi Péter egyetemi taná
rok.

Tarr Béla láthatólag sokat vár a közönségtől, aki 
sajnos gyenge, és lusta, és buta továbbgondolni a 
filmjeit. Teljes joggal szkeptikus a vele való találkozá

sokkal kapcsolatban, hiába kíváncsi ő 
egyéni, új és inspiratív meglátásokat je
lentő kérdésre, visszajelzésre, nézői vé
leményre, ilyen nem nagyon van. Tőle a 
publikum mindenesetre nagyon sok min
dent kapott, eleget talán még ahhoz is, 
hogy a Sátántangó egy majdani, Uránia- 
beli vetítése után, amelynek ötlete fel
merült a mostani beszélgetés alkalmá
val, legközelebb Tarr kedvére valóbban 
sikerülhessen viszonoznia.

Varga Károly

Bluest, popjazzt, latint, rockot, nyilván azt a repertoárt, 
melyet klubokban szokott. Saját szerzeményeket és 
hangszereléseket. Olyan jó átlagos szórakoztatózenei 
koncertet, aminek előadása azért időnként modoros
nak is hatott, melynek merevségét csak humora oldot
ta néha. Hangszertudása azért a régi, hisz a klasszikus 
zenében, népzenében, jazzben a legmagasabb fokon 
járatos, technikai virtuozitása, muzikalitása, szóliszti- 
kus basszusgitár illetve bőgőmegoldásai mutatták gé
niuszát, bár néha kissé fáradtnak tűnt, de tökéletes biz
tonsággal, s időnként felszabadultan, bravúros techni
kával játszott, tokkal, vonóval, vonó nélkül, ahogy kell.

Bornemissza Mária itthon tényleg egyedülálló az 
improvizatív scattelős műfajban, a standerdekre kitű
nően ráérezve énekelt, stílusosan improvizált, megle
pően széles hangterjedelemmel, biztonsággal. Belépé
sei mindig feldobták a leülöben lévő műsort. De a Ta
vaszi szélre alapozott szólóscat-egyveleg nem állt 
össze, a mintegy mozaikszerűen előadott részek ritkán 
harmonizáltak, a közös szálnak szánt népdalra felfűz
ve nem szervesült egésszé. A ma divatos crossover fú
ziós zenének megfelelés kényszere nem biztos hogy jó 
irány.

Koszits Attila

Múzeum Galéria 
2002. március 14 -  április 28. 
Kortárs japán kerámia 
ősi műhelyekből

Ichino Masahiko: 
Kosár vonalas motívummal

A kiállításhoz kapcsolódó első élményem a meglepe
tés. A tárlat szép kis katalógusát már néhány hete for
gatom, elolvastam az írottakat, nézegettem a fotókat, 
ízlelgettem a tárgyakat, megpróbáltam elképzelni őket 
„élőben”. Szerencsés vagyok, mert már sokszor, sok 
helyen találkoztam a kortárs japán kerámiaművészet 
alkotásaival, és a képekről visszanéző munkák vala
hogy ismerősnek tűntek nekem. Aztán elérkezett a ki
állítás rendezésének ideje és eljöttem megnézni az 
épülő kiállítást, gondolván -  haza érkezem. A terembe 
lépve azonban furcsa érzés kerített hatalmába: mintha 
a kelleténél néhány dioptriával erősebb szemüveget 
vettem volna fel véletlenül. Először minden tárgy na
gyobbnak tűnt, néhány laza, széles gesztussal meg
festett, pedig kisebbnek, mint ahogy elképzeltem. Meg
lepődtem a tévedésemen.

Tanítványaim az egyetemen tudják, hogy egyik 
vesszőparipám épp a művek megfelelő méretének, 
léptékének megérzése, megtalálása. Nem lehet bün
tetlenül a „kelleténél” nagyobb, vagy kisebb egy alko
tás anélkül, hogy üressé, vagy nevetségessé ne válna. 
Mi okozhatta akkor ezt a tévedésemet?

2002/2 echo 29



Nézzük meg jól ezeket a tárgyakat: többnyire na
gyon egyszerű, összefogott, kiérlelt, lecsiszolódott for
mák. Monumentálisak. A monumentalitásnak pedig 
semmi köze a mérethez.

Ezek az alkotások lehetnének tízcentisek, vagy 
akár félméteresek. Mindegy.

Szembetűnő, hogy a tárlat edényeket sorakoztat 
fel. A távol-keleti kultúra és esztétika köztudottan más 
gyökerekből táplálkozik, mint az európai. Az edények 
szerepe és megítélése is más. A japán kultúrában a 
képző- és iparművészet nem válik szét olyan mester
ségesen, mint a miénkben. Egy edény -  túl a haszná
lati értékén -  ugyanúgy képviselheti a legmagasabb 
esztétikai, művészeti értéket, mint más, úgynevezett 
magas művészeti alkotás.

Az edények szépségideálja is más, mint nálunk: a 
repedezett szeladon máz -  aminek itt most néhány 
szép, kékes változatát láthatjuk -  a vastagon megfolyt 
máz, a gesztus-festés ecsetnyomai, a kemencetérben 
uralkodó viszonyok, a tűz lenyomatai, a hosszú égeté
si folyamat alatt mázzá lett fahamu lecsapódása, csor- 
gása az edény oldalán mind-mind sajátos vizuális él
ményt ad. (Hasonló esztétikai rendet az európai népek 
népművészetében érhetünk tetten, így a magyar népi 
fazekasságban is, amikor például a kemencetér jobb 
helykihasználása érdekében a kályhacsempéket és 
nagy tálakat élükre állítva tették a kemencébe, ahol a 
hőmérséklet hatására a megolvadt ólommáz a festett 
díszítéssel együtt megfolyt, elmozdult, ám ez nem za
vart senkit sem.). A népszerű japán anagama kemence 
-  szerkezetét tekintve az egyik legegyszerűbb, leg
ősibb kemence, mondhatnánk, semmi különös. Viszont 
fát és emberi munkát nem kímélve három-négy napig 
fűtik. Ez látszólag teljesen felesleges. (A magyar faze
kas általában egy napig égeti kemencéjét.) A hosszú 
égetés azonban megváltoztatja a tárgyak minőségét, 
amelyek csak ily módon nyerhetik el végső megjelené
süket.

A XX. század derekától a magyar népi fazekasság 
teljesen elveszítette talaját. Az általa képviselt vizuális 
nyelv hagyományai a szerepét átvevő, kialakuló gyár
iparban folytathatatlanokká váltak. Ez részben az úgy
nevezett művészkerámiában bukkant fel újra és nyerte 
vissza létjogosultságát.

Mostanában divatos dolog multikulturalizmusról, 
globalizációról beszélni.

A kultúrák egymásra hatása persze nem új keletű 
dolog. Gondoljunk csak a selyemútra a középkorban. A 
kínai selyem motívumai felbukkannak a perzsa kerámi
án -  mellesleg Perzsiából viszik Kínába a kék-fehér 
porcelán festéséhez szükséges kobaltfestéket -  a per
zsa díszítmények mór közvetítéssel eljutnak Hispániá
ba, onnan pedig a maguk természetességével épülnek 
be az itáliai majolika mintái közé. Vagy említhetjük a 
barokk korból, a XIIV-XIIIV. század fordulójáról Erős 
Ágost szász választófejedelem híres, Kakiemon japán

Misaki Mitsukuni: Mázatlan edények

porcelánokból álló gyűjteményét, amely egyértelmű 
hatást gyakorolt az Európában akkor feltalált porcelán 
forma- és díszítménykincsére. Jól ismerjük J. F. Bött- 
ger alkimista történetét, akit Erős Ágost azért zárt be 
egy toronyba, hogy aranyat csináljon. Helyette megta
lálta az európai porcelán összetételét, amivel nem is 
tévedett olyan nagyot. Abban az időben a porcelán az 
arannyal egyenértékű volt.

A japán művészet egyértelmű és erős hatását ta
pasztalhattuk a XIX. század közepétől is az európai 
tárgykultúrára (különös tekintettel a francia és angol 
tárgykultúrára). Befolyása nyilvánvaló a szecesszió 
művészetére ugyanúgy, mint a XX. századi skandináv 
formatervezésre.

Mára valóban nyitottabbá vált a világ, mint valaha. 
Gyakori, hogy a művészek részt vesznek nemzetközi 
szimpóziumokon -  mint ahogy a kiállításon szereplő 
Kawaguchi Jun is dolgozott a siklósi Kerámia Alkotó
házban - , külföldön tanulnak, vagy tanítanak. A köl
csönhatások még természetesebbé váltak. Látni, meg
ismerni, megérteni és megszeretni más népek kultúrá
ját nagyon jó és kívánatos dolog. Vigyáznunk kell 
azonban arra,-hogy ne csak a felszínen evezzünk. Mert 
tartalom nélkül minden forma kiürül és megfordítva: a 
tartalomból kiindulva nem biztos, hogy ugyanahhoz a 
formához jutunk egy másik kultúrában.

Nagy Márta

....Az Orvoskaron most műtárgyak voltak a falakon,
szerették őket..."

Általános Orvostudományi Kar aula 
2002. március 1 9 - április 15.
A Pécsi Tudományegyetem Művé
szeti Kar hallgatóinak kiállítása

Ha a hegy nem megy 
Mohamedhez...

A város különböző pontjain egyre gyakoribb a Pécsi 
Tudományegyetem művészeti szakos hallgatóinak fel
bukkanása. Vannak természetesen helyek, ahol bemu
tatkoznak, és vannak, ahol nem. Előbbire példa az 
egyetem Ifjúság úti épületének aulája, ahol a kiállítások 
egyik célja a kapcsolatteremtés más karok hallgatóival, 
az „átjárhatóság” megteremtése, ahol együtt gondolko
dik természettudós, bölcsész és művész. De nem jut
nak el a munkák távolabbi rokonszakmákhoz. A Művé
szeti Kar festő és szobrász hallgatói az elmúlt hónap
ban az Általános Orvostudományi Kar körfolyosóján ál
lítottak ki. Egy kiállítás megrendezése ezen a helyen 
merész vállalkozás, hiszen a tér kínálta lehetőségek 
nem a legalkalmasabbak a munkák megszólaltatásá
hoz. Ennek ellenére harmincnégy alkotó vállalta a ka
landot. A kiállításhoz ötletet az adott, hogy az orvostan
hallgatók korábban bemutatták saját munkáikat ezen a 
helyen, sőt irodalmi tevékenységgel is büszkélkedhet
nek. Az alkotómunka öröme itt is motiválja a diákokat, 
az orvostanhallgatók is dolgoznak képzőművészeti al
kotásokon és verseket is írnak. Verseskötetük A hu
szonötödik órából címmel napvilágot is látott. És hogy 
mégse tűnjön tolakodásnak a bemutatkozás, néhány 
alkotó a versekhez készített illusztrációt, vagy éppen 
fordítva, versek születtek a képekhez, plasztikákhoz. 
Ez már önmagában is valamiféle sikernek könyvelhető 
el, ha találkozhat két gondolat, akár vers és kép formá-
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jában. De hogy valójában mit is jelent a siker, arról ta
lán a „célközönséget” kérdezhetnénk meg, amely jelen 
esetben meghatározható. Sok minden látható volt a 
térben, és sok minden „látszhatott volna” még, ugyan
is a kerengő okkersárga burkolatán nem minden alko
tás találta meg a legmegfelelőbb helyét. Néhány alko
tás nagyobb térigényt kívánt volna, egyes intim hangu
latú képek pedig elvesztek a térben. Arról nem is be
szélve, hogy a „folyosóhangulatban” az ember legtöbb
ször kényszeresen rohan, a képekre szánt ideje el
enyésző.

A Művészeti Kar kezdeményezése mindenesetre 
figyelemreméltó, ám a válogatás megfontoltabb is le
hetett volna. Létrejött egy anyag harmincnégy alkotó 
munkájából, ami kétségtelenül képviseli az intézményt, 
de feltétele a kiállításnak egyebekben nem volt, nem is 
válogatták szigorúan az anyagot. Ennek alapján el
mondható, hogy sokszínűség jellemzi a tárlatot anyag, 
műfaj, téma szerint egyaránt. A képek egy része váz
latnak tűnik, sok a bizonytalan elem a kompozíciókban. 
Ugyanakkor magabiztos, kiforrott alkotások is voltak, 
amelyek legyőzve a hely szellemét, hangulatot terem
tettek, olykor harsogtak is jelenlétükkel. A Művészeti 
Kar hallgatói mindenesetre kellő határozottsággal vál
lalják önmagukat, és fontosnak tartják a bemutatkozás 
lehetőségét, „házon” kívül is, alkotó párbeszédekben 
szóra bírva hallgatótársaikat. Fontos lehet ez, hisz a 
legtöbb esetben, ha körbejárjuk az egyetemi épülete
ket, tudósportrékkal, növényillusztrációkkal találkozunk 
az épületek folyosóin. Ami természetesen kétségtele
nül hasznos lehet, példa erre a biológia tanszék, ahol 
hallgatók tolonganak a tablók előtt.

Az Orvoskaron most műtárgyak voltak a falakon, 
szerették őket, jó volt a muzsikusokat, a Pavilon együt
test hallani, de hogy „Mohamed ment volna a hegy
hez”, azt még nem lehetne határozottan állítani.

Andricz Gabriella

Várostörténeti Múzeum 
2002. március 20 -  április 4.
Kiállítás a Roger-Violett Fotó
ügynökség képeiből

Párizs, egy évszázad fényképei

Párizs, egy évszázad fényképei címmel volt látható ki
állítás Pécsett, a Várostörténeti Múzeumban március 
20. és április 4. között a Roger-Violett Fotóügynökség 
képeiből. A Roger-Violett Fotóügynökség a világ egyik 
legrégebbi fényképtára, amelynek több millió felvétel
ből álló anyagából rendezett tárlat az 1867-től 1968-ig 
terjedő időszakot átfogva mutatta be Párizs sokszínű 
arcát: a mindennapokat, a történelmet, a művészete

ket, a szórakozást, a divatot és a világkiállításokat. A 
rendkívül jó színvonal bizonyára annak is köszönhető, 
hogy Franciaország a fotográfia egyik hazája. Hiszen 
olyanok dolgozták ki többek között alapjait, mint Niép- 
ce, aki már 1824 őszén sikeres kísérletet mondhatott 
magáénak a heliográfiával, vagy Daguerre, aki 1831- 
ben fedezte fel, hogy a jódgőzkezeléssel az ezüstle
mez fényérzékennyé tehető, s 1837-ben készítette el 
első sikeres dagerrotípiáját. Hippolyte Bayard nevéhez 
fűződik az az eljárás, amely közvetlenül, negatív köz- 
beiktatása nélkül volt képes pozitív papírképet előállí
tani Talbot kutatásainak nyilvánossá tételét megelőző
en. Az 1850-es években aztán már műtermek sokasá
ga nyílhatott meg Párizsban, majd a fotográfusok kime
részkedtek az utcákra, és hihetetlen bőséggel ontották 
a képeket.

A pécsi kiállítás felvételei többségében nem a mű
vészet körébe tartozó képeket foglalta magában, de et
től korántsem érdektelen anyaggal szembesülhettünk, 
varázslatos aura lengte körül a fotók jó részét. Tanya 
1939-ból Párizs belvárosában tehénnel és vödröt tartó 
nővel, tűz a Bon Marché áruházban 1915 novemberé
ben a kor mai szemmel elképesztő alkotásoknak tűnő 
tűzoltóautóival, bár a Carpeax kaszárnya 1909-es le
nyűgöző gépezetein ülő hegyes bajuszú tűzoltólegé
nyei még elvarázsoltabbak. Ám bajuszban a pálmát

mindenképpen az a rendőr viszi el, aki egy életnagysá
gú fotográfián volt látható a 10-es évekből, hiszen ba
jusza a kulcscsontjáig ért. Sok kép ábrázolta a párizsi 
utca élénk, árusokkal, újságosokkal, vásári birkózók
kal, kéményseprőkkel, árukihordókkal teli, nyüzsgő for
gatagát. A Bon Marché áruház szállítói 1900-ból nem 
mindennapos jelenségnek tűnnek, hiszen a macskakö
ves utcán gyönyörű hintók sokaságát láthattuk. Földön 
alvó szendvicsemberek, aztán ló vontatta hatalmas, 
zárt, kamionszerű, költözködés miatt bútorokkal telira
kott kocsi, amelyet szalmával tömtek ki, hogy elkerüljék 
a sérüléseket, fagylaltárus, akinek taligája fafogóján al
vó kisgyermek fekszik. Nem mindennapos látvány a 
pályaudvar épületének falán áttörő mozdony, amely 
fejre állt az egyemeletnyivel lejjebb lévő utca köveze
tén. Vagy a kackiás bajuszú virágárus költő, aki a XX. 
század küszöbén kötetekkel és papírhalmazokkal ve
szi magát körül, miközben pavilonja a költészeten kívül 
alapvetően virágokat kínál. Különös hangulatot áraszt 
a kutyamészárszék megnyitásáról készült felvétel, s 
még különösebbet a mészárszék a Bellechasse utcá
ban 1910-ből, ahol az épület homlokzatán sűrűn egy
más mellett sorakozó, lecsüngő tetemek alatt, véres 
köpenyű hentesek néznek büszkén a kamera lencséjé
be.

Egy a harmincas években készült fotón a bolhapi
ac tűnik elő, ahol kifeszített madzagon, csipeszekkel 
odacsippentett képek lógnak, békésen megférve egy
más mellett a Krisztus és az aktképek. Leírni lehetet
len, csak a fotográfia adhatja vissza annak a biciklire 
szerelt utcai söprőgépnek a hangulatát, amely a 10-es 
években tisztogatta Párizs utcáit és tereit, s hasonló a 
helyzet az ugyanebből a korból származó szemetesko
csival, amely leginkább harckocsira emlékeztet. Az 
1943-as, lóvontatású, kétszemélyes kocsi is különös 
darabja a közlekedési eszközök széles tárházának, s 
ebbe a körbe tartozik az a kerékpár-vontatású taxi, 
amelyből német katonák szállnak ki éppen. A gázhajtá
sú automobil, egykerekű, utánfutó hatalmas gáztartá
lyával és az abból kitekergő csöveivel idétlenségét te
kintve a Romániában tíz évvel ezelőtt látható hasonló 
szörnyszülött járművekhez hasonlítható.

Folytatás a 34. oldalon
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Pécsi Ifjúsági Ház 
2002. március 26.
Öregek Otthona 
15 éves jubileumi koncert

Tolom magam előtt 
az időt...

Tallián Rita -  ének 
Kálóczy Attila -  gitár 
Koszits Attila -  ének, gitár 
Lőrincz László -  dob 
Odrobina Tamás -  szaxofon, ének 
Sándor Péter -  basszusgitár 
Nagy Balázs -  szaxofon 
Csernák Zoltán -  szintetizátor

Vajon mi a titka, ha 15 évet megér egy művészcso
port? Az Öregek Otthona különös módon mindenfajta 
támogatás, komolyabb reklám nélkül fenn tudott ma
radni. Annak ellenére, vagy talán pont azért, hogy 
nem váltak részeivé sem a magas, sem a tömegkultú
rának, mára több generációnál ismertek, mint telthá
zas jubileumi koncertjük életkorilag szélsőséges kö
zönsége bizonyította. Mindig is megmaradtak under- 
ground szinten, s ettől igazán hiteles a produkciójuk, 
semmi művi, semmi megjátszott attitűd. Mindig is ta
láltak más művészeti ágakhoz kapcsolódási pontokat 
-  koncertplakátjaikat, saját kiadású hanghordozóik 
borítóit is maguk készítik - ,  nem véletlenül, hisz a ta
gok között Odrobina Tamás képzőművész (festő, fotó, 
videó) -tanár, intermédia specialista, Tallián Rita ipar
művészként alkotott egy ideig. Kálóczy Attila volt már 
fotós, keramikus, most „Felemás”-trafikos. Koszits At
tila újságíró, zenei szakíró, rádiós (zenei) szerkesztő, 
muzsikusként a jazztől a rockig többféle műfajban ját
szott. Sándor Péter civil pályafutása agykutató orvos
ként indult, Lőrincz László a Bóbita Bábszínház és a 
Pécsi Nemzeti Színház technikusaként dolgozott éve
kig, jelenleg a Decibel Stúdiót vezeti, több különböző 
stílusú zenekar ütőse. A korábban velük szerepeltek 
közül a már Németországban élő Farkas János neu
rológus orvos, aki elektronikus zenei lemezeket is ké
szít, Gáspár József fúvós- és táncházi zenekarokban, 
a Mecseki Free-ben, az Arco Trióban, bábszínházi da
rabok kísérőzenészeként is játszott. Az egy ideig Pé
csett dolgozó angol gyógypedagógus James IV. Fos- 
ter is dobosuk volt. Az állandó vendég-közreműködő 
Nagy Balázs korábban különböző pécsi, majd főváro
si jazzformációkból ismert, jelenleg is Budapesten él. 
A pár hónapja velük szereplő fiatal billentyűs, Csernák 
Zoltán is több formáció tagja. Nem véletlen tehát, 
hogy másként látják a világot, nem lehet leegyszerű
síteni holmi pop- vagy rockzenekar szintjére produkci
ójukat. Aki látta a tavalyi háromnapos Apolló-program- 
ban a mozivászon háttérre vetített korábbi videofelvé
teleikből és az élő koncert képeikből a helyszínen 
összemixelt multimédiás programjukat, tudatos kon
cepcióval találkozhatott. Hisz a társművészetek bevo
nása mindig is része volt műsoruknak, a kezdettől fog
va intermediális alkotások létrehozására törekedtek, a 
fellépéseiken a mondanivaló egyidejű zenei, szövegi, 
képi megjelenítésével. Rendszeres látványelemként 
használták pl. Gyenes Zsolt és Odrobina Tamás mű
vészdiáit, balettosokat szerepeltettek műsoraikban. 
Színházi és képzőművészeti akciókban is felbukkan
tak, pl. az emlékezetes Szükség+Oldás alternatív mű
vészeti hétvégén, 1992 őszén a Pécsi Kisszínházban:

Fantomfreud néven „Psychorgazmus” zenefoszlá
nyok címmel adtak elő tőlük teljesen szokatlan pro
dukciót -  korábban is szerepeltek néha Fantomfreud 
megkülönböztető néven pszichojazzt szolgáltatva, kí
sérleti, pszichedelekius jazz- és rockelemekkel átszőtt 
instrumentális elképzeléseik megvalósítására. A kö
vetkező évben a Szükség+Oldás II. alternatív artista 
hétközepe rendezvényen is felléptek a Dozsóban 
Greenaway filmek, Tresz Zsuzsa „Kinézeti bemutató", 
Gyimesi Ágnes „Nőmaniké-Ágens” performance-jei 
között az „Üvegcipőben a Titokzónában’’ dalestjükkel. 
Emlékezetes 1993-as fellépésük a Perem Galériában 
a Fiatal Fotóművészek Stúdiója Egyesület kiállításán 
(Gálos Viktor, Gyenes Zsolt, Klett Ibolya, Odrobina Ta
más), ahol zenéjükre Krausz Aliz és Kovács Martina 
adott elő balettperformance-t Tresz Zsuzsa (jelmez és 
díszlet) és Czakó Zsolt (látvány, fény) segítségével. A 
Pécsi Galériában is többször szerepeltek különböző 
összművészeti programokban. Egyéb fellépéseiken -  
JPTE mozi, Kazinczy, Kuba presszó, Mediterrán Klub, 
Panoráma, A Gyár, Rák, Plánét Pécs, egyetemi klu
bok (Műszaki Főiskola, Szenes stb.), Leőwey Gimná
zium nagyterem nemzetközi diákfesztivál, Ifjúsági 
Ház, Apáczai Nevelési Központ, jótékonysági est pé
csi zenekarokkal az „Értelmi fogyatékos gyermeke
kért” a Dozsóban, Cellárium stb. -  mindig találtak ap
ropót akcióikra: jelmezes fellépések, ördögszarvacs- 
kás „krampusz-est”, „ideológiamentes nőnapi bozót
tűz”, „környezetbarát 
földalatti barokk gála", 
stb. Nemcsak Pécsett, 
hanem Budapesten is 
többször szerepeltek: az 
Almássy téren az általuk 
szervezett Made in Sopi
anae Fesztiválon a Kis- 
pál és a Borz, a Millenni
umi Földalatti Vasútvo
nal, a Gruppensex és a 
Pál Utcai Fiúk társaságá
ban, Odrobina Tamás 
képzőművészeti és Gye
nes Zsolt fotókiállításá
val. A Saigon Rock Klub 
Indie 16 Fesztiválján, meg az első, 1993-as és a ’96- 
os óbudai Diákszigeten is ott voltak. Az ország legjobb 
e műfajú zenekaraival közösen léptek fel a Nyírségi 
Bősz Alternatív Napokon (Nyíregyháza, Sóstó-Erdei 
Szabadidőpark) is, Szigetváron az Eleven Sziget 
Fesztiválon, Balatonmagyaródon a Szervudsztok -  
zenés majálison, Mohácson...

Az Öregek Otthona stílusa alter-natívitás/naivitás 
tekintetében is eléggé egyedi, de a gyökereket tekint
ve a hatvanas évek második felétől találhatunk külho
ni előzményeket: Andy Warhol Exploding Plastic Ine- 
vitable multimédia show-ja és pop-art/avantgarde mű
vészköre, a Velvet Underground, Nico és Lou Reed, a 
hetvenes évek olyan artpunk előadói, mint Patti 
Smith, Iggy Pop, a Talking Heads, a Stranglers. A 
nyolcvanas évek new wave korszakából a B-52’s, a 
Joy Division, a Suicide/Alan Vega, a Cure, Nick Cave, 
de első albumuk kritikusa a Raincoats és a Red Cra- 
yola hatását is felfedezte. Nyilvánvaló a mai fúziós ze
nék: a jazz- és folkpunk, etnojazz, elektronikus műfa
jok stb. kezelése is. S az is, hogy ezek az együtte- 
sek/előadók a zenét egyéb művészi elképzeléseik 
(irodalom, színház, képzőművészetek stb.) eszköze
ként használták.

A hazai art rock kezdetek a hatvanas évek végé
től nyilvánvalóan a KEX-től, illetve vezéregyéniségük
től, a sokfajta művészeti ágat értő Baksa Soós János
tól vezethetők le. Az akkori neoavantgard-under-

ground ellenkulturális hatása is fontos (képzőművé
szetek, film, színház, irodalom): Erdély Miklós, Szent- 
jóby Tamás, Hajas Tibor, Tandori Dezső, Bálint István, 
Bódy Gábor tevékenysége, Galántai György balaton- 
boglári művészeti akciói, Halász Péter lakásszínháza 
stb. Aztán megjelentek az „Aczélkor” első földalatti 
magyar punkművészei, Molnár Gergely, Hegedűs Pé
ter (Peter Ogi), Najmányi László többágú művészi te
vékenységükkel (Donauer Videó Familie/Spions): 
színpadi jelenetek, kísérleti filmek/videók és a zene 
hatásmechanizmusait kombinálva dermesztő happe- 
ningjeiken. A Vágtázó Halottkémek szintén a hetve
nes évek vége felé jelentkezett sokkoló, ősi energiá
kat felszabadító attitűdjével. A nyolcvanas évek kez
detén indult új hullám vezéralakjai is képzőművész, 
színházi és filmes zenészek voltak, elég csak a Bizott
ság, az URH, a Kontroll Csoport, a Sziámi, az Európa 
Kiadó, vagy a Trabant zenekarokat említeni. Az un- 
dergroundba szoruló másképp gondolkodás azóta is 
példa nélküli ellenkulturális áramlatot eredményezett, 
erős hatású mozgalomként. Pécsre is rendszeresen 
jártak az említett formációk, de itt is jelentkeztek ha
sonló szellemiségű helyi művészcsoportok, így máig 
emlékezetes a P.U.F. (Pécsi Underground Fórum 
avagy Pál Utcai Fiúk, benne képzőművészek, költők, 
filmesek) kísérleti zenéje, sőt az abban szereplő Ká
lóczy Attila -  akinek otthona egy időben a pécsi föld
alatti művészélet egyik központjaként afféle la

kásszínházként is funkci
onált -  révén kapcsolódá
si pont is az Öregek Ott
honához. Az mindeneset
re megállapítható, hogy a 
200 km távolság elég volt 
ahhoz, hogy az alternatív 
kultúrában is döntő befo
lyású, fővárosra koncent
rálódott művészeti élet ne 
érvényesülhessen annyi
ra, ezért jöhetett létre itt 
délen valami sajátos.

Rátérve a közel kétórás 
jubileumi koncertre, a pá

lyafutást átölelő retrospektív válogatás mellett néhány 
új dal is elhangzott. A nyitó Dancing Bareíoot című 
Patti Smith feldolgozással az elődöknek adóztak, ha
tásos kezdésnek bizonyult a két énekhangra átírás és 
a fokozatos építkezés. A műsor további 20 száma 
mind saját szerzemény volt. Köztük a jellemző folkos 
beütésű dalaikból álló csoport érdekes ritmizálással, a 
hirtelen bepörgetett szúrós rövid gitárakkordokkal, a 
folkzenére, etnojazzre emlékeztető hangsúlyozások
kal, fúvósszólamokkal. Ilyen volt a Titokzóna és a bal
káni lüktetésű Kalandregény, jellegzetes folkrockos gi
társzólóval. Kár, hogy nem játszották el a 7/8-os Jaj
dalt, ami a végén felpörgetett páros ritmusú etnopunk- 
ba megy át, vagy a 3/4-es Bíborzöld graffitit, nyilván 
15 év termése nem fér bele egy koncertbe, viszont 
volt a dinamikai és ritmikai kontrasztokra épülő Kicsi 
Sátán (avagy Sátántangó), ami Mihalik Zsolt pécsi 
költő Weöresre című versére íródott.

Korábban is szereztek versekre dalokat, pl. a Két 
Ulrike Songot Garaczi László írta (Galántai György és 
Klaniczay Júlia Artpool Letters szamizdat folyóiratá
ban jelent meg). Az Új Symposionból is válogattak, a 
Terrormetró pedig Bada Dada és Dr. Máriás (Tudó
sok) szövege.

Egyszerű dallamok, erőteljes punkos ritmizálás és 
nem megszokott képi világú szövegek kontrasztja te
remtett feszültséget a Zárt Night, a Művészetek Háza, 
az Egy nő ketrecben, az új Pszichofittness és a fél
hangonként emelkedő harmóniamenet-témára épülő
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Az Öregek Otthona: Csernák Zoltán, Nagy Balázs, 
Tallián Rita, Koszits Attila, Lőrincz László, Odrobina 
Tamás, Kálóczy Attila és Sándor Péter

Present Perfect számokban. De a Pécsi Alkalmi Szín
házat vezető Hardy Péter vendégszereplését az It
tunk a híd alatt című dalban sem a véletlen hozta, ko
rábban a zenekar néhány tagja vele muzsikált a Bi
zonytalanság együttesben.

Az És..., meg a Post Restant -  ha a szokásos 
skatulyát használnánk -  a lírai artwave dalok közé tar
toznak, repertoárjuk gyöngyszemei. A finom szövetű 
lebegős hangkép és a melankolikus hangulatot árasz
tó zenei kifejezésmód mellett másságuk a szövegek
ben formálódik meg leginkább -  mondhatnánk ver
seknek is, de a zenével együtt kifejezőek igazán, mint 
egy filmben, beindulnak a képsorok.

Sokszor maga a cím is értelmezés kérdése. Intel
lektuális töltetű gondolati és képi váratlanságok, ab
szurd módon torzított, mégis pop-konkrétságú szö
vegtöredékek, posztmodern, szintetikus, szürreális
ironikus rétegek, filozofikus-metafizikus téridőutazás, 
sokszólamúan megszerkesztett zenei-indulati háló, 
fel-felbukkanó kulturális utalásokkal (Wim Wenders, 
Nick Cave, Lou Reed, Batman, Ingmar és Ingrid Berg- 
man, Freud, pszichológiai hivatkozások stb.) és némi 
polgárpukkasztással. Indulat, szenvedély, szex és 
szerelem, humor, késleltetés montázsként összeta
padva, egymással elkeveredve, sőt egymásba oltva 
közvetítenek az egész és a részpillanatok és azok 
megélései között.

A nem szokványos szövegek absztrakciója fokoz
za vagy ellenpontozza a zenei hatást, ami megannyi 
stíluselemből (minimál, főik, etno, jazz, rock, experi
mentális zene stb. -  a zenekar kitalálmánya: a föld
alatti barokk jó poén...) repetíciókkal születik meg. 
Módszerük a harmonikus részeket disszonanciával, il
letve a szépnek ható zenei megoldásokat a szöveg 
poénjaival kontrapontozni, netán giccsesbe hajló dal
lamokat is ugyanígy ellensúlyozni. A csavar az akár 
konzervatív füllel is befogadható, néha kifejezetten 
kellemes zenei formába csomagolt intellektuális mon
danivaló tálalása. Az egyszerű slágerszerkezettel 
operáló közönségkedvenc Tavasz van erre a legjobb 
példa. A Csillagokon járok felfogható akár jazzparódia-

ként is, improvizációkkal tűzdelt jó hangulatú kompo
zíció, szaxofonkacagásokkal:

Csillagokon járok (Odrobina Tamás)
Csillagokon járok és a beton az ég 
Angyalgarnitúra lohol nyomomban 
Pillants rám ez nekem elég 
Ki tesz egy lépést irányomban?

Édes kis ócska merész bújócska 
Érett gyümölcs koppan a kövön 
Kíváncsi megvetés szomorú mocska 
Kalandok unalma hamis öröm

A tükör melyet benőtt a pára 
Egy véletlenül megélt simogatás 
Mi jogosít fel egy éjszakára 
Megfakult arcok vagy valami más

Angyali „fasizmus" ó ez a ritmus 
Az utcán zajlik a hajnali tánc 
Árnyékra taposó szomorú rítus 
Lezser bánat letépett lánc

Most ő van előttem a köd utánam 
Megreked az éj sötét tömbje 
Fény, kuncogás, zene, áram 
Virradó lányok keringője 
Megrázó hajnali tánc...

Mindebbe belesűrítve az évezredes nagykultúra 
és a mai kor ahhoz mérten adott pillanatokhoz köthe
tő jelenségei, sokszor mélyen személyes jelleggel, 
politikamentes, avagy feletti művészetként, valóságos 
vagy virtuális szellemi és társadalmi igények megjele
nítésével, néha a görbe tükröt is felmutatva, az artisz- 
tikus törekvéseket és a neoprimitívizmust ütköztetve 
zenében és szövegben -  alternatív attitűddel. S min
dezt nem mereven kezelve, hanem teljes természe
tességgel interpretálva.

Az egykoron a Bárdos Deák Ági, Méhes Marietta 
vonalról rajtolt Tallián Rita vibrálóan szuggesztív 
egyéniség, hangja előnyére mélyült az idők folyamán, 
éneke, rapszerű szövegmondása remek ritmusérzék
kel párosul, direkte csúszkálós intonálása stílusos.

Duójuk Koszits Attila deklamálós, átütő erejű szöveg- 
mondós énekével erőssége a csapatnak. A dramati- 
kus előadásmódot jól váltogatják a „szimpla” ének
megoldásokkal, mikor mi kell a kívánt hatás elérésé
hez. A két énekhang külön-külön szólóban is süt, de a 
két személyiség együtt, egymásra rezonálva egészen 
új dimenziót nyit meg. Koszits egyéni gitárjátéka szé
les stílusismeretról tanúskodik, érezhetően letisztultak 
benne a különböző műfajok, melyekből kiindulva vá
laszt egyszerű, de feelinges megoldásokat, és ha kell 
a virtuozitás sem esik nehezére, szurkálós gitármeg
oldásai, improvizatív szólói sem a mindennap hallha
tó sablonok. Kálóczi Attila igazi színpadi jelenség, ki
tűnő ritmusgitáros, ő sem a sablonok embere, a tisz
tán csengő akkordok és szokatlan dallampárosítások 
mestere, aki korát meghazudtoló vitalitással lendíti be 
a bandát. Lőrincz László ha kell óramű pontossággal 
szolgáltatja a ritmust, de a gyorsulás-lassulás sem 
okoz gondot neki, ahogy a számokon belüli gyakori 
váltások sem. A zenekar e lá llásaihoz is biztos alap, 
dinamikai megoldásai a legkeményebb dobolástól a 
finom játékig példaszerűek, a modern groove-os tech
nika sem okoz gondot neki, mint a folkos, jazzes 
hangsúlyozások sem. A ritmusszekció másik tagja, 
Sándor Péter basszusgitáros a másik biztos pont, dal
lamos megoldásai, futamai élményszerűek, de a 
hangsúlyokra épülő egyszerű alaphangjátéka is na
gyon üt. Odrobina Tamás szaxofonjátéka a Pere Ubu 
és a Bizottságos Wahorn játékát idézi, mozgó intoná- 
lásaitól valami hihetetlen indie sound alakul ki. Nagy 
Balázs abszolút allround zenész, szaxofonozása nagy 
élmény, a fiatal hazai jazzmuzsikus generáció egyik 
legjobbja, de láthatóan jól érzi ezt a fajta alternatív 
muzsikát is, amelybe azért néha egészen free-be haj
ló szólókat is elereszt, mint pl. a Kicsi Sátánban. A 
mindössze 18 éves Csernák Zoltán billentyűs hang
szerén jól eltalált harmóniákkal, kitartott hangsző
nyeggel, s ha kellett általa kitalált hatásos dallamokkal 
illeszkedett az áthangszerelt számokba, vissza
visszaidézve a zenekar korai földalatti barokk stílusát.

Azért ennyi ideig az undergroundban megmarad
ni nagy szó. De talán épp emiatt váltak országosan is 
ismert kultuszzenekarrá, hogy nem adták fel elveiket. 
Megpróbáltak csak saját magukra támaszkodva önál
lóan és függetlenül működni, megtartva szellemi és 
művészi, zenei szabadságukat, pedig bizonyára ren
geteg lemondás árán tudták ezt a státust elérni. Nem 
a másik utat választották, mint a szintén 15 éves Kis- 
pál és a Borz, akik tudatosan végigjárták a fent felso
rolt fellépőhely-állomásokat, s aztán egyre feljebb lé
pegetve, ezt választották megélhetésnek, erre tették 
fel az életüket és bejött. Az Öregek Otthona számára 
a zenélés nem elsősorban egzisztenciális ügy -  nem 
ebből élnek - , hanem az önkifejezés szabadsága, 
tudni róluk, hogy nem is vállalnak el bármilyen felké
rést. Pécs művészeti életének egyik különleges szín
foltja a zenekar, egy olyan művészcsoport, mellyel a 
hivatalos kultúrpolitika nem is tud mit kezdeni, hová 
tenni műfajilag, intézményhez nem kötődnek, talán a 
képzőművészekéhez/szabadművészekéhez hasonlít
ható a helyzetük. Pedig talán a fentiekből érzékelhető 
jelentőségük, hogy a XX. század végének szellemi
zenei örökségét átmentették megújítva az új korba.

Péli Szilárd

Diszkográfia: -.Present perfect" M C 1991.
-  „Simple Future" MC 1994.
-  1987-2002" 2 CD 2002.
-  Space Öregek Otthona: „Kicsi Sátán"

(remix kollekció) multimédiás maxi-CD 2002.
Irodalom: -  Szónyei Tamás: Az új hullám évtizede II. 1992.

-  Rock Kódex zenei szakkatalógus 1994.
-  Zoltán János: Képes Pop-Rock Enciklopédia 1999.
-  cikkek: Dunántúli Napló és Új DN, Magyar Narancs, 

Indie 16, Pesti Műsor, Campus, Boulevard, Pécsi Extra
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Akadtak a kiállításon szép számmal neves szemé
lyiségekről készült totók is. Ilyen például de Gaulle tá
bornok végigvonulása a Champs-Elysées-n 1944. au
gusztus 26-án, vagy a művészek összejövetele a Für
ge Nyúlban, Pablo Picasso és Louis Aragon az 1949. 
május elsejei béketüntetésen, a Lumiére testvérekről 
készült fotográfia, Paul Valéry az íróasztalánál vagy 
Camus az Ostromállapot című darab próbáján. Ott állt 
előttünk Marguerite Duras 1955-ben, André Gide Gia- 
como Leopardi maszkjával, a szomorú tekintetű Marié 
Curie Iréné lányával, felsorakozik Jean Cocteau és a 
Hatok 1931-ből. Brigitte Bardot balett-táncosként billeg 
egy zongora tetején, Antoine de Saint-Exupéry pedig a 
Saint-Lazare pályaudvaron elegáns öltönyében úgy 
fest, mint egy próbababa.

Különös hangulatot árasztanak a világkiállításokról 
készült felvételek. Világkiállításokból ugyanis volt ép
pen elég Párizsban, hiszen az első 1867-ben nyílott 
meg III. Napóleon jelenlétében, majd az 1878-as pró
bálta meg feledtetni az 1870-es vereséget. Az 1889-es 
emlékeként maradt ránk az Eiffel-torony, ám a legfé
nyesebbnek mégis az 1900-as bizonyult. Az 1925-ös 
az iparművészetet és a modern művészeti ipar termé
keit állította középpontjába, az 1931-es a birodalmi 
fénykor tündöklését mutatta be, az utolsón, az 1937- 
esen pedig, mint azt az egyik felvétel szemléletesen 
mutatja is, farkasszemet néz egymással Németország 
és a Szovjetunió pavilonja, egyik tetején a birodalmi 
sassal, a másikén pedig Vera Ignatyeva Muhina monu
mentális szobrával, a Munkás és kolhozparasztnővel, 
amely erre az alkalomra készült. A képeken az ideigle
nesen felhúzott, pazar pavilonok láthatók, olyan külön
legességekkel, mint az 1900-as mesebeli építmény, az 
Elektromosság palotája.

Nyilvánvaló, hogy hasonló gazdagságú anyagot 
idehaza nemigen lehetne összeszedni, de azért szép 
számmal készültek errefelé is felvételek. A Várostörté
neti Múzeum például remek gyűjteménnyel rendelke
zik, képekkel és üvegnegatívokkal egyaránt. Kíváncsi
ak vagyunk arra, hogy ebben a gyönyörű, boltíves tér
ben, ahol a Párizs kiállítást megrendezték, mikor látha
tunk helyi anyagból kiállítást.

Cseri László

Művészetek Háza
2002. március 22 -  április 30.
Nagy Márta kiállítása 
a Víz világnapján

Gazdag szigetek

Nagy Márta Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész a 
komoly és kockázatokkal teli játék, a művészet műve
lésének folyamatában megtalálta azt az újabb kis szi
getet, szigetcsoportot, amelyeknek segítségével kezé
nek és fantáziájának leleményeit, műhelyének újabb 
termékeit felmutathatja. Tudtunk sokan a felfedező- 
utakról és a jelképkeresésnek korábbi kalandjairól, hi
szen kiállításai rendre szereznek meglepetéssel teli 
örömöt az érdeklődőknek, a magyar kerámiaművesség 
progresszív tendenciáit követőknek. Ebben a most 
meglelt és itt bemutatott szigetvilágban minden, ami 
néven nevezhető szobrászati felület, hajlat, vagy egy
más mellé rendelt forma, a titokzatos, olykor leplezet
len nőiesség fűszeres-frivol ízei idéződnek fel. Zamat
anyagai a könnyen adódó egyoldalúságoktól mentesek 
maradtak, aránnyal keverednek egymással és miköz
ben e szobrászi paradoxonokat bőven tartalmazó szi

Párizs 1910,... vagy talán 2002?
Egy fotó a „Párizs, egy évszázad fényképei” című 
kiállításról. Várostörténeti Múzeum, Pécs.

getcsoport földkéreg talapzatából, majd az atmoszférá
jából az érzékek mintát vesznek, egy pillanatra sem fe
ledhető: sem a szobrászi folyamat, sem a befogadása 
nem végezhető el a hagyományos értelemben vett ke
rámia dísztárgyak nyújtotta korábbi iskolákkal. Mert a 
szó legszorosabb értelmében vett formamegújításról 
van szó, olyan ötletekről, amelyek még fogalmi mivol
tukban sem sok kapaszkodót kínálnak, hiszen valójá
ban soha nem szigeteket, szigetcsoportot látunk, bár
mennyire is hasonló tárgyak vannak egymás mellé he
lyezve egy kiállításon. Ilyen munkákat még nem muta
tott be, bár anyaga a porcelán maradt. Ilyen mértékben 
nem szakadt el még Nagy Márta a tapasztalati való
ságtól, annak absztrakt geometrikus ismeretanyagától 
és érzéki forma-repertoire-jától. Láttunk már tőle nehe
zen értelmezhető közbevetéseket, tapasztaltuk, hogy 
miképpen hatnak a rátét textilszálak a mázas és má- 
zatlan porcelánfelületeken. De nem láttuk, hogy mikép
pen lehetséges beleszerkeszteni a szoborba és alkal
mas formák segítségével szinte kizárólagos jelentéssel 
felruházni a gravitációt. Ami, mint tapasztalat és elvont 
törvény, mindig is érdekes egy szobrászati mű értéke
lésében. Vagy úgy, hogy ellenállnak neki, vagy úgy, 
hogy semmibe veszik, de a nehézkedés megkerülhe
tetlenül tartalma egy épített vagy faragott plasztikai 
műnek. Nem mintha ez is egyoldalúan meghatározó 
volna Nagy Márta most kiállított munkáiban, hanem 
úgy, hogy a hullámokkal körülvett, folyvást épített óce
áni atollok -  apró korall állatkák visszamaradt kolóniá
jának kristállyá lett monumentális térszerkezete -  kép
zetei szoborszerű jelként, akár felfüggesztve is „szere
pelhetnek”. A látvány elemei függetlenedhetnek is egy
mástól. A rózsaszín „kis kráter” középpontja az óceáni 
vízszintesben csak csillapítja a hullámok minden irány
ból dübörgő ostromát, a hullámok megtörve grafikai
plasztikai jellé válva akár fekhetnek is a kráter térdhaj
latában. Habos, fehér, de porcelánból formált karika
ként viszont akár lóghat is e hullámtér sűrítménye a kis 
kráteren, mint kabát a fogason. A körkörös hullámkör
nyezet, a víz felszínére bukkanó korallvázak képtelenül 
tiszta színű építészete -  ha bármely formában átírják 
azokat, mint Nagy Márta tette -  felveheti a műtárgyak 
szokásos elhelyezésének bármely téri pozícióját. Fek- 
het, lóghat is. Viselkedhet műtárgyként.

Ennek a láthatatlan óceánokkal tagolt szigetvilág
nak egymástól elszigetelt kis terrénumain Nagy Márta 
meg tudta emelni emlékezési és asszociációs gyakor
latokra épített eddigi valóságértelmezésének szintjét. 
Valósága művi valóság persze és van benne játék is, 
mint a „régiekben”. De talált egy olyan metaforát (egy
szerűbben szólva voltak ötletei, amelyekhez ragaszko
dott, és szobrászi-szakmai következményeit is kimun
kálta), ami a „mese” folytatását a korábbi művek jelen
tésszintjeit meghaladó komplexitással teszi lehetővé. 
Megmaradtak a fehér és kék kilágyított színei, de nem 
maradtak meg az arany, az egyiptomi paszta anyagai, 
nem a prehisztorikus szabású babafejek és skatulyák. 
Maradt az architektonikus megoldások iránti vonzódás, 
de nem maradt meg a történelmies stilizálás. A termé
szet exteriőrjei vették át az építészet belső tereinek 
szerepét. Korábbi együtteseiben, tányérok közepére 
elrendezett csalafinta gyümölcseiben -  ma így látjuk 
ezt -  ott vannak a képzelet és érzékek szigeteinek kon
túrjai. Ezek is összetett formák, körkörös és tektonikus 
rendezettségűek, mint a nagy gyümölcsöstálak, vagy 
történeti terepasztalok és nekrologikus színezetű hajó
testek.

A titokzatos múlt most a tapasztalattal alátámasz
tott jövő és az álmok, a képzelet tágas horizontjával 
cserélt helyet. Úgy tetszik: túl vagyunk azon a korsza
kon, amelyben a múlttal történő együttműködést a kö
telező újraolvasások és javasolt idézetek beépítésének 
meg nem kerülhető kötelességként értékeltük. Jóleső 
az előre tekintés és a távoli szigetek szabadságának
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A Pécs-baranyai Művészek 
Társasága megalakulásáról 
és működéséről

Egy évtizede még a Képzőművészeti Szövetség terü
leti szervezete fogta össze e régió művészeit, szervez
te csoportos kiállításaikat, a kapcsolattartás és érdek- 
védelem szerve volt. Közös grafikai alkotóműhely, 
vendégszoba, saját könyvtár segítette munkájukat. A 
rendszerváltással az intézményi keretek is átalakultak. 
Az utódszervezet már nem funkcionált a többség meg
elégedésére, ezért ez év elején Pécs-baranyai Művé
szek Társasága néven új tömörülést hoztak létre. Tag
jai közé fogadnak a megyében élő minden Művészeti 
Alap-tagot (Magyar Alkotóművészek Országos Egye- 
sülete-tagot). Az egyesület elnökévé Colin Foster 
szobrászt választották. A vezetőség alelnökei Erdős 
János festőművész és Csille Márta textiltervező, a ve
zetőség tagjai H. Barakonyi Klára festőművész, Do-

A Pécs-baranyai Művészek Társasága kiállítást 
Zalaegerszegen a Művelődési Házban 
dr. Kunszt Márta, Pécs Város Önkormányzata 
Kulturális Bizottságának elnöke nyitotta meg

bány Sándor keramikus, Rigó István szobrász, Boda 
Péter keramikus. Az Ellenőrző Bizottság tagjai Soltra 
Elemér festőművész, Jegenyés János üvegtervező és 
Pinczehelyi Sándor grafikus. A jelenleg 58 taggal bíró 
szervezet működését, programjait a Pécsi Galéria és 
vezetője, Gamus Árpád támogatja, bonyolítja. Sokuk 
számára ezek a csoportos kiállítások jelentik a közön
ség elé kerülés szinte egyetlen lehetőségét, mivel az 
egyedi kiállításokhoz jutás most is nehéz. Ismét fel
élesztették a területi csoportos kiállítások gyakorlatát, s 
ennek vándoroltatását a Dél-Dunántúlon.

Elsőként a tagság csaknem teljes részvételével 
(47 művész) kiállítást küldtek Zalaegerszegre, amit a 
Művelődési Ház (az egykori zsinagóga) karzatán mű
ködő városi kiállítóteremben márc. 22-én este dr. 
Kunszt Márta, Pécs Város Önkormányzata Kulturális 
Bizottságának elnöke nyitott meg. Az eseményre Pécs
ről a Társaság szervezésében külön autóbusz vitte a 
kiállító művészek közül e látogatásra vállalkozókat és 
a hozzájuk csatlakozott érdeklődőket. Útba ejtve Ka
posvárott a Vaszary Képtárat, megtekintették az „I. 
Pannon Tárlatot”. „A hely, amit szeretek” témával meg
hirdetett, meghívásos kiállításon számos baranyai mű
vésznek (Lantos Ferenc, Bocz Gyula, Colin Foster, Er
dős János, Jegenyés János, Molnár Sándor, Trischler 
Ferenc, hogy csak néhányat említsünk) munkája sze
repelt. Az anyag kissé kinőtte már e szép képtárat, a 
zsúfoltság nem mindenütt hagyta szólni kellőképp a 
műveket. Különösen a grafikák és papírművészeti 
munkák tűntek számomra érdekesnek. E több megyé
ből küldött anyagban kortárs művészetünk útkeresése, 
trendjei és közöttük a baranyaiak által képviselt ízek 
még nyilvánvalóbbakká lettek. Egy gyors körülpillan- 
tással is felfedezhető volt a kifejezésmód és anyag- 
használat változatossága, amit az autonóm művészi 
kifejezésre használt, korábban elsősorban az iparmű
vészet területén alkalmazott anyagok: nemez, üveg 
szélesített. A szürrealisztikus, expresszív, groteszk fi- 
guralitás és a nonfiguratív irányzatok egyedi adaptá
ciói, agresszív installáció egymásmellettisége az utób
bi évtizedek vizuális kísérleteit és kifejezésmódját pro
longálta. Hiányoztak a vizualitás olyan meghatározó 
eszközeinek, mint a fotó és a kortárs sokszorosító, 
kommunikációs, manipuláló eszköz élményeit reflektá
ló művek, vagy a fiatal generációnál jelentkező vonzó
dás a „fekete” és monokróm dominanciájához és mé
retbeli agresszivitáshoz.

A kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban régiónk leg
jelentősebb kortárs művészeti magángyűjteményéből, 
dr. Merics Imre kollekciójából rendezett tárlaton is vé
gighaladva, örömmel fedeztük fel pécsi művészek

Nagy Márta: Eső után, 2000

előérzete. Nem váltott még léptéket, tárgyai a díszítő 
funkciót életünk mai rendjének megfelelően teljesítik.

A ciklusban feldolgozott ötlet intellektuális bonyo
lultsága nem tűnik fel, a kiállított munkákon mindent a 
szenzuális eredetiség és hatékonyság jellemez inkább 
és ez a tulajdonságuk illik is az előadott témákhoz. 
Ezért tűnnek könnyednek, maguktól értetődőnek. Mi
közben érzékiségük nem az óceáné és nem a termé
kenység szerveié. De mindegyikből van valami, hol 
mezítelenül, hol selyembe öltöztetve, nyersen vagy ba
busgatva. Van ebben a szerelmes anyagkezelésben 
kozmikusán erotikus vonás is, ami alighanem semmi 
egyébnek nem köszönhető, mint az anyagoknak és 
életnek a szeretetéből, a nő-alkotó speciális érzékeny
ségéből, ami persze speciális okosság is. Nem hagy 
szó nélkül semmit, ami az embert formálja, gyönyör
ködteti, hat rá, mélyre és távoli magasra vágyakozás
sal figyel és legyőzni sem restelli ezeket. Minden mun
kája a kézművesmesterjeleivel van tele, úgy azonban, 
hogy mintha némi lemondással, vagy aggodalommal fi
gyelné mindeddig rendelkezésére álló eszközeinek 
megbízhatóságát. A lépték, méret követeli még, hogy a 
kézművesség nyomai legyenek jelen, de anyaga a por
celán és a technológia a kézművességnek a követel
ményei felett is elvárnak döntéseket. A nagyipari tech
nológia és a porcelán nem tűrnek henyeséget sem a 
tervezésben, sem a kivitelezésben. Ezért tetszik figye- 
lemreméltóan eredetinek minden munkája, a szigetvi
lág maga és tartozékai, finom színezékei, mert meg 
tudták ragadni és tovább tudták vinni a kéz közvetlen
ségét, a mintázás esetlegességeit, a formajátékok 
személyességét, amelyek a legritkább esetben lehet
nek tartalmai a porcelán tárgyaknak. Hacsak nem iro- 
dalmias stilizációkról, matricákról vagy egyéb dekorok- 
ról beszélünk.

A Művészetek Háza, Molnár G. Judit jó érzékkel 
kérte fel Nagy Mártát ennek a kiállításnak a megrende
zésére a Víz világnapját megelőző hetekben, tudván, 
hogy ami viszonylagos rejtettségben létrejött a művész 
műhelyében, az feltétlenül kapcsolódhat a valamennyi
ünk számára jelentős akcióhoz. Miközben önértékével, 
alkalomtól függetlenül is tájékoztat a magyar kerámia- 
művesség egy friss, és mégis emlékezetes fordulatá
ról.

Nádasi József
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(Keserű Ilona, Gyarmathy Tihamér, Lantos Ferenc, 
GellérB. István, Kertészti Ágnes stb.) kvalitásos műve
it. A Baranyai Művészek Társasága kiránduló csapata 
ezután Bárdibükkön a tavaszi pompába öltözött park
kal övezett Üveges Alkotó-teleppel ismerkedett.

A zalaegerszegi kiállítás megnyitója (utazásunk 
végcélja) -  az elsietett szervezés következtében -  
meglehetősen „bensőségesre" sikeredett. Az esősre 
fordult, hideg, szeles időben és a megnyitó időpontjá
nak késői konkretizálása miatt nem volt érdemleges 
helyi részvétel, érdeklődő. A kiállítótér itt is kissé szű
kösnek bizonyult a felvonultatott anyagnak.

Tulajdonképpen a rendezőnek jelentett (egyébként 
jól megoldott) kihívást a képzőművészeti és dísztárgy, 
illetve plasztikaigényű iparművészeti anyag együttes 
szereplése. Ez utóbbiak méretük és sérülékenységük 
miatt kívántak más installálást. A zsűrimentesség kö
vetkeztében tartalmi, ízlésbeli válogatás nem rostálta 
meg a művészek által beadott, általában két-három 
munkát. Örvendetes a sokféle művészeti terület képvi
selőinek aktivitása, az anyag-, technikabeli és műfaji 
változatosság: ami viszont egy hatalmas művészeti 
szupermarketté varázsolta e bemutatót: a fotótól a tűz
zománcig, rozsdás vas-kompozíciótól Soltra Elemér 
reneszánsz festőknek -  motívumaik felhasználásával 
-  emléket állító bronz érméiig, Vata Enikő modern és 
ötletes színházi kosztümtervei, Kertészti Ágnes festett 
üvegtálai, Szabó János kifejező, festett faplasztikái, fi
gurális bronzszobrok és festmények, a nonfiguráció 
széles kínálata, változatos egymásmellettisége. Ezüst
szál beszövésű fali textil, Terényi Gyöngytől bőrmel
lény, Zsolnay gyári legharsányabb zöld eozin cifra-vá
za. Igen, ez mind Baranya! Korábbi munkáitól eltérő, 
erőteljes szín- és formavilágra váltott Erdős János. 
Nyári Zsolt Köldök-plasztikája, kőszobrai, Ernszt And
rás komputer-alkotta (?) apró motívumsorokból épülő, 
színelcsúsztatásokkal mégis személyessé tett szita

„...Majd azt, hogy ezt a teret miképpen lehetséges 
tömör plasztikai eseményekként értékelhető 

helyszínné, miképpen lehetséges az üres pince 
kapacitását telítetté tenni.” 

Rezsonya Katalin kiállítása a Parti Galériában.

nyomatai, Kuti László szépen megmunkált, karakteres, 
játékos kőszobrai élménytadóak sok más, itt a hely
szűke miatt nem felsorolható munkák között. Furcsa 
aktualitása van manapság -  úgy tűnik -  az ember/állat 
metamorfózisnak, vagy csak egy divatos toposz, amire 
mindkét kiállításon, más-más szobrásztól (Szatmári 
Juhos László, Soltra Gábor) láthattunk példát: tyúklá
bú, szárnyasféle átalakulásban megragadott nőalakot, 
egyébként (a kaposvárin) plasztikailag eléggé jól meg
oldott bronzszoborként.

Az irányzatok és szemléletmódok sokszínűsége, 
együtt szereplése nem elvetendő, ha kvalitásos. Ön
magukkal szemben igényesebbnek kell lennie a Pécs- 
baranyai Művészek Társaságának: akinek nincs éppen 
a kiállításra mobilizálható érett munkája, annak el kell 
tekintenie a részvételtől, vagy a Társaság mindenkori 
vezetőségének szelektáló véleménye a következőkben 
némiképp megszűrhetné a kiállításra kerülő anyagu
kat.

Mendöl Zsuzsanna

Parti Galéria 
2002. április 6-30.
Rezsonya Katalin kiállítása

Szélcsend
A fiatal szobrászművész kiállításának címe igen sokfé
leképpen érthető. Jól festi a művészetet körülvevő köz
állapotokat, a várakozás légkörét, az eldöntetlen esé
lyek sokaságát. De jelez egy meteorológiai helyzetet 
is, amelyben nem tudni még, hogy mikor, milyen irány
ból fog fújni a szél és, hogy milyen erővel. Egy a biztos 
csak, fel kell készülni rá, akármilyen illuzórikus ez a fel
készülés. Márpedig ez a készülődés különös magatar
tást kényszerít arra, aki így, ebben ismeri fel a helyze
tét. Olyan magatartást, mesterségesen kialakított álla
potot, amelyben önértékűvé, vagyis önmagára irányí
tottá válik a cselekvés, minden közvetett összefüggés 
értelmét veszti és rendkívül rövidre zárt lesz az eszköz 
és az eszközt használó kapcsolata. Spirituálisán külö
nös értelmet kap a „szélcsendes” helyzetet körülvevő 
végtelen számú esély, mert miközben gyakorlatilag 
nem számít semmi, ami külső körülmény, felértékelő
dik minden ami adott, ami van. Mert bármi bekövetkez
het, bármilyen formában és ezekre így felkészülni kép
telenség. Nagy belső világosság fénye kell az eldönt
hetetlen helyzetekben a kimozduláshoz. Hogy minden 
látható legyen, amit a szokványos félhomály köznapja
inkban egyébként akaratlanul is láthatatlanná tesz. 
Hátha akad elem, apró pont, kiszögellés, ami mikro- 
súlyként, fuvallatszerűen mégis elegendő lesz a tehe
tetlen, kiegyensúlyozott tömeget elmozdítani.

Mindezek leegyszerűsítő megállapítások. A figye
lem felkeltéséhez kell egy kis meghökkenés. A fénnyel 
átitatott, opálosan áttetsző papírcsövek a térben. Egy
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labirintus, aminek lehetséges haladási irányait csupa 
puha viszonylat határozza meg. Olyan kézműves mi
nőségek, amelyek a papírmerítés, magokkal, tűleve
lekkel bajlódás (bennfoglalás, papírba foglalás) intim 
résztevékenységeit monumentalizálják. Erőssé teszik 
a gyengét, keménnyé a puhát. Utat nyitnak, irányt 
szabnak. Miközben csak fényből, papírból, magokból 
és tűlevelekből vannak.

Tudjuk, a műalkotásokkal kapcsolatban nem feles
leges az előadás érdekessége, a megfejtés nem re
ménytelen izgalma. Társadalmon kívül senki nem él. 
És ha ez igaz, akkor az alapvető és olykor sarkosan el
lentétes magyarázatokra épülő választások (kis idő 
múlva kényszerek) képezik a kisebb léptékű döntések 
kereteit. így kerül tehát szembe a művész is a maga 
cselekvési terében hasonlóképpen poláros kihívások
kal. Mivel sodródjunk, haladjunk egy ütemben, minek 
álljunk élére, ha kell és mivel kerüljünk szembe, mivel 
küzdjünk meg? Esetleg: mit fogadjunk el a nagy, objek- 
tívnek mondott és akaratlanul is magukkal ragadó ten
denciákból és mit mindabból, ami mindezekkel ellenté
tes jellegű? Képszerűbben is fogalmazhatunk: köves
se, erősítse-e a kultúra embere a művészetnek fo
gyasztási luxuscikké válási folyamatát, tőkeakkumulá
ciós adottságait és (kulturális) politikai használhatósá
gát, így figyelembe véve valamely nagy, kollektív stílus 
feltételezett túlsúlyát, annak reményében alakítsa-e ki 
szerepét, vagy egy -  a művészetek alapvető hivatásá
tól ugyancsak nem elvonható, csak a sikerképességet 
kevésbé sürgető funkciót tegyen meg kiindulópontnak? 
Azt, hogy a kreatív megmozdulások mindenekelőtt és 
elsősorban a magában való és eredeti személyesség 
megjelenítésének adjanak esélyt. Ami, ha megvalósul, 
kisebb eséllyel számíthat arra, hogy a konvenciók nyel
vét jól beszélő „uralkodó” stílus elemévé válhat. Szá
míthat-e arra, hogy „nagyon” társadalomszolgáló lehet, 
vagy arra, hogy neki „csak” a „kisebb” szakmai elisme
rések kiváltságai jutnak, nem feltétlenül kapcsolódva 
piaci beérkezéssel. De lehet-e élni egyáltalán a társa
dalmon kívül? -  rejtőzik mégis a kérdés az előbbi állí
tásban. Mert aki annyira nem figyel a társas közleke
dés megegyezéseire, hogy annak szabályait akár sem
mibe is veszi, aki képes fenntartani magát az együtt
működés lehetőségét és kényszereit átlépve, látszólag 
akár társadalmon kívüli is lehet. De itt a bökkenő és itt 
hamis a sarkos szembeállítás. Társadalmi és történeti 
gyökerei vannak ugyanis az elemi, zsigeri gesztusok
nak, a belső és mélyen elrejtett tudattevékenységnek 
(léleknek), illetve az azokban eredő és tudattalannak 
mondott megnyilvánulásoknak is. Ezeknek kommuni
kációja követhetetlenebb kicsivel, mint a nagy, és meg
szilárdult kifejezési formációké, de differenciáltságuk 
érzékenyebben képezi le mindazt, ami személyhez kö
tődően érdekes. A ma emberének természete: megke
rülhetetlen történelme. Senki nem bátor már mondani, 
de a látszatok mégiscsak azt sugallják, hogy a ma mű
vészének megkerülhetetlen feladata pedig e természet 
karbantartása, az eszközök megújítása, a forgalomban 
lévő gondolatok revíziója, korrekciója.

Nagy a mozgás és formakeresés a fiatal művész, 
Rezsonya Katalin munkásságában. Három éve még 
mesteriskolás kőszobrot faragott, izgalmasan ferde 
plasztikai tengelyeket a nehézkedés függőlegesével 
ellenjegyezve, lényegében ősrégi plasztikai beidegző
désekből fakadó paradox állításokat jelenített meg. 
Egy évvel ezelőtt még a forma térbeli kiterülésének a 
kérdései jelentek meg a Parti Galéria kiállításán. A 
plasztikus tér folyamatosságának valószínűsítését köz
vetítő idézetek, lapos, kör alakú lapos kövek tették 
megfoghatóvá a kontinuumot. Ezek a kövek tökélete
sen formált sűrítményei voltak a végső értékeket meg
ragadni induló gondolkodás tisztaságot kereső kíván
csiságának. És spekulációk forrásai amennyiben anya
gok, súlyok, színek. Hiszen azt a rendet, amit alkotójuk

rájuk kényszerített, a kiállítás nézőjének magában újra 
kell teremteni, érteimét meg kell találni. Nem kis fel
adat, hogy miközben elegánsan formált plasztikai egy
ségek helyezkedtek el a földön, a falak felületén, a so
kaság és egyéniség beszédes kapcsolatrendszerét, a 
folyamatosságot ekképpen felszabdaló elme választá
sainak okát kell felidézni. Miképpen rajzolódik ki az ér
telem és miképpen található meg az ok? A Szélcsend 
kiállítása leckét ad mindazoknak, akik a művészi cse
lekvés aktuális körét nem csak a professzionális mun
kamegosztás hagyományozott területein kívánják 
meghatározni. Akik egységesebben, komplexebben 
gondolkodnak, a szakmai privilégiumokat érettnek ta
lálják az átértékelésre. A magyar művészet is egyre kö
zelebb kerül azokhoz a világszerte aktuálisnak tetsző 
problémákhoz, amelyekkel kapcsolatban mindeddig 
sok eredetiséggel, de nemegyszer gátlásokkal is telí
tett reflex-modernizációs válaszok születtek. Rezsonya 
Katalinban nyomát sem látni ennek. Megbízható rálá
tás, saját tapasztalat, szorgalommal alátámasztott szu
verenitás, amit a Szélcsend kiállítás egységes tere su
gall. Amely mindenekelőtt egy sokhagyományú kultu
rális pincének a terét követeli felmérni. Majd azt, hogy 
ezt a teret miképpen lehetséges tömör plasztikai ese
ményekként értékelhető helyszínné, miképpen lehet
séges az üres pince kapacitását telítetté tenni. Mégpe
dig a kemény és tömör plasztikai kifejezés eszközeinek 
igénybevételétől erősen tartózkodva. Minimális eszkö
zökkel. Olyanokkal, amelyek úgy hatnak, mint súlyok 
és tömegek, miközben nem súlyok és nem tömegek, 
hanem csak magukban való puha és érzelmes terek az 
eleve adott pince ugyancsak nem semleges terében. 
Kultúrák, civilizációk között megrajzolt elsősorban ér
zelmes, de érzékekre is erősen ható ív a kiállítás. Ma a 
magyar művészetnek már lehet figyelnie a könnyűsé
get és emelkedett, erkölcsi, lelki értékekben gazdag 
formákat.

Nádasi József

Általános Orvostudományi Kar aula 
2002. április 8.
Jassz koncert

Fellépők: DobShow, Alapi Jazz Bánd, Szörp, 
MuckShow, Babos Gyula és a Project Romani

Aki már töltött el Pécsett hosszabb időt, pontosan tud
ja, hogy a programok többnyire hektikusan, ha tetszik, 
hullámokban árasztják el a várost és csak a nyár köze
pén a meleg vagy az iskolai szünet teszi apályossá ezt 
a közeget. Megértem ezért, ha a szeptembertől júniu
sig tartó időszakot próbálják megtölteni piacképes kul
turális tartalommal. Tény, hogy egy egyetemi város a 
programszervezők álma, ahol a kereslet átlagon felül 
serkenti a kínálatot. Sőt az ilyen helyek a legalkalma
sabbak az új kezdeményezések kipróbálására, mint
egy kísérletezgetve lehet tervezni és bővíteni a kínála
ti skálát. Egyfelől homogén a közeg, így a korosztályi 
sajátosságot kihasználva -  aminek mozgatórugója a 
nyitottság, kíváncsiság -  bátran lehet kezdeményezni. 
Másfelől viszont nagyon is heterogén, hiszen különbö
ző érdeklődési körű fiatalt szippant be az egyetem. És 
akkor még nem szóltam az „őslakókról”, akik folyama
tosan itt élnek.

Adott tehát egy bázis, ahol a legkülönbözőbb ízlé
sek nyitják az ajtót a legkülönbözőbb kínálatnak és eb
be nagyon is belefér a jazz műfaja. Évek óta nagy vá
rakozással tekintünk a Pécsi Jazzfesztiválra. A legkü
lönbözőbb stílusirányzatokat felvonultató program

Folytatás a 38. oldalon

•  színvonalas kiszolgálás

•  különleges élelek

•  nemes korok

•  pezsgőkor

•  kóstoló a Pezsgóház íermékeikől

•  rendezvények lekonvolítása helvken* v
230 lóig
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összegzése és kivonata lehet annak, amit ma Magyar- 
országon jazznek nevezünk. Mindig voltak húzó nevek 
és olyan együttesek, előadók, akik a következő nemze
dék kiválóságaivá válhattak. Felüdülést jelent ma is a 
„vájtfülűek” és a műkedvelők számára, ha egy csokor
ban hallgathatja ezeket. Tudjuk, hogy nem kell tömeg- 
hisztériától tartania annak, aki belefog egy ilyen ren
dezvény szervezésébe, mégis érdemes kellő alázattal 
fordulni az éppen jelenlévő néhány száz érdeklődő fe
lé. S hogy ez -  ebben az esetben -  mennyire nem kö
vetkezett be, arról személyesen győződhettem meg.

A fesztivál alaphangulatát a várakozás adta meg. A 
gyér reklám ellenére is szép számmal gyűltek az ér
deklődők, akik az idő előrehaladtával meg is töltötték 
az aula nagy részét. Nem tudom, hogy a közönség
szám alakulásában mennyire és milyen szerepet ját
szott, hogy pont ekkor kezdődtek a Pécsi Egyetemi Na
pok rendezvényei is. Mindenesetre a felhajtás ott na
gyobb volt, s biztos vagyok abban is, hogy sokan in
kább a PEN programokat részesítették előnyben, mivel 
aznap ott is kiváló zenekarok léptek fel (pl. Kaláka, Kis- 
pál és a Borz, P.U.F.), amelyek a saját műfaji keretei
ken belül „ásznak” bizonyultak, míg mindezt a jazz- 
fesztivál némely fellépőjével kapcsolatban nem mond
hatjuk el.

A bejáratot gondosan őrizték: jegykiadók (én szám 
szerint ötöt láttam), őrzők-védők felügyelték a lézengő 
embereket, akik igyekeztek pontosabb információhoz 
jutni a kezdést illetően (köztük én is), mivel a plakáton 
meghirdetett „kapunyitás 18:00-tól” felirat eleve bizto
sított arról, hogy fogalmam se legyen a kezdésről, így 
már negyed hétkor a nézőtéren ültünk. A rutinosabbak 
eleve 8-ra jöttek, s bátran állítom, nem maradtak le 
semmiről. A műsor kezdetén derült ki, hogy a plakáton 
olvasható sorrend csupán felsorolása a résztvevőknek, 
s csak az igazán kitartóak részesülnek abban a kegy
ben, hogy Babos Gyulával egy légtérben legyenek. 
Nem a zenekarok rovására írom, hogy majd’ másfél 
órás átállási időt kellett végigülnöm, és vizezett sört in
nom ahhoz, hogy eljussunk az instrumentális rocktól (!) 
az acid jazzig. A közönség türelme határtalan volt, ta
lán túlságosan is. Némán várakoztunk, miközben leg
szívesebben már füttyszóval hasítottam volna félbe a 
szünet átható csendjét, ha tudnék fütyülni. A Szörp ze
nekar zenéje üdítően hatott tikkadtságunkra, mikor 
végre játszani kezdtek. Talán ennek köszönhető, hogy 
elnézőek voltunk a hangosítás torzításai miatt.

Én az első három előadóig bírtam, és ekkor már 
11 -et ütött az óra. A Szörp után feladtam. Úgy láttam, 
velem együtt sokan mások is. Rengetegen hagyták el 
az aulát, miközben mindenki azért ment oda, hogy Ba
bos Gyulát hallja. De 5 órás ücsörgés után, úgy érez
tem elég volt. Barátaim hajnali 1-ig bírták, akkor már ők 
is feladták, és ekkor még mindig tartott a koncert.

Akik ottmaradtak, mesélték, hogy a hangosítás to
vábbra is nehéz feladat elé állította a technikai sze
mélyzetet, ami már Babos Gyulát is dühítette. Mind
ezek ellenére a maradék 20-30 embert családias han
gulatban érte a hajnal. Az esti program kitűnő példája 
volt annak, hogy miként lehet érdektelenségbe taszíta
ni egy hajdanán méltán vonzó, kulturális csemegének 
számító eseményt. Sajnálatos módon a legtöbb impro
vizációt a szervezésben tapasztalhattuk. Nem isme
rem a szervezőket, de azt mindenképpen ajánlom a fi
gyelmükbe, hogy a lazaság, amatörizmus, spontanei
tás már az alternatív közösségeknek sem elfogadható. 
Főleg, ha jócskán meg is fizetik. Bízzunk abban, hogy 
a következő alkalommal sem fog távol maradni a kö
zönség és lesznek izgalmas fellépők is. Bízzunk ab
ban, hogy a rég látottan színvonaltalan szervezés ké
pes lesz tanulni mostani, tenyérbe mászó hibáiból. Ha 
nem, akkor javaslom a következő fesztivált átkeresztel
ni jasszfesztiválra. Mint amilyen ez a mostani volt.

Pásztó Renáta

Vedres Csaba: EPHATAI. Tortured & formatted -  CD

A jelenleg Pécsett élő zongoraművész, zeneszerző ötödik szólólemezén meglepő mű
vel jelentkezett tavaly év végén. Korábbi munkái közül (lásd Echo 2000/ 4-5. és 2001/ 
1.) mindegyik más jellegű: a klasszikus zene és a progresszív rock, a jazz egyenran
gú kezelésén alapuló zongoradarabjai, egyházzenei ihletésű anyagai és a dalciklusok 
után az új teljesen a mai elektronikus zenei világra épít. Bár némelyik korábbi lemezén 
is használt szintetizátort, de most ezé a főszerep. A Vedres Csabát ismerő közönség 
egy része ezt technonak érezve talán meg is botránkozik, lehet hogy el is utasítják, bár 
ez nem technozene, hanem a modern kor legjelentősebb elektronikus hangszerének, 
a szintetizátor lehetőségeinek a feltárása. Hisz a zenei világ ugyanaz, mint eddig, csak 

a hangszerelési megoldások bővültek az elektronika jóvoltából. A hagyományos hangszerek hangzásának létre
hozása mellett olyan korlátlan új lehetőségek tárháza a szintetizátor, amik eddig csak a zeneszerzők fantáziájá
ban léteztek. Újfajta hangzások, speciális elektronikus effektek, sőt olyan monumentális megszólalás is kreálha
tó, mint egy nagyzenekarnál. A szintetizátor egymaga képes egy teljes zenekart helyettesíteni a szekvencerek, a 
programozhatóság és a samplertechnika/hangminták felhasználása jóvoltából, új távlatokat nyitva a zeneművé
szetben.
A szerző felismerte idegesítő monotonitása, primitívsége ellenére a techno újszerűségét is, hisz a századforduló 
modern zenei kifejezésmódja (főleg a könnyűzenében) izgalmas hangzásvilágával, a maga kicsit torzabb hang
színeivel, furcsa dobritmusaival, s leginkább a fotómontázsokra emlékeztető korszerű váltásaival; a zenékből, 
hangmintákból a mai DJ-k mozaikként rakosgatják össze a számokat. Vedres élt is ezekkel az eszközökkel, célja 
a monotonitás felszámolása a montázstechnika felhasználásával, avagy az elgépiesedés ellen bevetni az elektro
nikus zenét/gépzenét.

A kísérófüzetben olvasható mottó -  Pilinszky-idézet -  vág a műanyag zenére, a mai világra: „.. .a műanyagot 
műanyagabbá kell tenni és abban a pillanatban elkezd sírni, és abban a pillanatban a tortúra súlya alatt egy olyan 
sikolyt ad, mint a mártírok...” Majd Vedres is kifejti, minek adott hangot művében, hogy a mai ember hogyan me
nekül a valóság, a problémák elől, s hogy ennek nyolc formáját dolgozta fel. Hisz egyre több ember bezárkózik, 
elmaradnak a baráti találkozók, a családi összejövetelek, a computer szétzilálja a családokat, hogy kiülhessen 
elé... A modern menekülési formák közé tartozik a számítógép, az internet. Egyre több az egyetlen emberre sza
bott foglalkozási forma, s az ilyen életmód, a nagy magányosság miatt óriási a félelem, a szorongás, a biztonság
vágy. Az Ephata lemezeim Márk evangéliumából való, ahol Jézus meggyógyít egy süketnémát, és ezt a szót 
mondja, ami azt jelenti, hogy nyílj meg. Ez a saját korunkban is bűvös szó lehet, hogy nyílj meg, nyílj meg mások 
felé, a kapcsolatok felé a bezárkózás helyett. A süketnémának itt szimbolikus az értelme.

A zeneanyag két síkon mozog: az egyik az elidegenítő hangzású, a másik a szép, a líraibb dalok, mintegy a 
szerep és valóság kifejezése, párhuzamba állítva. A nyitó Tortured & formatted/Meggyötörve, leformázva lágy be
vezető 50 másodpercnyi szintetizátorhangjai után meglepően váratlanul indul a tortúra, mintha megnyílna az ég. 
Bár az ijesztő kontraszt ellenére ez nem techno autentico, hanem rendkívül kemény elektronikus zene, roppant ri
deg anyag, az énekdallam szótagonkénti töredezettsége is az elszigeteltség kifejeződésének az eszköze. A má
sodik szám, a lírai What a still/Micsoda csend pedig teljesen őszinte, belső vallomás, közös mindkettőben a repe- 
titív szerkesztés. Ez utóbbiban vagy nyolcszor ismétlődik ugyanaz a komolyzenei imitációs gesztus, s ezzel az 
eszközzel érezteti -  szinte rabként, fogolyként, bezártként - ,  hogy nem igazán szabad, aki énekel. Az elidegení
tő hangzású dalok sorába tartozó Soon/Virrad ridegsége és az égiként ható trombitaszó ellenére azért biztató ki
csengésű: „a legrosszabbon túl vagy”. Poénnak is tűnhet a kissé groteszk Net Samba, aszimmetrikus hangsúlya
ival. Korunk jellemzője, hogy szambáznak az emberek a Neten, mármint azok, akik ebben a virtuális világban él
nek és égnek. Parádésak a lemezen Egerváry Gábor dalszövegei, súlyos sorok szerepelnek a Net Sambában, 
hogy virtuális nőre, cyberszexre van szükséged a saját feleséged helyett, töltsd le a PC-dre és így tovább... Ab
szolút ráérzett erre az eddigiektől eltérő világra, ahol egyedül szörfölsz, egyedül vagy. Egy-két mondat kivételével 
angol nyelvűek a számok, mert ez a techno anyanyelve. Gondoljunk bele, hogy például a romantikus szerzőknél 
milyen komoly súlya volt, hogy Lied-et vagy Chansont írtak, egészen más a hangulatkörük...

A líraibb vonalhoz tartozó Lay down/Feküdj a földre című dalban érdekesen hat az angol ének közé beszúrt 
magyar szövegmondás. A Desert blue down/Sivatagi hajnal-ban a temetésre induló ember cipőjének kopogásá
val, lírai hegedűhangokkal erősíti a hatást, ahogy a hegedű a Black flowers, whire flowers/Fekete virágok, fehér 
virágok meséjében is. A What’s the Way/Merre az út? című rövid gyöngyszem útkeresés az elidegenedett, gépi
es mai világban.

A zenekari darabokban is -  kitűnő kompozíciók -  a gépzene ridegsége mellé felcsatlakozik a gyönyörű han
gú hegedű Gyermán Júlia jóvoltából, pl. a Metamorphoses-ban. A Computer-heathen teljesen elidegenítő szám. 
A hosszú, több mint 16 perces The Subway of Death a halálélményt dolgozza fel R.A.Moody: „Élet az élet után” 
műve alapján, a hideg, kegyetlen zene telitalálat a misztikus témához. Bekerülünk az Alagútba, körülöttünk szel
lemek, lelkek, és mint diafilmet gyors pörgéssel, látjuk pillanatok alatt lefutni magunk előtt életünket. Hová kerü
lünk, mi lesz velünk? Örök emberi kérdőjel. Csak sóhajtásunkat, egyre erősödő és halkuló leheletünket halljuk, 
hogy lelkünk valahová elszáll, kissé kísérteties ez az ismeretlen világ. A szép dallamok és a hátborzongatóan li
dérces hangok szubsztanciája, csúcspontja a lemeznek. Az elektronikus hangszer tökéletesen alkalmas ezek ki
fejezésére (effektek, hanghatások, zörejek stb.), a hagyományos hangszerekkel, akár nagyzenekarral sem lehet
ne ilyen maradéktalanul, lelkünk mélységeit így felkavarva megoldani. A végén a hegedű éteri hangjain jutunk el 
az általunk várt csodahelyre, jó a feloldás tehát. Az Epilogue magyar szövegű énekével, vonósnégyesre (Horváth 
Krisztina, Gyermán Júlia, Lezsák Attila, Krommer Lucia) komponált záródarab decrescendóval, méltó befejezés.

Jól szerkesztett/felépített számok, hisz az elektronikus zene hidegsége és a trombita (Winkier Balázs), külö
nösen a hegedű hangjának szépsége hatást képes gyakorolni az emberekre. Ez az a sírás, amiről a Pilinszky idé
zet mesél, hiszen bármennyire be is vagyunk zárkózva saját magunkba, ettől függetlenül van egy valódi, igaz lel
kiállapotunk, amelyik képtelen elgépiesedni. Változatosak a hangminták is Scheer József jóvoltából, és érdekesen 
keverednek a hatvanas-hetvenes évek fordulója progresszív zenekarainak megoldásai, hangszínei (King Crim- 
son, ELP, Doors, Iron Butterfly stb.) a mai újakkal, s mindehhez Vedres különleges énekstílusa, hangja, ezerszí
nű billentyűsjátéka vezetett zenei világának újabb kibontásához.

Koszits Attila
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Mániái György:
Különleges tájak és szigetek 
Alexandra Kiadó 
208 oldal

A kabócák hegedőse
Ellentmondásos könyv a Különleges tájak és szigetek 
című reprezentatív album, amelyet az Alexandra Kiadó 
jelentetett meg. Az ellentmondást a professzionális 
mozzanatok közt szép számmal felbukkanó amatőr 
elemek okozzák. Sporthasonlattal élve: mintha a For
ma 1-es autóversenyen Trabantok és Wartburgok tűn
nének elő az egyik kanyarban a Ferrarik és McLarenek 
árnyékában.

A rosszul tervezett borító szerencsétlenül megvá
lasztott betűtípusával már sejteti: belül sem lehet min
den rendben. Alkotógárda munkájára utal az, hogy a 
címlapon senki sincs szerzőként feltüntetve, ám e fel- 
tételezés a belső címlap láttán megdőlni látszik, ott 
ugyanis Mánfai György neve olvasható egyedül. Ha 
azonban még egyet lapozunk, azt olvashatjuk, hogy a 
kötetet a Pécsi Tudományegyetem tíz oktatója írta, a 
fotókat pedig Mánfai Györggyel együtt heten készítet
ték. Mánfai egyszemélyes szerzői mivolta tehát meg
kérdőjeleződik, hogy mégis őt jelzi a belső címlap a 
könyv szülőatyjának, annak bizonyára a Trócsányi 
András bevezetőjében történő utalás lehet az oka: 
Mánfai kezdeményezte öt évvel ezelőtt a saját album 
létrehozását, ö volt a mozgatórugó, a többiek „csak” 
segéderőként működtek közre. Ez vezetett tehát a „ki
sajátításhoz”.

A következő meglepetés a Tartalomjegyzék és az 
Előszó közti oldalon lelhető fel, ahol egy érzelmes táj
kép látható naplementével, amelynek sötétlő egén fe
hér betűkkel a fotóval megegyező hangulatú, zavaro
san tördelt szöveg olvasható. Mánfai köszönetét mond 
édesanyjának és édesapjának, akik példát mutatva 
megtanították őt a legfontosabbra: „becsületre, hitre, 
szeretetre”. Hálával tartozik rektorának is, aki pótapa 
és barát minőségében biztatta szerzőnket a „legnehe
zebb időkben", hogy ne remegjen, ne féljen, továbbá 
mellette állt szakmai, erkölcsi és anyagi támogatást 
nyújtva. Köszönetét mond a kollégáknak segítségükért, 
az „energiapótló ételekért és italokért”, majd így fejezi 
be: „Végül és nem utolsósorban külön köszönet és há
la még Valakinek..." A Valakiről nem lehet tudni semmit, 
talán a jóisten, gondolnánk a nagy „V”-ből, de elbizony
talanodunk, hiszen valamennyi kolléga „dr.-je” nagy 
„D”-vel íródott a tiszteletadástól vezérelve, vagy tán 
azért, mert Mánfai nem ismeri a magyar helyesírás 
szabályait. Feltehető, hogy mindkét állítás igaz, mert a 
szolgai alázat a hivatali feljebbvalók iránt kiderül a fo
galmazás módjából, a helyesírás nem ismerése pedig 
az Utószó helyett című dolgozatából, amelyet később 
részletezünk.

A könyv több fejezetből áll. A fejezetcímek ízléste
len, a könyv egészétől idegen küllemű oldalpárokon je
lennek meg: zöld és piros csíkozású keretek közé szo
rított színes és zöld monokróm képek, kékeszöld, szö
veg alá nyomott térképek találhatók itt. Maguk a foto
gráfiák a Földközi-tenger szigetvilágát örökítik meg vál
tozó színvonalon. Azt tudni kell, hogy Mánfai elsősor
ban a diaporáma területén szerzett magának hazai és 
nemzetközi elismertséget, s bár ez önmagában nem 
lebecsülendő teljesítmény, de a diaporáma mégiscsak 
olyan súllyal bír a fotóművészeten belül, mint a gomb
foci a labdarúgásban, következésképpen egy asztali 
labdarúgó és Zenidine Zidane között akad árnyalatnyi 
minőségi differencia. Ráadásul a földközi-tengeri szi
getvilág fotografálásához elsősorban nem homályosan 
megfogalmazható művészi véna szükségeltetik, nem is

zen-e le egy templomot: választásai többnyire rosszak, 
még véletlenül sem találja el a megfelelő nézőpontot. 
Az épületfotografáláshoz minimálisan szükséges fel
szerelése sincs meg, és a kisfilmes technika is olykor 
csődöt mond, mert egyes képeknél a szemcsézettség 
nagyon zavaró; ott, ahol anyagszerűséget szeretnénk 
látni, kásás felületet találunk, s ez ebben a műfajban 
kevésbé engedhető meg.

Mánfai a „fotóművészet” világából elkalandozik az 
„írásművészet” területére is. Az Utószó helyett címmel 
jelzett opusa a kötet és a magyar könyvkiadás egyik 
nehezen alulmúlható teljesítménye. Az első mondat 
mindjárt mellbevágó állítást közöl az olvasóval a föld
közi-tengeri szigetvilág egészéről: „Ott volt készen min
den.” Megnyugtató állapot, így tehát nem kellett vinnie 
alapanyagokat, vagyis követ, földet, tengervizet, fűma
got és facsemetét, továbbá építő- és földmunkásokat, 
katonákat és önkénteseket, mire odaért, rend volt vala
mennyi vonalon. „Álltak a hegyek, működtek a vulká
nok, vízesések, gleccserek” -  írja, ami valóban lenyű
göző lehet egy magyar utazó számára, miután mifelénk 

se a vulkánok, se a gleccserek 
nem működnek, a hegyek állása is 
bizonytalan mostanában. Az „ég 
felé törekedtek a fák” -  csodálko
zik rá e ritka természeti jelenségre, 
majd rátér a magántermészetű, 
ugyancsak érdektelen észleietek 
sorára: voltak átvirrasztott éjsza
kái, csalódásai, mint például a vá
ratlan hóesés, jégeső, ködök, be
zárt múzeumok és „figyelmetlen 
turisták piknikelése templomok tö
vében". A legszörnyűbb, amikor ér
zelmeinek „mélyebb" tartományai
ból igyekszik felvillantani valami 
fontosat, mert ilyenkor patetikus, 
jávorpalis hangulatok törnek ki be
lőle: „...éreztem, szinte folytó 
(sic!), de mégis nyugtató ez a 
CSEND, csak az idő és a szél az 
úr, amely büszkén végigfújt a ro
mok között és a kabócák csak ne
kem húzták szünet nélkül a ze
nét...”
A kollégák írásaihoz, de még a sa
ját képeihez is méltatlan, nyomta
tásban ritkán fellelhető, nívótlan 
szöveg, amelynek gyalázatos a 
helyesírása is. Mánfai nem tudja, 
hogy az „és" elé mindig vesszőt 
kell tenni, ha mellérendelő össze
tett mondatok tagmondatait kap

csolja össze, egyébként káosz keletkezik. Külön írandó 
a „reménythozó”, hosszú „ű” van a „gyönyörű" végén, 
mint ahogyan a „lenyűgöző” közepén, nem beszélve a 
befejező hosszú „ő”-ről. A „korintoszi” helyesen „korin- 
thoszi", a „folytó”, tekintettel arra, hogy nem a „folyó” és 
a „tó” szavakból álló tákolmány, inkább „fojtó”. A „tíz ki
lós” „tízkilós", a „jóesően” „jólesően”, „az élmények 
fényképpé rögzültek, aminek egy részét most örömmel 
nyújtok át a Kedves Olvasónak..." szövegrészben pe
dig szerencsésebb lenne, ha az élmények „fényképek
ké" rögzültek volna, „amelyek” egy részét nem „nyúj
tok”, hanem „nyújtom" át, tekintettel arra, hogy az alany
eseten kívül többek között tárgyeset is létezik a magyar 
nyelvben. Ezeket a tévedéseket természetesen a 
könyvkiadónak is észre kellett volna vennie, még a 
megjelenés előtt. Ha nem történt meg, az súlyos hiba, 
ha pedig megtörtént, de nem javította ki az alkotói sza
badságra való tekintettel, az is súlyos hiba.

Mert alkotásnak nemigen lehet nevezni azt, amivel 
itt szembesülünk.

Cseri László

a boldog-boldogtalannak osztogatott, ezáltal teljesen 
súlytalan EFIAP oklevél birtoklása, hanem szakmai tu
dás, a „szakma” kifejezés széles értelmében, amely 
magában foglalja a fotográfia ismeretén túl a földrajzi, 
biológiai, művészettörténeti, építészeti, geológiai stb. 
ismeretek tárházát, s nem merül ki, mint Mánfai fotó
művészeti munkásságának jelentős hányada eseté
ben, a mélyebb tartalom nélküli érzelgősség indokolat
lan és öncélú burjánzásában. A Különleges tájak és 
szigetek fényképeinek legfőbb tanulsága a hozzáértés 
hiánya, és ez annál inkább szembeötlő, mert a „körítés
nek” szánt szövegek a kollégák részéről minden tekin
tetben szakszerűek, talán magasabbra állították a mér
cét, mint a „mester" -  ahogyan Trócsányi minősíti Mán
iáit előszavában. Sok esetben persze nehezen dönthe
tő el, hogy az eredeti fotók életlenek és elszíneződöt- 
tek, vagy a rossz nyomás következtében váltak élvez
hetetlenné; több felvétel esetében is az az érzésünk, 
mintha az ötvenes évek kezdetleges színes technikájá
val készültek volna. Ami viszont biztosan megállapítha
tó, és nem varrható a nyomda nyakába, hogy Mániáit

is elérte az amatőr fényképezők átka: a napsütés ked
vezőtlen irányultsága. De nincs mit tenni -  ha kedd 
van, akkor Belgium - ,  exponálni kell, mert arra több al
kalom nem kínálkozik. így történhetett, hogy a néhány 
sikerültebb felvétel közé tucatnyi selejt is bekerült, to
vább rontva a nagyszámú semmitmondó, lapos, szürke 
képek sorát, amelyeket legfeljebb szűk családi körben 
mutogat az ember, de albumba nem teszi.

Külön kell szólni Mánfai épületfotóiról. Mert amíg a 
tájfényképezéshez kétségkívül van affinitása, az épü
letfotóhoz egyáltalán nincs, ezen a területen nyújtja a 
leggyengébb teljesítményt. Igazi amatőr, még ösztönö
sen sem érez rá, hogy egy épületen mi a hangsúlyos 
és mi a hangsúlytalan elem, mi a fontos és mi a lényeg
telen; az arányokról fogalma sincs, úgy viselkedik egy 
építménnyel szemben, mint az átlagturista, akinek 
egyetlen szempontja, hogy a fényképezendő objektum 
függőleges irányban beférjen a keresőjébe. Addig hát
rál tehát, amíg ez be nem következik. Mánfai épületfo
tói rosszul komponáltak, esetlegesek, érezhető a ta
nácstalanság, elölről, hátulról vagy oldalról fényképez
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Horváth Dénes: Törésvonal 
Magánkiadás Pécs, 2001

A megjelölt

A könyvben olvasható 
szövegeket Horváth Dé
nes festőművész és tanár 
1997-ben kezdte írni. 
Ahogy maga is bevallja, 
egy pszichiáter tanácsára. 
Váratlan, különös a moti
váció. Sokat sejtető és a 
sejtések irányát jócskán 
kijelölő. Nem különös 

annyira, hogy a művészet világában ne találnánk he
lyet egy ilyen serkentésnek, hiszen ott annyi meghök
kentő és a szokványos emberi működések szabálysze
rűségeitől annyi eltérő adattal találkoztunk már eddig 
is, hogy szinte el is várjuk ezt a figyelemreméltóan 
„más" tónust. De mert többnyire erős személyiségek 
erőteljes kifejezéseit reméljük olvasni, mégis maga
sabb hőfokú figyelmet gerjeszt, hiszen hiteget vala
mely még nem ismert „igazság” megközelítésével.

A pszichiáter közreműködése patológiás előzmé
nyekre utal, ki ne lenne érdekelt a beavatásban? Ez a 
tudás kinek a voyeur nélkülözhetetlen jól értesültségé- 
hez a kellék, .kinek megszenvedve elsajátítandó lecke, 
kinek megkönnyezhető vagy sodró lendületű történet. 
Szokatlan, a köznapi kifejezésmódoktól erősen eltérő 
nyelvű a szöveg, sok egyénileg képzett és tájszószár- 
mazékkal, expresszív mondatfűzéssel. De megszok
hattuk: a köznapitól eltérő mélységű, kiterjedésű érzé
kelés és a felismeréseknek megfelelő nyelvi formában 
történő kifejezése igen gyakran sajátja a művészek
nek. Poétikai értéke van ennek a „másképpen fogalma
zásnak”, a létrejövő költői töltet pedig alkalomadtán va
lóban felhatalmazza az olvasót arra, hogy az élmények 
megszerzésének eredeti közegét, atmoszféráját, sze
replőit képes legyen felidézni.

A Törésvonal egyáltalán nem talányos cím. A 
könyv a maga intenzíven egyszemélyes perspektívája 
szerint nem szól egyébről, mint arról, hogy egy -  Pé
csett is jól ismert -  tanár életének, szakmai tevékeny
ségének izgalmasan tevékeny pillanatában bekövetke
zik egy fordulat, (a könyv több változatban is felidézi 
magát az eseményt, az előszó, utószó is) ami után 
minden másképpen lesz. Tényeket, az élet tényeit il
leszti aztán a szerző egymás mellé, melyek a törésvo
nal előtti és az azt követő periódus között a kapcsola
tot és különbséget valószínűsítik. Magam nem kételke
dem a törésvonalak létezésében (egyáltalán nem sze
rencsés körülménye és következménye ez a kritikus 
életének), és némi gyakorlattal is rendelkezem a kér
déses vonalak előjeleinek felismerésében. Ezek sze
rint a művész itt is ártatlan, társadalmi státusának ro
mantikus különösségét elhiszi, a „másféleséghez" sza

badságjogokat társít, olyan helyzetekben is megenge
déseket vélelmez, melyekben azok kívülről nézve nem 
„járnak” neki.

Kulcskérdés ez a művészetek jelenkori sorsának, 
küldetésének, a művész újabb szerepének megítélé
sében is. Horváth Dénesben is kavarognak ezek a 
kérdések. Elnézi magának a devianciát, talán kötelező 
kelléknek tekinti, de nem számol avval, hogy az élet és 
munka tereiként választott emberi-intézményi köze
gekben mindezt másként kezelik. Az írás felmentés, ki
írni a megtörtént rémes élményt, eredménnyel is ke
csegtet, hiszen a belenyugváshoz, a boldogság újabb 
forrásához, vagy egy újabb induláshoz vezet.

De jár-e a feltérképezés, a magyarázatok keresé
se a rátalálással? Amiben nem csupán a munkakedv 
és az energia visszaszerzése, hanem az önismeret 
gyarapodása is felfedezhető? Amiben arra a kérdésre 
is választ találunk, hogy „hol rontottam el?”.

Mert az emberi élet törésvonalaiban nemcsak a 
„külső determináció" erői öltenek testet, hanem a „bel
ső világ” formálódásának energianyalábjai is, amelye
ket akarat, szándék, szellemi cél, aktuális érzelmi vi
szonyok mágneses terei téríthetnek el haladási irá
nyuktól.

Hol nem volt elég az akarat, hol volt rossz a cél, 
mikor és miben hazudtunk magunknak? E kérdésekre 
azonban legfeljebb csak a sorok között mélyen elrejtve 
sejthetünk válaszokat.

Nem kétséges, Horváth Dénes könyve maradandó 
bizonyítéka lehet mindazoknak, akik hisznek a munka, 
a feladatok ellátásának önfelszabadító, kritikus esetek
ben a túlélést is biztosító hatalmában. Ennyiben csu
pán egy evidencia bizonyítéka lenne ez a könyv is. Egy 
trauma feldolgozásának alkalmas terepe. „Hogy túlél
tem és dolgozom, azt ez a munkám is bizonyítja” -  írja 
maga a szerző. De több is valamivel ennél, hiszen je
lentős terjedelemben más egyébről sem szól alig két
ségbe vonható expresszivitással, mint a gyermek és fi
atalkor eseményeiről, a felnőtté válás keserédes ka
landjairól, a megaláztatások, az élet egyszerű, hol re
gényes eseményeiről. Ebből a szempontból viszont 
krónika és napló, ami, mint művészettörténeti forrás, 
feltétlenül érdekesen világít be a nyolcvanas évek mű
vészeti felsőoktatásának, személyzeti politikájának, 
művészeti közéletének bugyraiba. És ezekből a sze
mélyes és érzelmes elfogultságokból is kirajzolódik 
egy korszak profilja, amit arcnak azért nem szeretünk 
nevezni, mert érdemtelenül emberre utaló képzettársí
tásokat idéznénk fel általa. Ez legalább olyan torzítás 
volna, mint a kórtól, vagy a gyógyulás eufóriájától resz
kető, kézírással rótt sorok.

Horváth Dénes szerzői magánkiadásában jelent 
meg a Törésvonal című könyv, melynek kiadásához tá
mogatást nyújtott a Baranya Megyei Önkormányzat, 
Pécs Város Polgármesteri Hivatala és a Dunaferr Acél
művek.

Aknai Tamás

Meghívó
Az írók Boltja és az Echo / pécsi kritikai szemle nevében 
tisztelettel meghívjuk Önt és barátait a „Bemutatkozik az Echo c. 
folyóirat” találkozóra.

Időpont: 2002. május 22., 16.00 óra
Helyszín: írók Boltja. 1061 Budapest, Andrássy út 45.
A folyóiratot bemutatja, házigazda: Dr. Aknai Tamás főszerkesztő

Szeretettel várjuk a Pécsett szerkesztett, immár ötödik évfolyamába lépett Echo című kritikai lap legújabb számának a 
bemutatójára. Az Echo a pécsi művészeti események közül a színházművészet, képzőművészet, zeneművészet és 
építőművészet fontosabb történéseit tárgyalja, kritizálja. Ezzel az esttel lehetőséget kívánunk biztosítani a Pécsről 
elszármazott művészek és olvasóink, valamint a szerkesztőség tagjainak találkozására.

Körkérdés és
válaszok

Az Echo levéllel és néhány kérdéssel fordult építész 
olvasóihoz, akiknek a Módi Stúdió — így támogatva 
a lapot — előfizette kritikai szemlénket. Abban a hit
ben fogalmaztuk meg levelünket, hogy a beérkező 
vélemények részint igazolják az előfizető Módi Stú
dió nagyralátó gesztusát, részint pedig tanulságul 
szolgálnak számunkra az Echo szellemi és fizikai 
arculatának további alakítása során. Kérdéseink kö
zött természetesen szerepeltek, amelyek a Módi 
Stúdió tevékenységét firtatták, mint a ArchiCad 
programok legnagyobb hazai forgalmazójáét. Több 
olyat is feltettünk, amik építészeti írásainkra vonat
koztak, azoknak szakmai közéletre tett hatásával 
foglalkoztak.

A beérkező válaszokat mindenekelőtt nagyon 
köszönjük. Olvasóink kimerítően és kedvesen vála
szoltak a feltett kérdésekre, amelyekből kikereke
dett az építészet iránt fokozottabban érdeklődő 
Echo-barátok véleménye. Ami lényegében elismer
te és hálával honorálta az előfizető jószándékát, és 
szinte kivétel nélkül biztosítottak bennünket arról, 
hogy akár saját költségükre is hajlandóak lennének 
előfizetni lapunkat. Számos megfontolandó tanulsá
got fogalmaztak meg észrevételeket, javaslatokat 
kérő kérdéseinkre. Ezek közé tartozik, hogy egyes 
olvasóinkat már „majdnem” írásra késztették cikke
ink. Sikerült egyes esetekben „csaknem” vitapartne
reket szereznünk „elvakultnak” tetsző anyagainkkal. 
Volt, aki szemünkre hányta, hogy kritikai észrevéte
leinkben nem tanúsítunk elegendő együttérzést a 
kritizálttal, hogy nem „működünk együtt” a megcél
zott, bírált, közvetített témák alkotóival, az építé
szekkel és művészekkel. Javasolták, hogy a közért
hetőséget az idegen szavak gyérebb használatával 
fokozzuk és azt is, hogy legyenek élvezetesebbek a 
közreadott szövegek. Felvetődött, hogy vannak hi
teltelen cikkek is a lapban, melyek reklámízűek és 
nem a „lelki érzékenység” irányába tartanak, hanem 
a semmit, az „üreset és a lelketlent” kívánják meg
magyarázni. Számos olvasónknak nem tetszenek a 
tematikus számok, jobban elfogadnák a lapot, ha 
sok, eltérő természetű kulturális tényt dolgozna fel, 
mint igazi szemle-lap. Külön kiemelték néhányan, 
hogy milyen szokatlan a lokálpatrióta hangvétel, 
amit gyakorolunk és figyelemmel olvassák cikkein
ket, amelyek a városról szólnak.

Többen tartják az egyik legjobb és legszínvona
lasabb, „első számú művészeti-kritikai" magyar kul
turális periodikának, Pécs egyik büszkeségének, 
ami sajnálatosan kevésszer jelenik meg és ezért 
fontos események sokaságát nem tudja időszerűen 
traktálni. Lényegesnek találják az olvasók a szerző
gárda körének szélesítését is.

Néhányan azt írták, hogy „nagyon kedvelik, mert 
szép kivitelű” lapként tájékoztat szűkebb hazánk 
magas színvonalú kultúrájáról. Nagy örömmel tölt el 
többeket, hogy egy nem fővárosi kulturális lap is le
het igényes, progresszív és dicsérik következetes
ségét, a minőség iránti következetes elkötelezettsé
gét. Szívből köszönjük, hogy mindezt észrevették. 
Leginkább azért vagyunk azonban hálásak, hogy 
bíznak bennünk, és hogy további jó munkát kíván
nak. Nem szeretnénk ezen túl sem méltatlanok len
ni a bizalomra.

A szerkesztőség
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A pince

mélyén,
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GEL1ARIUM
étterem,

•  •  • •

sorozo
Pécs, Hunyadi út 2.

Telefon: (72) 314-453

„Borban az igazság -  
In vino veritas”

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

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

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

szóló palackozás
—  Információk a Villány-Siklósi Borúiról és más 

borvidékekről
—  Kis- és nagykereskedés

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

VINOTÉKA
Pécs, Jókai tér 7.

Tel.: (72) 313-331 
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9.30-18.00 
szombaton 9.30-13.00
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