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Andrásfalvy Bertalan professzor június 22-én 
Nagyváradon, a Királyhágó-melléki Református 
Egyházkerület dísztermében vehette át néprajz- 
tudományi és közéleti tevékenységéért a Magyar 
Örökség-díjat. Az, hogy a Pécshez kötődő magyar 
társadalomtudós Ady Endre géniusza, az Erdélyi 
Magyar Múzeum Egyesület alapítója, gróf Mikó Imre, 
a Nagybányai Művésztelep, a csángókutató 
Domokos Pál Péter mellett részesült a Magyar- 
országért Alapítvány kitüntetésében, városunknak, 
egyetemünknek, teljes közösségünknek is elismerés. 
Személyével, személyén keresztül azoknak az 
erőfeszítéseknek a sokasága idéződik fel, amelyek 
a hazai és külhoni magyarság kulturális-érzelmi 
felemelkedésének és önismeretének, a veszélyez
tetett szellemi és erkölcsi létfeltételek védelmének 
érdekében tettünk. A jelenlét, az eligazításra készség, 
a könyvek és cikkek, a Kasszandra-jóslatokkal teli 
felszólalások, a kormányzati munka tették figyelemre 
méltóvá az elmúlt negyven évben Andrásfalvy 
Bertalant. Az igen gyakran nem észrevett, nem mélta
tott figyelmeztetések, az emiatt elszalasztott (elha
lasztott) lehetőségek árnyékában.

Nagy a felelőssége annak, aki a csekély méretű 
olvasó nyilvánosság számára ír. Van természetesen 
az előbbinél sokkal nagyobb kiterjedésű „nem olvasó” 
nyilvánosság is, amelyet ezúttal sem feszélyeznek 
finom összefüggések, érvek, adatok. Tapasztalhatóan 
ez is kapcsolatban áll az írói felelősség mértékével.
Mi most mégis azokat emlegetjük, és azokra tekintünk 
bizalommal, akik az olvasás művészetében valamivel 
járatosabbak. Az írás, ha erkölcsi értelemben ugyan
csak nem közömbös kötelező penzumok legyűrése, 
vagy profán pénzkeresés a célja, ma kevés kizáróla
gos, igen jól megszámlálható és körülírható kérdéssel 
kellene, hogy foglalkozzon. Ha apparátusa, pénze, 
függetlensége lenne ennek a lapnak, ma minden 
bizonnyal csak részben tartaná fenn csekély 
terjedelmét a közelmúlt úgynevezett „kulturális
művészeti eseményeinek" szemléje számára. Amint 
persze teszi. Mert láttatnia kellene hogy az ún. kul
turális események mögött mekkora nyomatékkai hat
nak az élet, a politikai és gyakorlati ténykedések 
korántsem poétikai szabályok szerint szabott rendjei. 
Hogy a művészet milyen alávalóan mellékessé válhat, 
milyen néma és felelőtlen avval a küldetésével, hogy 
az embert érzékein keresztül teszi-teheti nemesebbé. 
És, hogy a ma aktuálisnak tetsző megszólalások 
közegében mennyire giccses-dagályos egyáltalán 
efféle kérdéseket és megfogalmazásokat letenni. 
Adózni kellene annak a kérdésnek a boncolgatásával, 
ami ma leginkább kitölti a kultúra megtestesülései 
körüli levegőt. Hogy az erkölcsi természetű gyakorla
tok hagyományos közege eltűnt, hogy semmiféle 
tartósságuk nincs, hogy az emlékezetből villámsebe
sen kitörölhetők, hogy szellemi és szenzuális erejük 
tetszőlegesen felcserélhető, hogy erkölcsi felelősség 
és esztétikai érték egymás tükrében már csak ritkán 
fedezhető fel. Aki nem hallgat koncertet, nem jár kiál-

megkísértve az adott helyzetek „éppígylétét” firtató 
magyarázat. Van korszerű technika és anyag, de 
nincs néven nevezhető szolidaritás benne, és nincs 
egyetértés sem a jól hasznosítható pillanaton túl sem
milyen tartósabbnak tetsző közösségi célban.

A húgyos-csatakos sétatéri „vígasságok” 
gasztronómiainak mondott „megvezetései”, 
a legkülönbözőbb, akár érdemesnek mondható vál
lalkozások egymást kioltó, kölcsönösen mellékessé 
tevő hangzavara a színvonallal kapcsolatban nem 
tétet fel kérdéseket. Egyelőre még némi pozitív 
értéket is kifejez ez a „Szent Hegyen” mutatkozó 
vurstli, de ez nem a polgárváros mértéket, 
bizonyosságokat és értéket bizonyító atmoszférája.
A kultúra tagadása válaszutak jelzése nélkül, kétség
telenül valamiféle lumpenizált értelmiségi aláfestéssel. 
De ez is csak átmeneti, ami majd eltűnik az ECE min
den természetességet és emberi bizonytalanságot 
kiiktató perfekciójában, amely már majd kizárólag 
a maga provokálta érzékeket és szükségleteket fogja 
kielégíteni. Az áldozat méreteit már nem látjuk, 
meglehet azért, mert gigásziak és nagyon közel van
nak. A haszon könnyen néven nevezhető. Pécsett 
nem épül fel a nagyszabású és sikeres tervpályázat 
eredményeként koncertterem. A Liszt Ferenc hang- 
versenyterem részben életveszélyesnek tekintve ve
getál. Elképesztően rossz épületek épülnek, közne
vetség tárgyai. Zavaros és kisvárosias architektúra 
a főutakon, botrányos bontások és átépítések a város 
építészeti értékét jelentő örökségben. Keressünk 
valamit a város életében, ami bárkivel azt mondatja, 
hogy „ezért igazán érdemes eljönni ide...” Nem az 
import javakra gondolunk, hanem a helyi tel
jesítőképesség dokumentumaira. Pécset a magyar 
művelődés főbb pozícióinak szempontjából mintha 
„leírták” volna. De valóban nem születnek itt 
meghatározó szellemi teljesítmények, valóban silány 
formai feltételek között zajlanak az események.
A mennyiség túlsúlyától észrevétlenné válik 
a minőség. Pedig fesztivál van fesztivál hátán. 
Színházi, zenei, sör és minden más fesztivál tonnányi 
műanyag hulladékával, a tébolyult, határokat nem 
ismerő fogyasztás köreiben. Mit értünk utol? 
Valamennyire Disneylandet, a globális vidámparkok 
rezervátumait, látványosságait, az élelmiszertechnoló
gia és üdítőital-kémia nagy tanait. A fejlődés tehát 
anyagi és mennyiségi természetű. Aki pedig a 
történelemből vagy az eleven tapasztalatból próbál 
tanulni, vagyis olvas és gondolkodik, tudja hogy felül 
kellene vizsgálnia egy többször használatos antik 
jelszót. Hogy az ember volna mindennek a mértéke?

Ennyit tudunk tenni. Regisztrálni az önfeladás 
eredményeit. A közösség nagyobb, meghatározóbb 
része csak fogyaszt és fizet. Nem teremt, nem támo
gat, nem izgul, nem bukik el, csak elvisel. Nem tüntet 
távolmaradásával, elmerül inkább a sokszínűségnek 
látszó semmiben. A tűzijátékoktól sűrű pécsi éjszakák
ban ma számosán megejtő rendezvénynek látják 
a valódi csillaghullást is.
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lításra, nem olvas, nem mérlegeli utcáinak hom
lokzatait, és nem próbál meg a házakban lakók 
arcából jellemre, karakterre következtetni, annak 
számára természetesen problémátlan a kultúra és 
a művészetnek mondott rébusz is.

Az nem veszi észre, hogy manapság minden 
leírhatóvá vált a piaci mechanizmusokra jellemző 
alkalmazkodással és mozgékonysággal. Amelyek 
minden bizonnyal kialakítanak majd értékpreferen
ciákat is, de az is bizonyos, hogy ezek jelentékenyen 
különbözni fognak mindazoktól, amelyekről eddig 
humanisztikus képzeteink voltak. Olyanok, amelyek
ben a forradalom az emberi és objektív-anyagi 
lehetőségek felfedezését jelentette, a misztika pedig 
az élő és élettelen egyetemességben rejtőző titok 
fürkészését, a fizikaival és érzékivel egyenértékű 
szellemi megvilágosodást. Lesz (van) ebben is 
konstruktivitás és koncentráció, de nincs benne 
felelősségérzet. Lesz (van) klasszikus értelemben is 
elfogadható szépség, de nincs megrendülés. Nincs 
ember által elkövethető hiba, nincs kockázat és nincs
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Második alkalommal került megrendezésre, és még nyolc évig (szerződés szerint) Pécsett lesz a 
magyar színházi szakma egyetlen közös megmutatkozása, az Országos Színházi Találkozó.

Majd 10 ezer nézője volt a 16 versenyprodukciónak, melyeket 28 alkalommal láthattak az ér
deklődők. Örvendetes, hogy a már régóta csak a kulturális fellegvár múltjából töltekező város 
kezd valós kulturális értékeket megmutatni. Ez a fesztivál az összes hibájával magas nívójú, sok
rétű, színvonalas szórakozást kínál a város erre igényes lakóinak. A versenyprogramon kívül 
több száz zenei, képzőművészeti, irodalmi rendezvény közül választhattunk, melyek között akadt 
számos igazi ínyencfalat is. Ezekről a percekről, erről a 10 napról szól következő összeállításunk.

Z Á B R Á D I  M A R I A N N

Kinn is vagyok, benn is 
vagyok, jaj de nagyon 
boldog vagyok
Vagy mindenki hozott magával még egy embert, 
vagy egyszerűen még mindig nem elég, de a második 
Pécsi Országos Színházi Találkozó -  direkt nem 
posztozom, az olyan rosszul cseng a külsők: 
nézők/olvasók fülében, pállott bennfentes szleng
szagot áraszt -  bár 10 napig tartott, mégis kevésnek 
bizonyult. Maradtak olyan kinnrekedtek, akik be 
szerettek volna jönni, s maradtak olyanok (nagyság
rendekkel nagyobb számban), akiknek eszük ágában 
sem volt bejutni.

Itt az egykor szebb napokat látott csertetői 
bányásznegyedben, a Keleti-Mecsek varázslatos, 
turisták számára ismeretlen területén, ennek a 
valószínűtlenül kopár kiskocsmának a „kerthelyi
ségében” szinte abszurd jelen sorok szerzőjének 
törekvése, hogy temérdek jegyzeteiből összeszedett, 
világos betekintést adjon egy másik (létező?) világba. 
A színház világába. Ez a mára teljesen „elputriaso- 
dott” városrész (itt a világ legtermészetesebb ter
mészeti közegében, az erdőben) egy másik Pécsett 
van, amely cseppet sem mediterrán, nincsenek 
hordóban-pálmafák, mint a Széchenyi téren, a lean
derek is csak úgy az elvadult kertben virágzanak, 
s a meggyfákról pedig inkább a nap égeti le, vagy a 
madarak vadásszák le a túlérett gyümölcsöt. Emberek 
nem eszik, s eszükbe sem jut a Király utcán félkilós 
műanyag dobozos kiszerelésben 300-ért áruvá tenni. 
Ők voltak például, akik nem akartak bejutni.

„Színház az egész város”
-  zengte a fesztivál-PR, miközben maga sem gondol
ta, hogy mennyire -  csak másképp. A város ezen peri
fériájára Martin McDonagh A Kripli című színműve 
köszön rá leginkább, melyet a budapesti Radnóti 
Miklós Színház előadásában láthattunk. Az ír (kisebb
ségi) szerző darabjából Gothár Péter rendezésében,

Varró Dániel fordításában -  magyarításában! -  a 
fesztivál legátütőbb, leghomogénebb, legrevelatívabb 
-  egyszerűen a legjobb előadása született. S ebben 
a sikerben azonos súllyal vette ki részét író, fordító, 
rendező s a színészek is. S ez ritka összhatás. Varró 
Dániel és Gothár Péter általam ismert közös munkája, 
a Kés a tyúkban című előadás a Katona József 
Színház Kamrájában hasonló reveláció volt egy fél 
évvel ezelőtt. Emléke mit sem halványult az idő 
múlásával, s a stílus visszaköszönése nagy örömmel 
töltött el. Varró a fiatal írónemzedék tagja rendkívüli 
nyelvi és dramaturgiai kvalitásokkal rendelkezik. Nem 
csupán a pergő dialógusok és a humor kiváló 
ismerője, hanem képes konzekvensen kialakítani egy

sajátos, autonóm nyelvi világot, amelyet meccslab- 
daként feldobva Gothár Péter zseniálisan észrevesz, 
felismer, majd levesz. McDonagh testileg, lelkileg, |  
szellemileg meggyötört, torz ír figurái magyarul egy o 
nyelvileg is torz világban jelennek meg előttünk. A kis 2 
ír szigeten, Nyíregyházán, vagy itt, a csertetői kocs
mában. Magyarországon, 2002 nyarán. Irtóztató, ápo
latlan külsővel, erős dialektusban megszólalva, suk- 
sükölve, cifra káromkodásokkal megtűzdelve politizál
nak, okoskodnak a világ dolgairól, egymást keményen 
megbírálva egy olyan világban, melyben iszonyatosan 
korlátozott relevanciaszint uralkodik. S nincsen még 
tenger sem, hogy a szomszéd szigetre kihajózva akár 
„Holivúdig” is eljuthassanak, még ha csak tévedésből
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Még, még, még, 
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is. A kripli főhőse Billy (Lengyel Tamás) „elme- 
roggyant” figurája nem háborodottabb az őt megítélők 
egyikénél sem, a kiosztott lapok (relevanciák) szerint 
mégis csak ő a hibbantság megszemélyesítője 
(teheneket fixíroz, míg például az állítólagos norma- 
litást képviselő nagynéni, Kate (Csomós Mari) titkon 
órákig kövekkel beszélget).

Természetes hát, hogy Billy tör ki ebből a világból, 
s meg sem áll „Holivúdig”, ahonnan aztán halálhíre is 
és ő maga is egy időben érkeznek haza, a biztos 
pusztulásba. Lengyel Tamás messze az egyik legjobb 
színészi teljesítményt nyújtotta az összes látottak 
közül, díjat méltatlan módon nem kapott. Kapott azon
ban a produkció a legjobb rendezésért (Gothár Péter), 
s a közönségdíj is ezt az előadást találta a legjobb
nak. És ebben nyilván benne van Jonnypatteenmíke, 
a helyi hírember szerepében Kulka János zseniális 
figurája, vagy az ó 90 éves anyját kiváló iróniával 
megszemélyesítő Szombathy Gyula, a likaskezű helyi 
kurvát játszó Hámori Gabriella (Helen), és persze 
a többiek is. Csomós Mari (Kate) és Schell Judit 
(Eileen), a két vénséges csotrogány nagynéni pedig 
hazavihették (felesben) a legjobb női mellékszerep
lőnek járó díjat.

És itt álljunk meg egy pillanatra.
Előfordult már, s lehetséges, hogy eztán is lesz 

ilyen, hogy megosztott díjat kényszerül a zsűri adni. 
Nem árt erre előre felkészülni, s akkor minden bizony
nyal nem állna oly értetlenül a díjkiosztó gála közön
sége az előtt a jelenet előtt, amint Gothár Péter a neki 
járó díjat egy laza mozdulattal ledobja az akkor már 
a nézőtéren ülő „lányainak”. A margarétaeső, melyet 
pedig az egyes páholyból zúdított a rendező a díjat 
átvevő két művésznőre, azt hiszem, végképp kom
penzálta a plakett és a pénzjutalom felezésére 
kényszerülő két kiválóságot.

Egy másik filmrendező, Sopsits Árpád Bűn és 
bűnhődés a rácsok mögött című előadása kapta 
méltán a legjobb előadás díját, s a legjobb férfi fősze
replő díját is ebből a csapatból vitte el Bertók Lajos 
(Raszkolnyikov) és László Zsolt (Porfirij) (szintén 
felesben). A Budapesti Kamaraszínház produkciója 
a sűrű éjszakába nyúló előadás ellenére átütő erejű, 
megdöbbentő hatással volt nézőire. Dosztojevszkij 
regénye, mely az emberi és embertelen világ 
legérzékenyebb pontjait emeli fókuszba, s annak 
hősei és szenvedői Sopsits dramaturgi munkája által 
egyszerre az egyik létező legkeményebb szubkultúrá
ba, a börtön világába kerülnek át. A regény átkerül a 
színházba, ahol a színészek, megannyi bűnöző a Bűn 
és bűnhődést próbálják, mert egy sikeres előadás 
fejében pár szabadnapot remélhetnek, mely alatt ki-ki 
elintézheti még elintézetlen dolgait... Gondolhatnánk, 
hogy ez egy afféle „egy mindenkiért, mindenki egyért” 
darab. De ahogy az élet sem az, hát ez az előadás 
sem. Ami emberi kegyetlenség a bűn tematikáján 
belül megfogalmazható, az mind előkerül ebben az 
előadásban, maga a néző, a tétlen szemlélő sem 
távozhat bűntelenül, jussa legalább egy álmatlan 
éjszaka. Sopsits rendezői koncepciója, hogy a realista 
színjátszás gyökeréig lehatolva megmutassa a jelle
mek legmélyebb vonásait is, ugyanolyan hiteles 
játékot eredményez, mint Gothár maximálisan stilizált 
színháza. Külön kiemelendő a két főszereplő játéka 
mellett Kovács Ferenc Szonya szerepében. A börtön 
világában Madonna néven futó homoszexuális fiú 
alakját olyan fájdalmas, mindent feladó hitelességgel 
alakítja, hogy az őt rendre megerőszakoló, használó 
cellatársak brutalitása már-már elviselhetetlen a 
nézőtéri közegben is. Sopsits előadása mindezt a 
legvisszafogottabb hangnemben -  az indulatokat 
szinte elfojtva, inkább a suttogás, mint az artikulálat- 
lan ordítás eszközeivel, hatásosan és hitelesen éri el.

Amit nem értünk, 
az nincs?
„...Amennyiben képesek vagyunk megszabadítani 
magunkat jó  néhány irodalmi és színházi referenciá
tól, ez a Woyzeck végül úgy áll előttünk, mint a 
színházi igazság kútja: egy semelyik másra nem 
hasonlítható, utolérhetetlen élmény, az egyediség 
olyan megtapasztalása, ahol a képek ereje nem 
eredetiségükből fakad, hanem az őket szülő pillanat 
igazságából..."

(René Solis -  Liberation 29/09/2001)

A legvitatottabb, s egyetlen díjjal sem jutalmazott 
előadás a magyar színházi élet fenegyerekének kikiál
tott Schilling Árpád által vezetett Krétakör Színház 
előadása, a W-Munkáscirkusz volt. Igaz, díjat átvenni 
nemigen lett volna módjuk, hiszen a pécsi előadás 
után azonnal Milánóba vette útját a társulat, hogy 
ezzel a produkcióval vendégszerepeljen. Bátran 
mondhatjuk, hogy a magyar színházi szakma leg-

A  Radnóti M ik lós S zínház e lőadása: A  krip li. 
Fontos szerepben K ulka  János.

A  B udapesti K am araszínház B űn és bűnhődés 
a  rácsok m ögött cím ű e lőadása

csukottabb füleire, szemeire találó előadás volt ez a 
sajátos Woyzeck-dráma adaptáció. A töredékes 
Büchner darab József Attila verseivel sajátos, szokat
lan, ha tetszik durva színházi világba vezet minket.
A szín egy cirkuszi porond, ráccsal körülölelve, vasta
gon homokkal beterítve. A színészek izmos teste 
meztelen, tekintetük a végsőkig elszánt. A cirkuszi 
ketrecben tökéletes artistamutatványokkal közleked
nek, saját s egymás testét sem kímélve semmilyen 
durva beavatkozástól. Miközben a nedves homok 
(sár) bizony a nézőre is óhatatlanul kihull. Mielőtt még 
Moór Marianna vagy Tordai Teri színművésznők 
(mindketten színészzsűri-tagok, tehát muszáj volt 
nekik...) finnyás, nyafogós primadonna attitűdje 
uralkodna el bárkin is, le kell szögezni, hogy Schilling 
színháza őszinte, átütő erejű, és persze provokatív, 
de a szó legjobb értelmében. Úgy használja az 
emberi testet, hogy az már nem is az, semmi szexu
ális tartalma nincsen a meztelenségnek. Itt inkább 
csak egy eszköz, nagyon hatásos, expresszív eszköz 
a dráma és Schilling gondolatainak kifejezésére.
A marginális élethelyzetben, a társadalom perifériáján 
élők világának szánalom és kétségbeesés nélküli 
ábrázolása ez az előadás, olyan módszerekkel, mint 
amilyenek azok a maguk nyers valóságában. A szín
padon testi-fizikai valójában történik meg a kín, fáj
dalom, megaláztatás, de itt nem a test megaláztatása, 
dekonstrukciója a cél, inkább mindez a gondolati kife
jezés eszköze. Kell-e ez a színházba? -  kétkedik a 
nézők egy része. Kérdésünkben azonnal benne van a 
logikus válasz is. Természetesen kell. A megújuláshoz 
kihívás kell, merészség kell, provokatív gondolatok és 
eszközök kellenek és persze a hitelességhez 
tökéletes profizmus. Itt mindez együtt áll. A színészek 
beszédtechnikában, fizikai erőnlétben (sokat készül
tek, edzettek erre az előadásra), szuggesztivitásban, 
a rendező gondolatok, ötletek tekintetében többet 
invesztáltak ebbe az egy előadásba, mint sok fesz
tiválprodukció együttesen. Hogy a színházi szakma ily 
módon, leginkább legyintő hallgatással reagál rá 
itthon, az az igazán kétségbe ejtő. S nem csupán 
azért, mert a Le Monde, a Berliner Zeitung a 
L’Humanité, vagy a Francé Inter, a La Tribüné mer 
nem hallgatni. Sőt. Értően, elismerően reagál a 
francia vagy németországi vendégjátékok kapcsán, 
hanem azért is, mert a megszokott színházi kontextu-
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són kívül nem ismer, vagy elképzelhetetlennek tart 
egy másikat, esetleg egy tágabb értelemben vett 
művészeti, társadalomtudományi értelmezési, 
elemzési lehetőséget, melynek nyelvén könnyebben 
leírhatók lennének az itt látottak. Amit nem értünk, az 
nincs.

A XXI. században, amikor a testiség ily módon 
felértékelődött, mint amit nap mint nap mindenki 
tapasztal csak úgy az utcán sétálgatva is -  a minden 
részletet megmutató divat, a testékszerek használata, 
vagy az intim testrészek megrajzolása, kifestése, 
s ezáltal még hangsúlyosabbá tétele a testfestés, 
tetoválás révén -  nem lehet, hogy egy Schilling 
kaliberű művész ne használná fel akár a színházban 
kifejező eszközéül. Nem lehet ilyen érzékenységgel 
elmenni a feldobott labdák mellett -  mint ahogy 
Gothár sem ment el, s megmutatta a maga magyar 
népét az ír szerző és stilizáló színház tökéletes 
eszközeivel, de Sopsits sem tud a bűnről a XXI. 
században nem a legmélyebb bugyrokig leásva 
beszélni a maga áttételes, de realista módján.

Sztanyiszlavszkij a XIX-XX. század fordulóján, 
a moszkvai Művész Színházban a pszichologizáló, 
a színészi átélés és alakítás művészetét elemző 
műveivel hasonló eretneknek számított a maga tár
sadalmi közegében, az ő művészetének alapja a 
belső pszichológiai igazság keresése volt. 
Stúdiókísérletei az úgynevezett beleélő színházi 
előadások nélkül nem jutott volna a színház előbbre 
a XIX. századi kánontól. Vagy ideköszön még a múlt 
század 30-as éveiből a francia Antonin Artaud, aki 
inkább színházelméleti munkáival, mint rendezéseivel 
alkotott maradandót kora színházi válságát 
megoldandó. Határozottan tagadta a pszichológiai 
színházat, szenvedélyesen kereste a visszatérést 
a mitikus és mágikus művészethez, amely szerinte 
a leghivatottabb az emberi konfliktusok kifejezésére. 
Számos nagy formátumú színháztörténeti személyi
ségre, rendezőre, drámaíróra volt nagy hatással 
elmélete (Peter Brook, Barrault, Génét vagy Peter 
Weiss).

Nem hinném, hogy Schilling valamiféle 
reformernek tekinti magát, ha jól megnézzük, a het
venes évek lengyel színházában, vagy akár a nyolc
vanas évek hazai performance művészetében 
láthatunk idevonatkozó előképeket. Az olvasható, 
látható, hallható ki ebből az előadásból, hogy erről 
a Woyzeck-problémáról itt és most nem lehetett 
másképp, ennél relevánsabb művészi eszközökkel 
megszólalni. S még mielőtt nekiszegezték volna a fel- 
háborodottak a kérdést, hogy a színház megújulásá
nak ez lenne-e az egyetlen útja, Schilling gyorsan 
cáfolta is egy igazi szép előadással, egy másik 
Büchner-darabbal -  a Leonce és Lénával.

Ellenpontok
Molnár Ferenc A testőr című három felvonásos 
vígjátéka az eddig leírtaknak tökéletes ellenpontja. 
Nem akar, így nem is mond el semmit. Kolos István 
rendezése a budapesti Madách Kamara előadásában 
minden ízében a fogyaszthatóságra törekszik. 
Amolyan jól megcsinált menzai koszt: levessel, főétel
lel, és kis desszerttel. Ilyen esetekben tényleg bölcs 
választás Molnár Ferenchez nyúlni, receptjeiből főzni 
ipari mennyiségben is jót lehet. Nem rossz, nem 
rossz, de legközelebb menjünk valami etnikus 
étterembe -  mondja a pikánsabb, eredetibb ízekre, 
finom falatokra vágyó kulináris élvezetek rabja. 
Finomabb falatok persze itt is akadtak, ha csak 
elvétve is. Kerekes Évát a színészzsúri a legjobb 
színészi alakítás díjával jutalmazta, azért a munkáért, 
ami teljesen nyilvánvalóan nem a legjobb színészi

alakításról, hanem valami másról szólt. Miről? Nekem 
ezt nem volt kedvem felgöngyölíteni. Akkor már miért 
nem Mácsai? Mácsai Pál nagyszerű és három 
felvonáson keresztül is izgalmas figurája volt az 
előadásnak, míg Kerekes Éva nyafogása az első 
felvonás után megszűnt érdekesnek lenni. A többiek 
pedig mintha ott sem lettek volna, kivéve Almási Évát, 
aki inkább ne lett volna ott, a mama szerepében 
harsány túljátékával az állatorvosi lovat sikerült 
megtestesítenie.

A II. Pécsi Országos Színházi Találkozó leg
nagyobb pazarlása díjával jutalmaznám a budapesti 
Katona József Színház (egyik legkedvesebb, stabil 
értékrendű színházam) Szent György és a sárkány 
című előadását. Weöres Sándor kétrészes 
tragikomédiája nem ért a célba, még csak a kapufát 
sem pedzegette. S ez nem elsősorban a nagy költő 
(nem drámaíró) hibája. Zsámbéki Gábor intellektuális 
rendezői erejét (fáj kimondani) meghaladta a feladat. 
Olyan játékosai voltak pedig a meccshez, mint 
Fullajtár Andrea, Lukáts Andor, Bodnár Erika, Kocsis 
Gergely, Lengyel Ferenc, Újlaki Dénes, Pelsőczy 
Réka, Ónodi Eszter, Csákányi Eszter, Kun Vilmos,
Bán János, Haumann Péter, hogy tovább ne soroljam. 
Nem vitatkozom Szűcs Katalinnal, aki azt állítja, hogy 
Zsámbéki előadásai mindig a lényegre kérdeznek rá, 
most is, a hatalomváltó Silenében, ezzel az úgy 
kétezer éves történettel, de azt bizton és fájdalommal 
summázhatjuk, hogy választ nem talált. Ordít a belső 
hang: ennyi kiváló színész, és sehol semmi. Micsoda 
tékozlás! Tétován ténfereg Haumann, Bán, Lukáts, 
Újlaki, meg a szép fiatal tehetséges lányok is, és csak 
egy vitéz van a vidéken, az is vendég -  Törócsik 
Mari. A kivételes tehetségű színművésznő törékeny 
kis testével, bölcs nyugalommal és mosollyal az arcán 
viszi hátán az előadást, mely egészen ellaposodik, 
sokszor le is ül a művésznő színpadi hiányában. 
Zsámbéki Gábor bicskája beletört a Szent György és 
a sárkányba, még az aktuálpolitikai vonal sem dom
borult ki. Szépen szólt azonban a gyönyörű költői 
Weöres szöveg -  szépen beszélni talán Lukáts Andor 
kivételével -  mindenki tudott. Hogy Nagy Ervin milyen 
szempontrendszer alapján kapta a Súgó különdíját 
alakításáért, azt egyáltalán nem értem, míg azt senki

nem vitathatja hogy a legjobb női főszereplő díját 
Törócsik Mari érdemelte, aki pedig a darab szerint 
nem is lett volna igazán főszereplő, az előadásban 
kétségtelenül azzá avanzsált.

A legnagyobb katyvasz díját ítélném oda A csoda 
alkonya című egyetlen zenés előadásnak, mely a 
budapesti Új Színház produkciója volt Réthly Attila 
rendezésében. De a balhét nem Réthly viszi el 
egyedül, „igazi csapatmunka” volt. E. T. A. Hoffmann 
Kis Zaches, más néven Cinóber úr című meséjéhez 
nyúlt bátran Lőrinczy Attila. Az író teljesen elvész 
a szerteágazó cselekményben, sokszor teljesen 
irreleváns jelenetek követik egymást, a szereplők 
a diktátorrá előlépett gnóm főhőshöz (Vass György) 
való viszonyukban bolyonganak bizonytalanul a szín
padon. A felvilágosodás kihirdetése ígéretes auftakt- 
nak bizonyul, ám nem épül rá több szellemes nyelvi 
és semmilyen egyéb humorforrás. A sematikus 
jelenetek sorát Melis László zenei betétei szakítják 
vagy zavarják meg még jobban. Mozart Rekviemje, a 
Varázsfuvola, az olasz bel canto énekstílus, a musical, 
az operettvilág, Haydn Teremtés című oratóriuma, s 
megannyi zenei idézet, amely sajnos nem hogy nem 
képez egységet, de egy idő után sérti a fület. Énekes 
is csak két profi van, a kaposvári Körösi András és a 
szintén vendég Pápai Erika. Minden megszólalásuk 
megnyugvás, kis megpihenés a fülnek s a léleknek.
A cselekmény meg csak bonyolódik, a három 
felvonás az örökkévalóságba tart. Réthly Attila ren
dezésében elmarad a csoda, annak alkonyával indí
tani pedig ennyi időn keresztül nem lehet befogadót 
éberen tartani. Még a főhős is -  pedig ziccer szerep- 
egy dramaturgiailag teljesen légüres térben vergődik, 
poénkodja szét az előadást. A díszpáholyból a 
néphez intézett miniszteri szózata is (ez a poén 
ülhetett volna, elismerem) ötlet szinten maradt, min
den igyekezete ellenére nem tudott átütő lenni. 
Kidolgozatlan, esetleges, elnagyolt színészi alakítá
sok, rendezői jelenlét híján magukra maradt, rutinból 
játszó színészek.

Népvezér a főhőse a sepsiszentgyörgyi Tamási 
Áron Színház Hja próféta című előadásának is.

A kortárs lengyel író, Tadeusz Slobodzianek 
darabja szemlátomást megszólította Bocsárdi László
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rendezőt, s lelkes csapatát. Igazi játékos színházat 
láttunk egy vallási tébolyban szenvedő népvezérről, 
s annak a tömegre kifejtett hihetetlen erejű hatásáról, 
ami talán nálunk is aktuális, ha nem is olyan súllyal, 
mint a darab vagy az előadás hazájában. A népi, 
paraszti közegbe helyezett előadás még inkább 
karikírozza a figurákat, a közönség jól mulat a vaskos 
tréfákon, miközben a görbe tükör azért ott van mind
annyiunk előtt. Egy hibája, nagy hibája az előadás
nak, pontosabban talán a dramaturgnak, Pászt 
Patríciának, hogy sok jelenetet indokolatlanul hosszú
nak hagy meg, és többször előfordulnak fárasztó 
ismétlések is. Ezek kivágásával, feszesebb, jobban 
szóló előadás kerekedhetett volna.

Az emberélet útjának 
felén egy nagy sötétlő 
erdőbe jutottam
Osztrovszkij Erdője a kaposvári Csiky Gergely 
Színház előadásában, Ascher Tamás rendezésében 
eleve tuti sikernek ígérkezett. De nem a prekoncepció 
miatt lett az. Ascher nem kiált az erdőjéért, mint 
például a híres énekes, Sting a szintén pusztulásra 
ítélt, megmentésre szoruló esőerdőiért. Ascher Khell

Zsolt díszletével csak közölni akarja, hogy ez van. 
Szög létesített, folytonosságukban is megcsonkított 
farönkök, amiről tényleg csak az jut az ember eszébe, 
ami az öregedő birtokos asszonynak is (Molnár 
Piroska), nevezetesen, hogy pénzzé tehető, tönkre 
tehető. Semmi nincsen benne, ami a természettel 
összefüggésbe hozható. Ez nem valami érzelmes 
gondolat, mint ahogy az előadás sem érzelmes, pedig 
a szerelem is felbukkan több szálon, inkább csak 
megmutatódik amolyan vígjátéki jelleggel. Különös 
tekintettel igaz ez a birtokos nő (Molnár Piroska) és a

„félbemaradt gimnazista”, Anger Zsolt között szövődő, 
majd házassággá fajuló kapcsolatra. Ascher figurái
nak, s talán rendezésének ez adja a frissességet 
leginkább, hogy a mindennapi élet szituációit, gesztu
sait képes megalkotni szereplőiben, miközben egyál
talán nem aktualizál direkten. Minden vehető ebben 
az előadásban, s itt felismerhető, tetten érhető a ren
dező szándéka. Erdőt is lehet venni, férjet is, becsü
letet... És az egész egy nagy komédia. Igazi átütő 
siker Kocsis Pál játéka, aki a hazatérő színész, lecsú
szott rokon szerepében pályája talán legtalálóbb 
karakterét formálta meg a mindig jó, és szeretni való 
Kovács Zso/ítal karöltve. A tragikus és komikus ván
dorszerepében tündöklő két színész, mint afféle Don 
Quijote és Sancho Panza mókázza végig az előadást. 
Znamenák István faragatlan parasztja elképesztő 
magabiztossággal és pofátlansággal kezeli és irányít
ja az „üzletet”, vagy akár fiának (Dányi Krisztián), a 
szegény unokahúggal (Gryllus Dorka) szövődő szerel
mi viszonyát. Ez utóbbi két fiatal alakítása lényegesen 
halványabb. Gyuricza István az inas, és Lázár Kati a 
kulcsárnő szerepében viszont virtuóz játékot produkál. 
Anger Zsolt játékát tavaly már díjazta a zsűri, idén is 
nagyon ott volt, ám láthattuk, a díjak tekintetében 
szűkmarkú volt a költségvetés. Még szerencse, hogy 
Molnár Piroska begyűjthette a jól megérdemeltet. Az 
Erdő tehát nem porosodik, ha eltévedni igazán nem is 
lehet benne, mert virtuális, az egész egy mátrix, még 
szerencse, hogy akadnak benne élő viszonyítási pon
tok. Például a kísértetként, színpadrendezés alkalmá
val átvonuló trottyos zenekar, Kovács Márton eredeti, 
jópofa zenéivel.

Szóval, Tisztelt Olvasó, bementünk az erdőbe, 
tíz napig bolyongtunk benne, nem mondom, hogy 
reménytelenül, de sokszor a legabszurdabb 
helyzeteket is megélve. Tíz nap tömény színház még 
annak is sok, aki ezt szereti, pedig feltételezhetően 
tényleg a legjobbak közül kínáltatott fel a 16 
versenyprodukció, melyet 28 előadásban láthatott az 
érdeklődők azon fajtája, akinek nem gond a 2-3 ezer 
forintos jegyár, vagy az is, akinek nem gond a szem
füles, kivárásos, beslisszanós módszer estéről estére. 
Akinek pedig szándéka ellenére mindkét megoldás 
kiesett, az jövőre remélhet, hasonló élményben lesz 
része, mint azt az alábbi zanza posztmodern POSZT- 
versike is sugallja:

„A kripli Don Juan az Erdőben felmászott egy 
fára, hogy onnan bámulja A csoda alkonyát. Tratuffe- 
ötA revizor Szent György és a sárkány elé vetette, 
a W-Munkáscirkusz közönségének legnagyobb 
megelégedésére. A Gézagyerek és Pájinkás János 
A testőrt a Tizenkét dühös ember ítéletére bízta, 
akinek döntése: Bűn és bűnhődés a rácsok mögött. 
Galilei élete végén szép Téli regét mesélt Hja prófétá
nak a POSZT-ról, ahol A kripli Don Juan az Erdőben 
felmászott egy fára..." ■
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Mindenen lehet
nevetni?

Futkároztunk egymás mellett, mi a nép egyszerű fiai, 
s köztünk sok művészféle ember, egynéhány irodalmi, 
s tucatjával színházkritikus, rendező, százas nagy
ságrendben színi növények (Szép Ernő használja 
a szót színész helyett). A helyzet leírható úgy is, hogy 
a színpadokon megy a program, de ez nem zavarja 
a beszélgetéseket. Nem is a színház a legérdeke
sebb, hiszen a fesztivál egésze egy ember által 
befoghatatlan.

A versenyprogram első előadását a kecskeméti 
Katona József Színház vitte színre, Moliére: Don 
Juan-jával mutatkoztak be, melyet Bodotay (Géza)
(de ő csak így per Bodolay aposztrofálja magát) ren
dezett. Egy szóval leírható az előadás: szalon-punk. 
Pikáns, ahogyan Sex Pistols üvölt a Pécsi Nemzeti 
Színház nagyszínpadán, Petri György fordítása is 
érdekes (bár Lackfi János, az új Moliére összes 
kiadás szerkesztője nem válogatta be Petri fordításait 
a 2000 oldalas könyvbe, mert hogy megkérdőjelez
hető a hitelességük).

Egyértelmű, létezik szakmai nívó, ami alatt nem 
lehetett volna itt egy-egy előadás, a Don Juan 
esetében is ez a kérdés. Egyfajta minősítés, hogy 
Bálint Andrást aludni láttam, s magam is vele 
éreztem, mivel Bodolay rendezése okot adott 
húszperces szunyákra. Kínomban el-elnevettem 
magam.

Epres Attilához köthető a tavalyi POSZT egyik 
legjobb monológja, mikor kb. háromnegyed órán át 
brillírozott a Bohócban (szintén Bodolay rendezés).
A Don Juan-ban Sganarelle-ként is ezt a vonalat foly
tatta, s Kaszás Attiláial, aki címszereplőként 
meghódította a közönség hölgyeinek érettebb felét -  
a jegyszedő néniket feltétlen - ,  remekül kooperáltak. 
Csak az volt a baj, hogy aki nem érett nő, sem 
jegyszedő, azt kevésbé sikerült meggyőznie arról, 
hogy ő lenne Don Juan. Bodolay szándéka punk- 
nótákkal alátámasztva öt perc erejéig egy 
monológnyi időre aktuálissá vált. Éles és kemény 
támadással azt a gyöngécske morális értékrendet

kérdőjelezte meg, ami már nem is létezik, csak úgy 
hisszük, hogy van.

Az előadás legnagyobb érdeme a két főszereplő 
összjátéka, a funkcionális díszlet, körberajzoltak min
den tárgyat, mint rendőrségi nyomrögzítők a halot
takat, és itt is érvényesült az aprólékosan kidolgozott 
jelképrendszer, amit a szakmai vitán annyira dicsér
tek, bár ott arról egy szó sem esett, hogy mi van, ha 
unatkozik a nézőtér.

A komáromi Jókai Színház Tartuffe előadása a 
Don Juan-nál is nagyobb rejtélyt jelentett számomra.
A szintén Petri-fordítást felhasználó előadást Telihay 
Péter rendezte, s tipikus rendezői színházat láthat
tunk. Egy meglehetősen gyenge adottságokkal ren
delkező társulat nem túl izgalmas első felvonása után 
csak akkor élénkült meg a színpad, amikor zenére 
mozogtak a színészek, máskülönben érdektelen az 
előadás. A második részben volt az a pár perc, ami 
miatt megérte beülni a színházba. Lojális úr ugyanis 
szlovákul kezdett el beszélni, méghozzá magyaros 
kiejtésű szlovákkal. Ennyi pikantériája volt az előadás
nak, máskülönben egy erős rendezői szándékot 
követni igyekvő műkedvelő társulat erőlködését láthat
tuk.

A Magyar Színház Shakespeare: Téli rege című 
előadására várakozással mentem, Vidnyánszky Attila 
három rendezését láttam már Pécsett, mindhárom 
utcai előadás, s eleven vígjátékok, a főszerepben 
minden alkalommal Trill Zsolt volt, kinek tehetsége, 
lelkesedése a beregszászi társulatot is megmozgatta, 
így az előadások érdekessé váltak. A Magyar 
Színházban sehol egy fia Trill Zsolt. Az egy szem 77 
éves Kállai Ferenc mentette az előadást. Nevetséges, 
hogy a Magyar Színház Téli regéje csupán a komáro
mi Jókai Színház harmatgyönge Tartuffe előadásával 
szállhatott versenybe a legunalmasabb előadás 
címéért.

Az előadás értékeit fel lehet sorolni: nagyon szép 
volt a zene, s időnként a látvány, a mozgalmasság.
De nem szeretnék abba a hibába esni, mint a délelőtti 
szakmai megbeszélések szakmai közönsége: azaz 
udvariasan mindenről beszéltek, csak a bajokról nem. 
Mégis kezdjük a darab egyik erényével, az egész este 
szépen gomolygó füsttel. Jelezte, hogy baj van, hogy 
vihar van, hogy este van, hogy köd ülte meg a királyi 
kedélyt. De mindez csak annyiból áll, hogy fogunk 
egy füstgépet, felvisszük jó magasra, s bekapcsoljuk, 
aztán csak köpi a füstöt az előadás végéig, ha ki nem 
fogy az olajos nafta. Ettől este héttől tízig végig
gomolyog az unalmukból játszók fölött a füst. A világító 
szájából hallottam a következő mondatot: „Unalmas 
az előadás? Jöhet a füst és a jó világítás.” Ezt itt is 
megkísérelték, kevés sikerrel. A zene illusztratív 
hangszerfutamokból és vokális elemekből állt, alátá
masztotta Vidnyánszky komponált képeit. A szünet
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után tömegjelenetek, forgatag, tánc, vásári jelenet, 
medvetáncoltatás, hóesés (csak azért nem 
sziromesőt írtam, mert a darab címe Téli rege), s min
den, de tényleg minden a hatásvadászat miatt (az így 
helyes, de ha nincsen más, csak a vadászat, akkor 
miért az egész?).

Öröm volt látni Kállai Ferencet. Ha azonban csak 
a legidősebb színész játéka élvezetes, az vajmi 
kevés. Kállai egyedül is képes megtölteni a nagyszín
pad terét. Nem azért, mert annyira kövér lenne, 
hanem ha egy kicsit nyöszörög, már megfogta a 
közönséget. Hallomásból Kaszás Attila is sztár lenne. 
Az idei fesztiválon itt láthatjuk második szerepében 
(Leontes), melyben véglegesen meggyőzött, hogy ő 
a megbízható, fáradt színész mintaképe. Ha nincsen 
helyzetbe hozva, akkor, amit magától csinál, kevés. 
Csurka László, Mihályi Győző fajsúlyosán szavalnak. 
Peter Brooknál ez a halott színház.

Kubik Anna a másik színész, akire épül a darab. 
Övé a legmunkásabb szerep. Ő az Idő, ő Hermione. 
Néhány jelenetet akár egy dél-mongol teremtésmí
toszból is idézhetett volna Vidnyánszky (3 méter ma
gasban, egy ketrecben üvöltő zenére üvölt, s lenge
dez a fájdalomtól szenvedő Hermione, s közben több 
méteres fehér stólája alatta lengedez, s fölötte füst). S 
hiába dolgozott megveszekedett energiákkal Kubik, a 
rendezés nem jutott túl azon a ponton, hogy szép 
zenékre szép látványt koreografált. Nem érteni, mit, 
miért tett a rendező. Miért ez a darab Vidnyánszky 
rendezésének tárgya? Mondani nem mond semmit a 
máról, nem újszerűén mondja fel a történetet, de nem 
is oly klasszikus veretességgel, hogy arra érdemes 
lenne figyelni. Valami homályosan megfogalmazódik, 
jó másfél perc erejéig, hogy hiába a bűnbánat, ez az 
erkölcsi tanítás: a vétkek újra elkövethetők. De ez is 
elsikkadt hamar.

Az előadás jelrendszere az első felvonásban úgy 
tűnt, a nedvekre épül. Kaszás Attila köpött a nyílt 
színen, s gyakorta nyáltenger fröccsent a levegőbe.
A Camillót alakító Sipos Imre kezében a szőlő leve 
kicsurrant. A motívum élt cirka tíz percet, s utána 
elhalt. Lehetett volna az Idő allegorikus alakja az elő
adás szervező elve, a központi mozgató, de furcsán 
egybemosta a rendező Hermione alakjával, s így oda 
az egész. A fináléban futja még az Időtől egy kidugott 
nyelvre. Érthetetlen, miért ilyen öreg az Idő hangja, 
mitől indulatos, mitől szórakozik az emberekkel 
ennyire. Stilizáltan stilizált, művién művészies.

Sok tanulságot hordoz ifj. Jászai László alakítása. 
Kiskamasz koromban hittem abban, hogy a „Jó ebéd
hez szól a nóta!” műfaja, mire felnövök, érdeklődés 
híján kihal. De nem, újratermelődik az a réteg, aki ezt 
a műfajt előállítja, s az is, aki erre vevő, de az egész 
testéből játszó, deklamáló, régi modorú (modoros) 
színész is, aki bármit tesz, klasszikusan hiteltelen, 
mert még azt is minden idegszálával mímeli, hogy 
játszik. Ifj. Jászai László ennek a legszembetűnőbb 
példája, annyira rossz, hogy nevetni kellett.

A Debreceni Csokonai Színház Háy János:
A Gézagyerek című előadásával képviseltette magát. 
Háy szövege értő rendezőre talált, mert Pinczés 
István jól nyúlt a darabhoz (Garaczi László és Darvasi 
László már többször pórul jártak). Ha azt írom az 
előadásról, hogy megható és gyönyörködtető, akkor 
nem írok sokat. Háy olyan nyelven írt, ami a máról 
szól, és ezt Pinczés úgy állította színpadra, hogy nem 
szenvedett csorbát, sőt. Összhang látható a szín
padon, ám az előadás sorsa már nem ennyire har
monikus. A debreceni Csokonai Színház nem ezt a 
darabot jelölte a versenyprogramba, mégis bekerült 
(először dicsérem Szűcs Katalint). Érdekes, hogy 
csak karácsony és újév között játszották a darabot, 
majd húsvét tájékán, a közbenső három hónapban 
egyszer sem. Az is érdekes, a Csokonai Színház két

új vezetője (Csutka István és Gárdos Péter) arculat- 
váltás címszó alatt A Gézagyerek öt színészétől 
szabadult meg. Név szerint: Porcsin László, Szoták 
Andrea, Krizsik Alfonz, Szántó Valéria és Földeáki 
Nóra vált fölöslegessé A Gézagyerek színészei közül, 
a felsorolás utolsó leányzója kétségbeesésében 
felvételizett a Színművészetire, és fel is vették. Krizsik 
Alfonz a Pécsi Nemzeti Színházba szerződött vissza.

Háy darabjai sikert arattak -  A Gézagyerek a 
versenyprogramban, a Herner Ferike faterja című 
a Felolvasószínházban (Vincze János-rendezés).
A darabot végighallgatva egyértelmű, Vincze, ha 
teheti, színre viszi Herner Ferike faterját, amely közeli 
rokona a Spiró Csirkefejének, s tele van ilyen monda
tokkal, mint például: „De kurva szar megint ezt a 
kurva árkot kaparni!” Hétköznapi emberek a köznyelv 
egy csökevényesedett szintjén beszélnek, nincs 
igazán cselekmény, nincsenek hősök...

A Miskolci Nemzeti Színház Tizenkét dühös 
embere arról szólt, miképpen lehet meggyőzni

A K om árom i Jóka i S zínház: Tartuffe

A  D ebrecen i Csokonai S zínház: A  G ézagyerek  

S zeged i N em zeti S zínház: G allie i é lete
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egymást, s mindez Peter Hackett (Cleveland Play 
House) rendezésében másképpen szólalt meg, mint 
gondolta volna a naiv kritikus (részben köszönhető 
Fábri Péter újrafordításának), s az a leginkább 
meglepő benne, hogy meglepő. Aktuális az előadás, 
egy-egy szereplő szólamaiba behelyezhetők 
rasszista, akár aktuálpolitikai megnyilvánulások is, 
pedig nincsenek ott. Érezni lehetett, ott és akkor 
születnek meg a gesztusok, minden az igazságkere
sés felé irányult, sőt a rendező arra mer rákérdezni, 
elhiszi-e azt még valaki, hogy a másiknak is lehet 
valami igazsága.

Éjjel fél tizenegy is elmúlt mire elkezdődött a 
Szegedi Nemzeti Színház Zsótér Sándor rendezte 
előadása, a Galilei élete. Szabatos rendezői színház. 
A színészekből mindent kigyomlált Zsótér, amit szük
ségtelennek tartott, s minden elemet beletett az

Jegyszedőkről szóló 
iromány
A Jegyszedőkröl kell írnom. Fontos, hogy essen ró
luk is szó. Milyen a jó Jegyszedő? A Jegyszedó 
nem férfi, csakis néni. Kedves, ősz hajú, kardigános 
néni. Segítőkészen mosolyog és megmutatja a he
lyet, netán programfüzetet ajánl. A legfontosabb 
azonban a.mosoly. Nem erőltetett, hanem szívből 
jövő. A Jegyszedó néni akkor ideális, ha csak a ked
vességét vesszük észre. A tülekedés ellenére egy- 
szer-egyszer kaptam jóindulatot, s néha, mikor a 
fesztültség indokolt volt, akkor is a normális szinten 
maradt. Néha. Néha tudták, ők vannak miértünk, 
mert mi vagyunk a legfontosabbak estelente, mi, a 
NÉZŐK!

Kijelentem: nem vagyok a Jegyszedő Nénik es
küdt ellensége. De a Don Juan című előadáson mel
lettem ült egy Jegyszedő Néni. Ilyet nem illik leírni, 
de büdös volt. Nem csak izzadt, hanem inkább kife
jezetten büdös. Ezenkívül hangosan beszélgetett az 
előadás közben. Rászóltam, mert zavart. Mérges 
lett, megértem, hiszen megalázó, ami történt, s 
ezért később, ha meglátott, parázslóit a szeme.

A Szent György és a Sárkányra a színpadon át 
jutottam be, ez helytelen, nem jogkövető magatar
tás, de nem voltam egyedül, s magasabb cél vezé
relt (mindenki ezt gondolja). Az hagyján, hogy a tel
jes szereptévesztésbe esett Jegyszedő Néni le- 
gyerekek-ezett, de olyan minden civilizált kultúrát 
nélkülöző, megalázó hangot ütött meg, ami hosszú 
percekig rossz érzéssel töltött el. Nemcsak engem, 
mert én csak egy voltam a sok közül, hiszen min
den előadásra be akarnak jutni olyanok, akiknek 
valami miatt fontos, hogy lássák azt, ami ott folyik. 
A megaláztatás tetőpontja a Galilei élete előtt ért 
minket, nézőket. Jó, nem volt jegyünk, s voltunk öt- 
venen, a hátsók nyomták az elsőket, az elsők a két 
jegyszedő nénis „kordont", akik piaci hangon kor
holtak bennünket. S eljött az utolsó pillanat, mikor 
már minden jegyes beült, mikor is elhangzott a tíz 
néző még bemehet felkiáltás. Halványan elmoso
lyodtam, mert éreztem a lendületet, mely a hátsók 
indulatából eredt. A két nénis kordon visítozott, s mi, 
a gonosz nézők áttörtünk az ellenen, kérem alás- 
san, legyűrtük őket (nekem még ülőhely is jutott a 
hatodik sor közepén). Nem szabadna ennek jövőre 
így maradnia. Nem szabadna a feszültségtől tehe
tetlenné váló idős hölgyeket a közönséggel szem
beállítani. Mert a tehetetlenségből csak felesleges 
problémák keletkeznek. (Annyi minden keletkez
het...)

B. R.
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előadásba, ami a színészektől függetlenül röhögésre 
készteti a nagyérdeműt, vagy értetlenkedésre, aki 
nem szokta az ilyesmit. Feltűnt E. T. manós alakja, 
a Star Wars zenéje mosolyogtatott, s az úttörőkórus 
dala zárta az éjszakát. A Kékes tévét formáló szín
padon lement a kék függöny, kialudtak, viliództak 
a neonok. Anakronisztikus poénokon röhögtünk, ha 
éppen nem aludtunk. Mert akkora meleg volt a 
nézőtéren, hogy majdnem elalélt a közönség fele. 
Hátra-hátrapillantottam, s kókadó fejek, ködös tekin
tetek vagy csukott szemek. A mellettem ülő hölgy 
álmában kidöntötte ásványvizét.

Az előadás lassú volt és unalmas, de nem 
a megszokott módon. Nem azért volt unalmas, mert 
nem tudott más lenni, hanem direkte volt unalmas, 
méghozzá úgy, hogy meg lehetett szeretni. Unalmas 
volt, mint mondjuk a televízió a ’60-as években, és 
hát tényleg, a díszletet (Ambrus Mária) egy tévé
dobozban helyezte el a rendező, s ami akkoriban a 
tévében történt, gondolom unalmas volt, s mindenki ki 
tudta választani, mit vegyen komolyan: E. I ,  
űrmanók, angyalszárnyak, hullahopp karikák, Galilei, 
inkvizíció, CD-n tárolt feljegyzések...

A Pécsi Nemzeti Színház Revizora Bagossy 
László jr. rendezésében (kritikánk az Echo 2002/1. 
számában) szépen helytállt a versenyprogramban, 
már másodjára láttam, s változott az előadás 
összképe, a második rész, mintha tompult volna.
Nagy kérdés a színpad közepére elhelyezett létra, 
ami jól mutat, funkciója is van, de minduntalan kitakar 
valakit, aki csinál valamit, ami lehet hogy fontos, de 
nem látni, mert ott a létra. Elsőre egységesnek láttam 
az előadást, a fesztiválon a két vendégszínész, a két 
húzóember és a pécsi társulat nem tűnt homogénnek 
(talán a színészek feszültek voltak, vagy én a fáradt
ságtól nem láttam jól), viszont a közönség mindent 
poénra vett, nevetett azon is, amin a pécsi közönség 
egyébként nem nevet. Végül is, ha véresre vernek 
valakit, azon is el lehet kacarászni, vihogni, röhögni, 
mint állat. Ha a nyájszellem működésbe lépett, már 
nehéz leállítani. A finoman aktualizált előadás 
kérdéseket vet fel a koncepcióval szemben: valóban 
így begazolna egy polgármester-kiskirály, ha jön a 
revizor? Nem venné meg kilóra azonnal, csípőből?

Sajnálom, hogy láttam a Pájinkás Jánost 
( Vígszínház, Budapest, rendezte Forgács Péter). 
Szegedi Dezső második alakítása sem nyerte el

A V ígszínház e lőadása: Pájinkás János

maradéktalanul a tetszésem, a Tizenkét dühös 
ember-ben is inkább alakított, mint játszott, most, mint 
a mesélő, Ámi Lajos fogja össze Kárpáti Péter laza 
szerkezetű darabját (Ámi Lajos Lázár Ervinnek is 
kedves figurája, valóban élt cigányember, több kötet 
mesével). Megnézhettem ezt a Pájinkás Jánost, ahol 
Ascher is csak bóbiskolt. Ledarálták a vígszínháziak 
a vígjátékot, még csak nevetni sem lehet igazán. 
Kiemelkedő alakítás egy volt az előadásban, Hujber 
Ferencé. Fiatal volt és ártatlan, s ezt hibátlanul oldotta 
meg. Kevéssé értettem Forgács Pétert, hogyan 
oszthatott szerepet Búza Tímeára (Nénnye). Nem is 
tudom, mire lehetne használni ezt a szegény lányt.
De furán mozgott a színpadon Sztankay Orsolya 
(Gizella) is. És milyen mesemondó (Szegedi Dezső) 
az, aki nem tud megnevettetni? Gondolkodni kezd az 
ember, hogy ő a sznob, mindent mégsem lehet leszól
ni, biztosan vele van baj, de elég volt rápillantani 
Ascherre, és megnyugodhattam. Kérem, ne tessenek 
engem untatni!

Mi is ennek az előadásnak a baja? Elvesztek 
a poénok a sietségben. A Vígszínházban talán puha 
fotelekbe ültetik a közönséget, s ők mély álomba 
szenderülhetnek a mese közben, itt vidéken fotel nem 
jutott, csak kemény szék, azon nehézkes aludni 
(Aschernek sikerült). A világítást sem alkalmazta ren
dező, csak nagyon csínján. Nem is értettem, miért. 
Csak egy példa: Ámi Lajos tenyeréből csillogó port fúj 
szét közénk. Ez gyönyörű lett volna, ha csak ő van 
megvilágítva, de így majdhogynem elvész, mert az 
egész teremben ég a villany (munkafény?), akkor 
meg minek ide csillogó por?

Szegedi Dezső végig főz valamit az előadás alatt, 
amit a darab végeztével műanyag tálkákból körbe 
kínálnak. Túrós tészta csirkepörkölttel. Mindenki 
zavarba jön, nem mer enni, egészen addig, amíg 
orrot nem csiklandott az étel, szagot fogtak a gyávák 
is, de akkor már késő, elfogyott a kis lábosnyi pörkölt, 
túrós tésztát meg már ettek a menzán eleget. ■
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Beszélgetés Szűcs Katalin kritikussal,
a II. Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogramjának H I L B E R T  A N E T T E
válogatójával

POSZT poszt: válogatás
— Nagyon különböző darabok szerepel

tek a versenyprogramban. Voltak erős produkciók, 
és voltak inkább úgynevezett közönség-előadások, 
sikerdarabok. Melyek voltak a válogatás szempont
jai: elsősorban a szakmának vagy pedig a közön
ségnek szánta, ha ezt meg lehet így különböztetni?

—  Egyáltalán nem gondoltam se a szak
mára, se a közönségre, amikor válogattam, kizárólag 
az munkált bennem, hogy rám hasson az előadás.
Nem volt sok igazán erős előadás az évadban, a sok
féleségnek részben ez az oka. Arról volt szó, hogy tíz 
hazai és két határon túli meghívott legyen. Amikor
a tízes listám elkészült (a két határon túli ebből a 
szempontból nem érdekes, mert ott egy stúdió és egy 
nagyszínház van), akkor kiderült, hogy a nagyszín
házban összesen három előadás lenne, bár én a 
Katona József Színházat is, a Radnóti Színházat is 
nagyszínháznak tekintem, de nem tudták a nagyszín
padon játszani ezeket az előadásokat, csak a 
kamarában. Azt ajánlottam föl, hogy növeljük tizen
hatra a meghívottak számát. A csoda alkonyára azért 
gondoltam, mert született egy kortárs zenés mű, 
minőségi zenével. Problematikus az előadás, de mégis 
olyan horderejű, hogy erről itt érdemes gondolkodni, jó, 
hogyha ezt a szakma megismeri. Azt hallottam, hogy 
Kaposvárra meghívják, tehát valószínűleg jól éreztem, 
hogy közkinccsé kell tenni. A Testőrt azért választot
tam, mert a Madách Kamarában egy olyanfajta 
minőségi váltás zajlik az új művészeti vezetés által, 
ami nagyon jó, ha visszaigazolódik egy ilyen meg
mérettetésen, egy ilyen közegben.

— Ha már ezt említjük: látta a Jeles 
András Play Molnár című Testőr-feldolgozását
a Városi Színházban? Azt nem gondolta erősebb 
előadásnak ennél a Testőr-színrevitelnél?

—  Láttam. Nem összehasonlítható a kettő. 
Nagyon ambivalens érzéseim támadtak látva az abban 
játszó színészeket. Olvastam Koltai Tamás remek fel
vetését az ÉS-ben, hogy miért nem jelenik meg itt ez
a kétféle színrevitel. A versenyen kívüli (OFF) program
ban nyugodtan itt lehetett volna a Play Molnár, de 
versenyben semmiképpen nem éreztem indokoltnak. 
Kritikát sem fogok róla íratni a lapomban, mert úgy 
érzem, hogy a színházon túlmutató problémáról van 
benne szó.

— Nem volt olyan érdemleges alternatív 
színházi, kisszínházi vagy stúdióprodukció -  
leszámítva az itt szereplő Krétakört - , amit meg 
lehetett volna hívni a fesztiválra?

—  Pintér Béláék előadása idén messze nem 
volt olyan izgalmas, mint a tavalyi. Az Atlantist én már 
tavaly sem hívtam volna meg, idei előadásukat, a 
Balekot sem tartottam olyan jelentőségű előadásnak, 
hogy itt legyen. A szervezők kérése pedig az volt, hogy 
lehetőleg olyan műfajból ne válogassak be előadást, 
amelynek van saját fesztiválja. Van alternatív szemle, 
amelynek a díjnyertese itt lesz. Van operafesztivál, 
most kezdődik a jövő héten, Miskolcon. Rengeteg 
táncszínházi fesztivál is van, ugyanakkor prózai szín
háznak ez az egyetlen megmérettetése, lehetősége 
arra, hogy egy fesztiválon megmutatkozzék.

Szűcs Katalin:
—  Nem azzal a 
szándékka l vá logattam , 
hogy reprezentatív 
m etszet legyen.

A Krétakört valóban vehetjük alternatívnak, hiszen 
nincs állandó játszóhelye sem, és a színészei is szinte 
mind, Csányi Sanyin kívül az alternatív színházak felől 
jöttek. Mégis túl vannak már azon a létezési szinten, 
hogy annak tekintsük, már egy struktúrán belüli helyet 
követelnek maguknak, és meg is érdemlik, hogy ren
deződjön a helyzetük. Ha nagyon nagy gondban lettem 
volna, kitágítom a keretet, de éreztem, hogy min
denképpen meg tudom tölteni prózai színházakkal.

— Azt gondolja, hogy ez egy reprezen
tatív metszet, hogy ilyenek voltak ennek az évad
nak az előadásai?

—  Nem azzal a szándékkal válogattam, 
hogy reprezentatív metszet legyen. Már a listán is 
érdekes volt látni, hogy mik kerültek egymás mellé, 
de most még izgalmasabb volt végignézni az egészet. 
Egyrészt örömmel láttam, hogy van bizonyos gondo
latisága a válogatásnak, hogy valami kirajzolódik, ami 
számomra fontos volt az elmúlt időszakban, és azért 
nagyon remélem, hogy ugyanakkor mégiscsak ad egy
fajta keresztmetszetet. Az igazán fontos előadások, 
jelenségek a színházi életben ide kerültek.

— Hogyan tudná megfogalmazni azt, 
amiről azt mondja, hogy az ön számára fontos volt, 
aminek a vonalán fel tudná fűzni ezeket az előadá
sokat, akár utólag vagy akár akkor?

—  Utólag, mert eredetileg nem volt sem
miféle tematikus szándék. Mind a kételkedés gondo

latkörében mozognak, és részemről mindenfajta 
előítélettel és türelmetlenséggel szemben a tolerancia 
kerül előtérbe. Ebbe még a színésziéiről szóló Testőr is 
belefér, amely az önismeretnek és a színházról gondol
kodásnak nagyon szép, megható megfogalmazása. 
Amikor a színházról gondolkodunk, akkor annak 
funkciójáról is gondolkodunk. Fontos, hogy a színház 
próbálja megragadni a körülöttünk levő világot, illetve 
próbáljon segíteni a világértéshez. Vitatott pontja volt 
az én válogatásomnak, hogy miért nincs itt a Hat 
szereplő szerzőt keres a Bárkából. Az számomra egy 
köldöknéző előadás. Erről beszéltem a Bűn és bűn- 
hődés a rácsok mögött kapcsán, ami egy színház 
a színházban szituáció, és nagyon fontosán és pon
tosan, érvényesen veti föl, illetve picit saját maga 
számára meg is fogalmazza, hogy mi a színház 
funkciója. Világértés, értelmezés, akár a Szent György 
és a sárkány, vagy a Galilei. A gondolkodás, egyáltalán 
az értelem joga, a szabadság mibenléte, ami 
gyönyörűen felvetődik akár a Galileiben, akár a 
Woyzeckben, a Gézagyerekben is. Egész más szinten 
az életlehetőségek, az élet minőségének problémája.
A Pájinkás János is a maga módján egy 
világértelmezési kísérlet, a kisember világának mesés 
kísérlete. Ezek általában kérdező előadások. Nem 
szeretem az állító előadásokat, mert a gondolkodás 
szabadságát korlátozzák, meg akarják mondani, hogy 
kéne látnom a világot.
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— Hogyan látunk és mit. A Galileiben sok 
beszéd volt és viszonylag kevés mozgás vagy szín
házi elem, ami a színháznak egyre inkább sajátja, 
mint a szöveg. Fontos, hogy mutasson valamit, 
akár statikusan például a háttérben, vagy a mozdu
latokban, például a színészek játékaiban.
A Galileiben a szöveg került előtérbe.

—  Én ezzel vitatkozom, mert képileg 
egészen lenyűgöző a Galilei, bár akció kevés van 
benne. Határozottan megkomponált és nagyon erős 
vizuális hatásokra épít. Példa a hatvanas éveket idéző 
díszletbe a Caravaggio képek belekomponálása.
A szónak újra kezd nagyon komoly jelentősége lenni a 
színházban és ezt egyáltalán nem tartom bajnak. Nem 
zárnám ki a lehetőségét annak, hogy ilyenfajta színház 
is legyen, hogyha meg tud szólalni, mégpedig ez a 
Galilei meg tudja fogni az embert. És azt sem zárom 
ki, hogy akár a mozgásszínházig elmenjen a minimali
zálásában a szövegnek, a Woyzeck erre egy elég 
markáns példa, ahol nagyon redukált a szöveg és 
nagyon plasztikus a másfajta fogalmazás, például a 
testbeszéd. A Galileinél csak azért aggódtam, hogy itt 
körülbelül háromszor akkora térben játszották, mint 
Szegeden. Ez egy borzasztóan intim előadás, és félő 
volt, hogy a hátsó sorok vajon mennyire érezték ezt 
meg vagy mennyire tudott mindez rájuk hatni.

— Mennyiben különböztek az itt látott 
előadások attól, amit a helyszíneken látott?
Markáns példának tudom említeni a Tartuffe-öt, ami 
nagyon nagy csalódás volt. Legendaként terjedt 
ennek az előadásnak a jó híre. Itt borzasztóan 
gyengének találtam.

—  Ez nekem tragikus élmény volt, mert az 
első felvonásban mindjárt feltűnt, hogy itt valami 
romhalmaz látható, köze nincs ahhoz, amit eredetileg 
láttam. A Tartuffe egy jóval nagyobb térbe került és ez 
egy nagyon erősen képekre és mozgásra komponált 
előadás, sokkal hangsúlyosabb benne a mozgás és a 
kompozíció, mint maga a szöveg. Attól, hogy egysze
rűen nagyobb távolságot kellett megtenniük a 
színészeknek, mint az eredeti térben, minden felborult. 
Ami eredetileg lassú, lomha mozgás volt, felgyorsult, 
ideges, izgatott jövés-menéssé változott. A nagyobb tér 
bebeszélése ugyancsak problémát okozott, nem 
érezték pontosan, nem tudták kipróbálni, mert a próba 
nézők nélkül, üres térben megy, ahol másképp szól a 
hang, mint egy tele nézőtéren. Egyszerűen meghalt az 
előadás, rémes volt. Ha én ezt látom, akkor magam 
sem hívom meg. Szintén nehézséget okozott, hogy két 
hónapja nem játszották, fel kellett újítani. Eredetileg 
nagyon érdekes, izgalmas, ám nem hibátlan produkciót 
láttam, komoly színészi problémákkal, de a három 
főszereplő akkor, ott kitűnő volt, most azonban ők is 
borzasztó gyengén szerepeltek.
A Téli rege sem úgy sikerült, mint ahogy Pesten láttam. 
Ott inkább színészi problémák voltak. Őket is zavarta 
a más tér. Más előadásokban is fölmerült ez a gond, 
de volt, ahol csak az alkotók érezték. A fesztivál sajá
tossága ez, én ebbe naponta haltam bele, naponta ret
tegtem végig minden előadást, hogy vajon úgy tud-e 
működni, mint a saját helyén. És mégis azt mondom, 
hogy ha fesztivált akarunk, márpedig nyilván akarunk 
fesztivált, akkor ezt föl kell vállalni. Ahhoz képest nem 
érzem rossz aránynak, hogy tulajdonképpen két 
előadásnál éreztem ezt igazán súlyos problémának, 
az említett kettőnél.

— Pécsett a Janus Egyetemi Színház 
Oberon Stúdiója által színpadra állított Pájinkás 
János, amely itt az OFF-programban is szerepelt, 
sikert aratott, ugyanakkor legtöbben csalódottan 
jöttek ki a vígszínházas Pájinkás előadásról. Nem 
ültek a szövegpoénok, nem jött ki semmi az 
előadásból.

—  Sajnáltam, mert én is ezt éreztem, de 
nem tudom az okát. Felvetődött ez a szakmai beszél
getésen is. Az első felvonás jól működött. Ez egy 
egész más világú, egész más formanyeivű előadás, 
mint a pécsi, amely az alternatív szemlén szerepelt, 
ahol egyébként zsűriztem, és nem nekik adtuk a 
legjobb előadás díját. Nagyon kedves előadásnak tar
tom, Köles Feri kapott benne színészi alakítás díjat, de 
nem hiszem, hogy inkább annak kellene a fesztiválon 
lenni, mint a vígszínházinak. Lehet, hogy sok volt
a pécsi néző és ők másfajta elvárással ültek be. Az 
mindig életveszélyes. Kritikusoknál is mindig nagy baj
nak érzem, amikor a saját olvasmányélményüket, saját 
olvasatukat kérik számon egy előadástól, azt várják el, 
és hogyha nem azt látják, borzasztóan föl vannak 
háborodva. Ez csak egy szerencsétlen dolog lehetett 
talán, hogy esetleg azzal összevetve és nem 
önmagában próbálták ezt az előadást érteni és 
értelmezni és szeretni.

— A reggeli találkozókon, vagy más 
beszélgetéseken mi derült ki, mennyire volt inten
zív az érdeklődés, mennyire váltott ki vitákat, 
mennyire mozgatta meg az embereket ez a fesz
tivál, vagy a válogatás?

— Nagyon. Főleg szünetekben vagy előadá
sok után az emberek felajzva vagy dühöngtek -  hogy 
került ez ide -  vagy lelkesek, boldogok voltak. 
Természetesen nagyon különböző véleményeket hal
lani, hiszen az ízlések nagyon különbözőek. Örömteli 
volt például egy pécsi, úgynevezett egyszerű, civil 
néző, aki eljött szakmai beszélgetésre és arról beszélt, 
hogy milyen nagyszerű, hogy egy ilyen Woyzeck 
előadást láthatott Pécsett. Pontosan tudtam, hogy a 
Woyzeck föl fogja borzolni a kedélyeket, mert az már
a szakmát is megosztotta. Volt, aki nagyon elutasította, 
volt, aki nagyon szerette. Szomorúnak tartom, hogy 
sokszor a füstölgők nem jöttek el a szakmai beszél
getésekre. Az lett volna az érdekes, hogyha meghall
gatják az érveinket.

— Nem nagyon voltak viták?
—  Kevés ellenérv volt. A Woyzecknél voltak, 

ott többen is jöttek el. Nem markánsan, de ott azért 
volt ellenvélemény. Azt éreztem, hogy akik nem 
szerettek egy előadást, inkább már az előadást is 
otthagyták -  ami egyébként szívük joga és nem jöt
tek el a beszélgetésre. Inkább azok jelentek meg, akik 
kedvelték. Nekem az egész fesztiválprogram bizonyos 
fokig a kétkedés, az egymást értés szándékáról, egyál
talán az értés szándékáról, az értelemről szólt.

— Sokan dolgoznak délelőttönként és 
ezért nem tudnak elmenni a beszélgetésekre, nem 
az érdeklődés hiánya miatt.

—  Hát igen, ezek valójában hétköznapok, 
csak a mi számunkra ünnep. Javasolni fogom, hogy ne 
kezdődjenek ilyen éjszakába nyúlóan az előadások. 
Elviselhetetlen volt már-már az Hja próféta, ami nekem 
egyik kedvenc előadásom. Háromnegyed kettőig tar
tott. Lehet, hogy érdemesebb lenne a beszélgetéseket 
az előadások után tartani. Bár közvetlenül az előadás 
után nem jó, akkor inkább közönségtalálkozó jellegű 
lenne, akkor még nem tudna szakmai beszélgetéssé 
alakulni, hiszen ilyen rövid idő alatt nem lehet szaksze
rűen felkészülni. Itt mindenki megnézi újra, beleértve
a felkért hozzászólókat is, akár látták, akár nem koráb
ban az előadást. Ez egy megoldandó kérdés.

— Egy másik komoly probléma az 
előadásokra a bejutás. Nagyon sokan készültek

megnézni a vendégjátékokat, akik már a fesztivál 
előtt nem kaptak jegyet. Sokaknak semmiféle 
reményük nem volt és ez csalódottságot ered
ményezett.

—  Ez csak annyiban az én saram, hogy 
minél kevesebb előadás lett volna, annál többször 
lehetett volna ismételni. A Woyzecknek viszont például 
ez az egyetlen egy nap volt jó, mert külföldre utaztak. 
Tavaly mindenből egy előadás volt, ahhoz képest 
szerintem hatalmas az előrelépés, és ezt kell még 
fejleszteni, hogy még többen tudják megnézni. Azt 
beszéltem még a válogatás lezárásakor Jordán 
Tamással, hogy valószínűleg eleve három helyszínre, 
konkrét helyre kellene válogatni. Vagyis nem öt stúdió 
és öt nagyszínház, mert három játszóhely van.

— A tavalyihoz képest nagyobb volt az 
érdeklődés?

—  Ezt én nem tudom megítélni, nagyon 
remélem, hogy igen. Azt én is hallottam, hogy másnap, 
amint a lista megjelent, és elkezdték a jegyeket árusí
tani, szinte minden jegy azonnal elfogyott. Ez 
egyrészről jó, másrészről szerencsétlen, hogyha a 
közönség nem tud bejutni az előadásokra. Az érdek
lődés ugyanolyan nagy volt, mint tavaly, vagy ha még 
nagyobb, akkor hurrá.

— Örült a feladatnak, hogy ön válogatha
tott a fesztiválra? Alkalomadtán belevágna újra?

—  Nagyon szívesen vállaltam minden 
nehézségével együtt. Világos volt, nem lehet úgy 
válogatni, hogy mindenki elégedett legyen, ezzel 
együtt vagy ennek ellenére szívesen. Voltak nehéz 
momentumok, amiket nagyon nem szeretek így utólag 
sem: a sértődések, a hátam mögötti dumák, telefonok, 
amik aztán visszajönnek. Eleinte nagyon rosszulestek, 
de most már úgy érzem, hogy nem kell ezzel igazán 
törődni. Kritikusként meg azt gondolom, hogy ő így 
látja, miért ne írná meg, én meg másképp látom.
A válogatás folyamatát nagyon szerettem és nagyon 
élveztem. Járni és nézni az előadásokat. Igaz, 
bizonyos fokig egyébként is ezt teszem kritikusként, 
de most ez egyfajta életformává vált. Élveztem a vidéki 
utakat. Gyönyörű volt látni egy-egy vidéki előadásból 
például kitűnő színészt, aki boldog volt, hogy megmu
tatkozhatott a szakmának és a közönségnek. Ez a 
boldogság kárpótolt minden közben történt rosszízű 
dologért. Szörnyen izgultam egyébként minden előadá
son. Ezért is néztem végig többek közt azon túl, hogy 
a szakmai beszélgetéseken mégiscsak úgy tud az 
ember érdemben részt venni, mondani valamit arról, 
ha ugyanazt láttam. Nem beszélhetek a levegőbe, 
hogy milyen jó volt ez Pesten, ha ők nem azt látták, 
tehát nekem mindenképp azt is kellett ismernem, hogy 
ők mit láttak. Másrészt így lehetett fölidézni azt, ami 
már egyáltalán nem élményszerűen élt bennem.

— Gondolom, tudja már, hogy mi lesz 
a győztes produkció, kik nyerik a díjakat.

—  Nem tudom. Izgulok, kíváncsi vagyok, 
szerintem nagyon föladtam a leckét. Magam sem 
tudnám könnyen eldönteni, melyik lenne a legjobb 
előadás, legjobb rendezés, mert azért a saját 
tudatomban is kapásból négy-öt-hat olyan előadás 
van, ami súlyos mérlegelést igényel ebből a szempont
ból és a férfialakításokat tekintve szerintem 
katasztrofális helyzetbe hoztam a zsűrit, annyi jót 
láthatott. Minél nehezebben tud a zsűri dönteni, annál 
inkább jelzi azt, hogy valódi minőségek voltak, 
függetlenül attól, hogy a közönség szerette vagy nem. 
Bíztam abban, hogy ami engem megérintett, megérinti 
a közönséget is, és a szakmát is. Számomra az volt a 
fontos, hogy ezt valamilyen szinten élje meg ugyanúgy 
akár szakmabeli, akár civil néző.

A beszélgetés 2002. június 15-én, 
a fesztivál utolsó napján készült.
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Poszt-állatok
Előadások után a büfében feltűntek a fesztiválku
tyák. Egy fehér bokszerről azt hiszi egy zsűritag, 
hogy harci kutya. Na ez a harci kutya ott ült a büfé
ben, egyet nem vakkantott, mindenki simogathatta. 
A Don Juan-ban szerepelt, s övé volt a leghitele
sebb alakítás, mert erről a békés állatról elhittük, 
hogy vérre szomjúhozó harci kutya.

Egy másik kutya kevésbé dicsekedhetett árja- 
ságával, ő a kicsit szálkásszőrű, világosbarna eb, 
Tordai Teri kedvence, tacskó és ki tudja, még mifé
le kutyák utóda, kíváncsi típusú állat, élelmes, de 
inkább érdekkapcsolatra kész, megnyaldosta a 
szandálos nők lábujjait, ha ettek, eléjük állt, s úgy 
nézett rájuk, mint hat etiópiai kisgyerek.

Ács János talált egy kiskutyát, s elválaszthatat- 
lanoknak tűntek. Rendszeresen vonultak fel alá, es
te, délután, s Ács magyarázott az oktondi jószág
nak, ő meg figyelt.

Közös vonása a POSZT-kutyáknak, hogy meg
élénkültek az előadások végeztekor, éjfél felé vi
dám, boldog és elégedett állatok húzták-vonták a 
színháztól elkínzott gazdikat, ebben élen járt Jor
dán Tamás kutyája, a második helyen Ácsé állt.

Nem is tudom, hogy a díszlet-, vagy kellékelem 
volt a Bűn és bűnhődés a rácsok mögött című elő
adás aranyhala. Kapott egy nagy dunsztos üveget, 
abban úszkált, meg-megcsillant a félhomályban, 
néha csak árnyékként tűnt fel Madonna (Kovács 
Ferenc) ágyán. Börtönben a börtönben, csak úsz
kált körbe-körbe a halacska. Egy normál kritikában 
elsikkadna a halacska jelenléte, pedig jól játszott.

B. R.

P O S Z T
I

K O V Á C S  K R I S Z T I N A

Beszélgetés Radnai Annamária dramaturggal, 
a szakmai zsűri egyik tagjával

Hétfejű fenevad
— Szűcs Katalin, a második Pécsi Országos Színházi Találkozó programjának összeállítója azt 

nyilatkozta, hogy nem irigyli a szakmai zsűrit, úgy látja, igen nehéz lesz számukra a döntés. Utólag 
visszatekintve, beigazolódott ez a sejtés?

—  Háromszor is üléseztünk a végső döntés előtt. Kilenc díjunk volt, és mindannyian valamennyi 
kategóriára szavaztunk. A két különdíjat, melyet a Baranya Megyei Közgyűlés alapított, de a szakmai zsűri 
ítélhetett oda, félretettük tartalékba. Eleinte hosszan beszélgettünk, de senki nem tette le a voksát még átvitt 
értelemben sem valamelyik produkció mellett. Ezért kellett a szavazást mint radikális módszert választani, mert 
beszélgethettünk volna napestig az előadásokról. A tizenkét dühös emberből vettük a próbaszavazás ötletét, 
vagyis azt csináltuk amit ók, megnéztük, hogy állunk, milyen preferenciáink vannak. A két próbaszavazás során 
három nevet, előadást lehetett állítani egy-egy díjra, de ez egyben már sorrendet is jelentett: az első helyen álló 
név három, a második kettő, a harmadik egy pontot ért. Aztán készítettünk egy tabellát, hogy egyáltalán melyik 
az a kör, amelyikről beszélünk. Már az első alkalommal voltak olyan előadások, amelyek egyszerűen kiestek, 
míg a beszélgetésen még sokáig szó volt róluk. Próbaszavaztunk, aztán megint szavaztunk, az eredményeket 
átbeszéltük, megnéztük, hogy kedves-e a szívünknek az a helyzet, ami kialakult.

— Az eredmény láttán sokaknak hiányérzetük lehet, hogy néhány fontos előadás és alakítás 
nem kapott díjat. így például a Woyzeck, a Krétakör produkciója, vagy a pécsiek szívéhez oly közel álló 
Revizor is.

—  A Woyzeck, azaz Schilling Árpád, a legjobb rendezés kategóriájában igazán sok szavazatot kapott. 
Nem arról van szó, hogy egyszerűen lesöpörtük az asztalról, az előadás sokáig versenyben volt, de végül 
kiesett. Amikor már csak egy produkcióra lehetett szavazni és nem háromra, akkor jobbára nem a Woyzeck volt 
az az egy, ami mellett letettük voksunkat. A Revizor is nagyon sokáig tartotta magát, de végül azért a debreceni 
Gézagyerek kapta a különdíjat, mert amikor az is kihullott, az iránt éreztük a legnagyobb szívfájdalmat.
Kezdetben nem tudtam, hogy az időfaktor mennyit számít majd a zsűrizésben. Nem tudtam megítélni azt, hogy 
a debreceni Gézagyerek vagy a Kripli, amelyek a fesztivál elején voltak, tudják-e majd tartani magukat, de a 
végeredmény azt igazolta, ami nagyon jó és mély benyomást tett az elején, az kiállta az idő próbáját.

— Voltak-e radikálisan eltérő vélemények a zsűriben?
—  Nem. Egy hétfejű sárkány volt a zsűri, és hatalmas szerencsénk volt, mert mindig egy felé men

tünk. Lehet, hogy mást gondoltunk a hét fejünkkel, de az irányt egy felé tudtuk venni. Amúgy is nagyon nagy 
élmény volt, hogy hét ember milyen jól tud együtt dolgozni, s ez iszonyú közhely, de a viták épületesek voltak.
Az együttlétünk számomra igazolta, hogy lehet kulturáltan vitatkozni, hogy lehet úgy indulatosnak, vagy inkább 
szenvedélyesnek lenni, hogy abban semmi bántó vagy sértő ne legyen. A figyelem és a nyitottság a kulcsa 
ennek, az, hogy ha valaki szenvedélyes, akkor meghallgatom, hogy miért szenvedélyes, és arra gondolok, vala
mi oka van annak, hogy ennyire megérintette az adott produkció. Figyeltünk egymásra, meghallgattuk az 
érveket, és tényleg előfordult, hogy egy-egy meggyőző érvelés után átszavaztunk.

— Milyen szempontok vezérelték a döntést?
—  Amikor az elején elkezdtünk esztétizálni és elemezgetni, rájöttünk, hogy ez nemcsak azért partta

lan, mert nem születik belőle döntés, hanem azért is, mert a válogatás jó. Ha végigveszünk minden előadást, 
akkor minden előadásban találunk olyan értéket, ami említésre méltó. Ami kimondottan nem tetszett, azt is 
értem, hogy miért került bele a mezőnybe. Vagyis rájöttünk arra, csak hogy egyetlen egy szempont van, aminek 
az alapján dönteni lehet, ez pedig a hatás kérdése. Tehát az, hogy ha felálltam a székből, akkor mit éreztem, 
leginkább a szívemben és a gyomromban. A legnagyszerűbb persze, ha az agyat, a szívet és a gyomrot egy
szerre tudja ingerelni az előadás. Azt gondolom, azok a produkciók, amelyeket díjaztunk ilyenek, egyidejűleg 
tudták működtetni az ingereket.

— Volt-e hangadó a zsűriben?
—  Nem mondanám, hogy bárki hallgatagabb, vagy beszédesebb lett volna. Elnököt nem választot

tunk, illetve hagyományosan mindig a zsűri doyenje az elnök, ilyenformán Iván Nagel volt az, akit elnöknek 
tekintettünk, de nemcsak a kora miatt, hanem azért is, mert benne olyan mértékadó személyiséget ismertünk 
meg, aki kétségtelenül mély nyomokat hagyott mindannyiunkban.

— A színházi találkozók történetében először fordult elő, hogy Maria Debicz és Iván Nagel 
személyében külföldi tagjai is voltak a szakmai zsűrinek. Nekik milyen rálátásuk volt a magyar színházi 
életre?

—  Tavaly csak közönségzsűri volt, ami elég szerencsétlenül alakult, ezért született az az ötlet, hogy
idén legyen egy szakmai zsűri, de csak külföldiekből álljon. Ennek az ötletnek a finomításaként alakult így a 
zsűri összeállítása. Iván Nagel magyar származású, tizenhét évesen hagyta el Magyarországot, Berlinben 
intendáns, szakíró, kritikus, dramaturg, európai szaktekintély. Maria Debicz Lengyelországból érkezett, ott 
dramaturg, a Teatr Polski munkatársa. Sokat jár fesztiválokra, és rendszeresen zsűrizik. Ennél fogva rengeteg 
előadást megismer. Legutóbb például a toruni fesztiválon látta a Kés a tyúkban című produkciót — *
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(Katona József Színház, rend.: Gothár Péter), ami 
megnyerte a legjobb előadás és a legjobb férfialakítás 
díját is. És Maria Debitz ezt minduntalan boldogan 
emlegette, azt prognosztizálva, hogy ez a díj ugyan
úgy a magyar színház felé fogja fordítani a nemzetközi 
szakma figyelmét, ahogy évekkel ezelőtt a litván szín
ház felé. Iván Nagel és Maria Debitz nagyon-nagyon 
jó véleménnyel voltak erről a fesztiválról is. Azt mond
ták, ha ez válogatás egy magyar színházi szezon ter
méseiből, akkor annak dacára, hogy kiemelkedően jó 
élményekről, revelációról nem beszélhetünk, magas 
színvonalúan kiegyenlített a mezőny.

— A saját 16 előadása is nagyjából ez
lenne?

—  Nem láttam 163 előadást, de még a 
törtrészét sem, tehát nem tudom, miket válogattam 
volna be. Nekem a legelfogadhatóbb megoldás az, ha 
egy ember válogat. Amikor grémium válogatott, akkor 
mindig arra gondoltam, hogy nem volt egy ember, aki 
beválogatta volna ezt vagy azt a produkciót? Vagy, 
hogy nem volt egy ember, aki azt mondta volna, hogy 
ezt ne? Mindig több volt a számonkérés, több volt a 
meg nem értés bennem. S most rájöttem arra, hogy 
ha egy ember válogat, akkor egyszerűen elfogadom 
azt, hogy ő miért válogatott így. Sokan felhánytorgat- 
ták például azt, hogy A csoda alkonya hogyan került 
bele a mezőnybe, de én Szűcs Katalin érveit tökélete
sen értem. El tudom fogadni ezt a 16-ot, és egyál
talán nem vitatom. Nem is helyes az embernek ezzel 
vesztegetnie az idejét, az energiáját, hogy miért ezt 
kell nekem zsűrizni? Ez van. Ez olyan, mint egy fesz
tivál, amire neveznek. Bosszankodhatom, hogy abban 
a színházban volt jobb előadás is, de az mindegy, ha 
a színház mást nevezett.

— Amikor megismerte a versenyprog
ramot, bizonyára kialakult egy előzetes kép a 
találkozó színvonaláról, az esélyes előadásokról. 
Hogyan alakult át ez a kép a fesztivál végére?

—  A legtöbb előadást nem láttam koráb
ban, csak a találkozón. Olyan prekoncepcióm volt, 
ami teljesen megdőlt. Azt gondoltuk -  többnyire látat
lanban -  hogy a Szent György és a sárkánynak 
(Katona József Színház) nagyobb mozgástere lesz. 
Volt is, még az utolsó pillanatokban is ott araszolt az 
élen, hol a legjobb rendezés, hol a legjobb előadás 
kategóriájában. Azt is gondoltuk, hogy a kaposvári 
Erdő valamilyen díjra esélyes lesz. Létezik ilyen, 
hiszen ha az ember azt hallja, hogy Ascher Tamás, 
Kaposvár, Erdő, Molnár Piroska, akkor óhatatlanul 
erre gondol.
Nagyon sok meglepetés van a sportban is, mert van
nak abszolút esélyesek, akik megbotlanak, és orra 
esnek a cél előtt, de az már önmagában rang, ha 
valaki itt van. Elnézést a sporthasonlatért, de amióta 
ilyen dakota világban élünk, ezek nagyon mennek.

— A szakmáé vagy a közönségé volt-e 
az idei fesztivál?

—  Mindig kérdés, hogy kinek csináljuk. Ez 
a klasszikus dilemmája a színháznak. Nem vagyunk 
meg közönség nélkül, de mi menjünk a közönség 
után, vagy a közönség jöjjön utánunk? Idén nagyon jó 
volt, hogy három zsűri is volt, egy szakmai, egy 
színész- és egy közönségzsűri is, s az eredmény 
végül is nem lett aggasztó. Örülök, hogy A kripli 
(Radnóti Miklós Színház) kapta a közönségdíjat, mert 
tőlünk is ez kapta a legjobb rendezését. Ez azt jelenti, 
hogy nem vagyunk annyira távol egymástól. ■
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A híres-neves pécsi írópecsenye!
„Császárt kitenni a napra!” -  valahogy így szólt Csontváry Kosztka Tivadar telegramja hőn imádott Ferencz Jós
kájához, kiért, mikor is nagybeteg volt, úgy aggódott a piktor. Ezt az aggodalmat véltem felfedezni az írók iránt 
az Alexandra Könyvkiadó szervezésében létrejött párhuzamos vagy ellen-könyvhéten, a Széchenyi téren: „írót 
kitenni a napra!", hangzott a jelszó. Ez a helyszín főleg a kisgyermekek örömére szolgált, ugrálhattak minden
re, ami ritmusos (Amadinda, Kaláka, megzenésített állatversek).

De hogyan is készül a híres-neves pécsi írópecsenye? Végy néhány írót, őszülőt, nyamvadtat, zsírosat, 
tégy közéjük egynéhány fiatal nőírót is, saját zsírjukban süssed őket ropogósra... Ez zajlott a Széchenyi tér kö
zepén, a kőkatlanban, alul kőlapok, hátul kőlépcsők, a tér közepi fűre lépni tilos. A nap tűz, az író hunyorog, s 
beszél az Alibiről. Ez egy folyóiratként indult könyvsorozat, Alexander Bródy alapította, két száma jelent meg: 
Evés-ivás és a Kert, és következik a Ló. Tematizált olvasmány kiművelt emberfők részére, az író meg azt írja, 
ami éppen eszébe jut az aktuális szóról, kap érte pénzt, az emberek szívesen olvasnak ilyesmit, mindenki jól 
jár. De mit keres a tűző napon Márton László, Háy János, Németh Gábor, Lovasi András, Vágvölgyi B. And
rás... Az a nyolcvan érdeklődő elfért volna egy teremben is. A téren lévő fiúkollégiumból zene üvöltött, tőlünk 
balra-jobbra buszok, kocsik közlekedtek, az írók csak izzadtak, s hiába kerekedett Márton László moderátori te
vékenysége miatt izgalmas beszélgetés, nehéz koncentrálni az imbolygó műanyag székeken. A pécsi Széche
nyi tér nem azonos helyszín a pesti Vörösmartyval, bármennyire is erőlködtek, nem az.

Vámos Miklós érkezését láttam. De járt itt Závada Pál, Nagy Bandó András, eső miatt boltba kényszerült 
Varnus Xavér, Farkasházy Tivadar, Fiavas Henrik..., s dedikálás közben az aktuális sztár háta mögött derékig 
érő könyvstóc (két raklapnyi) tanúskodott arról, hogy a népszerű író felkészülten várja olvasóit. Havas Henrik 
még szőnyeget is kapott a kopasz műsorvezetőtől. Vörös fejjel, vadkanmosollyal ment a rajongók közé, elve
gyülni, dedikálni. A „tanár úr” olvasóközönsége ez alapján nyugdíjas nénikből áll, és pár molett diáklányból.

A Jelenkor folyóirat estjét P. Müller Péter vezette, Forgách Andrással és Kárpáti Péterrel beszélgetett. A Je
lenkor POSZT-száma nagyon jól megmutatta azt, ami a beszélgetésben is elhangzott, a magyar irodalomban 
a drámaíró alacsonyabb titulus, mint a prózaíró, s minden valamirevaló drámaíró prózaíró is egyben, ahogy egy 
irodalomkritikus sem foglalkozik drámairodalommal. A folyóiratszám legnagyobb erénye a drámamelléklet, mert 
csak a Jelenkor és Színház közöl új darabot rendszeresen. Kárpáti Péter a tavalyi fesztivál alkalmával felolva
sószínházban mutatta be Pájinkás János című darabját, a tavalyi POSZT-számban meg is jelent, három szín
ház is bemutatta, a Vígszínházé a versenyprogram részeként jelen volt a 2002-es fesztiválon. P. Müller Péter 
feltette a kihagyhatatlan kérdést: a tavalyi válogató mit szól az idei válogatáshoz. Forgách András most is fino
man, árnyaltan válaszolt.

B. R.

Kecskemise, kifliszarv
Tavaly egy olvasó-, idén rendelkező próba, jövőre premier lesz? Késő este, fél tizenegy után indult az este zá- 
ró-ökörködése az Erdő díszletei között, melyet idén is Gothár Péter celebrált, rendelkező próba helyett inkább 
kecskemisét. Miért viseltek annyian szarvakat? Ökörködés ment a színpadon, néhány színész csak úgy elvolt 
közben, mint a több éves rumos cseresznyebefőtt a polc tetején, pár legény dolgozott csak keményen. De nem 
volt semmi baj, mert ez az órácska nem arról szólt, hogy történjen is valami. Ez a magáért való közös tengés- 
lengés, ökörködés az úttörőtáborban, a szocialista brigádban sörözés közben, a csoportos cserkészkolbász za- 
bálása az erdei tisztáson, és az építőtáborban címerezés után este megszülető nagy, önfeledt majomkodás, 
amit leginkább a résztvevők élveznek, s azon kevesek, akik azonosulni tudnak velük. Átragad a röhögés em
berről emberre, a fertőző betegséget megkapja majdnem mindenki, ha nézi pár percig a blődlit, aztán úgy ma
rad, elröhögcsél, kókadozik a feje. Mondhat Haumann Péter akármit, kekeckedhet Sinkó László, aki egész jól 
mutat nagy hasával szoknyában. A többiek is szoknyában illegetik magukat, a színészfiúkból gidák lettek, lufi
ból felaggatott mellüket ingük alá rejtik, s az lágyan ring a léptük nyomán. Néha a Schneider Zoltán felébresz
tett, annyira eredetien csetlett-botlott, mint lisztes molnár, vagy a tényleg eredeti madárrá alakult Tóth Jocó, ká
rogott egyre, s mindig nevetni kellett rajta, ha jó ütemben közbekárogott.

A többiek? Hámori Gabriella ezen az estén is szép. Gidáskodik, kiflicsücsök van az ő fején, szarvacska az 
ő homlokán, sasszézik fel-alá, eltipeg. De nekem álomkór lepte meg a szemem, pedig sehol nem zümmög a 
cecelégy. Szerencsére hamar véget ért az este.

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

Szinkronban
Ismerős hangok, melyekhez sokszor hiába keres
gélünk agyunkban hozzá tartozó arcot. Illetve nem 
feltétlenül hiába, találhatunk, csakhogy valami nem 
stimmel. Először is, több lehetőség felmerülhet a 
párosításnál, azaz egy hanghoz nem csak egy karak
ter társítható, másrészről talán egyik sem az „igazi”. 
Ráadásul furcsának tűnhet, hogy milyen szépen 
beszél magyarul például Jack Nicolson vagy akár 
Gerard Depardieau...
„Magyar hangja...” címmel az OFF-program 
részeként azt ígérték nekünk, hogy bevezetnek a film 
szinkronizálásának rejtelmeibe. Nem telt meg teljesen 
a terem, de valószínűleg így is túl népes volt egy 
szinkronstúdióhoz. Eredetileg ugyanis -  a Súgó 
szerint „a közönség a műteremben foglal majd 
helyet". Ez nem valósult meg, mivel a „műterem” a 
színpadon volt, a közönség pedig a nézőtéren, akiket 
próbáltak bevonni a „munkába”, de nem sült el valami 
jól.

Kezdetnek ott volt egy riasztó elem, a 
műsorvezető, aki mindent megtett annak érdekében, 
hogy iszkoljunk a helyszínről, de a kíváncsiság 
maradásra bírt minket. Robi, aki mögöttem ült, azt 
mondta, hogy Tilla az illető, tévés személyiség. 
Először azt hittem, hogy talán valaki szinkronizálni 
fogja, aki nem olyan modoros és ellenszenves, nem 
túlartikulált, de erre nem került sor, ő maga alakította 
magát képpel-hanggal. Szerencsére nem uralhatta 
a terepet, kis szinkrontörténeti bevezetője után megje
lentek figyelemre méltóbb személyek.

Először Juhász Anna szinkronrendező érkezett. 
Frappáns, átgondolt fellépése volt, nem beszélt 
fölöslegesen. A két gép mögött üldögélő szótlan figura 
volt a hangmérnök. A nézőtérrel szemben egy 
vászonra vetítették ki a jeleneteket. Rendezői balon 
helyezkedtek el a mikrofonok a színészek számára. 
Leginkább azt szűrhettük le, hogy a szinkronizálás 
eléggé babramunka, nem nagyon működik ebben a 
publikus formában. Kezdetben inkább előadás jellege 
volt az egésznek, a vége felé ment át munkafolyamat
ba, ahol valóban láthattunk ízelítőt a kínlódásból, ez 
azonban nem volt érdekes annak, aki kívülről nézi, 
vagyis a közönségnek. Annyival nagyjából mindenki 
tisztában van a szinkronizálást illetően, hogy azt 
jelenti, hogy idegen nyelvű filmeknél a szereplőknek 
lesz egy magyar nyelvű hangduplikátumuk, aki a 
hangját és persze azon kívül még színészi tudását 
stb. adja. Eszembe jutott Woody Allén A rádió 
aranykora (Rádió Days) című filmje, amely hangokról 
készít filmet, zseniálisan, képekkel mutatja meg a 
rádió varázsát. Például azok a filmrészletek, ahol a 
háttérben a küzdelmek zajainak előállításán iparkodik 
valaki. Ezekkel a hangeffektusokkal színesebbé tehet
ték volna ezt az estet is.

Juhász Anna elmondott azért néhány 
érdekességet. Például hogy a filmekhez egykor csak 
egy zenesáv tartozott (még régebben még az se), így 
az összes hangot a szinkronstúdióban kellett előállí
tani. Mostanában már egy úgynevezett nemzetközi 
csíkkal érkeznek a filmek, amely külön kezelhető a

hangsávtól. Előbbi tartalmazza a zenét, zajokat, hát
térhangokat stb., utóbbi pedig a dialógusokat, beszéd
hangot. A hangmérnök dolga a szöveget kiszedni és 
beilleszteni aztán azt az új nyelven. A szöveg magyar 
változatának elkészítése több szakaszból áll: először 
elkészül egy nyers fordítás, amely nincsen még „szájra 
írva”. Ez a dramaturg feladata. Ő egyezteti először 
a szöveget a filmen levő tátogással, hogy teljes 
lehessen az illúziónk, ne zökkenjünk ki azért egy 
jelenetből. A végső megvalósítás azonban, hogy ne 
legyen se elnémulás, se hasbeszélés, a szinkron
színészek feladata. Nekik a dramaturg olyan szöveget 
ad a kezükbe, amelyen a legkisebb szüneteket is 
beírták. Ezt kell összehangolnia a szinkronren
dezőnek, hogy aztán minden színész a helyén 
legyen, a kellő időben lépjen be és szálljon ki, stim
meljenek a váltások, a feszültségi fokok, vagyis hogy 
minél inkább olyan, vagy még jobb legyen, mintha ez 
lenne az eredeti filmhanganyag. A szótagnál pedig 
fontosabb a helyes ritmus megtalálása, amihez segít
séget jelent a színészeknek, hogy látják a jelenetet 
képernyőn maguk előtt, és fülhallgatón hallgathatják 
az eredeti szöveget (az eredeti nyelven természete
sen). Figyelni kell a mikrofontól való távolságra csak
úgy, mint az egymáshoz képest felvett testhelyzetre 
(ki kinek áll háttal, ki felé fordul, távolodik valakitől, 
közeledik valaki felé stb.). Nem elhanyagolható a 
mimika és a gesztusok sem, ezek sokszor elviszik a 
szöveget. Felvillanásokban érzékeltetve ennyi (illetve 
ennél még jóval több) munka akár csak egyetlen 
tekercs (amely nem hosszabb egy-két percnél) 
felvétele is.

Négy szinkronszínész volt jelen: Csankó Zoltán, 
Egri Márta, Szombathy Gyula és Kránicz Lajos. 
Kránicz Lajos volt a legnagyobb meglepetés, ő igazán 
az „arctalanságból” lépett elő, miközben az ő 
hangjához tudtunk volna kapásból a legtöbb filmet 
társítani. Harmadéves főiskolás kora óta szinkronizál, 
1964 óta, 38 éve. Csankó Zoltán ugyancsak a főisko
la harmadik évében kóstolt bele a szakmába, 16 
évvel ezelőtt. Ő annyit jegyzett meg ezzel kapcsolat
ban, annyit már elért, hogy nem remeg a kezében 
a papír, mire Kránicz Lajos odadörmögte, hogy majd 
még fog. Itt mindenki úgy kezdi, hogy remeg a 
kezében a papír és úgy is fejezi be (ezzel arra utalt, 
hogy ez nyugdíjas állás?). Két Daliásból vett részleten 
és egy rövid Muppet Show jeleneten keresztül mutat
ták be a szinkronizálás végtelenített lehetőségeit és 
képmanipulációs képességét. Itt valamivel hosszabb 
szakaszt vállaltak a színészek, mint amit eredetileg 
a stúdióban, ami azért nem okozott gondot, mert 
(a rutinon túl) ezek ismert munkák voltak számukra, 
nem először nézték végig ezeket a képeket a mikro
fon mögül. így is előfordult persze, hogy újra kellett 
kezdeni valami miatt, de volt, amikor a közönség 
leszavazta a tökéletességre törekvő szinkronrendezőt. 
A nézőket nem érdekelték a kisebb tévesztések, sőt 
jobban felkeltette az érdeklődését. A valódi szinkro
nizálás során kényelmi szempontból rövidebb szaka
szokra bontják a filmet, mert akkor kevesebb a hiba- 
lehetőség.

Egri Márta elmondása szerint régebben meg
nézhették együtt helyben az egész filmet, mielőtt 
nekikezdtek a szinkronizálásnak, ma viszont már min
den annyira felgyorsult, hogy erre nincs mód, a ren
dező mondja el, miről szól a film. Ezt nem minden 
esetben sajnálják, mivel a sok szappanoperától meg 
is őrülnének, ha mindet végig kellene nézniük.

Arra a kérdésre, igaz-e, hogy a színészek nagy 
része nem szereti ezt a munkát, Kránicz Lajos egy 
vállrándítással annyit felelt, hogy meg kell tanulni.
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Attól, hogy valaki jó színész nem biztos, hogy jól is 
szinkronizál. Sok jópofa történet elhangzott, aztán 
megkezdődött a bemutató. Elsőként a Dallas részlet, 
melyben a gálád Jockey rengeteg álnokságot ötöl ki, 
melyeket szerencsére a jó Bobby, aki mindig résen 
van, rendbe tesz, és ezzel kihúzza a pácból a csalá
dot. Felbukkant még egy anya, egy apa, és még egy 
gyerek is, aki talán Bobby gyereke lehetett, bár nem 
vállalom a családi viszonyok kibogozását. Az eredeti 
szinkronhangok vonultak itt föl: Jockeyt Kránitz Lajos, 
Bobbyt Csankó Zoltán, az anyát Egri Márta, az apát 
és a kisfiút Szombathy Gyula mondta alá. Az első 
kísérőszöveg semmitmondó volt, azt hittem először, 
hogy talán ezt is csak viccből írták rá, de kiderült, 
hogy az volt a viszonyítás, az volt az eredeti. Nehéz 
lehet ennyi hülyeséget fegyelmezetten szinkronizálni. 
(Pláne, ha meggondolom, milyen hosszú ideig volt 
műsoron a Dallas...) Aztán néhány szövegvariációval 
bemutatták, hogy mit lehet tenni egy képsorral, 
mennyire meg lehet változtatni az értelmét a szöveg 
és a hangsúlyok által. A színészek jók voltak, a 
konkrét szövegvariációktól függetlenül meglepő volt, 
hogy sokadszor nézve ugyanazt, mennyire mást 
látunk.

Másik példa a Muppet Show volt, sajátos humorá
val, méltán vált minden korosztály kedvencévé.
A maci magyar hangja Szombathy Gyula volt eredeti
leg is. Érdekes és mulatságos volt látni, hogy amikor 
alámondja, mennyire átváltozik szinte egész testében 
azzá a bábfigurává, amit szinkronizál. Itt érdekesebb 
volt ót nézni, ahogy szinte ugyanúgy mozgott a szája, 
mint a kézzel irányított figuráé. Aztán bemutatták más 
szövegekkel az eredeti képeket, itt azonban a folya
matot érdekesebb volt látni, mint a végeredményt. 
Megtudhattuk, hogy a rajzfilmek karakterei érkezési 
sorrendben kerülnek kiosztásra. Az kapja a legjob
bakat, aki előbb fut be, későknek csak a maradék jut, 
ráadásul egyre nehezebb hangszínt is találni hozzá.

Elgondolkoztató, hogy mi lesz, ha ezek a jó kis 
hangok eltűnnek hamarost, és csak a sorozatok egy
hangú, bosszantó munkája marad számukra, hiszen 
az úgynevezett művészfilmeknél egyre inkább a felira
tozás veszi át a terepet, hisz az eredeti nyelv finom
ságai eltűnnek a szinkronban. Igaz, feltárulhatnak új 
lehetőségek is, de többnyire még a legjobb szinkron
nal is veszít valamit a film. Persze rengeteg külföldi 
film vált elérhetővé általa és mindig szükség lesz rá, 
a kommersz produktumok mellett (ahol a kényelem 
diktál) a rajzfilmek, gyerekfilmek világában is, hiszen 
ott még olvasni nem tudókkal kell számolni. Azt 
hiszem ez talán életben tudja tartani a lelkesedést is 
és megőrzi a „nagy hangokat", nem csak a cellu
loidon, hanem további aktív munkában is... ■

(A)POSZT(R)OFF
A versenyprogramon kívül bőven volt választék hova menni, legalábbis látszólag. A Súgó lehetőségek töme
gével kecsegtetett. Aztán ha valaki belekóstolt a sűrűjébe, már nem mindig maradt meg a vállalkozó kedve ké
sőbbre is. Számomra a legpozitívabb élményt a zenés programok jelentették, mint például Darvas Ferenc zon
goraestje, és néhány más koncert. A prózai részben idén többnyire kihagytam a felolvasószínházakat tavaly
ról származó előítéletek miatt. Lehet, hogy nagyon jók voltak, de ez a forma, a felolvasás önmagában nem von
zó a számomra. Az OFF-színházi előadásokból szelektáltam. Megemlíteném a botrányosan rossz Chioggiai 
csetepaté című előadást, amelynél először döbbenten ültem, hogy majd csak kezdenek valamit ezzel a darab
bal, de a színpadon többnyire ügyetlen rohangálásokat és túljátszásokat láttam. Borzasztóan szenvedtem és 
bevallom, hogy a második felvonásra nem vitt be a lélek. Láttam, hogy mások is voltak ezzel hasonlóképpen. 
Üres, lélektelen előadás volt, nem létező karakterekkel. Furcsa, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem 
egy végzős osztálya nyújtotta ezt a teljesítményt.

Komplikáltabb ennél a Tamara című előadás, amely a 8. Alternatív Színházi Szemlén a legjobb színházi 
előadás megosztott díját nyerte. Rendezője Hajdú Szabolcs, tehetséges fiatal filmes. Az előadás nyelve vic
ces, izgalmas külföldi-halandzsa nyelv, melyet a rendező párhuzamosan szinkrontolmácsol, mellette szinteti
zátoron játszik. A minimum-komédiának titulált előadás kezdetben tele van ötletekkel. A Kolost alakító Szabó 
Domokos az első húsz percben gond nélkül leköti a nézők figyelmét. Ötletes, érdekes felütés. Ekkor már nyil
vánvalóvá válik, hogy ugyan van történet, de jelentéktelen, azaz az előadás nem a történetre épül, hanem a fi
gurákra. Ehhez persze nagyon jó karakterek és jó színészek kellenek. A Csabit, Kolos öccsét alakító Nyitrai Il
lés nagyon pontosan, tudatosan téblábol a térben hol ki, hol be. Gerda, Kolos felesége pedig, akit az egykor a 
Pécsi Nemzeti Színházban játszó Bacskó Tünde formál meg, felbukkanásától nagyon erős jelenség. Nagyon 
jól játszik. Mondhatnám, hogy jó a csapat, de van egy gyenge pont: Tamara, a címszereplő, aki a darabban 
Csabi új barátnője, akit Török-lllyés Orsolya alakít. Kiforratlan a karakter, nem csinál semmit. Nem tudja meg
formálni azt, aki megbolygatja Kolos, Csabi és Gerda életét. Pedig nagyon várnánk, hogy legyen már valami, 
hogy kiegészítse a remek triót, de nem képes rá. Ez sokat ront az előadáson, ám a többiek sokáig viszik az 
előadást a hátukon. A díszlet remek, a mozgatható függönyök keleties hatást keltenek, amit néhány mozgás
elem is erősít. A szereplők „eltüntetése”, azaz hogy a függöny mögött, azt húzva, takarásban mennek át a szín
pad egyik oldaláról a másikra, olyan hatást kelt egyrészt, mintha filmes belső vágást (nem meglepő) csempész
nének be a színházba, másrészt váratlanná teszi a szereplő felbukkanásának helyét, hiszen a sok függöny
vándorlás után követhetetlenné válik, hogy ki hol lehet. Marad a meglepetés ereje, amit nagyon jól kihasznál 
a rendező. Ugyanakkor ezek a leplek színeikkel is részt vesznek az előadásban. Minden változtatás után más 
kombináció, más hatás áll elő mind színben, mind alakzatban (térképző, térátalakító elem). Találó és sokolda
lú megoldás ez az elfüggönyözés, kombinálva a némelyiken vágott ablakszerű résekkel, amelyekkel szintén 
filmszerűen kivágásokat csinál, mintegy a mögé állított testrészre, tárgyra fókuszál, zoomol. A sok remek ötlet 
ellenére a produkció nem bír el két órát, szétesik a végére. Lehet, hogy az is baj, hogy sokat van az előadás 
második felében Tamara a középpontban, mindenesetre a végén már a meleg erősebben hatott, mint az elő
adás. Valószínű viszont, hogy kis húzással kifogástalan előadás lehetne. Finom humorral, kedves hangalá- 
mondásos gunyorral, dalokkal, zenével még így is inkább pozitív élményt jelentett. A Tamara című előadás a 
fesztivál utolsó napján délután volt, ennek ellenére megtelt a nézőtér. Minden hibája ellenére örülök, hogy ott 
lehettem, mert megmutatta, hogy a színháznak rengeteg lehetősége van még, ha nem hagyja magát leragad
ni a hagyományok megszokott keretein belül.

H.A.

Könnyű préda
Mit ér egy színész, ha azt gondolja magáról, hogy költő is?

Nem hálás ez a szerep, ami nekem jutott, s bevallom, előre szégyellem magam: nem tudtam végignézni az es
tet, s mégis van képem írni róla. A kritikus csak beleszagol a levegőbe, s megmondja, milyen illatú az est.

Savanyú szag csípte orromat, mikor odaértem a Dominikánus Ház második emeletére. Hát, Papp Zoltán 
beszél, esetleg szaval? -  ez volt a kérdés. Percekig nem tudtam eldönteni. Végül is beszélt. Élénken, patetiku
san, ütemhangsúlyos verselésre hajazón anekdotáit. Aztán előadott egy „verset”? Majd jött Kálloy Molnár Pé
ter. Ő már kicsit közelebb áll az irodalomhoz, s némi jó szándékkal elsiklottam a vers felett, s az biztos, hogy 
szavalt, de hogy mit?

Lukács Sándor a kedvencem. Nevezzük őt magyar „Alendelonnak”. Valaha szépségével olvasztotta a női 
szíveket (talán), most a színpadon már az öblögetős nagy öregek közé sorolandó „Alendelon”, s költőként (?) 
a magukat nagy nyomatékkai olvasó, mókás, szemüveges mókusok közé sorolandó „Alendelon”. Másfél költő 
volt a társaságban, az egész, egy darabban lévő potenciális költő, Lázár Balázs. Jó két éve jelent meg a Szárny 
angyal nélkül című kötete az Orpheusznál. A megszólalók közül ó volt a legszerényebb, legrövidebb, nem be
szélt tovább, mint amilyen hosszú a verse. Csernák Árpádot neveztem ki fél-költőnek, ő prózát is ír, erős poli
tikai küldetés olvasható ki a sorai közül, s roppant komoly ember.

A színészeket nem feltétlen az eszükért szeretjük, nem mondom, hogy nincsen közöttük okos, de így, mint 
költők, csak unalom, vagy humor forrása lehet legtöbbjük. Mélyen átélik a szerepet, a Költő szerepét, csak a 
felolvasott anyag hallatán kacagni támadt kedvem, s el is szégyelltem magam. Felnőtt, komoly emberek, mé
lyen átélten játszanak, s ha legtöbbjük műkedvelő is, akkor sem szabad nevetni! Tisztelni kellene a szándékot. 
Bölcsességem kevés ehhez. Ezért inkább többedmagammal kioldalogtam az estről, mikor éppen dalba kezd
tek Kovács Marciék. A lépcsőn lefelé haladtomban elhalványult a savanyú szag, a Színház téren átjárt a jó friss 
nyár esti ájerl

B. R.
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Aranyhegyi haddelhadd
Minden tiszteletem Jordán Tamásé és csapatáé, 
akik a színházi szakma tulajdonképpen egyetlen 
közös eseményét képesek voltak ily módon megújí
tani, jeles ünneppé tenni, s egyben a programok kö
rét évről évre bővíteni. Ekként került bele az idei 
tesztiválprogramba egy -  bár hála Istennek minden 
program/hegyi beszédet nélkülöző -  politikai vonu
lat, a Virrasztás az Aranyhegyen. Feszült politikai 
helyzetről, politikai megbékélésről, csatabárdelá- 
sásról, színvonalas kultúrműsorról, ingyen gulyás
ról szólt a meghívás, hát felkerekedtünk. Saját ver- 
dával, bár központi buszok is indultak, de a biztos 
hazatérés reményében maszekoltunk. Az éjszakai 
bújócska megvolt, az Aranyhegyi Panzió (vendéglá- 
tó/szponzor) megfelelően eldugott helyen, szűk, 
kacskaringós utak végén, hosszas keresgélés után 
egyszer csak meglett. (1. központibb helyválasztás 
kisebb rizikó, nagyobb tömeget eredményez.) Arról 
senki nem tehetett, hogy irtóztató hideg volt az éj
szaka, lazítani a söröspohárra fagyott kézzel nem
igen lehetett, ám a hangulat sem volt valami forró. 
Minden fellépő művész megcselekedte a magáét, 
eldalolta a nótáját, kontextus és közönség hiányá
ban, Jordán Tamás időnként minden összefüggés 
nélkül elszavalt néhány József Attila-verset, bele az 
éjszakába. (2. ezt a műsor-dolgot jobban ki kellett 
volna találni, nem működik ez az ad hoc buli, hiá
ba.) Alig vártuk az éjfélt, ássuk már el ezeket az 
édes kis, erre az alkalomra legyártatott bárdocská- 
kat (bevallom, megszerettem, s hazahoztam a gye
reknek). Na, elástuk, egyébként mindenki csoda jó
pofa volt, aranyos meg minden, csak olyan szervet
len. Az aranyhegyi kutyák meg csak ugattak, csak 
ugattak, nem tudták mire vélni ezt a ricsajt, mint 
ahogy mi sem értettük, mit keresünk itt a fagyos éj
szakában, nem vagyunk VIP-vendégek (ezt a sze- 
kuriti adta tudtunkra), híres művészek meg pláne 
nem vagyunk, csak úgy kinn is vagyunk, benn is va
gyunk.

Jó volt az ötlet, hogy legyen egy zöldövezeti, 
szabadtéri vonulat, egy kicsivel több invesztációval 
jövőre minden bizonnyal sokkal jobban sikerül 
majd, s talán a zord szelek is távol maradnak.

Z. M.

Gála -  Bála
A tavalyi fesztivál igazi mélypontja a Díjkiosztó Gálaműsor volt. Idén sem volt sokkal másképp. Olyan 
nyögvenyelős, kínos perceket a leggyengébb előadások alatt sem éltünk át nézőként, mint itt. Pedig nagy 
előrelépéseket tettek a műsorvezető-választásban. Erős Antónia az RTL Klub szpíkere és Balikó Tamás 
színigazgató, bár ebben a műfajban egyik sem profi, mégis csak dobtak az estén, az elmúlt év nagy ötlete 
helyett. Rögtönözni, spontán, lazán, okosan, jópofán szórakoztatni azonban sem a súgógépről kiválóan 
hírolvasó tévés, sem a színházi ember nem tudott. Bakiztak, meg szemlátomást szenvedtek. Nem rossz ötlet, 
hogy mutassuk be a szervezőket, de spontán dialógust ennyi megfáradt és kényszeredett emberrel nem 
hiszem, hogy bölcs dolog volt erőltetni. A rettenetesen provinciális módszerekkel összegányolt kultúrműsor 
sem hinném, hogy a szereplők, vagy a nézők nagyobb hányadának (tudom, hogy különbözőek vagyunk) 
örömet okozott volna. Vermes Tímea (ki ő?, jó, tudom, de akkor is...) antréja az Operaház fantomjával, eleve 
akkora baki volt, hogy az innen szép felállni című sport-szlogent tudnám csak a helyzetre citálni. Tehetség
telen, hangja átlagos és bizonytalan, egója és korpusza jelentős, de ez a fesztivál nem ezen a szinten van 
kitalálva. Voltak persze színvonalasabb produkciók (például Stubendek Kati és Csengeri Attila).

Mint már korábban utaltunk rá, a díjak száma is csekélyebb volt a díjazottak számánál, ami eleve feszült
séget szült, szóval ezen a záróaktuson van még csiszolni való. Egyetértek a szervezők azon táborával, akik 
nem támogatják a díjkiosztás posztholivúdi formáját. Ezt is érdemes alaposan megfontolni.

Z. M.

A  „m indent bele” gá lam űsor egyik e lengedhetetlen hozzátartozó ja  idén is a  népszerű Szélk iá ltó  együttes 
volt. „O lló szó ló”-juk kárva llo ttja  végül Jordán Tamás nyakkendője lett, igazi derü ltséget azonban m ár nem 
tudo tt k iváltani a „régi jó  hum or". (A képen Balikó Tamás, S im on István, Jordán Tamás és Toller László)

A II. Pécsi Országos Színházi Találkozó díjazottjai
A Hívó című fesztiválújság díja -  Mészáros B. Endre (Dunántúli Napló)
A Súgó című színházi programújság díja a legjobb 30 év alatti színésznőnek -  Schell Judit (A kripli) 
Legjobb 30 év alatti színész -  Nagy Ervin (Szent György és a sárkány)
Legjobb színészi teljesítményért a színész zsűri MASZK díja -  Kerekes Éva (A testőr)
Baranya Megyei Önkormányzat különdíja a legjobb színésznőnek -  Molnár Piroska (Erdő)
Baranya Megyei Önkormányzat különdíja a legjobb előadásnak -  Háy János: A Gézagyerek
Szakmai zsűri egyéb kategória (író) -  Háy János
Legjobb férfi epizódszereplők -  Miske László, Kóti Árpád (A Gézagyerek)
Legjobb női epizódszereplők -  Csomós Mari, Schell Judit (A kripli)
Legjobb férfi főszereplők -  László Zsolt, Bertók Lajos (Bűn és bűnhődés a rácsok mögött)
Legjobb női főszereplő -  Törőcsik Mari
Legjobb előadás -  Dosztojevszkij-Sopsits Árpád: Bűn és bűnhődés a rácsok mögött 
Legjobb rendező -  Gothár Péter (A kripli)

Legjobb női főszereplő -  
Törőcsik Mari

Legjobb előadás -  
Dosztojevszkij-Sopsits Árpád: 

Bún és bűnhődés 
a rácsok mögött
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Zenei rendezvények
a POSZT kísérő programjaiban K O S Z I T S  A T T I L A

OFF-OFF
Vagy 30 zenei esemény szerepelt az ún. OFF = 
Országos Fesztiválmelletti Fesztiválon, szinte az 
összes zenei műfaj/stílus, országos hírű és kevésbé 
ismert, gyakran itt szereplők és ritkán látható 
művészek. A sorozatot biztos ízléssel állították össze, 
10 nap alatt ekkora választékból persze nincs 
halandó, aki mindegyiket fülvégre tudta volna kapni, 
de az érdekesebbeket nem lehetett kihagyni.

♦
A nagyobb tömegeket megmozgató koncerteket 

az Ifjúsági Házban rendezték, a Ghymesre be sem 
fértem, úgy megtelt a nagyterem. Az igényes műfajok
nak helyet adó intimebb hangulatú Áfium is bevált. 
Magas színvonalú koncertet adott a jazz, a kortárs-, 
a nép- és világzene fúzióját megvalósító Quartet B, 
Borbély Mihály (szaxofonok, klarinét, kaval, fujara) 
együttese. A főnök számtalan jazz- népzenei és 
kortárszenei formációban játszott már, egy ideig a 
jazzkonzit is igazgatta. 1997 óta György Mihály (gitár, 
buzuki), Horváth Balázs (bőgő) és Baló István (dob, 
ütőhangszerek) a társai ebben a csapatban.
Többnyire a „Jelek” című 4 évvel ezelőtti lemezükről 
játszották ismert kompozícióikat. Remekül felépített 
improvizatív megoldásaik a hazai és a balkáni folklór
ból építkeztek, a fúvós és pengetős hangszerek 
váltott szólóit, szokatlan dallamfordulatait a ritmus
hangszerek aszimmetrikus lüktetése jól támogatta. 
Borbély időnként a finoman lebegős hangzásokból 
nagyon belendült, a dob is erőteljes ritmusfokozással 
segítette, a jó méteres fujara (szlovák népi fafúvós) 
egyedi hangja sosem hallott improvizációkat csalt ki 
belőle, és a jazzben ritkán használt hangszer látványa 
is lenyűgözően hatott. A standard jazzmegoldásokat 
jól váltogatták az etnós, illetve kortárs elemekkel, 
a levegős hangszerelés is csak fokozta zenéjük 
hatását. Ahogy a „Staféta” című számban a szaxofon, 
gitár együttjáték unisonozásban kötött ki, tanítani 
kellene.

♦

Grencsó István szaxofonos egyszerűen annyira 
élvezte a játékot, hogy abba se akarta hagyni jó két 
óra után sem, persze a közönség is nagyon vette a 
hatvanas évek magyar táncdalaiból jazzstandardokat 
varázsló műsort. A Grencsó Kollektívát mellette 
Benkő Róbert (bőgő) és Jeszenszky György (dob) 
alkotta. Grencsó ezúttal tehát avantgarde jazz helyett 
pl. a „Járom az utam”, a „Rejtély”, a „Tűzpiros virág", 
a „Hosszú az a nap”, és a „Látod, ez a szerelem" 
számokat vette elő. Bizonyítva, hogyha mondjuk 
Herbie Hancock is jazzstandardokat kreálhat az utób
bi 30 év ismert angol és amerikai slágereiből, akkor 
miért is ne tehetné meg ugyanezt, hisz mi is 
bővelkedünk ilyenekben. Annak idején a jazzmuzsiku- 
sok pénzkereset végett játszottak könnyűzenét is, 
persze eredetiben kellett nyomniuk, az igényes zene

hívei, és a beatgeneráció ki nem állhatta, giccsnek 
tartotta ezeket a táncdalokat. Grencsó csavart egyet 
az egészen, olyan tónussal, ritmizálással, improvizá
cióval alakította át, hogy egészen új dimenziók nyíltak 
meg, felfrissítette, hallgathatóvá tette ezeket az ismert 
dallamokat.

♦
A legnagyobb élményt Lovász Irén és Lőrinszky

Attila koncertje jelentette. Az énekesnő egyben 
néprajztudós, előadói tehetsége tehát tudományos 
felkészültségével párosul. A nyolcvanas években 
a hazai táncházmozgalom ismert egyénisége, újító 
törekvéseit 1995 óta -  itthon és külhonban is -  jelen
tős lemezeken publikálta (Világfa, Rosebuds in a 
Stoneyard, Supreme Silence, Wide is the Danube, 
Skanzen, 9 Colinda). Lőrinszky Attila nagybőgős is 
nyitott mindenfajta zenére, mindegy hogy jazz, főik, 
klasszikus, vagy kortárs zene. Kedveli a duó felállá
sokat, a hegedűsök (Lajkó Félix, Kathy Horváth Lajos) 
után most valami újjal próbálkozott. Ősi, spirituális 
világba vittek el, a négy természeti őselem -  Föld,
Víz, Tűz és Levegő -  megidézésével. A vonó egyen
letes mély kitartott hangokat csalt ki a hangszerből, 
erre a rituális búgásra építette az énekesnő -  akár 
a Földből bukkant volna elő -  különleges hangját. 
Kitartott és beremegtetett hangon, torokhangokkal, 
mint a tuvai, mongol stb. ázsiai népeknél. Egyszer
egyszer belecsempészve a dúdoló hangok közé egy- 
egy magyar népdalsort is. Nagyon inspirálták ketten 
egymást ebben a mély érzéseket felnyitó búsulóban. 
Számomra megfejthetetlen, hogyan jöhettek ki Lovász 
Irénből ilyen elvarázsolt hangok, a „Víz” tételnél egy 
fuvola magas hangját is hallani véltem (tényleg ott 
volt, mások is észlelték). Hangszálai és teste egyéb 
részeinek megrezegtetésével mire is képes egy 
ember! A „Tűz” tétel lüktetését a felpörgetett bőgő 
adta meg, a vonó érdekes félhangokat is kicsalt a 
hangszerből, természetszerűleg az ének is jobban 
beindult, magasan vibráló, gurgulázó hangok törtek 
elő, néha olyan érzésem volt, hogy két hangon is tud 
egyszerre énekelni. A záró „Levegő” tétel újra vissza-

Q uarte t B. együttes G rencsó István Lovász Irén és Lőrinszky A ttila
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lassult a pszichedéliába. A bőgő bús, mély hangokon 
kezdett, s az erre épülő, éterien finom, dallamos 
sóhajtás-énekkel, hosszan kitartott hangokkal, felfelé 
ívelő hangsorral mi is emelkedni kezdtünk a levegő
be, míg elértük „a mennyország kapuját...”, az 
idézetként elhangzott gyönyörű magyar népdalrészlet 
segítségével. Olyan varázslat volt ez a háromnegyed 
óra, hogy kiszakadt az ember a mindennapi létből, s 
valahol elemelkedve a valóságtól, ellazulva lebegett.
A világnak eddig számunkra ismeretlen, bár lehet, 
hogy bennünk szunnyadó oldalát tárták fel. Lovász 
Irén dekonstrukcióval visszabontotta a zenét ősál
lapotába, majd montázs/mozaik technikával újra 
építette, s ehhez még csak sampler sem szükségel
tetett. A régi idők szakrális, varázs- és gyógyító célú 
pszíchedélikus zenéje köszönt vissza. A koncert 
egyébként is kuriózumnak számított, hiszen mióta -  
kilenc év tanítással a háta mögött 1995-ben nem 
önszántából -  elhagyta pécsi egyetemi katedráját, 
először lépett fel városunkban.

Ezért is kár, hogy aztán másnap a Sétatérre 
meghirdetett szabadtéri Makám és Lovász Irén kon
cert a rossz időjárás miatt elmaradt, és a rendezők 
„elfelejtettek” esőhelyszínről gondoskodni! Pedig itt 
más oldaláról ismerhettük volna meg az énekesnőt. 
Persze valamilyen okból a fiatal szaxofonos, Tóth 
Viktor triójának az Áfiumba meghirdetett koncertje is 
elmaradt, pedig ott nem esett az eső...

Nem minden program nyújtott azonban maradék
talan élményt: a negatív példa, a korábban techno 
DJ-ként működő Márkó, a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem hallgatójának és társainak „Új Vidék” cím
mel, ősszel megjelenő CD-jük bemutató koncertje volt 
a Dante udvarban. Fárasztó zenei (?) önkielégítés 
folyt, Márkó a pultja előtt kevergette elektronikus koty- 
valékát, a mikrofonba pedig monoton hangon repetitív 
szövegeket lökött. Hiába játszott élőben erre a gitár 
és a basszus, nem segített... Pedig kifejezetten ked
velem az experimentális zenét, de ez a koncepciótlan 
produkció kísérletinek sem nevezhető, bár ez is lehet 
egy koncepció, mint mostanában annyi más. S talán 
egy ilyen is belefért.

Ragyogó ötletnek bizonyult viszont „A Színházi 
dal” előadássorozat a Helyőrségi Klub színházter
mében. A balesete miatt távolmaradt Selmeczy 
György, az estek kitalálója szerint „a színházi dal töb
bet jelent zenénél és énekhangnál. A színházi dalok
nak dramaturgiai szerepük van. A színházi dalok 
szerzői az előadások szerves alkotói, gyakran a 
színészi alakítások megmentői, a közönséggel cim
boráié, szeretni való mágusok. A jó színházi dal 
később az előadásból kilépve önálló életet él, slágerré 
válik.” A színházi dal négy meghívott mesterének -  
Darvas Ferenc, Dés László, Kocsák Tibor és Melis 
László -  műsorai közül kettőre jutottam el.

♦

Darvas Ferenc szerzői estje
Darvas Ferenc zongora, melodika, ének, Ernyei
László harmonika, Kérdő Gábor dob, Fesztbaum
Béla ének, Szávai Viktória ének, Széles Tamás
ének

„Úgy 30 éve csinálok zenét színházak számára. Sok 
olyan mű született, melyet -  jobb híján -  daljátéknak 
nevezhetnénk, mert nem musical vagy zenés nép
színmű, de mindegyikből egy kicsi, néha még az 
operára is emlékeztet. Ezekből adnánk elő most 
néhányat. Aki ezt kevesli, annak a ruhatárban még 
zenés fejszámoló-mutatványokat is bemutatok” -  
ígérte Darvas Ferenc 75 percesre sikeredett estje 
előzeteseként.

„...i-ááá, i-ááá, bocsánat, nyi-ha-ha-ha...” a 
művészkörökben közkedvelt komponista-zongorista

É N - F E H É R E N

az alaphangulatot a Csukás István szövegére írt „Dal 
a szamárról, aki a cirkuszban a lovat helyettesítette” 
dalával teremtette meg, saját énekét kísérve, 
hangutánzó poénokkal tűzdelve. Aztán bekapcsolód
tak az énekesszínész- és a zenésztársak, öt betétdalt 
adtak elő a 30-as évek elején született Márkus 
Alfréd—Harmath Imre darab, a „Szomjas krokodilus" 
újrakreálásából. Hisz a kották nagy része elveszett, 
ezért főszereplőnk Márkus stílusában újraírta a 
dalokat. Időutazása valóban azt a kort tükrözte: volt itt 
jó kis giccses, szentimentális dal, amiből megtudhat
tuk, hogy „Maga más, mint a többi nő”. Marlene 
Dietricht és a Greta Garbót megidéző tangó, roman
tikus duett (Holdfény ragyogja végig a sötét Dunát..., 
Két szív rebeg a csöpp kis csónakokon, az ilyen 
boldog csóknapokon, gyere, simulj mellém).
Aranyifjak életstílusát bemutató „Van egy kis édes 
kétüléses sportkocsim” kezdetű kupié, meglepő, jó
pofa prozódiai fordulatokkal: „Szalad a kis ko-csikó- 
csiko-kocsi-kocsi..., Gyere Te édes, megiszunk egy 
lityi-lityi-lityi-lityi, lityi-lityi-lityi bort Bugacon...”

Nem véletlen az önfeledt kacagás, taps, bűvölet, 
eksztatikus elemelés. A mágikus varázsige a kupié, 
ez a több szakaszból álló strofikus szerkezetű dalocs
ka, mindegyik versszak végén tömör összefoglalás
sal, a refrénnel. A kupié eredetileg népdalforma, népi 
elemekből alakult ki. Sajátos stílusban, száraz vidám
sággal, félig énekelve, félig elmondva kell előadni. Az 
egyetlen daltípus, melyet a felső tízezer, a polgárok 
és kétkezi munkások egyaránt elfogadtak.
Többszörös átformálódás után lett a külvárosi 
bohózatok, vásári komédiák része, majd bekerült az 
operett zenei építőkövei közé. A kupié zenéje az 
operett és a táncmuzsika felhígított, közhelyszerű 
dallamfordulataiból alakult ki, hangvétele mindig 
szórakoztató, hangulatkeltő jellegű. Tartalmát eredeti
leg a kispolgár hétköznapjainak kisebb-nagyobb 
örömei, bosszúságai, sajátos életfilozófiája, erkölcsi 
elvei szolgáltatták. A szerelem benne émelyítően 
érzelmes, vagy gyakorlatias megjelenítésben fordul 
elő. A kupiét hallás útján könnyen meg lehet tanulni, 
egyik-másik viharos gyorsasággal elterjedt, slágerré 
vált.

Az „Eszter könyve” című filmhez írt 
szomorkás/érzelmes dala, akár egy francia sanzon. 
Majd rádiójátékok betétdalai: bármilyen meglepő, 
Frederico Fellini a negyvenes években ilyeneket is írt, 
s a felújított „A csodálatos utazás” című rádiójáték 
magyar változatához komponálta Darvas „A hangos
beszélő dalát”, és „A kalauz dalát”. Játékos darabok, 
utóbbiban a komikusok előszeretettel alkalmazott 
nevetős bugyborékolása (ja-hahha-hahhahha), s 
közben Fesztbaum Béla a szinte végszavakra 
rárepülő szúnyog vagy légy elkergetése 
helyzetkomikumával is meg kellett birkózzon (az élet 
produkálta a váratlan poént), a közönség nagy derült
ségére. Az „Espanola” rádiójátékból előadott dalban -  
nehogy hiányérzetünk támadjon -  még egy füttyös 
betét is szerepelt.

Sokan azt hiszik, hogy ez valami kis könnyed 
műfaj, könnyű lehet ilyet komponálni, de nagyon 
a helyén kell lenni a zenei gegeknek, a szöveghez 
ugyancsak illenie kell a zenének, azt hiszem ez a leg
nehezebb műfaj. Hogy mi a titka? „Ezeket a legköny- 
nyebb dolgokat a legnehezebb megcsinálni, úgy, hogy 
az ember meg is legyen elégedve saját magával. Ha 
pl. egy tangót kell írnom, az egyik oldalról borzasztó 
könnyű, mert a tangó a legegyszerűbb és leghálá- 
sabb műfaj, csak hozni kell hozzá a ritmust -  a dob 
hozza - ,  kell rá pár akkord, és kész a tüzes tánc, 
szinte bármilyen harmóniát, dallamot ráteszek, biztos 
siker. Viszont az ember elégedetlen lesz önmagával, 
mert úgy érzi, hogy nem talált ki semmit. Néha véres 
verejtékkel próbálok valami olyasmit belevinni, ami

D arvas Ferenc

nem szokványos. Tehát a közhelyet és a szokványt 
elkerülni -  legalábbis egy picit meghaladni - ,  az a 
nehéz."

Pár éve Márton András rendezte a Radnóti 
Színházban a „Kék angyal” zenés játékot, ebből 
a bugyuta szövegű és zenéjű, de ettől jó és eredeti 
címadó song, a Kurt Weill-i hangulatokat felvillantó 
„Meddő vágyból vandalizmus”, az indulószerű „Német 
tengerészdal” és a sanzonhagyományokat tükröző 
„Ne nézz rám, mert delejez a szemed” hangzott el. 
Közben egy kétértelmű, vagy ugyancsak egyértelmű 
pajzán gyöngyszem is, a régi mulatók hagyományait 
idézve: „Egyszer csak bedugta a békát egy lyukba... 
beszorult, mert nem volt vazelin stb.” Aztán két betét
dal a jelenlegi kulturális miniszterünkkel, Görgey 
Gáborral korábban írt „Handa basa” zenés játékból, 
egy boogie ritmusú, a másik meg tangó. Majd jött 
„Szabó elvtárs és Mária dala: szerelmi kettős az öntu
datról”, a Nyíregyházán játszott, Gádor Béla: „Lyuk az 
életrajzomból” darabból, kicsit csasztuska, oroszos 
harmonikahangzással. A dalszövegek, mint többnyire, 
Váradi Szabolcs művei, a pergő ritmusú, üldözés 
érzetet keltő „Rendőrdal” Szép Ernő verse alapján 
született. A József Attila Színház „Liliomfi"-jából 
„Kamilla dalában” Szávai Viktória humoros énektech
nikával, a szótagvég megbolondításával (reája-ha-ha- 
ha-ha) ért el frenetikus hatást. Nem kevésbé Széles 
Tamás, aki az „Ifjú Schwarcz belépőjét” raccsolva, 
arisztokratikusan, az idegen német akcentust kifigu
rázva énekelt: „...A vegyes vállalat prosperál... her- 
czigh kis arc-h...” A Kecskeméti Színházban a társu
lati busz tájolás közbeni karambolja miatt be nem 
mutatott „Két holdkóros" című zenés darabból (Eörsi 
István szövegére) is elhangzott egy dal. Ugyanígy 
ősbemutatónak számított a Kolibri Színházban 
elmaradt „Egy jenki Arthur király udvarában” című 
zenés játék „Jenki dala” (Rühellem a középkort, nincs 
benne összkomfort...), Darvas különleges hangulatot 
varázsolt melodikájával, közben Fesztbaum zongorá
zott. A „Peleskei nótárius"-ból a borozós hangulatú 
magyar nótás, „Pacúr Gazsi dala", a magyarkodós 
dalok paródiájaként hatott. A különböző színházi 
emberek jellemrajzai is terítékre kerültek: „A kelléke
sek dala”, „A díszletezők dala”, „A rendező dala” 
(„Shakespeare-t ezeknek? Megette a fene rég! Ettől 
veszek meg, a géniusz itt nem elég...”). Az epizodis- 
ták, statiszták -  akik primadonnák is szeretnének
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lenni -  sorsáról szóló „Egy szobalány dala” sikerét 
csak növelte Szávai Viktória kedves bakija, egy pil
lanatra kihagyott, de Darvas súgóként egyből
kisegítette......A tűzoltók dala” kiállásában, ahol „úh!”
beszólást produkáltak, sikerült bevonni a közönséget 
is, jött is a tomboló vastaps. És a különleges ráadás, 
az örökzöld táncdalokból összemixelt új dal: 
„Holdvilágos éjszakán, Szeretlek én, Ha nem vagy 
nálam, Csupa könny a szobám, Ott a szigeten, Dalold 
el ezüst gitár, hogy Jöjj vissza hozzám, Egy percre 
könnybe lábad akkor majd a szemed, Hófehér 
paripán." Újabb vastaps, sikongatás ...

Az urbánus műzenei kultúra (szórakoztató zene): 
a tánczene, operett, színpadi dal, musical betét
számok, tingli-tangli, kupiék, sanzonok, a kabarék, 
orfeumok, mulatók világa köszön vissza Darvas 
zenéjében. S talán édesapja, Darvas Szilárd költő, 
humorista, színdarabíró szellemes humoreszkjeinek, 
paródiáinak, karcolatainak hatása is. Nem véletlenül 
hangzott el poénként, hogy ha a harmincas években 
él, micsoda sztár lehetett volna. Nagyon érzi ezt az 
érzelmes, mulatós, vidám világot, de mindezt úgy, 
hogy előadása nem megy át gagyiba/giccsbe. A direk
te infantilis szövegek, zenei megoldások, zenei és 
szövegpoénok sokszor annyira cikisek, hogy már jók. 
A kínrímek és a nevetésre ingerlő ötletes rímek is 
a vidám, felszabadult atmoszférát szolgálják, ahogy a 
ragtime és a játékos, „szamár-induló” stílusú zongora- 
játék is hangulati aláfestésként szolgált és nem 
tolakodott. Nerri is beszélve a nosztalgikus hatású 
harmonikáról, Ernyei László méltó társa szerzőnknek. 
Az együgyű dalszövegeket és ezt a zenei kifejezés- 
módot nem is lehet komolykodva hallgatni, végig 
derűs hangulat, jókedv uralta a műsort. Fesztbaum és 
Darvas átvezető konferálásai is -  humoros, csevegő 
hangú rövid monológok -  a pódiumműsorok alapfor
máját idézték, alatta mindig kellemes aláfestő zongora 
dallamok szóltak a zongorakíséretes kupiék, strófikus 
dalok között. A tehetséges fiatal énekes színészek, 
a két bonviván és a primadonna jól elkapta és 
szuggesztíven sugározta Darvas szimpatikus zenei 
világát. Érződött, hogy valóban egyedi alkalomról, 
s nem az országot körbejáró hakniról volt szó.

♦

Melis László szerzői estje
Melis László ének, szintetizátor, Bállá Eszter
ének, Hevér Gábor ének, Körösi András ének,
Komlósi Zsuzsa zongora, Melis Márta brácsa,
Simái László trombita, Szigeti Szilvia hegedű

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hegedűszakát 
végzett szerző egyik alapítója a kortárs zenét játszó 
180-as csoportnak, jelentős műveket komponált prog
ramjukhoz. A csoport felbomlása után zeneszerzői 
tevékenységére helyezte a hangsúlyt: kamaraoperák, 
kantáták, nagyzenekari dalok, balettzenék, kamara és 
szólóhangszeres darabok, legutóbb pedig a „Henoch 
apokalipszise" kantáta és az „Örmény legenda” tánc
kantáta, lemezen is megjelentek. Amellett, hogy 
alapvetően kortárs zenével foglalkozik, több száz 
színházi darabhoz, számos filmhez, rádiójátékokhoz 
írt alkalmazott zenék is fűződnek a nevéhez: De még 
sosem lépett közönség elé ilyen összeállítású esttel: 
„Az elhangzó dalokat néhány színdarabból válogat
tam össze, elsősorban azt tartva szem előtt, hogy a 
dalok az adott előadás nélkül is élvezhetők legyenek. 
Mivel nem vagyok musical-, rockopera- vagy zenés 
játék-szerző, nehezen találtam olyan zenéket, ame
lyeket talán koncertszerűén is elő lehet adni.
Remélem, sikerült. Bár nagy szeretettel csináltam 
őket, ezek nem „opuszult" darabok, „csak” színházi 
dalok a félmúltból."

M elis  László : A  csoda  a lkonya

A másfél órás műsor Voltaire: Candide zenés 
előadásához írt hat opuszával indult, Eörsi István dal
szövegeire. Miskolcon egy underground színházi 
társasággal adták elő 1998-ban, el is nyerték az év 
legjobb zenés előadása címet. A „Boldog pár” című 
dal Kunigunda és Candide romantikus találkozása, 
benne poénként egy sor erejéig a „Meseautó” dalla
ma. A „Kunigunda dalában” Balta Eszter meggyőzött, 
hogy nemcsak kellemes ember, hanem kiváló előadó, 
nem keni el, jó az artikulációja, érteni a szöveget, és 
egy szép trillát is bedobott. A kíséretből a szordínós 
trombita jellegzetes hangja a meghatározó, kissé 
klezmer beütésű a szám. Hevér Gábor a „Dal a szifi
liszről” után az „Ilyen a világ” című szomorú, kiábrán
dult dalban idézi Candide keserű tapasztalatait, hogy 
ez mégse a világok legjobbika. A „Tangó” egy kur
tizándal, benne a Carmenból egy zenei (trombita) 
idézet, majd egy hölgyeket dicsérő és a szexualitásra 
rímelő spanyol bordal, „Az inkvizíció három besúgója", 
vidám hangulatban a három férfi énekestől.

A második blokkban a Kaposváron két éve Réthly 
Attila rendezésében bemutatott Heinrich von Kleist 
darab, a Heilbronni Katica betétdalai. Melis már 
korábban is foglalkozott a témával 1994-es „Kleist 
meghal” kamaraoperájában. A „Madárka sír" foglalta 
keretbe a ciklust, Bállá csengő szopránja és Körösi 
basszusa jó kettősnek bizonyult, lírai hegedűk és 
zongorakíséret, meg a trombitaszóló emelkedett ki 
a kíséretből. A „Mindig is himpellér” című dalban az 
énekesnő széles hangterjedelme, szép tiszta hangja 
kapott el.

A harmadik ciklus a hat évvel ezelőtt Jeles 
Andrással Franciaországban színre vitt, botrányokat 
kavart és díjat elnyert, nagy orosz balettmesterről 
szóló Nizsinszkij naplója dalaiból állt. De Sade könyve 
megzenésítése ez, hogy mit hogyan kell csinálni: „A 
kézzel történő kéjszerzés” férfi és női szerepeit Melis 
és Hevér váltva énekelték a maszturbációról, jópofa 
helyzetkomikumként. Az „Aktust” követően a bonyolult 
szexuális helyzetekről szóló dalt az énekesnővel 
kiegészítve adták elő. A „malackodás” után a 
Monteverdi Birkózókörrel bemutatott „A mosoly biro
dalma” című ’85-ös kamaraoperából jött egy dal, majd 
négy kvázi sláger a „Halálutak és angyalok” Kamondy 
Zoltán filmből, fe Lugossy László szövegeire. A 
„Habár én nem vagyok habár" egy gyászinduló és egy 
Weill-dal keveréke, a „Hatás és ellenhatás” című pop- 
dalszerűséget Melis énekelte. „A gyönyörben nincs 
középút...” szentimentális lassúzós szám, akár nép
szerűvé is válhatott volna, az „Utas vagyok egy más
napos hajnalon" is ugyanebben a slágervilágban 
fogant.

Nem lehetett könnyű összeválogatni a 
műsorszámokat, hisz Melis nagyon sok színházi 
darabhoz írt zenét. „Idén 50-60 ilyen dalocska készült, 
ebből 30 „A csoda alkonyához”. Igazán nem is tudom,

hogy hány dal van itt-ott-amott, 
mert van, amit szerettem, elfelej
tettem. .. ezekkel különösebben 
nem is foglalkozom. De vannak 
teljesen sajátságos pillanatai a 
színházi melóimnak, amik nagyon 
megmaradtak, ezek most pl. 
ilyenek. De amin most dolgozok, 
egy nagyopera, az Iphigenia 
Auliszban illetve az egész 
Oreszteia, ógörögül megírva.
Valló Péternek már 1998-ban 

írtam a Radnótiba egy Iphigeniát ógörögül. 
Görögmániás vagyok, rádöbbentem, hogy hihetetlen 
lehetőségek rejtőznek ebben. Aki ezzel nem néz 
szembe, és nem tudja mi a görögség, az nem tudja 
mi az európaiság, meg hogy mi a dráma, meg a 
vígjáték stb. Ilyen is van tehát, hogy átúszik, mert 
különben teljesen tisztán tartom a két műfajt. De az 
alkalmazott zenéket sem szégyellem egy percig sem. 
Mindig szétválasztom a valóságostól, és pl. az 
Iphigeniánál ez összecsúszott. Játszottuk koncerten, 
ún. „igazi szerzői esten" is, ahol mentek a zongo
radarabjaim, kórusmüveim, a Henoch Apokalipszise, 
és az Iphigenia Auliszban, 25 perc kész belőle. Ami 
elég sok, de az egész négy óra lesz, tehát egy mon
stre darab. Az az igazság, amikor ezek összecsúsz
nak, ilyenkor örülök a legjobban. Szerettem volna 
egyébként lehozni azokat a kardalokat is, de borzasz
tóan megdrágította volna a produkciót. Szigligeten az 
alkotótáborban egyébként már csináltam kétszer 
ezeket a dolgokat így koncertszerűén."

Az est záróblokkjában a versenyprogramban is 
helyet kapott Új Színház zenés darab, „A csoda 
alkonya” hat dala szerepelt, azok az áriák, melyeket a 
szellemek énekelnek: Doktor Prosper Alpanus varázs
ló és Rosebelverde Tündérkisasszony. Pécsett Pápai 
Erikával ment, de Pesten kettős szereposztásban, 
Bállá Eszterrel. Az operai pályára készülő Körösi 
András tehetségéről pedig a pécsi közönség is meg
győződhetett. A „Requiem” ünnepélyes zene és 
duóária, a „Szentséges ég" posztmodern ária Bállá 
megkapó énekével. „Prosper belépője” a requiem 
átalakítása, beleszőtt zenei viccekkel, idézetekkel.
A „Mágikus fésülés...” Rosebelverde szép dala,
Melis színpadi játékot felidéző közbeszólásaival.
A „Kétségtelenében Körösi villantja fel párját ritkító 
basszusénekesi tudását. A darab utolsó zenéje, egy
ben az est zárószáma, egy hosszú, szomorú dal:
Bállá szólója után Körösi belépésével hatásos duó, 
a hegedűk ismétlődő témája igen jó lezárás. Érdekes, 
hogy így önmagában, a darab nélkül egységesebb
nek tűntek együtt „A csoda alkonya” dalai, nem 
véletlenül szólt a hosszú taps.

Az opera/kvázi opera, az operett, a kupiék, 
a daljáték, a kortárs dalok érdekes egyvelege jelent 
meg ezen a különleges egyedi esten, melyen 
kiemelkedett az operaénekesi adottságokkal megál
dott Bállá Eszter és Körösi András. Hevér Gábor 
tenorja is elegendőnek bizonyult az adott dalokhoz.
A kitűnő, kis létszámú kamaraegyüttes az ünnepélyes 
hangulatoktól a vidám játékig árnyalta a kísérőzenét.
A vonósok egyfajta barokkos-posztromantikus, sőt 
posztmodern hatásokat is felmutattak, néha Michael 
Nymant idézően. Az egésznek a trombita adott külön
leges színt a biztos alapot teremtő zongorával, hozzá 
a szintetizátoron csengettyű és egyéb effektek, 
ritmus alájátszások dúsították a hangzást. ■
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Környezetkultúránk nyomában
P É T E R  Z O L T Á N

Teraszszemle
Nyár. A belváros gyalogosfelületei megélednek. Az utcák megtelnek, mintha most volna csak igazán értelmük. Micsoda változás! Kiéhezetten faljuk a nyarat, mielőtt utcáink 
újra hosszú téli álmukba merülnek. Az öröm, a használat ideiglenes és mégis meghatározó. Mintha egy egészen más városba kerültünk volna. (Aki látott már szezonzárást 
Görögországban, ugyancsak elcsodálkozhatott, hogyan mutatja meg magát a település a teraszok, a házak kiterjesztésének megszüntetésével.) Használjuk, vágyjuk az ut
cát, a teraszt, a padot. Az együttlét városi formája déli modell, most működik, igaz, és nem kellenek a felesleges szlengek -  izzadtságszag nélkül, bőrünkön érezhetjük a va
lóságot.
Fesztivál. Emelkedettség, felfokozott hangulat, az együttlét igénye, intellektuális értelemben is. A fesztivál távoli vendégei így méltatják a várost: Pécs hangulata lenyűgöző, 
micsoda élet a városban! És tényleg. Ha valaki az idei fesztiválra érkezett, valóban így láthatta. Mosoly -  éppen ők, a fesztivál vendégei hozták számunkra is a pezsgést, 
amit méltattak tehát, ők csinálták maguk. Tapasztalhatjuk hiányukat, amint kimegyünk az utcára így az események elmúltával. De ünneprontás volna ezt túlhangsúlyozni, hi
szen természetes, és rendjén van így. Ezenkívül mi pécsiek is rendesen kivettük a részünket a programokban, és a város lakói számára rendkívül csábítóak voltak a ren
dezvények. Leszögezhetjük tehát: a városban a pezsgés igazi volt, és ennek örüljünk, ismerjük el a szervezők érdemeit! Sőt, legyen ez jó példa arra, hogy a városnak va
lóban ki kellene aknáznia ezen adottságát, hiszen jószerivel a kulturális események rendezése az egyetlen igazi tőkénk.

H ellas Taverna. „N éhány k irako tt szék  és aszta l a ház e lé, a flasz te ron .” Ferences vendéglő . „E zek a te raszok  tu la jdonképpen  nem  is lé teznek.”

A fesztivál tehát birtokba vette az utcát. Az utca, a 
belváros tereinek minősége, milyensége sok tényező 
együtteséből tevődik össze. Lépték, térarányok, 
portálok, homlokzatok, színek, minőségek, felületek, 
a patina, a térkő, a tájolás, a levegő mozgása, az illa
tok, az árnyékos oldal, a víz, vagy annak hiánya, 
a tisztaság, a zsúfoltság, közlekedés, növényzet, 
utcabútorok, a leülés lehetősége, vagy hiánya, az 
akusztika, a terasz. És még sorolhatnám.

Teraszok. Nos, a teraszok nyáridőben az utcák, 
a terek első számú tárgyi elemei. Az utca ilyenkor 
foglalattá lényegül, a házak és egyéb állandó felületek 
a közeget adják, bennük pedig vannak a bútorok, 
a lakályosság kellékei, a birtokba vétel bizonyosságai.

A terasz étterem is, vagy kávézó talán? A jó 
terasz jó éttermet jelent? A jó étteremnek jó terasza 
van? Az étterem is, a kávézó is több ennél: konyha, 
étlap, a pincér mosolya, udvariasság, figyelmesség, 
a jelleg léte vagy nem-léte, a borok szépsége, illat és 
akusztika, csend, zaj, és megint sorolhatnám.
A terasz az terasz, de több mint sejtenénk.

Hogy egy terasz milyen, hajlamosak vagyunk 
evidenciának tekinteni. Már megértőbbek vagyunk a 
dolog problematikája iránt, ha választanunk kell este 
vagy délben egy kellemes éttermet a nyári belváros
ban.

Pécsett érdekes módon a kelet-nyugati 
sétálóutcák északi oldala telítettebb teraszokkal.

A déli oldalon lévők többsége fiatalabb, tehát az étter
mek felfutásának idejére tehető. Ez azért érdekes 
körülmény, mert a város lakói alapvetően este lakják 
be a nyári utcákat, éttermeket, amikor a napsütés már 
nem zavaró. A nappali órákban a meleg elleni 
védekezés bevált eszköze a vászon árnyékoló, de az 
északi oldal délidőben napsütötte teraszai nehezen 
használhatók. Vajon van-e ennek az adottságnak 
hatása a városlakók éttermi étkezési szokásaira? 
Persze a teraszok elő- és utószezonjaiban ez a 
fekvés kellemes. Lehet, hogy nincs is összefüggés? 
Szokásaink alakulóban vannak? Érdekes kérdések, 
de vannak ezeknél könnyebben megválaszolhatók.

A városban az épületek előtti teraszoknak komoly 
hagyományai vannak. Pécs múlt század eleji zsongó 
kávéházi élete ismert, korai fotók őrzik a kiülők, 
a felettük árnyat adó impozáns méretű vászon 
árnyékolók jellegét. A teraszépítési igény reneszán
szát éli, de a termékek (bútorok és napernyők) 
érzéketlenek a formai és esztétikai tradíciókra, vagy 
nagyon drágák. A műemléki hatóság engedélye nélkül 
a belvárosban elvileg egyetlen napellenző sem épít
hető. A rakoncátlan építtetőket nem könnyű féken tar
tani, szabályozni, orientálni. Pedig a városnak fontos 
arca ez, és közös célunk kellene legyen, hogy 
kialakuljon ismét egy nívós jellege ezeknek az ele
meknek. Olyan, amelyik alapvetően a város egy újabb 
rétegévé válhat, nem sör-, vagy üdítőreklámmá.

A Ferencesek utcájában a Hellas Taverna jelen
léte érezhető a leginkább, habár egymástól kisebb- 
nagyobb távolságban összesen négy teraszt találunk. 
Mégis ha a Ferencesek utcájára gondolunk, ezek a 
teraszok tulajdonképpen nem is léteznek. Néhány 
kirakott szék és asztal a ház elé, a flaszteron. Olyan 
kicsi a számuk, hogy nem is lehet komolyan venni, 
így az útban pedig különösen nem. Mert tulajdonkép
pen inkább útban lévőnek érzem magam itt, mint egy 
terasz kellemes pozíciójában. Távolról nézve meg 
mintha vegyeskereskedések előtt a kerti műanyag 
székek és mindenféle napernyők szezonális 
kiárusítása zajlana.

Jókai tér. A tér -  mint jól tudjuk -  tervezett.
A terasz a lépcsőtől nem elválasztható, és maga az 
építészeti tett a házhoz is mint posztamens tartozik, 
így ez a terasz nem alkalmi, csak bútorozása és 
használata. A városban ez egyedülállóan erényes 
megoldás. Jóleső érzéssel tölt el szép délszaki példák 
analógiája. Nincs is szükség ezek után többre, mint 
néhány markáns méretű, jó minőségű napernyőre.
A markáns méret rendben. A bútorok a pizzériánál 
igényesek, a kávézó előtt már csak a megszokott 
kerti műanyag bútor -  elkedvetlenít. A teraszon ülni 
igazán méltó. Páholyban érezhetjük magunkat, ahon
nan élvezet szemlélni a vízzel játszó gyerekeket, vagy 
a téren áthaladó embereket. Kár, hogy a kőfelület
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a székek alatt nem bizonyul használhatónak. Az 
ugyanis egyenetlen, és ráadásul állandóan változó is, 
mert törik, hasad. A billegő szék csak kellemetlen, de 
a négylábú asztal az adott felületi problémához alkal
matlan is.

A pizzéria Széchenyi tér felé vezető oldalán 
a posztamensszerű teraszképzés eltűnik. Távolról 
a látvány mégsem válik esetlenné, az összefüggések 
értelmezik a helyzetet. Közelebbről már kaotikusabb 
a kép, a villamossín gegszerű mementója szétrobbant 
mindent viszonyt.

Mézes Mackó, Széchenyi tér. A magas fadoboz 
a téren jófajta hagyományokat követ. A múlt század 
elején nem egy ilyen képződmény volt a tér mentén. 
Kicsit gyanakszom, hogy a geometriai adottságok 
mellett a hagyományok már nem kaptak elég figyel
met. A mostani szerkezet ugyanis korlátáival kissé 
saját paródiájává válik és ezzel nem ösztönöz a példa 
követésére. (Vagy ha igen, remélem, nem másolják 
részleteit.) Pedig jószerivel ez az egyetlen olyan hely, 
ahol a könnyű, a célnak megfelelő fonott székeket 
találunk. Kár a korlátért.

A Royal a terasz terén a Jókai téri megoldáshoz 
mérhető. Ugyan ez nem egy épített, hanem egy kon
struált, elbontható szerkezet, de itt ezen a helyen ez 
így helyes. A tér és az utca átvezetését a konstrukció, 
a ház falára tapadt azonos minőség csak erősíti, a 
napállástól függően kereshetünk magunknak ideális 
helyet az időzésre. Az utcában markáns, mégsem 
túlzó magassága a téren felfelé lépcsőzetessé 
szelídül, és az oldalról való belépés lehetősége itt 
szinkronban van a boxsorra jellemző mélységi 
méretével. Az egész igazi térbeli megoldás. A székek, 
az asztalok itt is korrektek, és itt nem is billegnek. Az 
egészen érződik a szándék, hogy a vendég érezze jól

magát -  ami több annál, mint hogy sokan le tudjanak 
ülni fogyasztani. Kár, hogy a korai időszakban 
egyedül itt található rattanszékek eltűntek.

Kedves adottság a fa deckből kibúvó élő fa 
szabályos lombja. Kellemes módja ez az árnyékolás
nak, és szép együttlét. Kicsit odébb, az íves hátú 
műanyag „tető” már feleslegesen motívum erejű, és 
ha a részletekbe feledkezünk, lelkesedésünk alább
hagy. A szerkezet, a hajlított csővázas technológia és 
a hozzá tartozó réz díszítések a 80-as, 90-es évek 
szellemét idézik, a maguk teljes ellentmondásával.

A szemben lévő oldalon a frenchaise vállalatok 
területfoglalásába botlunk. A gyorsbüfé ernyői az egy 
strandszezonra gyártott turistakellékek színvonalán 
magát az éttermet reklámozzák végtelenszer, a 
székek és asztalok alkalmatlanok, élvezet helyett 
tűrés jut annak, aki ide vetemedik. Ezzel szemben 
dizájncenteres kaland a bútorok részletein időzni.
Az asztal minden határt súrol: márvány utánzatú 
műanyag lap, neogót-brutál öntvény lábakkal.

A patinás angol pub-világot idéző John Bull 
különös képződmény. Hogy beléptem a műanyag lon
doni miliőbe, eddig tudtam feledni a tényleg kimódolt 
belsőépítészeti megoldások és a tisztes konyha okán. 
Most, hogy ajtótól befelé Anglia, kívül a mediter- 
ráneum van, nem tudom magamba fojtani a nevetést. 
A műanyag viszont nem ismer határokat. Elég, ha 
végigpásztázzuk a „terasz” bútorait.

Replay. Ennek a terasznak ugyancsak van 
helyzeti energiája. Adottsága, hogy a szomszédos 
épülethez képest a homlokzat itt hátralép, és ez egy 
sajátos teret képez. Itt tehát bizonyosan érdekes 
lenni. A másik energia a jó tervezői döntésből fakad, 
ugyanis a homlokzati portál teljes mértékben meg
nyitható, ami igen jelentős arány. Ettől a belső és

a külső közötti határ elmosódik, az utcáról nézve a 
különböző rétegek jönnek létre. A világban jól ismert 
megoldás ez, mégsem találunk rá másik példát itt, 
Pécsett. Ebben persze szerepet játszik némileg 
a házak jellemzően tömör karaktere, de feltehetőleg a 
felismerés hiánya is. (Még a végén kiderül, hogy egy 
jó terasz megtervezéséhez kell némi szakértelem.)
Az étterem ernyője a régi ernyőszerkezetek elvén 
működik, ami eleve imponáló, mint ahogyan a léptéke 
és elhelyezése is.

Az északi oldalon a Király pizzéria és a Dóm
étterem teraszain nincs sok elemezni való. Vannak 
rendes ernyők, és vannak kisszerűek is. Székek is 
sokfélék. Itt is találunk a McDonald’s-nél alkalmazott, 
összecsukható, laposacél lábú székeket. Az össze- 
csukás, vagy a rakásolhatóság igénye érthető. Ezek a 
tárgyak azonban bútorként tökéletesen alkalmatlanok. 
A lábak útban vannak, és könnyen sérülést okoznak, 
ebből következően használhatatlanok, így a kényelem 
hiánya tulajdonképpen nem is feltűnő. Mivel nem 
vágyom rájuk ülni, nem zavar, hogy megközelítésük 
sem könnyű.

Palatínus. Az épület gyönyörű előudvara más 
országokban élettel telne meg. Itt nem. Korábbi évek
ben történtek erőtlen próbálkozások, a fehér kerti 
műanyag szék a kő burkolatú udvaron nem hozott 
vendégkört. Nem is csoda. Magam sem ülnék egy 
patinás, rangos közegbe helyezett barkácsáruházi 
tárgyi világba. A semmilyen minőség a bizonytalan 
elhelyezéssel, és bátortalan számban nem volt vonzó.

Az idei szezonkezdésre az intézmény utcafronti 
terasszal rukkolt elő. Nem hittek tehát az udvar kínál
ta lehetőségben, talán erre engedett következtetni a 
tavalyi kudarc. A mostani megoldás azonban sokkoló 
lett. A zártszelvény lábon álló dongatetők, melyek

Jóka i tér, p izzéria . „A  te raszon  ülni igazán m éltó. ” M ózes M ackó. „A  cé lnak m egfe le lő  fono tt székeket ta lá lunk. K ár a korlá té rt."

Royal ká vé h á z .......é rződ ik  a szándék, hogy a vendég érezze  jó l m agá t ” Replay. „(...k iderü l, hogy egy jó  te rasz  m egte rvezéséhez kell ném i szaké rte lem .)”

20 echo 2002/3



léptéke egy asztalé -  így minden asztalhoz tartozik 
négy láb egy „kupolával" -  elképesztő motívumerdőt 
eredményez. Azt sejtem, itt valamilyen üzleti kap
csolás lehet a háttérben. A reklámfeliratokból arra 
következtetek, hogy a sörösök hoztak magukkal 
ügyes dizájnert, aki megcsinálta a fílinget, talán a 
sörös cég kontójára, aki majd itt adja el a sok sört.
A szellemi szülő azonban nem vette észre, hogy egy 
szép épülettel van dolga, ami nem szorul arra, hogy 
zöld vászon boltozatok sorakozzanak előtte. Nem 
értem, milyen engedély alapján kerülhetett az egész 
ide, és akárhányszor elhaladok itt, egész egyszerűen 
lenyűgöz ez az érzéketlenség. Pedig a kiülőnek 
egyébként van bejárata, nem lóg az utcára sem, csak 
józan gondolkodás kellett volna, hogy valamivé 
lehessen.

Armadillo. Ennek a terasznak megint csak van 
karaktere, nem is akármilyen. Semmi különös a 
kivitelezésben, éppen ez az erénye. Hiszen a bolto
zott áthajtóban nem is szorul erre, maga ez a téri 
helyzet egyéniséggel ruházza fel. Érdekes intimitással 
és védettséggel, másfelől kirakati helyzettel, ha az 
utcáról benézünk. A műanyag székes berendezés 
ennek ellenére sem feledhető. És az sem jó tenden
cia, hogy az utcára kiterjeszkedve itt is spontaneitást, 
szétdobáltságot találunk. Van viszont saját zene, mely 
tapasztalatom szerint a mexikói karakterhez hű, és 
nem is hangos (nem így bent).

Corso. Stilizáló műanyag bútorok között ernyők 
esetlenül. Az ernyők ráadásul mind különbözők, szín
ben, reklámban egyaránt. Kupleráj. Pedig a helynek 
a Színház tér vízcsobogással teli aurája megint csak 
kellemes adottságokat biztosít.

Belvárosi Amstel étterem. A napnak talán 
a legjobban kitett terasz, ez nehéz helyzet. Van

tisztességes méretű és szándékú vászon árnyékolója, 
bár kissé igénytelen kivitelű a szerkezete, amúgy 
lehasznált és felül tele van galambürülékkel. 
Valószínűleg a hatásosabb ellenszerét kellene keresni 
a galambok áldásának, mintsem hogy fejünk fölé te
kerjük a napernyőt. A kis kiegészítő ernyők itt is meg
jelentek, és a terasz kötél korlátjának oszlopai egyben 
a lámpák tartószerkezetei is. Mivel ezek erősen alul
méretezettek, minden ferde, düledezik. 
Tulajdonképpen egy rom látványával kínálja magát 
a hely az arra járóknak.

Az Oázis egy érdekes hármas első eleme.
A három étterem -  Oázis, Vasváry, Fregatt -  azonos 
szerkezetekkel operál. A jelentős kiállású teraszok 
felett az útburkolatra a sarkain aluszelvény oszloppal 
leállított árnyékoló szerkezetek feszülnek. Ez a fém 
keretszerkezet határozottá teszi a vásznakat, és ez 
rendezettséggel jár. Másfelől a sarkokon a lábak egy 
különös, új karaktert hoznak az utcába. Az eredmény, 
hogy a vásznak és a házak viszonya megváltozik.
Míg a hagyományos szerkezetek sildszerűek, ezek 
az újak a ház homlokzatához illesztett kalitka hatását 
ébresztik. Van tehát előnyük és hátrányuk egyaránt. 
Azt el kell ismerni: a három azonos szerkezet 
együttes látványa, maga az egységesség pozitív. 
Milyen kár, hogy ezek közül csak a Fregatté fehér, 
míg a másik kettőé zöld és piros. A két utóbbi bántóan 
magára vonzza a tekintetet.

Az Oázis székei a már megismert laposacél 
vázas antibútor, ahogyan a Vasváryé is. A Vasvárynál 
van dobogó is. A székek várható gyötrelmeire 
a megközelítésük készít fel bennünket, ugyanis a 
dobogóra nincs hol felmenni. Vagy a székek veszé
lyes lábai között kell bepréseljem magam, vagy 
valamely cserepes növényen kell keresztüljussak,

mert az éppen a terasz bútorozatlan széle előtt áll.
A Fregatt nem csak fehér ernyőjével, de ren

dezett, kitalált dobogójával is kiemelkedik az előbbi 
éttermek közül. Meg kell még említeni tisztes fa
bútorait is.

Szemlénk utolsó állomása a Caflish. Ez olyan 
mértékben kipakolós -  fagyis pult, megállító táblák, 
virág, ernyő és bútorok - ,  mintha kihordták volna a 
berendezést, hogy itt lakjanak. Máltai élmény 
elevenedik meg bennem, ahol némely falvakban az 
emberek estére egyszerűen kiköltöznek az ajtó elé. 
Kihozzák magukkal, ami kell a komfortjukhoz az esti 
órák eltöltéséhez: széket, asztalt, lábzsámolyt, rádiót, 
tv-t. Ez már karakter, bár első benyomásra tarthatat
lan. Ha nem volna minden ilyen igénytelen, most 
kísértést éreznék rámutatni egy érdekes lehetőségre. 
De a napernyő lábai itt útban vannak, az egész kicsit 
rozoga, a székek Thonet stilizált csővázas 
szerkezetűek, perforált lemez ülősíkkal, az asztalok 
fehér márványlapok, romantikus öntvénylábakon. 
Sajnos nem lehet komolyan venni.

A terasz a vendéglátós oldalról nézve a bevétel
hez szükséges beruházás. A nyári időszakban 
a belvárosban étterem nem élhet meg nélküle. Mert 
a teraszokat hibáikkal együtt is szeretjük. Ami persze 
nem jelenti azt, hogy nem örülnénk, ha jobbak volná
nak. Hogy melyik étterem terasza van tele, 
természetesen nem csak a fenti szempontoktól függ.

Amelyik tele van, annak tulajdonosát rábírni arra, 
hogy pénzt költsön a minőségre, gyakran reményte
len.

Amelyik üres, valószínűleg bőven van más oka is. 
így aztán kiderül, az ügy megint a környezetkultúra 
kérdéskörhöz tartozik. ■

Kirá ly p izzéria . „A  székek is sokfé lék.” Hotel P ala tínus......e lképesztő  m otívum erdő t e redm ényeznek."
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F E K E T É N - F E H É R E N

A Baranya Megyei Múzeumok 
Igazgatósága és a Magyar 
Építészek Szövetsége közös 
kiállítása a Múzeum Galériában 
A kiállítást rendezte:
Várkonyi György 
2002. június 7 . - július 7. Breuer Marcel

A rekkenő hőségben a Vasarely Múzeumból kiszé
delgő holland turista meglepetten vonja fel a 
szemöldökét, megpillantván a szemközti kőfalon 
a Breuer Marcel kiállítás plakátját. Nemes Endréből, 
Pierre Székelyből, Vasarelyből, Amerigo Tótból ala
posan felkészült; az útikönyv megírta róluk, hogy 
valaha magyarok voltak, erről a német nevű 
amerikairól viszont nem is sejtette, hogy innen szár
mazik. Pedig érdekli az építészet, a Bauhausért meg 
egyenesen rajong, és határozottan emlékszik, hogy a 
Taschen Verlag vaskos építészettörténet-kötete Mies 
van dér Rohéval és Gropius-szal együtt „németnek” 
mondja Breuert. A turista furcsálkodva rázza a fejét, 
átvág az úttesten, és eltűnik a kőfalon túl álldogáló 
gesztenyék árnyékában. A turistának szerencséje volt, 
hogy éppen június és július hetedike között, a 
Múzeum Galéria kiállítása idején látogatott Pécsre. 
Breuer Marcelnek ugyanis -  s ezt most, születésének 
századik évfordulóján különösen fájdalmas kimon
dani, leírni -  egyetlen épülete sem található sem 
Pécsett, sem másutt az országban.

Breuer életrajzának bizonyos körülményei ha nem 
is magyarázzák, de némileg motiválhatják e 
megdöbbentő hiányt. Felnőttként meglehetősen 
keserű tapasztalatokat szerezhetett szülőföldjével 
kapcsolatban. Pécset huszadik századi történelmének 
mélypontján, a szerb megszállás idején hagyta el, 
hogy percnyi késlekedés nélkül a korszellem akkori 
megtestesülésének színhelyére: Weimarba siessen. 
Tudjuk, Molnár Farkas, Forbát Alfréd és ő állandó 
kapcsolatban voltak egymással, s valószínűleg 
Forbáttól értesült a Bauhaus létezéséről, mégis 
csodálatra méltó az a sorsszerűség, amellyel a 18 
éves pécsi fiú felismerte, hogy ott a helye és sehol 
másutt. 1920-ban mindössze egyetlen év áll az 
intézmény mögött, és az új művészeti gondolkodás 
nemhogy a vidéki Magyarország, de Európa kulturális 
centrumainak közönsége előtt is jószerivel ismeretlen 
még. Hiszen az első, következetesen modern elvek 
alapján tervezett középület, a dessaui Bauhaus csak 
1926-ban készül majd el; az új építészet magyar- 
országi népszerűsítésében kitüntetett szerepet játszó 
folyóirat, a Térés formáéIső száma pedig 1928-ban 
jelenik meg. „Kivételesen tájékozott egyéniség volt az 
olyan építész, mint Ligeti Pál (1885-1945), aki „Új 
Pantheon” c. könyvében már 1926-ban világosan

(Pécs 1902 -  New York 1981)
felvázolja egy új építészeti korszak kezdetét” ' -  
jellemzi Pamer Nóra a 20-as évek elejének hazai 
közegét. Breuer 1928-ra már túl is jutott Bauhaus-kar- 
rierjének csúcsán: Gropiussal és Moholy-Naggyal 
együtt ebben az évben hagyja ott Dessaut.

Pályájának kezdetén a magyarországi közízlés 
és a megbízói réteg anyagi lehetőségei tehát két
ségtelenül jelentős lépéshátrányban voltak Breuerrel 
szemben. A harmincas évekre azonban a gazdasági 
nehézségek ellenére nálunk is kialakul egy jómódú, 
friss szemléletű középosztályi réteg, amely 
fizetőképes keresletet jelenthetne a fiatal mester 
számára. 1934-ben haza is tér, igaz, nem Pécsre, 
hiszen -  jóllehet a többi pécsi származású 
Bauhausos, különösen Forbát Alfréd több megbízást 
is vállal a városban -  a modern ízlésű pécsi polgárok 
csak helyi viszonylatban voltak vagyonosnak 
nevezhetők, az akkor már rendkívüli sikereket maga 
mögött tudó Breuer látóteréből Pécs érthető módon 
kiszorult. Budapesten rendezi be műtermét, készen 
arra, hogy itthon alkosson. A Mérnöki Kamara azon
ban Bauhaus-diplomáját nem ismeri el, s azzal az 
ürüggyel, hogy klasszikus akadémiai mérnökképzés
ben sohasem részesült, nem veszi fel tagjai sorába. 
Mivel így megbízásokat sem kaphat, nem vesztegeti 
sokáig idejét és tehetségét: 1935-ben Angliába, majd 
az Egyesült Államokba távozik.

Természetesen idehaza is akadtak néhányan, 
akik nem akartak belenyugodni szellemi javaink 
tékozlásába, tehetséges honfitársaink elvesztésébe, 
és fáradhatatlanul tevékenykedtek azért, hogy szoro
sabbra fűzzék a szálakat, amelyek Breuert az óhazá
val összekötötték. Felsorolásukra nem vállalkozhatom, 
csak egyikük, Major Máté erőfeszítéseire szeretném 
felhívni a figyelmet, melyet a Mesterrel folytatott és a 
Jelenkor hasábjain 1982-ben közzétett levelezése 
dokumentál. Major láthatóan hitt abban -  minden
esetre ezen munkálkodott hogy „amit a harmincas 
évek kapitalista Magyarországa elrontott", azt a 
„szocialista Magyarország” helyrehozhatja. Számos 
esetben közvetített bizonyos, „a jövőben megvaló
suló” budapesti illetve pécsi megbízások ügyében.
Szó volt reprezentatív kulturális csúcslétesítményről 
a Várnegyedben; nagykövetségi épületről 
Washingtonban, szállodáról, templomról Pécsett, még 
a Vasarely-múzeum megtervezésének ötlete is 
felmerült -  a kezdeményezések azonban sorra 
meghiúsultak.. A pénz és az igazi akarat hiánya, a 
tanácstalanság, az „ötéves terv" áthághatatlan korlátái 
újra és újra erősebbnek bizonyultak a nemes 
szándéknál. Breuer nyilvánvalóan nem ehhez szokott 
amerikai megbízatásai során, s leveleinek udvarias 
hangján is átüt, mennyire kedvét szegte az alku
dozás, az itthoni viszonyok kisszerűsége. Egykori 
hazájával szembeni lojalitása az önmagával és a 
feladattal szemben támasztott igényességével került 
összeütközésbe: „Meghatott engem, hogy régi 
szülővárosom, Pécs mennyi új létesítményt tervez.

Kár, hogy minden terv úgy tűnik, hogy a távoli jövőre 
tartozik... Ha lenne azonnali lehetőség szálloda vagy 
áruház vagy a Mecsekben egy emlékmű számára és 
ha nem volnának alávetve a legszigorúbb 
takarékosság alapelveinek, megpróbálnám ezek közül 
az egyiket...”2 Méltatlan feladatra azonban nem vál
lalkozott: „...úgy érzem, hogy az a munka, amellyel

Az e lső ha jlíto tt acé lcsőből készü lt ka rosszék (1925).

Pad az 1930-as évekből. Dr. Kollá r Dezső pécsi orvos 
vá rószobá jának berendezésébő l.
A  h ím zett párná t G ábor Jenő tervezte .
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én a magyar táj vagy városkép kialakításához hoz
zájárulok, nem lehet fizikai méreteiben túl kicsi” 3 -  
írja Major Máténak, indoklásképpen, amiért az eleinte 
ígért lehetőség, a Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok 
Intézetének budapesti székháza helyett felajánlott, 
jelentéktelen lakóépületre szóló megbízást vissza
utasította.

Mindezek fényében talán még inkább 
felértékelődik a Baranya Megyei Múzeumok 
Igazgatósága és a Magyar Építészek Szövetsége 
közös rendezésében létrejött kiállítás, mely 
lehetőségeihez mérten igyekezett a művész életének, 
pályájának egészét felvillantani. A pécsi muzeológu
sok által évek alatt összegyűjtött, az Iparművészeti 
Múzeumból kölcsönzött illetve magánszemélyek bir
tokában lévő bútorok, fotók, levelek, egyéb dokumen
tumok megismerése mellett a PTE Pollack Mihály 
Műszaki Főiskolai Karának hallgatói által készített 
makettek segítségével Breuer sokoldalú architek
túrájának átéléséhez is közelebb kerülhetett a 
látogató.

A centenáriumi kiállítás Breuer bútorművészetére 
helyezte a főhangsúlyt, érthetően, hiszen ennek 
szerencsére helyi, pécsi vonatkozásai is vannak. 
Azonkívül aligha akad a modern formatervezés 
történetében olyan mélyen szimbolikus tárgy, mint két 
híres csővázas széke: az 1925-ös Wassily-szék és az 
1928-ban kifejlesztett konzolosan rugózó szék, amely
nek egy-egy példánya természetesen a jelenlegi tár
laton is szerepel. Ahogy kubusokhoz hozzászokott- 
hozzáfáradt szemünk ma már képtelen érzékelni a 
koramodern architektúra egykor sokkoló újszerűségét, 
a csővázas szék is -  mint minden zseniális találmány 
-  olyannyira kézenfekvőnek tűnik, hogy külön 
tudatosítanunk kell: amit itt látunk, az mind közül az 
első. Szimbolikus ez a két bútordarab azért is, mert 
magában foglalja az új szemléletű tér- és tárgy
alakítás egész előtörténetét a Thonettől kezdve a 
Deutscher Werkbundon át a közvetlen előzménynek 
tekinthető De Stijl-ig, Gerrit Rietveld „Vörös-kék 
székéig” és „Cikcak-székéig"; mert áthatja a korai 
Bauhaus experimentális szelleme, az anyaggal való 
misztikusan bensőséges kapcsolat Johannes Itten-i 
eszméje éppúgy, ahogy Gropius kézművesroman
tikától elforduló, a korszerű technológia, a sorozat- 
gyártás esztétikai vetületét kutató programja is.

De szimbóluma lehet ez a két szék Breuer 
építészi habitusának is, hiszen a konstruktivizmus 
esztétikája minden emberi alkotást, legyen az 
táblakép, vers vagy bútor, az építés mintájára gondolt 
el, a székre pedig -  statikai meghatározottsága, az 
emberi testtel való közvetlen kontaktusa okán -  
kiváltképpen úgy tekintett, mint egyfajta „minimál- 
architektúrára” (nem véletlen, hogy építészeti gondol
kodásának eszenciájaként Corbusier-től Mies van dér 
Rohén keresztül Alvar Aaltóig mindenki létrehozta a 
maga „szék-manifesztumát”). Breuer későbbi 
épületeinek rendkívüli feszültséget sugalló konzolos 
szerkezeti megoldásai, a meghajlított anyag statikai 
lehetőségeit a végletekig kiaknázó plaszticitása már 
korai bútoraiban modellálódik.

Különös aura veszi körül a pécsi megrendelők 
számára készült, hagyatékban fennmaradt bútor
darabokat. Az egykor a neves orvos rendelőjében álló 
csővázas, hajlított rétegelt lemezből készült pad, a 
hozzá tartozó asztal és székek intelligenciája és ele
ganciája ma is átsugároz a megkopott anyagon; 
a kortárs design-folyóiratok szédítő anyag- és for
magazdagságán, technológiai rafinériáin nevelődött 
látogató az egyszerű tárgyak láttán ámulva éri tetten 
azt a pillanatot, amikor még a szellem termékenyítette 
meg az anyagot és a technológiát, s nem azoktól 
várta -  az önismétlésbe belefásultan -  a megter- 
mékenyülést.

Az Uránia mozi harmincas évekből származó 
nézőtéri ülését, mely a többi Breuer-bútorhoz hason
lóan az individualitás-felettiség és a korlátlan repro
dukálhatóság jegyében született, paradox módon az 
eredetiség varázsa lengi körül; városi mozijaink 
szemünk láttára végbemenő pusztulása közepette a 
kiállítóterem közegében valóságos kegyeleti tárggyá 
lényegül át a kopott bútordarab.

A galéria kisebb helyiségében kaptak helyet az 
épületfotók, rajzok, makettek. Breuer monográfusa, 
életművének hűséges kísérője, Major Máté tanul
mányaiban mindenekelőtt a Mester kisebb épüle
teinek kiemelkedő színvonalát méltatja. Családi 
házainak, villáinak, köztük a kiállításon is látható 
Wellfleet-i Stillmann-nyaralónak bámulatra méltó 
könnyedsége, egzakt poézise valóban felülmúlhatat
lan. A szociális lakásépítés programját zászlajára tűző 
Bauhaus éppen a lakótelepek révén kompromittáló
dott leginkább a közönség szemében, a vagyonos 
középosztály számára épített családi ház, villa műfa
jában viszont kétségbevonhatatlan értékeket pro
dukált. Breuer ennek a hagyománynak a jegyében, 
ugyanakkor a dogmává merevedett elveken köny- 
nyedén átlépve, lenyűgöző szuverenitással alkotta 
meg magánházait, melyek kisebb léptékük ellenére 
szinte kivétel nélkül ugyanazt a feszültségekkel teli 
egyensúlyt sugározzák, mint nagy projektumai.

Építészi hitvallását az 1934-ben Zürichben meg
tartott előadásában fejtette ki Breuer, melynek 
klasszikus jelszavai: az elfogulatlanság, a sablon
mentesség, a tisztaság és világosság mellett éppen 
a feszültségre helyezi a hangsúlyt, melyet bízvást 
tekinthetünk architektúrája igazi differentia specificájá- 
nak: „Nemcsak tömeg tömeggel szemben, fény 
árnyék ellen, szín színhez viszonyítva ad rendet vagy 
mozgást, statikát vagy dinamikát... ennél tágabb az 
ellentétes elemek közti feszültség fogalma... mert 
tömeg áll fénnyel szemben, szín természet ellenében, 
az embernek és szerves méreteinek mozgása a térrel 
szemben; környezetünk minden mozgó és nem 
mozgó eleme, és mi magunk is beletartozunk a kom
pozícióba...” 4 -  vallja, s hogy ebből a voltaképpen 
van Doesburg és Rietveld neoplaszticizmusának kom- 
pozíciós elveit továbbvivő felfogásból milyen magával 
ragadó dinamikájú, valóban magasfeszültséget gene
ráló építészet születik, azt jól mutatják a New York-i 
Whitney Múzeumról, a Collegeville-ben (Minnesota) 
található Szent János apátságról és a franciaországi 
La Gaude-ban felépült IBM Kutatóközpontról szóló 
dokumentumok. Az „elemek és formák személytelen 
jellege" gropiusi elvét azonban művei -  a Szent János 
apátság már-már szobrászi plasztikájú, hatalmas H-t 
formáló harangtornya, az IBM-székház vagy az 
UNESCO-palota a tömeget totális dinamikává feloldó 
konkáv formái, a Whitney Múzeum konzolosan előre 
lépcsőző homlokzatának drámaisága, a michigani 
Muskegonban álló Szalézi Szent Ferenc templom 
expresszív belső tere -  újra és újra áttörik, 
összetéveszthetetlenül egyéni karakterrel ruházva fel 
architektúráját.

1980-ban, Breuer halála előtt mindössze egy 
évvel végre úgy tűnt, valóban komoly akarat 
mutatkozik a pécsiek részéről a kapcsolat felvételére. 
A megyei tanács vezetői levélben kérik fel egy új 
épület megtervezésére, melyben saját állandó kiál
lításán kívül reprezentatív műteremlakás is helyet 
kapott volna. A Mester tetszéssel fogadta az újabb 
kezdeményezést, a megvalósításra azonban már nem 
kerülhetett sor.

Nem a mostani kiállítás bírálatának szánom, de 
nem kerülhetem meg annak felvetését, hogy ma,

A  S zent János apátság tem plom a és kolostora.
C o llegv ille . M innesota , USA. (1953-1961)

A  W hitney  M úzeum  (M odern M űvésze tek  M úzeum a) 
New  Y orkban.1967-ben nyílt m eg.

amikor a város modern építészeti örökségére 
széltében-hosszában mindenki hivatkozik, amikor a 
Bauhaus -  tetszik vagy sem -  ingatlanpiaci és ide
genforgalmi kategória lett, a Pécsről a világ élvonaláig 
utat taposó Breuer Marcel -  és a többi pécsi 
Bauhausos -  egy időszaki kiállításnál maradandóbb 
nyomot is érdemelne a városban. Ha a 80-as évek 
elején felmerült terv megvalósulhatott volna, most 
állna a Breuer-ház, benne az állandó kiállítással.
Hogy nem így történt, pótolhatatlan veszteség; de 
talán még mindig nem késő tenni valamit annak 
érdekében, hogy a pécsi modern építészeti örökség 
felkarolása ne írott malaszt legyen csupán.

1 Pamer Nóra: Magyar építészet a két világháború között, TERC KFT, 
2001,56. o.

2 Major Máté: Az építészet szolgálatában, Jelenkor 1982/10. 939. o.
3 Uo.
4 Major Máté: Breuer Marcel, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.27. o.
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Zenei tettekről
Schwannengesang 
Kovács István előadásában,
Fodor Gabriella 
zongorakíséretével
Művészetek Háza, 2002. április 15.

Franz Schubert utolsó dalai 
Pécsett

A zseniális osztrák zeneszerző barátja, Joseph 
Kenner számol be arról, hogy Franz egy hideg,
1823 decemberi estén azzal a céllal látogatta meg 
támogatóját, von Schnutz báró udvari tanácsost, hogy 
annak leánya, Adelaide kezét megkérje (ugyanis a 
koldusszegény Schubert a Rémkirály és két másik dal 
kiadása tulajdonjogának eladásáért egy -  legalábbis 
számára -  nagyobb összeget kapott, s így partiképes
nek tartotta magát). Az egyébként irreális szándék 
bejelentése előtt állítólag a következő párbeszéd 
zajlott le a komponista és gazdag támogatója között: 
„Nos, Franz, milyen szerencsének köszönhetem ezt 
a téli utazást?" Mire Schubert -  pesszimizmusának 
hangot adva így válaszolt: „Ó, tanácsos úr, attól tar
tok, hogy ez lesz a hattyúdalom"- amivel arra utalt, 
hogy betegnek érzi magát és egyébként sem sok jót 
remél ettől a látogatástól, már ami igazi célját, a 
leánykérés sikerét illeti. Valóban, Schubert néhány 
évvel később az ún. francia betegségben meg is halt 
és egyes szakértők szerint e látogatás célja is egy 
már lélektanilag egyensúlytalan személy valóságtól 
elrugaszkodó kísérletének bizonyítéka volt.

Az április 15-i pécsi koncerten elhangzó 14 dal 
Franz Schubert halála után került egy ciklusba, és 
Hattyúdalként a mester utolsó dalait tartalmazza. 
Érdekességként említhető, hogy majdnem azonos 
címmel írt a mester egy dalt jóval korábban (Ludwig 
G. T. Kosengarten Schwannengesang című versére). 
Noha a ciklus legtöbb dala Ludwig Rellstab verseire 
íródott, mégis -  szemben az ismertebb két másik 
Schubert-dalciklussal -  a Téli utazással és A költő 
szerelmével - ,  esetünkben főleg a mester korai halála 
hozta egy csokorba a jellegükben, témájukban és 
hangulatukban is heterogén szövegeket és zenei 
megvalósulásaikat. Mindez a szokásosnál is nagyobb 
feladat elé állítja az előadókat, hiszen 4-5 percenként 
szinte minden dal esetében teljesen más az énekes 
és kísérőjének feladata: olykor minidrámát adnak elő, 
máskor egy finom hangulatot kell érzékenyen bemu
tatniuk vagy egy történet tárgyszerű „elmondása” a 
cél. Az egyes dalok alapjául szolgáló versszövegek 
hangulata, jellege a szerelmes üzenettől 
(Liebesbotschaft) a fájdalmas visszaemlékezésen 
(Aufenthalt) és a reménytelenségen (Dér Atlas) át egy 
hátborzongató éjszakai önfelismerésig (Dér 
Doppelgánger) terjed.

Kovács Istvánnak alig egy évtizedes énekesi kar
rierje alatt -  amiből csupán 3-4 éve tekinthető „főál
lású” énekművésznek -  már több daléneklési felada
tot kellett megoldania, közülük Schubert dalainak 
előadása jelenti számára talán az egyik legnagyobb 
kihívást. Hogy csak két példát említsünk, egyetlen 
estén adta elő a Magyar Rádió egyenes adásában 
a Téli utazást, 1997-ben pedig a Grazi Nemzetközi 
Zenei Versenyen úgy nyerte el a daléneklés 2. díját, 
hogy az 1. díjat nem adták ki. Ráadásul ugyanakkor 
ítélték neki és kísérőjének Schubert egy dalának

legjobb előadásáért járó különdíjat is. Akkor csupán 
25 éves volt, tehát még most is igen fiatalnak számít, 
főleg a mély férfihangon való éneklés szempontjából, 
ahol a hang érése még akár több évtizedig is tarthat.

A pécsi dalest mindenképpen különlegesnek 
számít, hiszen maga a dalciklus ritkán hallható nálunk 
és az sem gyakori, hogy az előadó még prózában is 
bemutatja a dalciklus keletkezését és fő jellegzetes
ségeit. A már említett és szinte dalonként változó 
hangulatok, hangbeli igények megvalósítása minden 
énekes számára nagy feladatot jelent. Kovács István 
az elmúlt néhány év alatt művészileg, az éneklési 
biztonság, valamint technika szempontjából is sokat 
fejlődött. Úgy tudta a sokféle előadói igényt 
kielégíteni, hogy a dalok közötti váltások nem tűntek 
mesterkéltnek. E romantikus dalok -  bármely fekvés
ben is éneklik azokat -  hangterjedelmi igény szem
pontjából is sokat kívánnak az énekestől; a jelen 
sorok írója évtizedes időtartományban kíséri figyelem
mel az énekes fejlődését és örömmel állapíthatja 
meg, hogy a magas hangokban is töretlenül és min
den hangképzési váltás nélkül szólalnak meg a dal
lamívek, de mindez nem csökkenti a mély fekvésű 
részek hangi és zenei biztonságát, meggyőző erejét.

Az örvendetesen szép számú közönség ismét 
tapasztalhatta, hogy a pécsi énekes iskolából szár
mazó és jelenleg is itt élő művészünk karrierje 
töretlenül halad a maga útján, bár sajnos operai vagy 
oratóriumi szerepekben a közelmúltban nemigen hall
hattuk városunkban. Ez azonban nem érvényes a 
budapesti és nemzetközi porondon való megjelené
seire, mivel tudjuk, hogy több neves európai opera
házban kap rendszeresen fő- vagy középszerepeket 
(Torino, Strassburg, Frankfurt) és a magyar főváros 
operaházában valamint más színházában is gyakran 
szerepel (Vásáry Tamás, Selmeczy György vagy 
Vashegyi György vezénylete alatt). Sokoldalúságát 
bizonyítja, hogy továbbra is több jelentős oratórikus 
közreműködésre kérik fel (a legutóbb például 
Salzburgban énekelt Mozart c-moll miséjében).

A mostani Schubert-dalest a Művészetek 
Házában ismét bizonyította, hogy -  zongorakísérőjé
vel, az ugyancsak pécsi Fodor Gabriella zongo
raművésszel együtt -  magas szinten tudta bemutatni 
ezt a különös Hattyúdal-ciklust, amelyből a 13 dal 
után mintegy ráadásként hangzott el az utolsó. Fodor 
Gabriella jó felkészültséggel, érzékenyen töltötte be 
az egyáltalán nem másodrangú kísérői szerepet, 
hiszen Schubert dalaiban általában -  a 
Schwannengesang esetében pedig különösképpen -  
szerves egységet képez a zongorakíséret a dalok 
zenei és szövegi megvalósításával. Minden szem
pontból egyenrangú volt a zongorakíséret a dalok 
megszólaltatásának művészi teljesítményével és így 
jelentősen járult hozzá a dalest nagy sikeréhez. Azt 
kívánjuk magunknak, hogy az eddiginél gyakrabban 
legyen részünk a két művész együttes zenélésében 
Pécsett. Információnk szerint az énekes legközelebb 
egy Verdi-opera főszereplőjeként lesz látható és 
hallható egy pécsi színpadon.

Szelényi Zoltán
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Dés László (szaxofon) és Szamosi 
Szabolcs (orgona) hangversenye
Pécsi Bazilika, 2002. május 25.

Improvisatio Musica Sacra

„2001 telén Dés László és Szamosi Szabolcs nagy 
sikerű szaxofon-orgona koncertet adott a pécsi 
Bazilikában. A koncert nem csak a közönségre, de 
a művészekre is nagy hatással volt, és csak a hang
verseny után derült ki számukra, hogy egy műfaj
teremtő zenei esemény létrehozói voltak. Úgy gondol
ták, mindenképpen érdemes folytatni a koncertezést, 
hogy minél több zeneszerető ember megismerhesse 
ezt az egyedülálló produkciót." (Részlet a szórólapról)

Dés László méltán elismert szereplője a mai ma
gyar jazzéletnek. Kiváló hangszerjátékos, és zene
szerzőként is bizonyított már, számos hanglemez és 
filmzene fűződik a nevéhez. Szamosi Szabolcs a 
pécsi Székesegyház orgonistája, s ha jól tudom, az 
egyházmegye zenei vezetője. Róla nem mondhatjuk, 
hogy országosan ismert, manapság a nála jóval 
tehetségesebb orgonisták sem tudnak megtelepedni 
a hírneves zenészek páholyában. Sajnos nem volt 
módomban meghallgatni előző, sorozatnyitó koncert
jüket, de amikor megláttam a plakátot, elhatároztam, 
utánajárok, mi is ez az új „hang”, hisz oly régóta várok 
egy „műfajteremtő" zenei eseményre. Ez kicsit 
ironikusan hangzik, de távolról sem az. Sajnos az ún. 
„könnyűzene” az utóbbi években nem hozott átütő 
újításokat, a jól megszokott hangzásokat hallhatjuk 
újra és újra, egy kis flitter itt, egy kis kölni ott, a küllem 
kicsit más, de a belbecs maradt.

A koncert címe fogott meg első pillantásra: 
Improvisatio Musica Sacra, szabad fordításban 
improvizatív szent zene, vagy improvizáció a szent 
zenére. Sajnos már a cím és a szórólapon írtak 
elszomorítottak egy kicsit, mivel sejteni lehetett a 
koncert témáját, és ez semmiképpen sem mondható 
újdonságnak. Az elmúlt években többször is hallhat
tunk előadókat, akik a „műfajteremtő" törekvés 
keretében -  jobb ötletük nem lévén -  visszanyúltak 
a keresztény egyházi zene gyökereihez, főként a gre
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A Pécsi Szimfonikus Zenekar hangversenye az ÁOK aulában 2002. május 16-án

Túl sok a jóból?
Ez a hangverseny nem jöhetett volna létre Hamar Zsolt nélkül. Most nem csupán a Pécsi Szimfonikusok 
vezető karmesterének lendületére gondolok, mellyel az utóbbi években -  jelentős fővárosi feladatai mellett 
-  nem rest újabb és újabb küzdelmekbe bocsátkozni a pécsi zenekari kultúra, a pécsi zeneélet fellendítése 
reményében, jóllehet ez sem kevés! Átalakítani próbarendet és próbamódszereket, megkérdőjelezni meg
csontosodott helyi hagyományok létjogosultságát, mindeközben a lehető legtöbbször nyilvánosan dicsérni 
zenészeit (olykor talán érdemeiken felül, azon az elvi alapon, hogy jelenleg inkább az önbizalom hiánya, 
semmint az önkritikáé gátolhatja a zenekari tagság munkájának megújulását...), nos, mindezek elszántság
ra, távlatos gondolkodásra valló tettek. És akkor még szót sem ejtettem a zenei tettekről, a nagy próbatételt 
jelentő koncertek műsorának betanításáról és elvezényléséről, amilyen a szóban forgó, május 16-i is volt.

Ez a hangverseny azonban azért sem jöhetett volna létre Hamar Zsolt nélkül, mert ő ösztönözte 
kitartóan zeneszerzés-tanárát, Petrovics Emilt, hogy -  élve a volt tanítvány saját zenekara adta 
lehetőségekkel - ,  új kompozíció bemutatásának izgalmas feladatával animálja a pécsieket. A mű -  a 2. 
szimfónia -  annak rendje és módja szerint elkészült, és ezen a hangversenyen igazán kedvező fogadtatás
ra lelt az Orvostudományi Kar aulájában. Azt azért nem hagyhatom szó nélkül, hogy egy új magyar mű 
ősbemutatója, azt megelőzően Saint-Saens Bevezetés és Rondo capriccioso-jának kiváló fiatal hegedűs
ként beharangozott szólistája, Szalai Antal fellépése, majd Richard Strauss bennünket Bartókra asszociál- 
tató szimfonikus költeményének, az Imigyen szóla Zarathustrá-nak ritkaságszámba menő interpretációja 
együtt sem volt elég ahhoz, hogy szűk félháznyinál szélesebb érdeklődő-tábort vonzzon a koncertre.

Talán ez már túl sok volt a jóból? -  nem tudom. Kétségtelen, hogy a zenekar számára igencsak 
megterhelő volt a program. A tömör és színgazdag hangon, elegáns virtuozitással hegedülő Szalai kísérete 
persze nem okozott semmilyen gondot, de a Strauss-zene nagyszabásúsága, változatos és zsúfolt textúrája 
már bizonyos korlátok meglétére mutatott. A kívánatosnál fénytelenebb és erőtlenebb vonóskari hangzás, 
az orgonaszólam és a többiek disztonáló együttműködése, a gyakran felbontásban megszólaló fafúvós 
akkordok aligha juttatták bárkinek is eszébe az egykori „németnek Bécs, magyarnak Pécs” szólást. De ha 
a Petrovics-szimfónia felkészült, rendezett, akár azt is mondhatnám: inspirált megszólaltatásának ez volt az 
ára, akkor ám legyen! Legfeljebb megjegyezhetjük: valamely teljes odaadást és figyelmet igénylő feladat 
mellé kevéssé célravezető ugyanabban a programban egy hasonlóképpen energiafaló másikat illeszteni, 
mert az eredmény legjobb esetben is felemás lesz!

Szerencsére most a kívánatos irányba tolódott a próbamunka, így Petrovics és a hallgatóság szellemi 
találkozásának semmi nem állt útjába. Ezen új műve kapcsán a zeneszerző minden alkalmat megragadott 
annak kinyilvánítására, mennyire tévesnek tartja, ha valamely műfajt idejétmúltnak, túlhaladottnak 
bélyegeznek az ítészek. Miután jómagam a XX. század tapasztalataiból okulva régóta a politikai indíttatású 
szómágia közbeszédünkben mindinkább virágzó praxisába sorolom az afféle gumicsont-fogalmak 
használatát, mint: haladó, vagy: konzervatív, nálam Petrovics nyitott kapukat dönget. A 2. szimfónia tehát 
csakazértis: négytételes szimfónia, kvázi-lassú bevezetéses, háromtémás, gyors nyitótétellel, largóval, triós 
formájú scherzóval, valamint záró allegróval -  pusztán a feliratokat tekintve akár az 1790-es évek 
Haydnjának is tulajdoníthatnánk. Neoklasszikus stilizációról azonban itt szó sincs: ez a 2001-ben megírt mű 
Petrovics jól azonosítható zenei világán belül a pasztellesebb színek, az artisztikusabb hangszerelés, a 
bombasztikus poénoktól való tartózkodás révén találja meg egyéni arculatát. A komponista a dallamokból 
eredezteti zenéjének minden egyéb aspektusát a hangszíntől a ritmuson át a dinamikáig. A hallgató ezt 
nem feltétlenül hallja így, inkább egy olyasféle világban találja magát, melyben egyfelől az extatikusan 
kemény vagy üdítően táncos ritmika, másfelől a fantáziadúsan kevert színek és érzékenyen fejlesztett 
szerves folyamatok jelentik az érzékelés két pólusát; s az ezek közti kellemes feszültség teszi élővé, 
befogadhatóvá mindazt, amit hall -  akár egy klasszikus szimfónia léptékében is.

Gönczy László
(Elhangzott a Magyar Rádió .Új Zenei Újság' c. műsorában, május 25-26-án.)

gorián zenéhez. Előadóink vagy nem ismerik ezeket 
a próbálkozásokat -  amit kizártnak tartok, hiszen pont 
a Bazilikában volt néhány éve Jan Garbarek és a 
Hiliard Ensemble közös koncertje - ,  vagy csak egy jó 
reklámszlogenként alkalmazták a „műfajteremtést”. 
Újításnak talán csak a darabok stílusát lehet tekinteni, 
hiszen most nem gregorián, hanem főként barokk és 
barokk átdolgozások szerepeltek a programban.

A koncert első számaként a „Szól a kakas” című 
improvizációt hallhattuk, melyről csak a második 
darab megszólalásakor tudtam bizonyosan eldönteni, 
hogy az nem egy kis bemelegítés, hangolás volt. A 
második/első darabként egy korálfeldolgozás szólalt 
meg Max Regeitől, akinek még két másik korálátiratát 
is meghallgathattuk a későbbiekben. A korái 
protestáns népének, melynek legismertebb feldolgo
zásai J. S. Bachtól származnak. Ezekből a korál-har- 
monizációkból születtek későbbiekben variációk, átira
tok. A műfaj sajátossága, hogy az alapdallam, mely

tulajdonképpen maga a népének, alapjaiban végig 
megmarad, a harmonizáció, illetve a dallami és rit
mikai változatok ellenére végig követhető.

Sajnos az előadott korálátiratok harmóniavilága 
nem volt éppen a legizgalmasabbak közé sorolható, 
így míg önmagukban a szaxofonszólók jók, az orgona 
monoton akkordsorozatai kissé altatóak voltak. A 
darabok -  amint a korálvariációkban szokás -  a korál- 
dallam bemutatásával kezdődtek, de többször előfor
dult, hogy a szaxofon nem tudta visszaadnia a 
népének hangulatát, pedig a hangszer tónusa közel 
áll az emberi hanghoz, az ének utánzásához.

Dés játékát legfőképpen az ötletesség jellemezte, 
hiszen az előbb említett, viszonylag egyszerű harmó- 
niai-dallami vázra minden darabban tudott újat hozni. 
Itt nem elsősorban a koncert közbeni helyszínváltoz
tatásokra gondolok. Magamban el is neveztem az 
előadást sétakoncertnek, hiszen az első néhány 
műben megmutatták a helyszín lehetőségeit.
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Dés László szabadabb mozgáslehetőségét kihasznál
va bemutattak több variációt: nagyorgona fent-szaxo- 
fon fent; nagyorgona fent-szaxofon lent, és most jött 
a csavar: az orgona viszonylag nehezen mozdítható, 
de szerencsére a Bazilikában kettő van, ezért 
meghallgathattuk, ahogyan a kápolna orgonája 
sejtelmesen búg valahonnan, és a szaxofon máshon
nan. Mindez nagyon szép és nagyon érdekes, de 
zavaró volt az állandó fel-le rohangálás.

Az akusztika legnagyszerűbb alkalmazását 
mégsem ezek a fogások mutatták, sokkal inkább 
a hangszer adta lehetőségek kihasználása. Az 
érdekes összehangzásokat többféle módon érte el 
Dés, a nagy visszhangidővel rendelkező Bazilika 
adottságait remekül kihasználva. Először a hang
sorozatok összhangzása fogott meg, amikor is a 
gyors, cikázó, különböző erősségű, változó 
hosszúságú hangsorozatok különös akkordokat alkot
tak a térben, szinte képek jelentek meg valahol a 
főhajó közepe felett. Különösen Max Eisikovits:
Niggun című darabjának dallama alapján készült 
improvizációban hallhattunk ilyeneket, egy-egy fájdal
masan felsikoltó hang bejárta a mellékhajókat, míg 
mások másik úton keringtek, aztán találkoztak, a 
különböző magasságú és erősségű hangok más-más 
utat választottak a levegőben. Dés László: Fantasia 
Acustica című művében pedig a repetitív jellegű rövid 
hangsorozatok hangjainál szinte lehetett hallani, 
ahogy egymást löködik tova a levegőben, gurulnak a 
párkányokon, s végül aláhullnak, mint a vízcseppek.

Annak ellenére, hogy az orgona is többször ját
szott a szaxofont utánozva, összességében kicsit 
unalmasnak tűnt, kevés hangszínváltozatot hallhat
tunk. Igaz ez a kakukktojásként a programban 
szereplő Liszt Ferenc: B-A-C-H prelúdium és fúga 
előadására is.

Mindent összevetve a koncert nem hozott felejt
hetetlen élményt, nem hatott az újdonság erejével.
A korálok nem adnak olyan lehetőségeket, hogy egy 
teljes koncerten át lekössék a hallgatóságot, a monot
on akkordok nem engedik kihasználni az orgona 
lehetőségeit. Ha több Max Eisikovits vagy Dés-művet, 
illetve más mai szerző darabját hallhattuk volna, akkor 
talán nagyobb, illetve mélyebb élménnyel jöhetett 
volna el a közönség. Az orgona-szaxofon hangszer
páros nem tekinthető forradalmian újnak, már a 
hangszeres egyházzene kialakulásakor felfedezték, 
hogy az orgona és a fúvós hangszerek hangja jól 
illeszkedik, az akusztika is jó hatással van az 
összhangra, sőt maga az orgona is tartalmaz külön
böző nyelv-, ajak-, és egyéb, fúvósokat utánozó síp
sorokat. A 16 koncertből álló sorozat bejárta Magyar- 
országot. Úgy érzem, hogy Dés pazar improvizációi

ellenére ez a koncert nem műfajteremtő, és talán nem 
is „különleges zenei élmény”, ahogyan a szórólap 
állítja. A populáris zene egyik puccosabb megjelené
sével van dolgunk. A törekvés, hogy valami újat 
adjunk a zenei életben, most azt hiszem nem sikerült.

Vínter Miklós

Fodor Gabriella és Erdélyi Zoltán 
szonátaestje
Művészetek Háza, 2002. június 3. 

„Út a romantikába”

A hangversenyévad végén a koncertlátogató már nem 
számít nagy élményekre. Itt a nyár, a hőség, a kon
certtermek fülledt levegője nem kedvez az előadók
nak, álmosítja a közönséget.

Inkább csak kötelességtudatból ballag el az 
ember a Művészetek Házába, hogy meghallgassa 
Schubert, Beethoven és Schumann opusait. Mert 
vonzzák a Pécsett ritkán hallható kompozíciók, s az 
előadók személye korrekt előadást ígér.

így történt ez június 3-án is, amikor elindultam 
Fodor Gabriella zongoraművész és Erdélyi Zoltán 
hegedűművész szonátaestjére.

Az előadók „Út a romantikába” címet adtak kama
raestjüknek. Schubert a-moll szonatinájával indult az 
utazás, s a második részben már meg is érkeztünk az 
igazi romantika, Schumann világába.

A koncert címe jelzi, hogy a művészek tudatosan, 
alapos megfontolás után állították össze műsorukat. 
Nem lehet véletlen, hogy Schubert művel indították 
estjüket, holott talán hajlamosabbak lennénk 
Beethovennel kezdeni, hiszen ő még igazi bécsi 
klasszika, Schubertét pedig inkább tartjuk a kezdődő 
romantika alkotójának.

Nincs itt valami ellentmondás a sorrendet 
illetően? Nos, a Fodor-Erdélyi duó jól tette, hogy 
kissé másként okoskodott, mint a tankönyvek koncep
cióján nevelkedett koncertlátogató.

Schubert a-moll szonatinája bensőséges, érzé
keny muzsika. Szerzője inkább baráti összejövetelek 
számára komponálta, semmint nagy koncerttermi 
előadásra. Tételrendje követi a hagyományokat, 
hangvétele azonban magában hordozza a szerzőjére 
olyannyira jellemző személyes hangot. Talán az 
előadók elfogódottságának tudható be a cantabilitás 
olykori hiánya, különösen a zongoraszólamban.
A zenei karakterek nem minden esetben érvényesül
tek meggyőzően, helyenként amolyan „bemelegítés” 
jelleggel szólalt meg a mű. Az egymásra hangolódás 
pillanatai voltak a szonatina elhangzásának percei,

helyenként szép pillanatokkal. Időnként kissé arányta
lannak tűnt a két hangszer megszólalása, a zongora 
erőteljesen uralta a hangzást.

Erdélyi Zoltán már több kamarapartnerrel 
próbálkozott, Fodor Gabriellával sem először lépett 
koncertpódiumra. Az elmúlt évek közös fellépései 
alapján többször megfogalmazódott bennem a 
kérdés, hogy vajon valóban Fodor Gabriella az ideális 
zongorista Erdélyi számára? Erdélyi Zoltán kiváló 
muzsikus, otthon van a stílusok különböző világában. 
Ezen az estén, s éppen az a-moll szonátánál tűnt ki 
Fodor óriási előrelépése a kamarazenélés terén. 
Beethoven op. 23-as a-moll szonátája az igazi 
egymásra találás hangján szólalt meg a két muzsikus 
előadásában. Kiváló érzékkel választották Beethoven 
hegedű-zongora szonátái közül éppen ezt a művet. 
Különösen az első tétel karaktere illett Fodor szemé
lyiségéhez. A mű hirtelen váltásai, dinamizmusa, 
patetikus hangja, pregnáns ritmikája, a két hangszer 
drámai párbeszéde és összeolvadása meggyőző 
erővel szólalt meg, valódi élménnyel jutalmazva a 
közönséget. A szonáta érdekessége, hogy második 
tétele nem valódi lassútétel. Kétféle témája hol 
játékos, hol a barokk polifóniát idézi. A záró Allegro 
molto tétel rondószerű, egy rövid recitativo-jellegű 
résszel híven követi a klasszikus hagyományt a for
mai építkezés terén.

Beethoven szonátájával méltán aratott nagy sikert 
a két előadó. Az előadás színessége megmutatta, 
hogyan és miért is kerülhetett éppen ez a mű a 
romantika felé vezető úton a második helyre. 
Hangszeres tudásuk, technikai felkészültségük 
nagyszerűen érvényesült, a hegedű és zongora 
aránya ezúttal megfelelően illeszkedett egymáshoz.

A szünet után Schumann-műveket hallhattunk.
A Meseképek (op. 113.) eredetileg brácsára íródott, 
karakterdarabok sorozata. Óhatatlanul a 
Kinderszehnen (Gyermekjelenetek) sorozat jut a hall
gató eszébe, amikor megpillantja a műsorban a darab 
címét, de annál kevésbé ismert alkotásról van szó. S 
ahogy a zongorasorozat, úgy a Meseképek sem való
di gyermekdarab. Lírai és drámai hangulatok keve
réke, erőteljes ritmika és széles dallamívek, 
a Schumannra jellemző sűrű szólamszövés tesz 
változatossá, s állítja ezzel nehéz feladat elé az 
előadókat. Fodor és Erdélyi ebben a kompozícióban 
megmutatták, hogy otthon vannak az érett romantika 
világában, van elég érzelmi és intellektuális muníció 
a tarsolyukban.

A koncert kétségkívül legnagyobb feladata 
Schumann op. 121. d-moll szonátájának megszólal
tatása volt. Schumann mindössze két duószonátát 
komponált, mindegyiket 1851-ben.
Négytételességével követi a klasszikus hagyomá
nyokat, de hangvétele, az érzelmek széles skálája a 
nagy romantikus szonátairodalom vonulatába sorolja.
A technikai felkészültségen kívül megkívánja azt a 
fajta érzékenységet, ami nem megtanulható, nem 
begyakorolható, nem beszélhető meg előre. Azaz 
a pillanat varázsában megszólaló ihletett előadást.
Nos, igazi zenei élményt adott hallgatóinak a két fiatal 
művész.

Az előadók a zenemű támasztotta technikai 
nehézségeket nagyszerűen uralták. Erdélyi 
hegedülését a magvas, szép tónus, a nagy ívekben 
való gondolkodás jellemezte, ehhez kiváló partner volt 
Fodor Gabriella biztonságos, virtuóz zongorázása, 
remek koncentráló képessége.

Produkciójuk méltán aratott nagy sikert, a kitartó 
tapsot -  a koncert szép levezetéseként -  Schumann 
Három Románcának egyikével köszönték meg.

Kedves Fodor Gabriella és Erdélyi Zoltán, várjuk 
a folytatást!

Molnár Ildikó

Fodor Ild ikó és E rdélyi Zoltán
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A PTE Művészeti Kar 
Képzőművészeti Mesteriskola 
éves kiállítása 
Pécsi Galéria 
2002. május 15-25.

Idén tavasszal is betekinthettünk a Pécsi Tudományegyetem Művészeti karán folyó DLA-hallgatók gyakorlati tevékenységébe. A Pécsi Galériában, 2002. május 15-én 
Szabados Árpád festőművész, egyetemi tanár, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora nyitotta meg a kiállítást, amelyet még két héten keresztül megtekinthetett 
a képzőművészet iránt érdeklődő közönség. Doctor of Liberal Art (DLA) a képzőművészet területén kutató és alkotó művészek magas színvonalú, szervezett tovább
képzése, a PhD egyetemi doktorátus megfelelője. Az országban elsőként 1995-ben, a Pécsi Tudományegyetemen ismerte el a Magyar Akkreditációs Bizottság, hogy 
a Művészeti Kar Mesteriskolája művészeti doktori képzésre jogosult.

A magas színvonalú szakmai kontroll, amit az intenzív műhelymunka biztosít, hozzásegíti a már diplomás, végzett művészeket a sokrétű anyag-, eszközhasználat és 
módszer alapos megismeréséhez. A professzorok szándéka, hogy a doktorandusok az egyébként is már meglévő, magas szintű szakmai felkészültség birtokában 
bizonyos művészeti „kutatómunka”, felfedező tevékenység nyomán még inkább szuverén személyiségekké váljanak. A szervezett (nappali) képzés mellett egyéni tanterv 
szerint, levelező formában is végezhetők a mestertanulmányok. A gyakorlatok végkifejlete a harmadik év végén, a jelöltek mestermunkája, amely egy diplomadolgozattal 
párosul és amit a mestertestület előtt lefolytatott szakmai vizsga (védés) és a diploma átadása követ.

Az idei kiállításon résztvevő fiatal művészek közül 
heten a festészeti, öten a szobrászati alprogram 
résztvevői. A programok különböző évfolyamaihoz tar
tozó hallgatók, mintha fogyó tendenciát mutatnának. 
Első évfolyamosok közülük öten, a másodévesek már 
csak négyen vannak. A végzősök száma három. 
Bizonyára egyre többen kerülhetnek be a Művészeti 
Kar Mesteriskolájába és ez a tendencia magyarázata. 
A két szakterület közötti megoszlásban a festők van
nak többségben. A szobrászati képzési alprogramban 
a klasszikus technikákkal a bronzöntés, kőszobrászat 
és kerámiaszobrászat mellett megjelenik a faszobrá
szat is. A festőhallgatók a hagyományos technikák 
mint olaj- és akril táblakép, grafika mellett új médi
umok felé is kinyitják a képzőművészeti alkotások 
anyaghasználati lehetőségeit.

A kiállítási tér hosszú, boltíves termében ezúttal 
megtalálható volt a nagy hagyományokra visszatekin
tő figuratív ábrázolás és az ugyancsak nem új keletű 
absztrakció egyaránt. A hatalmas üvegablakok mögött 
közvetlenül a bejáratnál láthattuk Radák Eszter nagy
méretű táblaképeit. A négy képen azonos témákat raj
zolt körbe. Az Asztal I., II., III., IV. mellé még a Fotel is 
kikerülhetett volna, hogy legyen hol megpihenni.
A művésznő ezekkel a képeivel nyerte el, a 2002 
Strabag Festészeti verseny fődíját. A színek élénkebb, 
de a természetben aligha található árnyalatait alkal
mazza a színharmóniák tömeges csóváinak kifinomult 
csoportosításával párosítva. A csendéletek, az emberi 
jelenlét nélküli belső terek nyugodt, mozdulatlan 
témáit viszi táncba. Vibrál, pezseg talán még dalra is 
fakadna, hogy elmesélje az élet látszólag unalmas és 
mégis meglepően részletgazdag történeteit, amiben 
láthatóan nem kevés alkotói önkénnyel, de mégis 
önmaga színezte ki a jeleneteket erős kolorista 
képzeletének serkentésére. Olyan pompásan, hogy 
a hétköznapiság benyomásai messze elkerülik még a 
képek környékét is. A képek médiatudatos alkotásról 
árulkodnak. A nézőpont elhelyezésében és a kép
kivágásban, de a tárgyak térbeli elhelyezésében is 
változtat a hagyományos figuratív festői ábrázolásmó
don. Még sejlik a munkák mögött Keserű Ilona fes
tőművész professzori konzultációinak hangulata. 
Ennek nyomán érzi talán úgy a képeket szemlélő, 
hogy Radák Eszter a színek öntörvényű alkalmazásá
nak egy újabb, fiatal mestere, aki más távlatokat fog 
majd bejárni, más témákat dolgoz majd fel, mint

elődei, de mozdulataiban mindent megőriz, mindent 
továbbvisz abból, amit tanárai felfedeztek, megtalál
tak, kialakítottak. Mindenesetre a színek teszik igazán 
Radákossá a képeket.

Az ablak másik oldalán, szintén a színeké a fő
szerep. Ereszt András képein figuráról szó sem eshet. 
A képek a kísérletező színaddíció vagy inkább keve
rés eredményeinek tűnnek. A szokatlan színkombiná
ciók alkotják a képet magát. Jellegzetesnek monda
nám a narancssárga vagy beige rózsaszínnel és sza- 
harai homoksárgával, a fekete és narancs 
kékesszürkével kombinálását. A konvenciótól ilyen 
messze eltérni csak egy kíváncsi kutató, felfedező 
merészkedik. A minta mintha textiltől származna -  
úgy tűnik-, de nem lepődnék meg, ha kiderülne, 
hogy a művészi koncepció részeként Ernszt kézzel 
festette volna meg a textúrákat, vagy sokszorosító 
technikákkal vitte volna rá a felületekre. A végtelen 
variációs lehetőségről árulkodik a képcsoport címe is. 
Rétegek X.-XIV. Hangulatokat hordoznak magukba 
zárva. Ami távolról szín és folt, az közelről úgy tűnik

Radák E szter: A szta l I., 2002

mint egy színes tv-képernyő két centi távolságról. 
Lehet, hogy az. Mindenesetre festői megvalósításban. 
A Szellem-kép című kép, ahogy én láttam: egy kék
levelű bíbortulipán-mezó, lila fényködben.

Ficzek Ferenc képei a festmény és a szobor 
határain dörömbölnek. Sót a festészet és a grafikus 
rajz mezsgyéjén is kocogtatnak. Az anyag és anyag
szerűség határeseteit tematizálja képein, a fa tex
túráján keresztül. Témája a csupasz vászon, a festett 
felületek és az anyag valósághűsége. A valódi és a 
hamis kérdése. A felszínen, a formai meghökkentés 
egyszerű mélyén van valami rettenetesen komplex 
felvetés. Mi az ami anyagszerűbb? A valóság vagy az 
utánzat? Miben rejlik ma a mimézis? A fa jelképes 
értékű, a fa maga a szimbólum. Az egyszerűség, amit 
a fehér felület és a fa anyagának és szimbólumrend
szerének összekapcsolása következtében -  talán
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nem hangzik túlzásnak -  teremtmény. Az egyszerű
ség teremtménye.

A terem mélyét a legbenső zugig, a legnagyobb 
falfelületet, Bartek Péter Pál Végtagok II. című műve 
uralja. Kétoldalt a boltíven elhelyezkedő Végtagok IV. 
és Végtagok VI. vannak. Egy triptichon darabjai. Az 
elő„tag" és az utó„tag”.

Formájukat tekintve eltérnek egymástól, de téma 
és ábrázolásmódja szorosan összeköti a műveket.
A nagy vászonfelületek, illetve a két festett plexi tabló 
talán egy alkotói folyamat eltérő szintjei. A Végtagok 
helyzete, a látszólag szabad de mégis megtört lábak, 
úgy hatnak, mint Magritte fehér galambja. Talán egy 
régi ágy vásznán maradt lenyomatok. Az egymáson 
keresztül egymás mellett vagy után élés drámája.
A színek erőteljes konstrukciós és evvel együtt 
hangulati elemek. A fekete, vörös, fehér és a fotó, a 
nyomat hússzíne egymás mellett. A plexi alkalmazása 
a festőfelület áttetszőségére, a hordozó szükséges 
anyagszerűségére reflektál. Talán. Talány. A felületre 
rá lehet tenni a másik felületet, ami -  bár áttetsző, 
mint a horgolt csipke -  mégsem nyomtalan. Vagy 
akár ki is lehet égetni egy felületet, de ez is csak hoz
záad valamit. Tehát adjál hozzá, meg fogod bánni, 
vegyél el belőle azt is meg fogod bánni. Adjál hozzá 
vagy vegyél el belőle, úgyis meg fogod bánni. Ami a 
vas képkereten belül van, az is jelent valamit, és ami 
a fehér falfelületen kifut, az is jelent valamit. 
Töredékek, megteszíttetések, drámai előérzetek jelzé
sei. Hamisságuk, igazságuk a bennük látott tapaszta
lat függvényként határozható meg.

Petty Laura képeit absztrakt figuratívnak 
minősíteném, ha kellene. A színek és élő-élettelen for
mák kapcsolatainak extravaganciája jellemző képeire. 
Talán némi támaszt nyújt egy lámpabura amely 
konzekvensen fordul elő a képeken és arra utal, hogy 
itt belső terekről és ott megeső történésekről szóló 
víziókról van szó. A címek ettől kezdve beszédessé 
válnak. A képek elemzése feltétlenül csak bizonyos 
pszichologizálás után folytatható le. Akiben erre nincs 
hajlam, az csak néz...

Losonczy István Titok című képe érdekes tech
nikai kutatás relikviája. A hatásában és méretében is 
jelentéktelen, szürkének tűnő kép hátterében valóban 
kifürkészhetetlen mindaz, ami szándék és jelentés.
A kiállítótérnek abban a viszonylag kis terében, ahová 
illesztették, igen jól érvényesülnek a képek.
Számomra talány maradt a sokféleségük.

Végül kiemelném még Vásárhelyi Zsolt diáit. 
Felcsillan a szem. Végre valami új. Nagyon frappáns 
kis filmeket vetít. Főszereplő a strandon végig
pásztázó kamera. A pászta azonban nemcsak hogy 
horizontális, hanem felülről lefelé figyelő is. Mintha 
meglódítana egy kamerát. Esetlegesen kiválasztott 
témákra, de minden esetlegességet sikeresen 
kikerülő technikával, kivitelezéssel. Aki bújt, aki nem. 
Az úszó nem ússza meg szárazon, dróton követi 
a kamera egy egész medencehosszon keresztül. 
Rendkívül izgalmas újfajta ábrázolási módot dolgozott 
ki Vásárhelyi. A gyanút csak a repülő és a csíkok 
nehezen kideríthető következetlensége keltette fel. Itt 
valami turpisság van. Ja, hogy képernyő? Már megint. 
Vagy még mindig? ■

B artek Péter Pál: V ég tagok II.

O rosz K lára  szobra

V ásárhe ly i Z so lt m unkája
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Csurka Eszter kiállítása 
Pécsi Galéria
2002. május 24.- június 16.

A festészet ma is annak a kérdésnek a feltételétől és 
határozott megválaszolásától függ, hogy mi (a) fes
tészet, és hogyan kell festményt alkotni. A kérdést a 
művész teszi fel, neki kell saját definícióját önmagát 
meggyőzően meghatároznia, s ha ez sikerül, akkor a 
néző is meggyőzöttnek érzi magát. Nem biztos hogy 
tudja, miről győzték meg, de az érvelés az igazság 
egyszerű manifesztációjaként érvényesül, a létből 
feltárul valami titok, mintha mindig itt lett volna, csak 
nem volt látható. A téma sokszor zavaró lehet ebben 
a revelációért vívott esztétikai küzdelemben. Kettős 
értelemben is. A köznapi látványok asszociációi és 
a festés cselekedetének nyomai miatt.

Csurka Eszter a harmincévesek rendkívül 
sokoldalúan képzett, önmagát több műfajban 
kipróbáló generációjának tagja, Fotó és Alkalmazott 
Grafika szakirányú Vizuális Kommunikáció Tervező 
Művész diplomával, a Színház- és Filmművészeti 
Főiskola Rendező-Operatőr képzésével, Strabag 
Festészeti díjjal, Derkovits-ösztöndíjjal, bécsi és 
lausanne-i szakmai tapasztalatokkal a háta mögött. 
Filmet is, színházat is csinál, sokműfajú, mint a 
klasszikus avantgárd elődök. Az iskolázott tehetség 
„teljes fegyverzetében" bombázza a festészet 
abszolút (értsd akármikori) konvencióit. A szemmel 
kezdi. Az emberi látásmechanizmus, a testképletből 
eredő nézet elvetésével. Mindennek van egy leg
jellemzőbb nézete. Ha nem onnan nézzük, különös
nek tűnik. Ellenfényben, felénk futó hosszú 
árnyékokkal nem látunk semmit. Az objektív és a 
számítógép igen, csak másként állítja elő a képet, 
mint a szem. Mi ezt el tudjuk képzelni. Milyen egy 
kisgyerek, egy szék, egy tányér teljes felülnézetből, 
azaz mesterséges nézetből. Felülnézet, máshogy
nézet, máshogylét. Milyen, amikor a felismerhetetlen- 
ségig, az azonosíthatatlanságig elmosódnak a kon
túrok, megtízszereződnek az arányok. Milyen, amikor 
a semmi veszi körül a legtriviálisabb valóságrészletet, 
sokszor az azonosíthatatlan tárgyakat, és milyen, 
amikor a semmi -  az árnyék például -  önállóbb, 
érdekesebb lesz, mint a környezet valamely 
megszokott részlete. Vagy a „téma” (legyen az egy 
fazék, faszék, vagy néhány alma) beleúszik-mászik 
a háttérbe, miközben alapjában fényképezetten, 
bornírtan naturális marad. A vízfelület, a gyepfelület 
tradicionálisan megnyugtató, lágy, kiegyensúlyozott 
háttér-struktúraként kínálkozik urbanizált pillantásunk 
számára. Ám Csurka Eszter addig gyötri, fárasztja, 
manipulálja fénykép-alakjukat, addig festegeti döglött 
szürke, rózsaszín és lila festékeivel (még csak nem is 
pasztózusan, s háromnál többel sohasem), amíg egy 
más világ ismeretlen, érthetetlen dokumentumaivá 
válnak, ahol a raszterpontok, -négyzetek kezdenek 
festői értékekké válni, és minden visszafelé kap értei

Anti-pink avagy 
„a valóság égi mása”

C ím  nélkül 
85 x 85 cm 
vegyes techn ika

met. Az eltakarásból úgy alakul kvázi-érzelemdús 
„lírai absztrakt”, vagy az ecsetjárást dokumentáló, 
önmagát jelentő felület, hogy a valamikori mechanikus 
képrögzítés mentális és érzéki ingerével interferál.

Hogy mennyire vérbeli festővel van dolgunk, mi 
sem mutatja jobban, mint a legújabb, kádban pan
csoló nagyobbacska gyermekről készült képek, ahol 
a vízfelület, a félig elmerülés, áttetszés, a fodrozódás, 
a fénytörés látványa és élménye a németalföldi 
életképektől az impresszionizmus archetipikus 
megoldásaiig feszíti a vizuális szkématárat. És képes 
újat mondani. A szédítő, közeli felülnézetből látszó, 
fürdőkádjában hasaló, hanyatt merülő, vakaródzó, 
„negatív”, vízszerű gyerek körül a drapposszürke 
kádvíz nem tükröződik, bár az átlátszóság optikai 
jeleit mutatja, nem átlátszó. Víz és mégse víz, élet és 
mégse élet. Merészen és szenvtelent helyet cserél
nek a realitások. Poétikai értelemben vett költői képek 
keletkeznek, festmények, amelyek manipulált fotográ
fiákra hasonlítanak, ezáltal ironizálják a realizmus és 
a hasonlóság esztétikai kánonjait. A látás újratanulá
sáról van szó, a kifordított világ abszolút tárgyilagos 
megjelenése mégis a mi világunkat rejti, a magunk 
és a gyermekeink elmélyült pancsolását, komoly 
bíbelődését olyan durván közönséges és a velejéig 
nosztalgikus tárgyakkal, mint egy pöttyös gumilabda, 
egy mikiegeres úszógumi, a globális tömegkultúra 
rekvizitumai vagy egy nagylábujj.

A belső, képzelt képek, a képalkotás 
lehetőségeiből fakadó mentális képzetek és az elek
tronikus képrögzítés ellentmondásai mellé egyéb

paradoxonok is sorakoznak.
A kedvelt pink túlfokozása az 
eredeti negédesség ellentétébe 
csap át, de a „Barbie-feeling” 
meg a keleti kultúrák rózsaszín 
bölcsességmetafizikája is 
megütközik benne. Nagyon 
sokjelentésű, ugyanakkor mai 
harsányabb korunkat is jellemzi. 
Aztán a tabutémák: a „kilesett" 
pucér gyerektestek. A leselkedés 
intimitása és az alanyi lét 
csíraformájú méltósága ellep
lezve a fotó negatív effektjével, 

amely a testeket belülről világító lényekként mutatja.
Olyan akadémikus, és stilisztikailag agyonterhelt 

műfajok, mint a csendélet és az életkép, izgalmassá, 
vonzóvá válnak. A tény lesz képzeletszerű. Filozófiai 
jelentőségűnek gondolom, hogy hagyományos 
témákon keresztül születnek új minőségek. „A képeim 
elkészítésénél azért használom a számítógépet és 
bizonyos technikai eljárásokat, mert be akarom 
ágyazni a dolgaimat ebbe a korba. Tehát ez egyszerű 
reflexió” -  mondja Csurka Eszter a Jövőkép című kiál
lításhoz készült albumban. A cyber-technikát egyszerű 
festészeti eljárásként kezelve a színes fotónegatív 
számítógépbe szkennelése és egy photoshop-prog- 
rammal való dúsítása, torzítása után printeli vászonra 
az anyagot, amit egy átlátszó lakkréteggel fixál, majd 
ezt az alapot festi olajképpé úgy, hogy a nyomat 
egyes részei érintetlenül maradnak. A hagyományos 
monotípiáktól annyiban különbözik az eredmény, hogy 
a virtualitás és a realitás kibogozhatatlan elegyet 
képez.

Ezen a kiállításon és más kiállításain sem ad 
címet képeinek. Sorszámokkal jelöli őket. így kerül 
a néző egy eposzszerű áramlásba, ahol nagyon 
hosszadalmasan, epizódokból áll össze a sztori, még
pedig egy felsőbb szem nézőpontjából, egy minden
tudó elbeszélő tér-idő dimenziójában, aki nem is a 
művész. Nem magánmitológia születik, hanem egy 
művészi világ mintegy kényszerű dokumentációja, 
amely a tehetség belső, művelten és akartan spontán 
impulzusának engedelmeskedve alakul. Az élet és 
a művészet is halálosan komoly játék. ■
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Térjáték
Játszóterekről lesz szó. A téma csak távolról kedves, 
semleges terület, gyesen lévő anyukák álmosító 
délelőtti csevelyének tárgya. A játszótér már csak 
azért is fontos, mert ez az első közösségi tér az 
ember életében. Az eltöltött idő szempontjából a sor
ban a munkahely, az iskola és a rendelőintézetek jön
nek hivatalokkal súlyosbítva. Ezek közül mégiscsak 
az első az egyik legkellemesebb. Legtöbben nem 
csak gyerekként koptatjuk itt ruhánkat, vagy szívjuk el 
az első cigit, de szülőként, sőt nagyszülőként sem 
kevés ideig bámuljuk a csetlő-botló kicsiket.

Talán célravezetőbb lett volna szakembereket 
és a felügyeleti szervek munkatársait megkérdezni, 
oknyomozni, bemutatni a nehézségeket és ezzel el
kerülni a sommás kijelentéseket és az esetlegesen 
bántó hangnemet, de a döbbenet nem engedte az 
aprólékosságot. A döbbenet afölött, hogy milyenek a 
játszótereink és mit árulnak el rólunk. Nem az állapo
tukat tartom siralmasnak, mivel azok következményei 
egy helyzetnek.

A Pécsre tévedő utazó mindenekelőtt azt tapasz
talja, különösen akkor, ha nem felejti otthon gyerme
keit, hogy a belvárosban nincs, azaz NINCS játszótér. 
A: Gondolhatja: itt csak a hülye turista gyerekeinek 
vannak igényei. Bizonyára a belvárosban nem laknak 
gyerekek, azért kell kigyalogolni valamelyik külső ját
szótérig. Lehetséges az is, hogy a gyerekes családok 
mind a városszéli bevásárlóközpontokban töltik ide
jüket, ezért a lelkes városalakítók oda telepítették át 
az egykori játszótereket. B: Azután azt is láthatja, 
hogy helyenként, főleg lakótelepek közelében két ját
szótér is van egymás mellett. Az egyik néhol lepusz
tult és használhatatlan, a szocialista hiánygazdál
kodás emlékműve, a másik kicsi kerítéssel körbevont, 
szép fából van, de kissé unalmas.

Hogyan lehetséges az, hogy a belvárosban élő 
vagy oda rendszeresen járó gyermekes emberekben 
nem formálódott markáns igény egy jó gyerektérre, 
különösen mióta a sétatéri megszűnt. Lesz majd az 
ECE-ben... A gyönyörű és hibátlan gyerekruhák Király 
utcai bemutatásánál csak jobb lenne az aprónépnek 
valahol szabadon szaladgálni, homokozni, ismerked
ni. Mind a napközi otthonos iskolások, mind az óvodá
sok csak hosszú séta árán jutnak jó levegőjű, 
használható játszótérre. A napi feszes ritmust 
figyelembe véve ritkán határozhatják el magukat egy, 
a szabadban eltöltött délutánra. Csekély nyoma lát
szik annak, hogy a szakemberek markáns szemlélet
tel és lobbival lennének képesek kezelni a parkok és 
játszóterek kérdését. A belváros egyetlen normális 
méretű parkjában (ahol azért az élő földfelület 
korántsem olyan nagy), a Sétatéren nincs játszótér.
Az Attila utcai elnyújtott és szép fekvésű parkos tér 
nem lehet központi jelentőségű. A belváros másik 
szélén a Búza tér ideális lett volna egy másik park 
számára. Ezzel a belváros hatékonyan határolódott 
vonal el az autóforgalomtól, méltó helyet kapott volna 
cirkusz, piac és bolhapiac. A két park és játszótér 
kellemes és változatos keretét adta volna egy jó rit
musú belvárosi sétának. Az arányok iránti érzéketlen,
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csúnya és gyors beépítésével már csak kicsi látszat
park jöhet létre, ha nem lesz belőle parkoló. Lesz 
majd az ECE-ben... így vagy úgy, a monstruózus 
épületek elvágják annak lehetőségét hogy a 
Balokány afféle zöldfolyosós szabadidöparkként 
a belvároshoz csatolódjon, kielégítve azt az igényt, 
hogy autókázás nélkül a városban sportolhat, jó 
levegőt szívhat a „pógár”.

A legszebb környezetben fekszik és mindmáig 
sokan a legkitaláltabb játszótérnek tartják a szépen, 
de csak részleteiben felújított tettyei játszóteret. 
Építésekor Szatyor Győző szeretettel formált, újszerű 
játékai az akkori sivár rácsmászókákat kiválóan ellen
pontozták. (Mára teljesen kikopott a csúszda, elemei 
egymástól elcsúsztak, a lépcső környéke lehangoló. 
Az igazi szobrászati értéket képviselő elefánt egy
szerre kedves megjelenítője egy állatnak és terepe 
egy érdekes, bujkálós csúszkálásnak. Bőrének 
repedezettsége, öregsége illik egy ormányoshoz, de 
mielőtt valaki pajszerrel elefántcsontot keresne belse
jében, érdemes lenne megmenteni.) Ezen teljesít
mény apróbb hibáin okulva lehetett volna izgalmas 
játéktereket létrehozni, ehelyett szerény képességgel 
lemásolt, spórolós fajátszóterek hada jött létre.
A díszítmények, faragványok sok helyen a magyar 
nóták hangulatát keltik, ami helyett a gyerekek 
valószínűleg jobban érdeklődnének még egy játék 
iránt.

A Pöttyös játszóterek új eszmék jegyében, szelíd, 
környezetbarát fából (amit ki kell vágni) épültek beke
rített, gondozott füves területen. Örvendetes a sza-

A  k iszárad t fa tö rzsbe  úgy fa rag tak  á lla tfigurákat, 
hogy körü ljá rva  m indig m ás á lla tok  vonása it 
fedezhessük fel.

A SZERZŐ FELVÉTELEI

porodásuk, bár sok hátrányuk miatt korlátozottan töltik 
be funkciójukat. A legszembetűnőbb, hogy majdnem 
mind egyformák: rövid csúszda, kistorony, mászóka, 
libikóka. Egyforma arányok, egyforma szerkezet 
árulkodik a valószínűleg azonos kivitelezőről. A vörö
ses szín, a kerítések és kukák is egységesek.
A játékok nincsenek alaposan megtervezve, nem 
ötletesek, a kombinációs lehetőségek száma ala
csony. A hinták a kicsiknek labilisak, a nagyoknak 
a lánc rövidsége miatt nem eléggé lengenek ki.
A mászókák, csúszdák csak kb. két- és ötéves kor 
között jelentenek élvezetes mozgást. Mit csináljanak 
itt a 6-12 éves gyerkőcök? Az eszközökön nem 
láthatjuk igazán az anyagok tulajdonságait, különb
ségeit. A fémeket csak szükségből ott használták, 
ahol fával nem lehetett megoldást találni. Műanyag és 
gumi szintén csak mutatóban van. Az egyes elemek 
csomópontjai, a rögzítések a kapupántcsavarban 
merülnek ki.

Afféle rezervátumok ezek, ahol az elemek 
funkciója, célja valahogy elkenődik. Nem világos a 
szándék és a működés. Mintha a fű, a fa hangulatá
nak melegségével igyekeznénk távol tartani 
csemetéinket a világtól. Skanzenszerű másolatot 
kínálunk nekik a tapasztalás helyett. A gravitáció, 
a lendület, a gyorsulás és forgás szédülete, a külön
böző anyagok élménye egyrészt tompítottan és 
nehézségi fokozatok nélkül jelentkezik ezeken a ját
szótereken, másrészt az e célt szolgáló eszközök jel
legtelenek és nem szemléletesen mutatják 
működésüket. Ezek a terek nem bátorítanak, a veszé
lyekről hallgatnak, miközben nem csábítanak nagy és 
kreatív tettek végrehajtására. Nem modellezik a vilá
got. Pontosabban egy olyan világot modelleznek, ami 
nem a felnőttek világához hasonló, hanem egy 
romantikus, muskátlis-pántlikás, álmos eszméhez.

Nem is lenne baj, ha lenne pár ilyen játszóterünk, 
de miért válik lassan egyeduralkodóvá ez a típus? 
Miért nem lehet a régi játszóterek előnyeit kihasz
nálni?

A régi, kiszolgált, becsületüket vesztett játékok 
sok helyütt a kerítésen kívül árválkodnak. Ezeket 
általában a lakótelepek készítése során szerelték.
A funkcionalizmus jegyeit mutatják, tiszta, karcsú 
szerkezetek, átláthatóak és nem akarnak többnek lát
szani, mint amik. A libikókák, hinták precízen működ
nek, és egy élelmes megoldással, az ülőke meg
fordításával a hinták a nagyok számára is izgalmassá 
tehetők. A csövek alkalmasak arra, szemben a hason
ló faszerkezetekkel, hogy a gyerekek keze biztonsá
gosan átérje és megszorítsa. A gömb egyedülálló 
térélményt és sokféle mászási lehetőséget kínál.
A rakéta pedig a tényleges rakétatechnika változá
sainak ellenére sok év múlva is esszenciális szob
rászati keretét adja egy űrutazásnak. A fém könnyen 
kiegészíthető, javítható és konzerválható. A beton fel
szedésével vagy gumiórleményű bevonattal a baleseti 
veszélyt is csökkenteni lehet.

A képeken bemutatott svájci és hollandiai terek 
persze nem kérhetőek számon egy szerény 
lehetőségekkel bíró városban, de a szemléletek sok-
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félesége, és a meglévő adottságok jó kihasználása 
nem financiális kérdés. Egyetlen példát ragadnék ki 
csupán: Berlin Prenzlauerberg negyedében építészek, 
gyerekek, szülők építettek közösen egy játszóteret 
hulladékokból, gyalulatlan építési állványfából, kötél
darabokból, biciklironcsokból. Egy várat állítottak 
össze tornyokkal, hidakkal, alagúttal. Ez is egy sziget 
egy gazdag metropoliszban. Azonban a bunkerépítés 
archaikus élménye a források és eszközök 
szűkösségének tapasztalatával -  szálkával a kézben 
-  olyan útravalót ad a XXI. század társadalma 
számára, ami reálisabb keretei az emberi kreativitás
nak.

Van nálunk ilyen kezdeményezés? Hol vannak, 
akik ezen munkálkodnak? Látszik-e a városon az itt 
okosodok kezenyoma? Ebben a városban százával 
élnek építészetet, ipar- és képzőművészetet tanuló 
diákok. Hol vannak? Miért nem épül legalább egy 
kísérleti játszótér? Hol vannak a színek? 
Reklámgrafikusok, festők végeznek évente tízesével, 
miközben környezetünkben a színhasználat oly korlá
tozott, és ráadásul kusza. Gyerekek és rajztanárok 
pingálhatnák barátságosabbá a sportpályákat övező 
betonfalakat. Mintha nem hinnénk abban, hogy 
környezetünk hatással van ránk. (Nem hisszük el, 
hogy az utazóban a figyelmetlenség és barátságtalan- 
ság képzetét kelti, hogy nincsenek megfelelően 
kitáblázva a városszéli ingyenes parkolók, hogy 
miközben lépni alig lehet a kerthelyiségek fizetős 
székeitől, pl. a Jókai téren még mindig nincs 
hosszabb ücsörgésre alkalmas pad.)

Még egy példa: Genfben a játszóterek nagyon 
gyakran iskolákhoz kapcsolódnak, az utcáról, oviból 
és a suliból egyaránt elérhetőek. Pécsett ez általános
nak aligha mondható. A kutyás lakók miatt zárt a ját
szótér, zárt az óvodai játszótér és az iskolai udvar. 
Nem hisszük el, hogy az iskola része az életnek, 
a kicsiket elkülönítjük a nagyoktól, a gyerekeket a fel
nőttektől. (A Köztársaság téren pl. megfigyelhető, 
hogy a kicsik a bekerített játszótéren játszanak, 
a nagyok a régi fémmászókákon ücsörögnek.) A 
Sétateret felszabadítottuk a felnőttek számára, de a 
gyerekek rovására!(?) Kerítések és korlátok, támfalak 
és kőoszlopok szaporodnak mindenütt a házak között.

A negatív folyamatok ellensúlyozására általában 
készülnek projektek. Egyre több a burkolat, egyre 
kevesebb a lélegző földfelület, nyaranta egyre több 
hőt ont az általunk épített környezet. A hatalmas 
lombú, kivágott fák helyén újra fákat ültetnek. 
Csakhogy ezek a fák kis növésű, aprólombú díszfák, 
alacsony kezelési költséggel. Alibi, fa, darabszámra 
megvan, árnyat alig ad, a port nem köti meg, a zajt 
nem nyeli el. Számomra a kelet-európai lét egyik 
szimbóluma az uniós kritériumok miatt átalakított, 
lesüllyesztett járdaszegély. Továbbra is döccenó van, 
néhol 25-30 cm 45°-os dőlésszögben. A közlekedést 
valójában nem könnyítettük meg jelentősen, csak 
foltozásos kivitelben eleget tettünk az előírásnak.
Nem is mozgáskorlátozott, aki képes ezen a sokszor 
csak 80 cm széles részen felugratni. Nem hisszük el, 
hogy a pénzügyi támogatásnak célja volt, és jó, ha a 
baba nem harapja el a nyelvét. Nem hisszük el, hogy 
a kerítések mögött egyre több helyen feltűnő magán
forma játszóterek unalma helyett az együttes játék 
egy többet adó világmodell. ■

Ezt a te re t isko la  és óvoda határo lja . A  tö rm e lékbő l 
em e lt dom bokra  lépcsőzésse l, rudak vagy kö te lek  

seg ítségéve l is fe l lehe t kapaszkodni. A  két dom bot 
összekö tő  függőhíd  egyszerre  ha tá r és kapocs a két 

sz ige t között. A z ép ítm ények egyszerűek, m égis 
izga lm as te re t hoznak létre.

A  gye rekek sze re tik  e lke rü l
ni a  szám ukra  k ije lö lt lép 

csőket. Itt köveken m ászha t
nak fe l a  csúszdához. Ezzel 
ú jabb izga lm ak vá rják  őket, 
ahol a m ászás veszé lye it is 

m egtapaszta lha tják. 
A  kövek jó l k iegészítik  a 

csúszda  h ideg kékjét, a fém  
s im aságát, és m egvéd ik  

a m eredek em elkedőt 
a lepusztu lástó l.

A  m agas (6 m éter), m eredek 
fa lú dom b gum iő rlem ény 
borítása  e rősen vörös  színű, 
a csúszda  ko rlá tjának sá rgá 
ja  és a  fa to rony kö te lének 
zö ld je  v issza fogo tt sz ínkom 
pozíc ió t ad. A  rozsdam entes 
fém csúszda  tartós, nem  kop
ta tja  a nadrágot, k ia lakítása  
m ia tt a középső szakasz ig  
könnyen m egköze líthető  és 
a k ics ik  akár fé lú ton  is 
beszá llha tnak.

A ta rtózkodó, de m arkáns 
té rsze rvezés és a m esevilág 
jó l m egfér az é lő fáva l, am ire  
m inden já tszó té ren  kü lönös 
gondo t ford ítanak.
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Képzőművészet, zene, könyv

Szemle
Közelítés Galéria 
2002. április 23-30.
Doboviczki Attila Tamás, Doboviczki 
Béni, Jordán Katica: „Családi kiállítás”

Everybody’s Watching Us

Ha lennének Pécsett professzionális kiállítás-megnyi
tóra járók, a Doboviczki család uzsonnája eddig 
ismeretlen távlatokat nyitott volna meg előttük. Persze 
a kiállítás nem csak a megnyitón felszolgált kuglóf és 
tejszínes kakaó miatt marad emlékezetes -  már azon 
(nem profi) látogatók számára, akik jelen voltak az 
eseményen.

Bár egy családi kiállítás híre első hallásra talán 
csak a nagymamákat hozza izgalomba. Mostanra 
a jelentősebb és a mindennapi családi események 
illetve a képalkotó tevékenység egyre inkább 
elválaszthatatlanokká váltak, és a „művészi intenció" 
megjelenése ezen produktumokban szintén általános 
tendenciának tekinthető. Ennek egyik oka, hogy a 
privát szférában készült „magánfelvételek” szinte 
mindig közönség előtt hivatottak reprezentálni (gondol
junk csak a közeli és távoli rokonok fotóit egymásnak 
mutogató régi vagy alkalmi ismerősökre), olykor pedig 
kifejezetten a naqy nyilvánosság számára készülnek 
(mondjuk a naponta meghirdetett babafotó-szépség- 
versenyek valamelyikére). Viszont ez a „művészi 
intenció" csupán a megszokott vizuális sémákban 
gondolkodik (igaz, az efféle tevékenységre javallott 
technika is ezen sémák reprodukálására kódolt).

Az itt tárgyalt munkák ezen mindenképpen túlmu
tatnak, nem is annyira a soha nem látott perspektívák

vagy a felhasznált médiumok egyedi, összetéveszt
hetetlen alkalmazása miatt, hanem mert a kiállított. 
képáradatban a privát és a nyilvános fent említett 
összemosódása reflektáltan van jelen -  és innentől 
a művészi intenciót nem kell idézőjelbe tennünk. 
Minden magán használatra készült tárgy -  például 
a filccel rajzolt „angyalkás" családi fotó-karikatúra, 
Doboviczki Attila íróasztaláról a galériába került 
Asztali kép keretben -  beleilleszkedik egy sorozatba, 
melynek célja nem (elsősorban) a családi élet doku
mentálása, hanem magának a családi képalkotás 
folyamatának és változásainak rögzítése. Ahogy 
haladunk előre az időben, úgy fogynak egyre inkább 
a fontos események, úgy válnak egyre inkább a 
képek tárgyává az apró, semmitmondó momentumok, 
úgy alakul át a direkt reprezentáció egy finom asszo

D oboviczki A ttila  Tam ás, D oboviczki Béni, 
Jo rdán K atica: „C sa lád i k iá llítás”

ciációs játékká -  és válik ezáltal műalkotásként 
értelmezhetővé, a kívülálló számára műalkotásként 
értelmezendővé.

Ugyanakkor egyre inkább elvész a képek pillanat- 
nyisága: az alkotás kigondolttá és kimódolttá válik. Az 
intim szféra a legutolsó alkotásban, a Vasárnap 10-től 
11-ig című filmben (az egyetlen munka, ami kifejezet
ten erre a kiállításra készült) a minimumra zsugorodik. 
A család lakásának négy helyiségében (dolgozó-, 
háló- illetve fürdőszoba, konyha) elhelyezett „ipari 
kamerákkal" felvett 60 perc osztott képernyőn való 
szimultán bemutatása a mindennapi élet minden 
egyes pillanatát a családi „fotóalbum” részévé teszi, 
és „denaturálja” ezáltal. A „viselkedj természetesen!" 
felszólításból származó zavar állandósul.

Mindez persze egészen másképp értelmeződne, 
ha a kiállítás helyszínéül Doboviczkiék a saját 
otthonukat választják. Igaz, a Közelítés Galéria 
közterébe épített absztrakt magánlakást (melyben 
például a vizesblokkot a fürdőszobacsempékre 
ragasztott matricákra utaló, 28 darabos, Béni arc
képeiből összeállított kirakó jelenítette meg) a terített 
asztal, a kuglóf és a tejszínes kakaó nagyon is 
valóságossá tette.

Végül egy mulasztást hadd vessek a Doboviczki 
házaspár szemére. A -  Jordán Katica által tervezett -  
roppant bájos meghívó-triptichonról hiányzott egy 
apróság (pontosabban az apróság), ugyanis Jordán 
Katica és Doboviczki Attila kiállítására invitálta a 
kiválasztottakat, noha fiuk, Béni nem csupán ihletöje 
és (fő)szereplóje volt a bemutatott anyagnak, hanem 
egy önálló munkával, az Anya, Apa, Béni és a 
sötétlila ufó című zsánerképpel is bemutatkozott.

Fehérvári Tamás

Művészetek Háza, Martyn Ferenc Galéria 
2002. május 1 3 - június3.
Várady Róbert kiállítása

Önhasonló dimenziók

Várady Róbert élénkségükben is visszafogott 
színkezelésű vásznai a különféle végesnek érzékel
hető dimenziók végtelen kiterjedését kutatják mind 
formai, mind tematikus megközelítésben. A nagy 
felületű, homogén háttereken megjelenő 
halmaz(szerű), iteratív alakzatok természet- 
tudományos világképből induló sajátos festői megfor
málásban mutatják az egység szétesését. 
Pontosabban: azt a határt, amikor az egység nyomai 
még megtalálhatóak, de már éppen eltörlódésben, 
felbomlóban vannak. A színes háttereken egyszerű, 
geometrikus jelek, jelzések, hullámok és gomolygó 
halvány vonalak közvetítik azt a „kényes egyensúlyt”,1 
amely a fraktálok felől bontja ki a képi-festői világot. 
Ezeknek a végtelen finom szerkezetű, önhasonló 
szerkezettel rendelkező alakzatoknak a jellemzője az 
interaktivitás, melynek hűvös és racionális matemati
káját Várady Róbert vásznai festészetté képezik le.

Ez a festészet azonban -  bár a matematika egy 
problémája a kiindulópontja -  sajátos áttetszést hoz 
létre a különböző tudásterületek és világról alkotott 
gondolkodásmódok között. A költészet (Rilke, 1999., 
Pilinszky, 2000., Hölderlin, 2000.), a festészet 
(Holbein2, 1996., Flusser3), a filozófia (Leibniz, 
Wittgenstein) egyes -  a festő számára kedves és 
jelentős -  alakjainak absztrakt megjelenítésén 
keresztül szélesedik és színesedik ki a geometrikus 
alakzatok révén megjelenített világ. Jelentős és 
meghatározó vonása ennek a kiegyensúlyozott 
festészetnek az absztrakció közvetlenségének 
megteremtése. Statikusan ható, táblaképszerű 
felületeken jelennek meg a kép témájához választott
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jelek, melyek jelzésértéke sűrítetten is magas hatás
fokú.

A mostani pécsi kiállítás anyaga három témát dol
goz fel -  fraktálok, házak, alkotótársak - ,  amelyek 
egymást erősítik, illetve egymáshoz kapcsolódnak: a 
„ház-sorozat” festményein például az egyszerű, lénye
git megragadó jelekben és a címek tematikájában 
szövődik és sűrűsödik össze mindaz, amit a többi 
festmény részben jelenít meg. Az asztronómer háza,
A geométer háza, A filozófus háza, A költő háza,
A szellem háza (2000 és 2002 között keletkezett 
művek) tematikus szinten és a megjelenítés szintjén 
is az absztrakció és a konkrétum közötti világ határán 
vannak, s a festmények gondolati terét is e két világ 
érintkező határára irányítják. A nagy -  sötétkék, 
okkersárga, barnásfekete, szürkés -  felületek elvont 
nyugalmát és hűvösségét megmozdítják a halvány 
vonalakkal felrajzolt, házformában megjelenő, az 
aktuális témára vonatkozó szimbolikus jelek: például 
gyertya-számítógép-(könny)cseppek a költő házában, 
csillagvizsgáló eszközök az asztronómer házában, jel
sorozat a filozófus házában. A házak transzparensek, 
mintha a semmiben vagy a személytelen és 
részvétlen, üres és jelentés nélküli térnek kiszolgáltat
va léteznének. Minden átlátszó: nincsen személyes 
tér, lehetetlen az intimitás, a közelség, a lét
megosztás. Az üres világegyetemben -  mely Borges 
végtelen sivatag-labirintusához hasonló, amely éppen 
azért veszélyes, mert út nélküli, „ellen vagy pszeudo- 
labirintus” -  nincsenek tájékozódási pontok, sem 
tájékoztató irányok, a belevettetés léthelyzete 
hangsúlyozódik.

Ez a diszpozíció jelenik meg a Süllyedő város és 
a Cyber című festményeken is. Ez utóbbi a létközel
ség megszűnését és a háló/zat (a web, a net) anti- 
individuális, személytelenné és lélektelenné tévő 
hatását sűríti a festői látásmód eszközeivel. A hang
súlyozottan naturális eszközökkel megfestett, halvány 
vonalakkal összekötött emberfejek bábuszerű, merev 
arccal merednek a semmibe: nem arcok, és nem 
tekintetek, amelyek élnének és jelentést adhatnának 
a körülöttük lévő világnak -  nem is adhatnak, hisz 
a körülölelő, értelmet kihívó világ sem létezik: légüres, 
hálózaton vibráló, virtuális tér, amelyben üzenet talán 
lehetséges, de kommunikáció és dialógus nem.

A Fraktálok-sorozat itt kiállított képei is ezt az 
eltűnő emberi és a természettudományos ismeretek 
csapdájába került világot festik meg: az iteratív 
önhasonló alakzatok -  melyet például többek között

V árady R óbert a k iá llítás m egnyitón

az elektronikus zene is alkalmaz -  tökéletességükben 
távolságtartóan fenségesek, de nem helyettesíthetik 
az esendő, és véletlen eltéréseket és a kontingen- 
ciákban és különféleségekben megjelenő emberi 
melegséget is hordozó szépséget. Várady Róbert 
festményei szerint bár nem szűnt meg a transzcen
dens, az embert meghaladó világ, de az ember 
elvesztette vele a kapcsolatot, bár „olvassa”, de nem 
tudja értelmezni jeleit, így számára kiüresedettnek, 
jelentésnélkülinek tűnik. A puszta ráció, a csupán 
a matematika és a geometriai alakzatok és halmazok 
szempontjából megközelített világszemlélet és 
világkép a web hálójába kerül, rejtett és zárt lesz az 
ember számára: az emberi gondolkodás maga zárja 
be maga előtt a számára otthonos világot, magát űzi 
ki a végtelen térbe, az ész hűvös tisztaságába -  
transzparens, mindenki számára áttetsző háza van, 
de otthonra nem lel benne.

Mindazonáltal Várady Róbert képei nem 
kultúrakritikák, hanem valódi műalkotások, festészete 
valóban festői, eszközei élettelik, és valóságosan 
hihető világot hoznak létre, éppen ezért erős a 
megszólító és felszólító erejük: emlékeztetnek és 
jelenvalóvá tesznek egy eltűnőben lévő világot, 
amelynek nyomai (még) láthatóak és (még) 
megőrizhetőek. A festő házára -  A festő házára,
2002. -  kívülről, négy oldalról a kamerák mesterséges 
fénye özönlik, de bent/belül megvan a festőállvány is, 
mely várakozik és őrzi a valódi létteremtés látens 
lehetőségét.

Máthé Andrea 1 2 3

1 A „Kényes egyensúly" címet viseli egy 1996-os festmény is.
2 Monaszok, 1996. -  nem szerepel a kiállításon, a katalógusban 

látható.
3 Az ágy Hommage a William Flusser, 1998.

Persona Non Grata

A szigetvári Persona Non Grata zenekarról más

hogy nem, csak elfogultsággal lehet nyilatkozni. 

Elfogultan beszél róluk az, aki egy albérletben 

lakik a basszusgitárossal vagy az, aki animációs 

klipet csinál a zenéjükhöz, és egyfajta őszinte 

csodálattal tekint erre az együttesre az is, aki 

egyébként már rég elvesztette illúzióit a pécsi 
koncertélettel kapcsolatban. Ha ellenállhatatlan 

kényszert érzünk arra, hogy legalább valami 

távoli rokonát megtaláljuk ennek a maga 

nemében páratlan jelenségnek, akkor tessék:

Korai Öröm zenekar, de még véletlenül sem 

a zene miatt. A Persona Non Grata ugyanúgy 

önerőből, kisbusszal és pusztán lelkesedésből 

járja Európát, mint a Korai. Csak szervezés 

kérdése és egy magyar kisvárosból elinduló rock

együttesnek rajongói akadnak Franciaországban, 

Hollandiában vagy akár Szlovéniában.

Ha már kimondtam: rock? Kinek mi. Nekem 

leginkább a Radiohead, a The Verve vagy Iggy 

Pop, de tudom, van akinek az Edda vagy akár 

a Limp Bizkit. Nos, a PNG nem énekel a 

szerelemről, bár másról sem, piros bézbólsapkát 

pedig nem kell hordaniuk ahhoz, hogy legalább 

arról felismerje őket a saját közönségük. Ritkán 

látni olyan együttest, amelyik a színpadi szerep

lést nem pusztán zeneszámok eljátszásával 

pipálja ki, hanem azt fékevesztett performansz- 

ként éli meg. A Persona Non Grata transzglobális 

nyelven kommunikál, hangsúlyokkal és gesztu

sokkal, nem szavakkal. A legegyszerűbb 

érzelmeink, harag és boldogság pofozkodnak a 

zeneszámokban, ráadásul egy nagy adag humor

ral öntik nyakon azokat, szerencsénkre nem 

olyan olcsón, ahogy azt bizonyos hazai paródia 

béték tennék. Ez zenei humor, Frank Zappa 

lemezein találni hasonló gondolkodásmódot.

Van egy profi honlapjuk is, a címe personanon- 

grata.underground.hu, ahova ügyes fiatalok 

olyanokat raktak, mint az egyelőre félkész PNG 

rajzfilm és korábbi, ma már megszerez- 

hetetlen anyagok.

Sajnos egy másik közönségkedvenc formáció 

sem mostanában járt a Rákban. Annál többet 

molyoltak új dalok fabrikálásával siklósi műhelyük 

mélyén, legalábbis ahogy azt a The Casio 
Samples megmondóembere, Kecske mesélte 

nemrég. Meg kell hagyni, az elektronikus 

tánczenék világába ma már nem kevesen cipel

nek be súlyos, betorzított villanygitárt, de a 

Peet-nél senki sem csinálja ezt jobban.
Gróf Balázs
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Könyv
Ribó Pongrácz Éva: Madarakból lettünk
Pannónia Könyvkiadó, Pécs, 2002.
Fodor Ildikó: János vitéz, ...John the Valiant
Devi Art Alapítvány kiadása, Pécs, 2001.

Az átjárhatóság 
madárszárnyai
Szinte egy időben került a könyvesboltokba Fodor 
Ildikó művésztanár cigánygyerekek rajzaival 
illusztrált, magyar, beás és angol nyelvű könyve, 
Petőfi Sándor János vitéze és Ribó Pongrácz Éva 
Madarakból lettünk című munkája ugyancsak 
cigánygyerekek rajzaival, festményeivel.

Fölfedezés-értékű 
és egyben bizony
ságtétel is mindaz, 
amit az iskolai 
rajzoktatás, a 
képzőművészeti 
ismeretek tanítása 
kapcsán két pécsi 
tanárnő most meg
jelent könyvében 

feltár. Egyetlen tágas témakör két egymáshoz közeli 
aspektusát villantja fel a két azonos méretű, magában 
is rangos könyvészeti értéket képviselő mű. A meg
születésük fölötti őszinte örömünkben úgy véljük, 
a szakmai körök és a nagyközönség egyaránt osz
tozhatnak. Metodikai újdonságról is hírt adhatunk, 
mindenekelőtt a tekintetben, ahogyan a szürke 
állomány és az emberi tudatosság legmélyebb rétegei 
közötti kapcsolatot az érintett kitűnő rajzpedagógusok 
a maguk egyéni módján megteremtik. A bizonyságté
tel pedig annak az ugyancsak örömteli ténynek a 
megerősítését szolgálja, hogy a mélytudat valóban 
nagyon ősi, egyetemes és valóban elementáris 
értékei valamennyi ember részéről megtapasztal
hatok, felszínre hozhatók. Csak egyetérthetünk a 
János vitéz előszavában foglalt azon állítással, amely 
szerint az egyén az ösztönös és önfelszabadító alkotó 
mozdulat által alakítja a valóságot. Akár mostani 
témánk két szélső határterületét is jelezhetné a két 
fogalom: ösztönösség és önfelszabadítás.

Képzőművészet kapcsán született művekről 
szólunk, viszont ugyanakkor a kötetek előszavainak 
szerzőjével ismét csak egyetértve azt is leszögezzük, 
hogy itt még ennél is többről, a kultúra egészéről van 
szó. Továbbá nemcsak erről, hanem ezen belül is kel
lőképpen elhatárolhatóan a kommunikációról, annak 
alapjairól, minimális tettenérhetőségéről, legalább két 
válfajáról, továbbá a mélylélektanról, a szociálpszi
chológiáról és számos, nem kevésbé fontos egyéb 
társadalomtudományi és művészetelméleti területről. 
Jogosult volna tehát e sorokban is kapcsolódni 
azokhoz a problémakörökhöz, amelyeket ezek az 
impozáns kiadványok fölvetnek. A kört azonban mégis 
a lehető legszűkebbre kell vonnunk. A személyiség 
teljes átjárhatóságában bármi ok folytán kialakult 
zavarok súlyos egyéni, majd társadalmi traumák 
okozói lehetnek. Mindennek megelőzésében és gyó
gyításában -  immár ismertté vált egyetemi fejlesztési 
tervek szerint is, bizonyos feltételek fennállása esetén 
-  a jövőben a művészet egyfajta kulcsszerepet is 
kaphat. Ebből a szempontból a két kísérlet egyik 
fontos módszertani vetületére utalva azt is mondhat
nánk, Ribó Pongrácz Éva diagnosztizál és -  melles
leg -  animátorként, mozgatóként, az alkotócsoportok-
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bán lezajló folyamatok irányítójaként egyfajta terápiát 
is alkalmaz, Fodor Ildikó pedig magára a terápiára, 
azaz a művészet gyógyító tényezőként való szám
bavételére, alkalmazására helyezi a hangsúlyt.

A szerzők tehát egy személyben terapeuták, 
moderátorok, útikalauzolók is, akik az emberi megnyil
vánulás, az önkifejezés, a művészi megfogalmazás 
alapfogalmai körül mozogva számos elemet 
újraértelmeztetnek, újragondoltatnak velünk. Ezzel 
együtt egy kényes hazai szociális, szociálpszicholó
giai helyzet értelmezéséhez is több szinten hozzá
járulnak. Eredményeik, munkájuk tanulságait mégsem 
látjuk szükségesnek kizárólag a cigánygyerekekhez 
kötni, ugyanis mind az animátorok, mind pedig a 
gyerekek tevékenységének szinte minden moz
zanatában jól érzékelhető az egyetemes emberi túl
súlya, többlete. Azt is mondhatjuk: a gyermekmitoló
gia, a világ gyermekien mitikus látásmódja ebből a 
szempontból sem sarkított. Az elénk táruló folyamat 
lényegét tekintve a vele szembeni elvárások ellenére 
sem cigányspecifikus.

A tudomány a benső tájak ilyetén való 
feltérképezése tekintetében is messze az egyéni 
érdeklődés előtt jár. Holott, sok fölösleges szenvedés 
okozója a hiányos önismeret -  állítják a pszichiáterek. 
És nem csak ők. Az egyéni tudatosság részéről szinte 
érintetlen a személyiségnek az a mélysége, ahonnan 
a két művésztanár egy esztétikailag értékelhető vilá
got elöszólít. Jóllehet, éppen ezekben a mélységek
ben volnának megtalálhatók azok az alapok, ame
lyekre kinek-kinek a többi emberrel való azonossága 
és mássága épül. Az emberi pszichikum ősi tájai 
ezek, az emberiség gyermekkorától velünk élők.
C. G. Jung és elődei persze már tudatosították ezt, 
ugyanakkor a kép még messze nem teljes. 
Beláthatatlan perspektívák, nagy fesztávú tájak 
várakoznak az elszánt fölfedezőkre. Állítjuk ezt annak 
tudatában is, hogy a Kelet egyes régióiban -  ame
lyekre történik is néhány homályos utalás Pongrácz 
Éva tanulmányában -  a megismerés messze 
közelebb jutott az ember létezésének, mibenlétének 
eme benső, centrális alapelemeihez, mint az 
anyagelvű kutatás. A jungi kollektív tudattalan majd
hogynem részletező leírása -  a tartalmi tényezőkre 
való egyértelmű utalásokkal -  már ott van az ősi, 
szanszkrit nyelvű, hindu alapművekben és persze ott 
van egy bizonyos kifejtettségi szinten az evangéli
umok olvasataiban is. A két kötet ezáltal egyben idő
utazás is az időn kívülibe.

Ribó Pongrácz Éva Madarakból lettünk című 
munkája a kommunikatív tartalom módosulásának 
a képi kibontakozását dolgozza fel, s maga animá
torként, tehát szóbeli instrukciókat alkalmazó moz
gatóként működik közre az állandó kontroll alatt tartott 
művészeti csoportmunkában. Fodor Ildikó a János 
vitéz képi megjelenítésének animálásával pedig oly 
módon működteti a verbális és a képi megnyilvánulás 
együttes kommunikatív mechanizmusát, hogy nyilván
valóan ezzel kiegészítve adja kézbe a verset, és indít

ja el annak értelmezését, ez esetben képi megje
lenítését. Mindkét műben fölfedezhetünk azonos és 
egymástól eltérő tanulságokat egyaránt. A leg
fontosabb közös tanulságnak talán azt tekinthetjük, 
hogy az ilyen jellegű, rendkívül mélyről merítő, ele
mentáris energiákat mozgásba hozó képi megnyil
vánulásokon azok „kezdetlegessége”, „primitívsége" 
folytán, ma már csak úgy egyszerűen nem tehetjük túl 
magunkat. Sem köznapi, sem művészi értelemben.
Ha ez történne, süketeknek és vakoknak bizonyul
nánk a mélytudatból érkező információkra.

A János vitézben megszólaló Jankovics Marcell 
jól körülhatárolja a népmeséi ihletettségű főhős 
világát, amely: „lenn”, a halandó sors legeslegmélyén 
kezdődik és „fenn", a tündéri halhatatlanságban 
végződik. Hozzátehetjük, ebbe az ősképek, 
ősképzetek „álomteli”, messzi múltjától az „ébrenlét
nek” tekintett jelenig terjedő intervallumot is beleért
hetjük. Ezzel összefüggésben a művészetnek, mint 
lehetséges terápiának, gyógyító közegnek érzékletes 
igazolását az önfelszabadításban láthatjuk. Ez az 
önmegvalósítás kezdetét jelentő súlyos lépés teszi 
lehetővé a „lentről” való „föl"-emelkedést, azaz a gyó
gyulást, a korábban egymáshoz nem illeszthető 
részletek, egésszé válását, egybeilleszthetőségét, 
harmóniáját.

A felnőttek -  különös tekintettel arra, hogy „a 
gyermek a felnőtt apja" - ,  a társadalom nagy egésze 
is egy többé-kevésbé hasonlóan strukturált világban 
él. Érzékel, gondolkodik, dönt és rendre szabadjára 
engedi képzeletét. A köznapi szféra ugyanolyan 
fontos számára, mint az elvont tudományos. A vallás 
és a művészet pedig „közhasznúságukon" túl történel
mi korszakokat is fémjelezhetnek. Mindez nem külön 
fiókokban helyezkedik el bennünk. Együttesen 
működnek, szétválaszthatatlanul áthatva egymást.

A gyereket persze nem korlátozzák a tanult 
szabályok, a manír. Sem a látásmódjában, szem
léletében, a világhoz való viszonyulásában, sem az 
önkifejezésben. Ezért sokszor nagyobb az ereje is az 
úgynevezett őstudáshoz közel eső gyermeki megnyil
vánulásnak. Az ilyetén értelmezett spontaneitás min
denképpen egy -  művészek által is mindenkor áhított 
-  többlet, érték.

Hogy a János vitéz beás roma nyelven megjelent, 
magában is ünnepelni való volna. Nem hisszük azon
ban, hogy ez csak a romákat érinti. A nyelvükben, 
kultúrájukban érintetteken túl a dolog nyilvánvaló köz
napi jelentősége mellett a tudományos-művészeti elit 
érintettsége is aligha kétséges. Éppen csak felvillan
tunk a lehetséges nyomvonalak közül még egyet, 
amelyre szintén a János vitéz eme kiadásának az 
egyik tudósi kommentárjában bukkantunk. Eszerint 
Petőfinek az a műve „egy nemzet -  a magyar -  
érzelmi és erkölcsi állapotának mitologikusán sok 
színnel telített, ideális képlete”. A rajzok, alkotások 
értelmezhetőségének ez a nemzeti, erkölcsi vetülete 
már egy eredendően más dimenziót jelez, és más 
irányú, nem kevésbé fontos fejtegetések lehetőségeit 
kínálja.

A gyerekek eleve szürrealisztikusan, mese
szerűen látnak. Ennek tematikai végleteit a tündérek, 
a jóságos manók stb. és a boszorkányok, sárkányok 
stb. jelzik. Ezt a képi megjelenítés szintjei, forma- 
gazdagsága a végtelenségig árnyalhatja. Mindkét 
könyvben rengeteg madár van. Madarakból lettünk...
A gyerekek szeretik a madarakat. A madarak messze 
elviszik az ember szemét, ébren tartják a kíváncsi
ságát. Ezek a madárszárnyak jelentik egyben a 
tematikai és a megjelenítési végletek sokaságában -  
szimbolikus, meseszerű és egyben mitikus, mágikus 
formában -  az átjárhatóság lehetőségeit is.

Bebessi B. Károly
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„Életmű-montázs”
Janus-különszám 

a 60 éves Horányi Özséb tiszteletére

Nosztalgia

1986-ban Pécsett útjára indult egy folyóirat, amely 
akkor a maga műfajában több szempontból is külön
legesnek számított. A Janus címet viselő társadalom- 
tudományi lapot Horányi Özséb alapította, 
tudományos újdonságok bemutatásának, egy új kri
tikai szemlélet és magatartás meghonosításának nyil
vánvaló szándékával. Azok, akik a nyolcvanas évek
ben részt vettek a kilenc szám valamelyikének létre
hozásában, úgy emlékeznek vissza a lap fennállásá
nak négy évére, mint valamiféle hőskorra, egy olyan 
időszakra, amikor ebben a vidéki egyetemi városban 
izgalmas dolgok történtek. Az eseményeket 
alapvetően az az egyetemi kísérlet határozta meg, 
amelynek jóvoltából megélénkült a város tudományos 
közélete: Budapestről és vidéki egyetemi központok
ból lejáró egyetemi oktatók, kutatók és művészek 
kapcsolódtak be a formálódó pécsi műhely munkájá
ba. Ennek a munkának az eredményeként jöhetett 
létre valamivel később -  többek között -  az egyetem 
Bölcsészettudományi Kara. Erős Ferenc szociálpszi
chológus, az események egyik résztvevője így idézi 
fel azt a sokféle forrást és tartalmat, mely a lapot -  és 
a köré szerveződött tudományos műhelyt -  ebben 
a kontextusban meghatározta: „a Janus, amely már 
címében is utalt Horányi életművének legfőbb témái
ra: a kommunikációra, a közvetítésre, a kapcsolatra 
múlt és jövő, jelentő és jelentett, tudomány és 
művészet között. A Janus a kezdetek, és az átmenet 
istenéről, meg persze az egyetem egykori névadójáról 
elnevezett folyóirat az egyik legfontosabb és legizgal
masabb folyóirat volt a rendszerváltást közvetlenül 
megelőző és azt követő időszakban’’ *. A Janus 
kilenc számot ért meg. Készültek ugyan egy tizedik 
szám megjelentetésére (témája az egyetem lett 
volna), az ennek alapjául szolgáló konferenciát meg is 
tartották, de a lapot -  ahogy Horányi maga fogalmaz
ta meg egy interjúban -  időközben „elsodorta az élet". 
Az alapító főszerkesztő tevékenysége a ’90-es évek
ben a tudományszervezés felé fordult: egy új egyete
mi szak (és vele egy új diszciplína művelésének) 
elindítása, egy tanszék, egy egyetemi kar kitalálása 
és felépítése kötötte le az alkotó energiákat.

Születésnap

Horányi Özséb 2002. március 27-én ünnepelte 
60. születésnapját. Ez alkalomból a sokszínű életmű 
elágazó szálai egy kötet erejéig újra összekapcsolód
tak. A Pécsi Tudományegyetem Horányi Özséb által 
alapított Kommunikációs Tanszéke kiadta a Janus 
tizedik számát. Az ünnepi számban valamilyen módon 
megjelennek mindazok, akiknek közük volt, van 
Horányi Özsébhez, feltűnnek azok a témák, szak
területek, tevékenységek, amelyek pályáját jellemzik. 
Az általa indított lapot az általa létrehozott tanszék 
adja ki, a szerkesztők és szerzők a tanítványai, bará
tai, munkatársai. A kötetben saját életművének darab

jai, az arra adott tudományos reflexiók, továbbgondo
lások és viták egyaránt jelen vannak. Felsorakoznak 
a tudományos életrajz objektív adatai, a rajzokon és 
fotókon pedig a legszemélyesebb terek és tervek tűn
nek fel. A Janus tizedik száma minden lehetséges 
értelemben Horányi Özsébról szól, még akkor is, 
amikor a kötet tartalmáról vagy létrehozóiról 
beszélünk.

Festschrift

Szíjártó Zsolt szerkesztő és munkatársai min
denekelőtt alapos feltárómunkát végeztek: figyelmük 
nemcsak az életrajz rekonstruálására és a 
tudományos életpálya eddig homályban maradt 
részleteinek feltárására, szereplőinek felkutatására 
terjedt ki, hanem egy igen izgalmas képanyag 
összeállításával az ünnepelt megragadóan személyes 
portréját is sikerült megrajzolniuk. Az ünnepi szám 
hangsúlyozottan és méltósággal viseli a Janus tradi
cionális formai jegyeit: három különálló füzet a jel
legzetes sárga borítóba csomagolva. A hármas 
tagolású belső struktúra tehát a hagyományoknak 
megfelelően alakul, azoktól való kivételes eltérést 
csak a tartalmi homogenitás jelent: a tematikus első 
füzet, a második recenziós rész és a képanyagot tar
talmazó harmadik füzet ez esetben természetesen 
egy és ugyanazon téma köré szerveződik. Köszöntők 
-  életrajz -  bibliográfia az első füzet címe és tartalma. 
A tanszék nevében Szíjártó Zsolt tanszékvezető írt 
előszót a kötethez, a Bölcsészettudományi Kar 
képviseletében Font Márta dékán köszönti az ünne
peltet. A Festschrift e szokásos műfaji kellékeit egy 
mesteri pontossággal és tárgyszerű tisztasággal 
megírt életrajz követi, Havasréti József tárgyilagosan 
személyes munkája. Másfajta személyesség jellemzi 
az ez után következő öt írást: Erős Ferenc, Terts 
István, Martin József, Csányi Vilmos és Garai László 
rövid szövegei az ünnepekre vonatkozó emlékeket, 
helyzeteket idéznek fel. Szellemes szerkesztői ötlet 
eredményeként Járosi Katalin Nagy illúziók, apró fül
lentések: az életrajz mint kulturális mítosz című 
tudományos esszéje zárja ezt a részt, miáltal az élet
rajz, maga a Festschrift-műfaj, és egyúttal Horányi 
Özséb több oldalról bemutatott szakmai életútja (mint 
sajátos elbeszélés) is rendhagyó tudományos kontex
tusba kerül. Az első füzet Horányi műveinek bibliográ
fiájával zárul.

A kritikai-recenziós szemléletű középső füzet az 
ünnepi szám esetében Horányi Özséb tudományos 
munkásságát teszi tárgyává. Életmű-montázs: 
képekről, szemiotikáról, logikáról és kommunikációról 
címmel a szerkesztők válogatást készítettek az ünne
pelt legfontosabbnak ítélt műveiből. A tudományos 
életpálya önprezentálása mellett a válogatás és 
szerkesztés eszközei révén már itt megjelenik egyfaj
ta olvasata, értelmezése az életműnek. A Korrefe
rátumok fejezetben azután már ez a külső szempont 
a meghatározó: barátok, tanítványok, munkatársak

JA N U S
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Köszöntök -  életrajz -  bibliográfia

Életmű- montázs : 
képekről, szemiotikáról, 

logikáról és kommunikációról

J nspiratív viszonyok"  
Biográfiai kép-esszé

korreferálnak a Horányi-életmű valamely területére, 
konkrét részletére. Ezen fejezet diszciplináris sok
színűsége és tematikus gazdagsága szemet kápráz
tató, csakúgy, mint a szerzői névsor: Csepeli György, 
Somos Róbert, Alberti Gábor, Viszket Anita, Medve 
Anna, Szépe György, Voigt Vilmos, Szűcs Tibor,
B. Székely Gábor, Petőfi S. János, Pléh Csaba,
Tarnay László, Pólya Tamás, László János, Visy Zsolt, 
Peternák Miklós, Wessely Anna, Horányi Attila, Béres 
István, Fejős Zoltán, Fülöp Erzsébet, Karácsony 
András, Pete Krisztián, Buda Béla, Terestyéni Tamás, 
Niedermüller Péter, Hoppál Mihály, Oswald Werner, 
Tóth I. Péter, Kengyel Miklós, Ács Péter, Szeredás 
András, Nagy J. Endre, Kézdi Balázs, Feischmidt 
Margit, Boros János, Fehér Márta, Derényi András, 
Tamás Pál, Vekerdi László.

Jnspiratív viszonyok"- ezt az izgalmas címet 
kapta a harmadik füzet. Gyanítom, hogy a kíváncsi 
olvasó itt fogja kezdeni az ünnepi Janus-szám 
olvasását. Már kézbe véve érződik ugyanis, hogy 
ez a füzet más, mint az első kettő: más a papír színe, 
minősége, a címlapon áttűnó sötétebb folt pedig 
fotókat ígér. Somlyódy Nóra érzékeny és gondos keze 
munkája ez a füzet, melyben a Vámos Tibor által 
készített Horányi-interjú monológgá szerkesztett 
szövege olvasható. A szövegbe nagy gonddal 
illesztett fotókon sok ismerős és ismeretlen arc: 
családtagok, munkatársak, tudós pályatársak; privát 
és nyilvános helyszíneken. Szöveg és kép koncep
ciózus egységéből újfent egy életpálya-értelmezés 
kerekedik, az eddigieknél is intimebb, személyesebb. 
Ez a személyesség azonban nem egyszerűen 
a szerkesztői nézőpont szubjektivitásából származik 
(Horányi Özséb, ahogy én látom), hanem magából 
Horányi Özséb portréjából. Egészen pontosan abból, 
ahogy személyiségének egyes vonásai, a rá jellemző 
gondolkodásmód a monológban megnyilvánul.

A Janus ünnepi számát egészében 
a szellemesség, tudományos igényesség és 
elkötelezettség, személyesség, érzékeny reflexivitás 
és logikus tisztaság határozza meg. Valódi 
tudományos és emberi teljesítmény tiszteleg a hatvan 
év előtt. Kell ennél jobb születésnapi ajándék?

Glózer Rita

* Janus 2002. tavasz, 15. o.
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Ritkán olvasok újságot, tv-t szinte sose nézek (persze 
ezzel nincs mit dicsekedni). Az Echót viszont mindig 
megveszem, kíváncsi vagyok rá! Nemrég külön 
figyelmeztettek: olvastam-e már a legújabb számot, 
és mellé a Dunántúli Napló 2002. május 27-i számát 
is figyelmembe ajánlották.

Két újság, két cikk -  egy szerző tollából: Cseri 
László „Védett és védtelen romjaink" (Echo, 2002/2. 
május), „Értékvédelem: Zsolnay-kerámiák a sárban” 
(Dunántúli Napló, 2002. május 27., szerda). A téma 
hasonló, az egyik általános, míg a másik konkrét.

Kerámiarestaurátor vagyok úgy 25 éve, és 1988- 
tól egyre gyakrabban bíztak meg Zsolnay-épület- 
kerámiák helyreállításával. Ezért (is) vélem szük
ségesnek a cikkek nyomán támadt gondolataim 
közreadását.

Szerintem a „Védett és védtelen romjaink" és az 
azt követő „Megjegyzések a városkép változásaihoz” 
(Mendöl Zs.) egyről szól: Elvesznek, átalakulnak rég 
épített értékeink, jó lenne vigyázni rájuk.

No igen, morfondíroztam már én is néhányszor -  
és nem csak azok! Hiányozna a város lakóiból a jó 
értelemben vett lokálpatrióta értékvédő szellem, 
eleink megbecsülésének igénye? Vagy csak az anya
giak hiányoznának? Nem hiszem.

De térjek vissza saját kompetenciámra. Többek 
között a Király utcai Vasváry-ház is a témák közé 
került, sőt a Naplóban egyedüli témaként jelent meg. 
Ehhez szeretnék néhány adatot hozzátenni:

A Vasváry-ház helyreállításának igénye már a 90- 
es évek elején felmerült. Néhány budapesti kollégával 
akkortájt néztük végig a ház kerámiadíszítményeinek 
állapotát. (Az ott készült fotókból láthatnak néhányat.)

Akkor még/már a terrakották a látható állapotuk
ban voltak.

Aztán nem történt semmi. Legközelebb 1998/99- 
ben jártam arra ismét. Amikor a Pécs Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üze
meltetési Iroda beruházó csoportja szakvéleményt 
kért az épület kerámiaelemeinek restaurálására, hogy 
pályázzon... a hátsó homlokzati szoborcsoport ekkor 
már darabokban hevert a Zsolnay gyár udvarán és a 
bábos korlát sem került szóba.

A javaslatban háromféle megoldási lehetőséget 
ajánlottunk, és a töredékeiben még meglévő eredeti 
szoborcsoport restaurálását, és/vagy múzeumi, eset
leg gyári megőrzését.

A leírtak szerint: „a teljes homlokzat és az udvari 
homlokzat kerámiadíszeinek restaurálása 16 millió 
forint’’ (lett volna).

Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal a javas
lathoz áldását adta, azzal a feltétellel, hogy az udvari 
elemek zsűrizett átvétele után lehet csak hozzáfogni 
az utcai homlokzat restaurálásához. Végül ebből sem 
lett semmi.

Ma már „működik" a Vasváry-ház.
Most pedig azt olvashattam: „eltűnt” , „ellopták”, 

„leverték”, „újra hasznosították” stb.
Elgondolkodtam, elővettem a régi fotókat.
1. Ezeknek a terrakotta elemeknek jó része 

szétfagyott, így hozzáértő, szakszerű bontással is 
csak kevés kerülhetett volna vissza a helyére, bár
mennyire is épnek látszottak mozdítatlanul.

2. A bontást-visszaépítést az is kérdésessé teheti, 
hogy eredetileg milyen anyaggal építették össze a 
kerámiaelemeket. Ha cementtel, az bizony megne
hezíti vagy ellehetetleníti a munkát.

3. Magam körömszakadtig ragaszkodom egy 
műtárgy minden eredeti töredékének vissza
építéséhez, megtartásához (és ezért sem a gyáriak, 
sem a megbízók nem szoktak nagyon szeretni), de ez 
általában rettenetesen sok pénzbe és időbe kerül. 
Néha az is előfordul, hogy nem járok teljes sikerrel, 
ebben az esetben a Pécs Planetben elhelyezett 
„felújított” darabok valószínűen jól jártak, védett helyre 
kerültek.

4. Természetesen kérdés marad -  hová lett a 
többi terrakotta? Mennyi vált „hulladékká”, mennyit 
oroztak el és kik? És egyáltalán egy őrzött telepről 
hogyan lehet bármit is elszállítani?

Számomra az is nagy kérdés, miért most, 2002- 
ben válik újsághírré egy évekkel korábbi történet?

5. Ma inkább azt kérdezném:
•  Milyen „tulajdonos” az, aki éveken át hagyja 

egy védett szoborcsoport pusztulását, töredékeinek 
nem megfelelő tárolását? (így majd még lemásolni 
sem lehet.)

•  Kinek gondja a Zsolnay-szobor állapota, med
dig kívánják elnézni egy-egy töredék lehullását?

•  2003 Zsolnay Vilmos-évforduló! 
Mauzóleumának állapota meddig marad így, ki tehet 
érdemben helyreállítása ügyében? (A város mégis
csak neki köszönheti korábbi hírét-nevét.)

•  Tudják-e a városlakók, a tisztelt polgárok, hogy 
a több megbecsülésre érdemes balokányligeti Városi 
Fürdőt (bedeszkázott eozin bejáratával) a nehéz sor
ból önerővel felemelkedett és tekintélyes elődjük, 
nevezetesen Engel Adolf (1820-1903) ajándékozta 
volt szülővárosának?

Csáki Klára (Pécs)

Echo az Andrássy úton
Május 22-én az Echo és szerkesztősége a budapesti írók Könyvesboltjában találkozott fővárosi olvasóival.
A délutáni, barátságos hangulatú beszélgetés résztvevőinek sorában a magyar irodalmi és művészeti élet 
jelentős alakjai is megjelentek, Esterházy Péter mellett a fuvolaművész Gyöngyössy Zoltán, a grafikai desig- 
ner Czakó Zsolt, festők, szobrászok, színházi emberek töltötték meg a boltot. A találkozón az Echo főszer
kesztője bemutatta a lapot, áttekintette működésének négy esztendejét és szólt a közeljövő terveiről.

A vitában a résztvevők érintették a művészetek és a műveltség mibenlétének, a „vidéki” kultúra működé
sének problémáit és nagy elismeréssel fogadták a lapnak azt a törekvését, amelynek nyomán az ideálok, a 
realitások, a hagyomány, erkölcsi megfontolás és alkotás rétegzettségében kívánja felmutatni Pécs művészeti 
életét.

A tájékoztatásból kitetszett, hogy az Echo megnyilvánulásainak nagyobb része visszatekintő értékelés, 
eseményrögzítés, és csak kisebb hányada tartozik az eligazító értékű vagy programalkotó gesztusok közé, 
amelyeknek hatékonyságáról egyébként már csak azért sem lehetünk meggyőződve, mert a „helyi magas 
kultúra” közegében jelenlétének nyomát nem volt módja a lapnak tudományos módszerekkel kutatni.

A szerkesztőség részéről megszólaló Balogh Róbert, Cseri László, Harnóczy Örs és Koszits Attila azok
nak a rovatoknak a munkájáról beszéltek, amelyeknek alakításában szerepük van. A másfél órás együttlét 
alkalmat adott a lap munkatársainak arra, hogy a főváros meghatározó irodalmi találkozóhelyén Pécs 
kultúrájának számukra legfontosabb problémáiról szóljanak.
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