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Ki mit tud?

HONORÉ DAUMIER: DON QUIJOTE

Van, aki készít mérleget és mér vele, van, aki nem. 
Van, aki minden eseményt-történést élményszámba 
vesz, van, aki mellett észrevétlenül szaladnak el az 
élet kiismerhetetlen gazdagságába csomagolt percek. 
Van, aki a mérleg egyik serpenyőjébe betesz minden 
kacatot, hogy a másikban lévő ellensúlyt, az időt 
megemelje, van, akinek csupán egy-két tételt kell 
elhelyezni benne, hogy az egyensúly létrejöjjön.
Van, akinek nincs is mértéke, mérlege és nem látja 
szükségét a mérlegelésnek.

Súlynak tekinti magát is, tehernek vagy balansz- 
nak, és valamely végtelen kapacitású értékelés 
bekövetkeztének hitében magára nézve méltatlannak 
tekint bármiféle méricskélést, minősítést. Nem alakít 
ki magában készségeket ilyesmire. Nem fogalmazza 
ítéletbe, ami történik vele, nem határoz meg hozzá 
közel és távol álló jelenségeket, hagyja, hogy történ
jék az élete. Mérjenek mások vele, használják csak, 
ő nem fog ellenállni. Bizalmát a nálánál magasabb 
rendű szervezetekbe veti, és alig hiszi, hogy hivatala 
több volna, mint az „éppen adott" elfogadása. Ritkán 
veszi észre ezért, hogy az élet „történéseiben” 
véletlen és szervezett sűrűsödési pontok vannak, 
amelyekből gondolati műveletekkel felvázolhatóak 
a további történések laza körvonalai. Részvételét -  ha 
van ilyen -  a közügyekben és a kultúra mozgásaiban 
sodródásszerű, jól kiérdemelt kisebbségi érzések 
kísérik, amiket lehetetlenség eltüntetni. Ahhoz ugyanis 
irányt kellene választania, valami mellett ki kellene áll
nia, a választott pozíciót meg kellene védenie. Mindez 
azonban éppen azt a személyes és hangsúlyos „ént” 
követeli, amit alapvetően nem szeret, amelynek ere
jében alapvetően nem is hisz. Sodrásokban sodródik 
tehát és ezenközben ha észre is veszi, hogy az efféle 
mozgásokat is előidézi valami, nemigen tud mit kez
deni felismerésével. Avval sem, hogy a kezdetben 
megfoghatatlan mozgásformáknak is vannak vissza
térő, jellemző elemei. Még irányuk is. Nem veheti 
észre (mert nem mérlegel, nem határoz meg, nem 
ítél), hogy statisztikai jellegű (sűrűségű) sehova nem 
tartozása egyszerre látszat és súlyos következmé
nyekkel fenyegető társadalomtechnikai termék is.

Finom és bonyolult gondolatoknak ítéli mind
azokat, amelyek a fentiekről megállapítanak valamit, 
a gondolkodás „szakkérdéseiben” ezért nem kíván 
megnyilatkozni, ezt a szerepet átadja másoknak. 
Mindenről lemond tehát, mindent átad másoknak.
A szakembereknek. Miközben persze az is igaz, hogy 
mesterséggé vált az élet társadalmi méretű 
szervezésének a tudománya, ami már nem is igen tud 
mit kezdeni a naiv igazságérzet, egyensúlyvágy, 
szépérzék kifejeződéseivel. Közvélemény-kutatási 
tényezővé, statisztikai alapponttá vált a véleménye. 
Mint minden megszámlálható dologgal, evvel is 
egyszerű, meg bonyolult műveleteket lehet végezni. 
Mindig akadnak célok, amelyeknek érdekében szük
séges efféle műveleteket végrehajtani.

Az ECHO-féle próbálkozásoknak nincs más célja, 
mint megszólítani, valahogy kibillenteni az 
ítéletalkotásra képes, ámde arra bátortalan „utast” 
abból az érthető meggyőződéséből, hogy nincs köze 
mindahhoz, amit kulturális történéseknek nevezünk.
A lap mindig is nyílt vitákat szeretett volna a csapszé
ki sunnyogás helyett, szerette volna valamiképpen 
ráerőltetni közönségére a nyilvánosság előtt folytatott 
véleménycserék szépséggel teli felelősségét.

Szerette volna, ha környezetében átélhetővé válik 
a nekünk drámainak tetsző helyzet. Aminek a sum
mája körülbelül az, hogy amint a kultúrában elhomá
lyosodik a rendkívüli teljesítmény, az erőfeszítés, a 
nagy felfedezés tisztelete, a megismételhetetlenség 
iránti természetes alázat, ahol szolgáltatássá válik a 
mindenkori fogyasztás piaci eszközökkel kialakított 
divattrendjeiben a művészet maga, ott a „vevő diktál” 
típusú érvelések komoly veszéllyel járnak a felfedező 
kockáztatásokra nézve. A példaadó erkölcsi döntések
re és a magukat minden körülmények között vállaló, 
soha nem megfutamodó és megalkuvó személyi
ségekre nézve is. Azokra, akik példájuk erejének 
hitében nem alkalmazkodnak, hanem megkövetelik 
az alkalmazkodást.

Ez a magatartás azonban gyanúsan nem átlagos, 
így a középszerűség felé rendeződő tömegtársada
lom készségét ezeknek a személyiségeknek az elfo
gadására -  éppen önmaga érdekében -  segíteni kel
lene. Mivel? A különös, új, felelős kísérleteken, 
elemzéseken, felfedezéseken, technikákon alapuló 
teljesítmények -  nyilvánvalóan vitatható emberi gesz
tusok -  megvitatásával. A vita alapja azonban csak 
a tény lehet. A tények megmutatása után. Amihez 
helyre, alkalomra is szükség van. A szabadság 
megszerzése után. Ezek a folyamatok is a demokrá
ciához tartoznak.

És ne füllentsünk magunknak avval kapcsolatban 
sem, hogy a szellemnek és az anyagnak örök átvál
tozásai között megszűntek volna titokzatosnak lenni 
a dolgok. A tudomány és a művészetek is az 
ismeretlen felfedezésére és kifejezésére szegődtek. 
Mindkettőhöz kellenek szerszámok, szabályok és 
rendkívüli erejű személyes képzelőerő. Amint a 
tudomány értelmetlenné válik, ha nem megismerni 
kíván, úgy lesz értelmetlen a művészet is, ha nem 
képes a már meglévőt még tökéletesebben közve
títeni, a nem létezőnek alakot adni, a lélekállapotokat, 
előérzeteket és a gondolkodás, az érzelmek rendsze
réről alkotott feltételezéseket érzékelhető formába 
hozni. Ha csupán díszítő sorminta kíván lenni az élet 
nyers fonalaiból szőtt kárpiton.

Távolról nézve legalább kétirányúnak látszó 
folyamatra, polarizálódásra figyelhetünk fel. Kicsiny 
létszámú, de szellemes szubkultúrák, néha szélső
ségesnek tetsző bátor gerillacsapatok és a piaci 
természetű kultúrafogyasztás jóleső, de azonnal 
fogyasztható látszataiba menekülő-merülő sodródók 
képezik az ellentétpárt. A progresszív szubkultúráknak 
sokkal nagyobb probléma, téma, megemészteni való 
feladat a középszerűség és gépies fogyasztás, a 
klisék tömege, mint az önfeledt alámerülés kábulatát 
keresők számára a demisztifikálás és kritikai 
értékelés, vagyis a másik pólus. És ők vannak 
többen. A világcivilizáció őket találta szíven. Akik 
folyamatos garanciát arra kérnek, követelnek, hogy 
a gondos technikákkal hihetetlen megújulásokra 
képes „trendy” valóban rendelkezésükre álljon. Ahol 
a kreativitás minőségét a klisék elsajátításának 
tökéletessége szerint mérik, vagy ahol a tudatlanság, 
tájékozatlanság, vagyis az ellenállás feltételeinek 
hiánya miatt bármit meg lehet tenni. Ezért nem 
közömbös, hogy mit és miért cselekszik az, akire a 
bátortalanok, a sodródók rábízták a gondolkodással 
járó terheket. ^
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Az 1997-ben megjelent a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről szóló törvény, amely többek között a régé
szettel kapcsolatos ügyekben is illetékes hatóság felállításáról rendelkezett. Az azóta eltelt időben a több szervezeti átalaku
láson is átment hatóság és a régészek között az ország egyes helyein komoly súrlódások keletkeztek, s ez alól Pécs sem ki
vétel. Kiderült, hogy az ásatást végző intézmények és szakemberek, valamint az örökség védelméért felelős hatóság és annak 
szakmai munkatársai elképzelései és szemlélete nem mindig azonos, s érdekeik több ponton is ütköznek. A hatóság a jogsza
bályok betartatása mellett érvel és a kulturális örökség érdekére hivatkozik. A múzeumok régészei ugyanakkor elhibázottnak 
tartják a jogszabályokat, s gyakran elégedetlenek a régészeti felügyelők múzeumi gyakorlatával.

C S E R I  L Á S Z L Ó

A kilenc ezrelék feltornászása

A rendszerváltás utáni időkben beindult gazdasági 
fejlődés, a beruházási kedv növekedése komoly 
veszélyt jelent a régészeti lelőhelyekre. Ezek 
megóvása érdekében törvényi rendelkezés született, 
mely a lelőhelyek háborítatlanul hagyását szorgal
mazza, s csak az elkerülhetetlen esetekben járul 
hozzá a bolygatáshoz, ami csak szakmai normák 
szerint lefolytatott feltárás formájában történhet. E 
szabályozásnak köszönhetően ma szinte kizárólag 
azokon a területeken folynak régészeti feltárások, 
ahol valamilyen beruházás történik: a régmúlt 
történelem megismeréséből így elsősorban a városok 
profitálnak, jelesül persze azok, ami alatt a korábbi 
időkben létesült települések rejtőzködnek.
Ilyen város Pécs is. Az ásatások terén ennek ellenére 
nem Baranya vezet a dél-dunántúli régióban, mert 
nemcsak a városi ingatlan-beruházási kedv ered
ményez a kutatás számára előnyösnek mondható 
állapotokat, hanem az útépítés is. Márpedig Somogy 
megyében valamilyen ok miatt lényegesen több út 
épült ez idáig mint Baranyában, s még Tolna

megyében is komoly, nagy felületű feltárásokat ered
ményezett a szekszárdi Duna-híd rávezető útjának 
építése. Az országban ugyanis másfél kilo
méterenként fekszenek régészeti lelőhelyek, mondja 
Kárpáti Gábor, a Janus Pannonius Múzeum régészeti 
osztályának vezetője, ami tehát nem feltétlenül 
kötődnek a mai településekhez, bár az sem véletlen, 
hogy egy-egy város pont oda épült, ahol most fekszik. 
Ezek a területek általában a kedvező földrajzi 
adottságuk miatt minden korban letelepülésre csábí
tották az embereket. Baranyának komoly lehetőségei 
lesznek régészeti szempontból, ha itt is elindul az 
útépítés, addig pedig maradnak a beruházások adta 
lehetőségek, amelyek Pécsett nem lebecsülendő 
nagyságrendűek.

A törvény szerint a beruházási összegből a 
feltárásra legalább kilenc ezreléket kell előirányozni, 
ami többnyire nem elég, de a beruházóval az esetek 
többségében meg lehet egyezni. A Ciszterci rend 
Nagy Lajos Gimnázium udvarán jelenleg is folyó 
beruházás kilenc ezreléke például 1,4 millió forint, de 
ez nyilvánvalóan kevés a feltárásra, hiszen találtak itt 
száztíz sírt és két temetőkápolnát, s az előirányzott 
költségeket így várhatóan egymillióval túllépik.

Keresik a megoldást, közösen pályáznak többlet
pénzre a tulajdonos ciszterci renddel, amely korábban 
nem kalkulált a feltárás költségével. Arra persze már 
nem lesz pénz, hogy a feltárt anyagot a helyszínen 
bemutathassák, mert ahhoz tízmilliók kellenének, 
pedig ez a terület a világörökség újabb részét jelent
hetné. Ugyanakkor nem csupán pénzhiányról van 
szó, mert a gimnázium mielőbb sportpályát szeretne 
birtokba venni, sportolni pedig egy világörökségi 
bemutatóhelyen nem könnyű.

A helyszíni bemutatás egyébként is nehézkes 
tortúra, mert amíg az autópálya esetében a nyom
vonal-módosítás megoldást kínál, addig egy épület 
tervmódosítására és az azzal járó térveszteségre tett 
javaslat ritkán arat sikert a beruházók körében. Egyes 
esetekben a folyó munkát le is lehet állítani, s ebben 
elvileg, hangsúlyozza Kárpáti, segítséget nyújt 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH), mint 
hatóság, de dr. Virágos Gábor régészeti vezető 
felügyelő a megyei múzeum régészének véleménye 
szerint nem buzgó együttműködő. Egy általa félresi
kerültnek tartott törvény értelmében pedig, ha a lelet 
nem régészetiig már ismert lelőhelyen bukkan elő, 
akkor a múzeum saját költségén végezheti el a feltáró
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munkát. Nyilvántartott lelőhelyen a beruházó elvileg 
finanszírozza a feltárást, de tekintettel arra, hogy 
gyakran 2-3 méter mélyre kell a régészeknek leás
niuk, tevékenységük nem sokban különbözik attól a 
munkától, mintha ők ásnák ki az alapokat az épület 
számára. így mindkét esetben elkelne a segítség, 
amely a kivitelezőt rábírja az együttműködésre.

Az elavult kiállítás

Mielőtt még beletemetkeznénk a múzeum és a 
régészeti felügyelet közt kialakult ellentét részleteibe, 
meg kell említeni, hogy a kiásott régészeti leletek rak
tárba kerülnek, de a több mint háromszázezer eddig 
beleltározott tárgynak alig egy százaléka látható 
csupán az állandó kiállításon. Ez a szám önmagában 
nem kevés, mondja Kárpáti Gábor, a gond az, hogy 
1968 óta nem cserélődött az anyag, mert nincs rá 
pénz. Pontosabban: egyetlen tárgy került az elavult 
kiállítási anyagba, az is 28 éve már, a Marcus 
Aurelius-fej. Ennek pedig az volt az előzménye, hogy 
a kiállítás középkori részét föl kellett számolni, fölál
dozva egy egész termet egyetlen tárgynak, ami 
elegáns ugyan, de a jelen körülmények között luxus
nak tűnik. így a középkor, panaszolja a régész, 
egyelőre nincs bemutatva. A hatalmas anyagot 
egyébként három restaurátornak kellene feldolgoznia, 
de csak a Nagy Lajos Gimnázium udvarán fellelt 
üveganyag feldolgozásához egy év szükségeltetik, 
és akkor még nem szóltunk a többi ásatásról: akad
nak a múzeumban harmincéves restanciák is.

A hivatal átalakulásának 
bonyodalmai

A múzeum és a KÖH között kialakuló ellentétek okai 
abban a struktúrában rejlenek, amely néhány éve jött 
létre a régészettel foglalatoskodó hivatali szférában. 
1997-ben életbe lépett a kulturális javak védelméről 
és a muzeális intézményekről szóló törvény, amely 
ezen a területen első ízben szabályozta az ilyen jel
legű tevékenységeket. Ezt követően alakult meg a 
Kulturális Örökség Igazgatósága (KŐI), amely 
megkapta a régészettel összefüggő hatósági 
jogköröket. Ilyen típusú intézmény korábban nem volt, 
szakhatósági ügyekben addig a múzeumok jártak el, 
magát a régészeti feltárást pedig a mindenekfelett 
működő, a legkiválóbb szakembereket tömörítő 
Ásatási Bizottság engedélyezte Magyarországon. 
2000-ben felálltak a KŐI területi kirendeltségei is, de 
a 2001. évi LXIV. törvény integrált örökségvédelmet 
hozott létre, melynek értelmében az Országos 
Műemlékvédelmi Hivatal és a Kulturális Örökség 
Igazgatósága Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
néven, mint jogutód kezdte meg tevékenységét. 
Hatáskörébe tartozik a műemlékvédelemmel, 
a régészeti örökség védelmével illetve a műtárgy- 
védelemmel kapcsolatos hatósági, szakhatósági, 
tudományos és egyéb közszolgálati feladatok 
ellátása. A KÖH bonyolult belső szerkezettel bír.
Öt igazgatóságból áll, közülük jelen esetben kettő 
érdekes igazán: a Hatósági és a Felügyeleti 
Igazgatóság. A hatóságinak kilenc regionális irodája 
működik az ország területén, az egyik a pécsi.
A Felügyeleti Igazgatóságnak nincsenek regionális 
szervei, de a felügyeleti munkát a hatóság régióihoz 
igazodva régészeti vezető felügyelők (a dél-dunántúli 
régióban dr. Virágos Gábor) irányításával szervezik.

A problémák már a KÖH létrehozásakor 
elkezdődtek, mondja a vezető felügyelő. Az 1990-es 
években a beruházások rohamléptékű szaporodásá
val és az ezekkel szükségszerűen együtt járó

A  M arcus A ure lius-fe j 
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régészeti feltárások számának gyarapodásával 
a múzeumok és az ásatási bizottság sem tudott már 
lépést tartani. (Feltárási engedélyt egyébként 
Magyarországon a csak erre feljogosított intézmények 
kaphatnak: ezek a megyei múzeumok, egyes városi 
múzeumok, valamint olyan országos intézmények, 
mint a Nemzeti Múzeum, az MTA Régészeti Intézete, 
az örökségvédelmi szervek /Műemlékvédelmi Hivatal, 
KÖH/ és a régészeti tanszékkel bíró egyetemek.) Az 
olykor milliárdos nagyságrendet is elérő beruházások 
során elvégzett ásatások nem kevés problémát vetet
tek föl, mégsem volt semmiféle olyan szakmai alapú 
közigazgatási fórum, ahová akár a beruházó, akár 
a feltáró intézmény fordulhatott volna, a KŐI létre
hozása ezért mindenképpen indokolt volt. Érthető 
tehát, ismeri el dr. Virágos Gábor -  aki egyébként 
maga is gyakorlott régész - ,  hogy a kollégák számára 
szokatlannak tűnt az új struktúra, hiszen évtizedekig 
nagyfokú szabadságot élveztek, most pedig engedé
lyezési procedúra és ellenőrzések nehezítik az 
életüket. Tudomásul kell azonban venni, hogy a 
korábbi szokásjoggal ellentétben ma már nem lehet 
például egy évre visszamenőleg kiadni az ásatási 
engedélyt, mert egy közigazgatási szerv ilyet egysze
rűen nem tehet meg. A KÖl-t, majd ennek regionális 
kirendeltségeit, melyek még közelebb vitték és 
közvetlenül is érzékelhetővé tették az új szabályok 
szigorát, ezért nem fogadta osztatlan lelkesedés a 
helyi szakembergárda részéről. A KÖl-ben a kirendelt
ségek nem voltak önállóak, itt csak az ügyek 
előkészítése és a végrehajtás ellenőrzése történt, 
a döntést a budapesti központban hozták. A KÖH 
regionális irodáinak létrehozásával minden helyben 
történik, de az Ásatási Bizottság továbbra is meg
maradt országos szakmai tanácsadó szervezetként: 
ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy de jure csökkent, de 
facto azonban nem csökkent a súlya. Véleményét a 
felügyelet messzemenően figyelembe veszi, ami

nagyban emeli a hivatal döntéshozatalának szakmai 
elfogadottságát. A bizottság feladata pedig nem 
csekély, ha figyelembe vesszük, hogy idén csak 
a pécsi régióból eddig hatvan ásatási engedélyt 
véleményeztek, s az év végéig ez a szám elérheti 
a százat, országos szinten pedig lehet vagy ezer ügy, 
melyek sorsáról a kéthetenként tartott üléseken 
döntenek.

Lelőhelyek: jönnek a régészek

A hatósági szervezet felállásával kialakult új helyzet 
megyénként eltérő megítélés alá esik a múzeumok 
részéről. Dél-Dunántúlon háromféle viszony alakult ki: 
a somogyiak a lehető legharmonikusabb kapcsolatot 
teremtettek a hivatallal, Tolnában már akadtak kisebb 
súrlódások néhány üggyel kapcsolatban, Baranyában 
pedig rendkívül feszült a hangulat: a felügyelet a 
múzeumot, a múzeum pedig a vezető felügyelőt tartja 
a feladatok maradéktalan végrehajtására alkalmat
lannak. Pedig régészeti szempontból jelenleg nem is 
a pécsi a legjelentősebb a három múzeum közül, 
mondja dr. Virágos Gábor. Somogybán rendkívüli 
mértékben megnövekedtek a régészeti feladatok az
által, hogy ott épül az M7-es autópálya és elkészült 
a Kaposvárt elkerülő út is, s ennek megfelelően 
lényegesen több régész is tevékenykedik. Míg 
Baranyában ma mindössze három régész van, 
Somogybán kilenc, és az MTA Régészeti Intézetétől 
is dolgoznak a megyében szerződéssel. A lényegesen 
kisebb, bár lelőhelyei számát tekintve Baranyához 
hasonló Tolnában is többen tevékenykednek: Pakson 
kettő, a megyei múzeumban pedig három régész dol
gozik. A baranyai múzeum régészeti osztályán 
néhány éve még hat szakemberből három különböző 
okok miatt távozott, ami szakmai szempontból 
nehezen védhető, mondja a felügyelő. A maradék -
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háromból viszont mindössze egy hivatott a római kor
ral foglalkozni, de neki sem ez volt az eredeti szak
területe. Ugyanakkor köztudott, hogy itt fekszik alat
tunk egy római város, egy hatalmas temető, s az 
ókeresztény síremlékek a világörökség részévé is 
váltak. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy augusztus 
elsejével még egy római koros régészt alkalmaz az 
intézmény, többet azonban a beszabályozott keretek 
egyelőre nem tesznek lehetővé.

A feltáró és az engedélyező intézmények 
régészei közötti nézetkülönbségnek az is oka, hogy a 
koronként változó régészeti célkitűzések tekintetében 
nem azonosak az elképzelések. A régészek célja 
általában a kiásás, míg a hatóság sokkal inkább az 
1992-es, Vallettában aláírt Európai Egyezményben is 
lefektetett elveknek megfelelően „gazdálkodni” igyek
szik a régészeti örökség elemeivel. Ezt az európai 
nézetet egyébként mind az 1997-es, mind a 2001-es 
törvény alapvetésként kezelte, s a jogszabályokat 
ennek megfelelően alkották meg. A régészeti örökség 
védelméről rendelkező szabályozás többek között 
kimondja, hogy a régészeti örökség elemeit lehetőleg 
eredeti helyükön, eredeti összefüggéseikben kell 
megőrizni, hogy ebből a múltunkat őrző véges meny- 
nyiségű forrásból maradjon valami a jövő generációk 
számára is. Az ötven évvel ezelőtt feltárt lelőhelyeken 
rengeteg dolog megsemmisült, érvel dr. Virágos 
Gábor, hiszen annak a kornak a technikája, régészeti 
szemlélete és követelményrendszere nem tette 
lehetővé megmentésüket. Ez azt is jelenti, hogy újabb 
ötven év múlva a mai feltárásaink a sokkal fejlettebb 
technika, a rétegben történő bontás és a részletesebb 
dokumentálás ellenére is feltehetően elmaradottnak 
és sok szempontból károsnak fognak számítani. 
Miután a hivatal feladata a lelőhelyek megvédése, 
vonja le a következtetést dr. Virágos Gábor, ezeket 
nemcsak a beruházások okozta megsemmisüléstől, 
hanem sokszor saját kollégáiktól, a régészektől is 
„óvni” kell.

É R T É K Ő R Z Ő

Három a magyar ásatás

A mindenkori jogszabályok -  s tegyük hozzá, a logika 
is -  az ásatásokat három kategóriába sorolják: van 
megelőző feltárás, leletmentés és a tudományos 
kutatás részét képező tervezett kutatás. Utóbbira alig 
akad példa, hisz kevés forrás áll rendelkezésre, az 
anyagilag vagy szakmailag nem kellően megalapozott 
projektek pedig egyre kevésbé kívánatosak.
Megelőző feltárás akkor történik, ha egy beruházó 
építési szándékával egy olyan területet kíván meg
bolygatni, amely a régészeti nyilvántartásban mint fel
tehetően értékeket magában rejtő földdarab szerepel, 
de a beruházás máshol nem valósítható meg, vagy az 
aránytalanul megnövelné a költségeket. A leletmentés 
ettől abban különbözik, hogy itt olyan területről van 
szó, amely nem szerepelt a nyilvántartásban; ilyenkor 
tehát az építkezés, szántás, vagy egyéb tevékenység 
következtében a földből váratlanul előkerülő leletek 
mentése történik. A kettőt azért szükséges megkülön
böztetni, mert az első esetében a feltárást a hivatal 
rendeli el és engedélyezi, költségeit pedig a törvény 
előírása szerint teljes egészében a beruházó köteles 
fizetni. A mindig emlegetett minimum kilenc ezrelék 
csak a beruházás kalkulációját segítő előirányzat, a 
gyakorlatban előfordulhat, hogy a feltáráshoz ennek 
csupán töredékére, vagy éppen többszörösére van 
szükség. A leletmentést azonban nem a beruházó 
állja, hisz ő a munkát annak tudatában kezdte meg, 
hogy ott nem kell feltárással számolnia. A feltárás 
ilyenkor állami feladat, amelyet a megyei múzeumon 
keresztül a fenntartó megyei önkormányzat kénytelen 
állni. Ez a tevékenység engedélyhez nem, csak beje
lentési kötelezettséghez kötött. Mindebből látható, 
hangsúlyozza a felügyelő, hogy a megyei múzeumok
nak nem érdeke leletmentést végezni, sokkal inkább 
az viszont a megelőző feltárás, amely az intézmények 
egyetlen komolyabb bevételi forrása is. Amíg az új

törvény megszületése óta a leletmentés szinte nem 
létező tevékenységgé vált -  noha feltehetően hasonló 
számú bejelentés érkezik, mint azt megelőzően - , 
addig a múzeum szorgalmazza a megelőző feltárások 
szaporítását. Ez azonban voltaképpen ellentétes a 
törvény szellemével, amely a régészeti örökség 
védelmét lehetőleg a megőrzésben képzeli el, nem 
pedig annak kiásását szorgalmazza. A régészek 
kapacitása amúgy is véges, s a szakmailag nem 
megfelelően kivitelezett kutatás, a szükséges precíz 
dokumentálás elmaradása, a leletek feldolgozatlansá- 
ga, vagy a kutatási eredmények közöletlensége 
esetén a drága pénzen végzett feltárás nem sokban 
különbözik attól, mintha markolóval emelték volna ki a 
lelőhelyet -  utólag egyik esetben sem tudunk semmit 
az eredeti összefüggésekről.

Két példa

A püspökség egy optikai kábelt kívánt a püspöki 
palotától a Hunyadi úti iskolaépületéhez elvezetni, 
amihez elvi állásfoglalást kértek a KÖH-től. A KÖH 
azonban nem támogatta az ötletet, mivel a 
beruházással Pécs régészetileg legfrekventáltabb, 
régészetileg is védett részét, a középkori és törökkori 
várat és várost, a városfalat és a késő római temető 
területét érintették volna. Dr. Virágos Gábor 
véleménye szerint a beruházás össztársadalmi jelen
tősége (tekintettel arra, hogy a kábel léte tulajdonkép
pen egyházi belügy) nem állt arányban a lelőhelyeken 
várható bolygatás mértékével. Bár a kábelfektetéssel 
együtt járó feltárás a város figyelemre méltó területén 
felkeltette a régészek érdeklődését is, nem került sor 
megelőző feltárásra.
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A Jókai tér 11. régészeti szempontból szintén 
külön miniszteri rendeletben is védett ingatlan, mely
nek területén kizárólag hatósági engedéllyel lehet 
csak feltárást végezni. Az engedélyt a múzeumnak 
még a KŐI időszakában meg kellett volna kérnie, ezt 
azonban elmulasztották. A múzeum azzal érvel, hogy 
az eddig beépített területen nem volt régészeti jelen
ség, ezért egyáltalán nem végeztek ásatást, tehát 
szabálysértés sem történt. A felügyelő szerint viszont 
az építkezés során nyújtott régészeti szakfelügyelet is 
csak a megelőző feltárás része lehet (hisz előre senki 
nem tudhatta, hogy az adott területen épp nem lesz 
objektum), így feltárási munkálatnak számít. Eddig 
ugyan nem találtak semmit a területen (bár még vár
ható egy török dzsámi előkerülése), tehát a lelőhely
ben nem esett kár, ám a törvény szerint, ha valaki 
engedély nélkül végez régészeti feltárást, azt örök
ségvédelmi bírsággal kell sújtani. Az ügyben a hivatal 
hatósági igazgatósága hivatott meghozni a döntést.

A múzeum hiányosságai

A régészeti osztálynak súlyos elmaradásai vannak 
a dokumentációk leadása terén, állítja a felügyelő. 
Pedig a jogszabályok világosan előírják, hogy egy 
éven belül az ásatás teljes dokumentációját le kell 
adni. Ennek részben épp az a célja, hogy kontrollálni 
lehessen, melyik régész van annyira leterhelve, 
hogy újabb kutatás megkezdése már a korábbiak 
feldolgozásának rovására megy. 1999 óta a kiadott 
feltárási engedélyek számához képest Baranyából 
alig érkeztek be dokumentációk; az elmaradás tízes 
nagyságrendű, s nincsenek publikációk sem, így 
a már megsemmisült lelőhelyek nem válhattak köz-

A hazai muzeális intézmények alkalmazottainak létszáma 
Az 1999. és 2000. év adatainak összehasonlítása

szakterület, szakmuzeológusok 1999 2000 fő
geológus, geográfus 25 26 + 1
botanikus 30 28 - 2
zoológus 45 47 + 2
antropológus 7 7 0
régész 219 199 -2 0
történész 190 200 + 10
numizmata 14 12 - 2
néprajzos 155 177 + 22
művészettörténész 203 182 -2 1
irodalomtörténész 35 38 + 3
agrártörténész 12 6 - 6
ipar-, technikatörténész 79 73 - 6
egyéb szaktörténész 24 15 - 9
egyéb tudományos alkalmazott 116 106 -1 0
könyvtáros 130 135 + 5
összesen 1 284 1 251 -3 3

műtárgyvédelmi alkalmazott összesen 372 371 - 1
gyűjteményi alkalmazott összesen 395 413 + 18
közművelődési alkalmazott összesen 311 315 + 4
működtetési alkalmazott összesen 3 498 3 457 -4 1
összes alkalmazott 6 045 5 931 -114

Ó keresztény m auzóleum : a rekonstruá lt kápo lna.

Le le tm entés a C iszte rc i rend 
Nagy Lajos G im názium  udvarában.

kinccsé. Márpedig a dokumentáció az egyetlen, ami 
egy lelőhelyből megmarad, hiszen az a régészeti 
feltárás során is megsemmisül. Dr. Virágos Gábor 
véleménye szerint a múzeum a három régésszel nem 
tudta megfelelően ellátni a megnövekedett feladato
kat. Megoldás lehet, hogy bár az ásatásra vonatkozó 
alapszerződést a törvény értelmében a beruházóval 
a területileg illetékes múzeumnak kell megkötnie, 
a feltáró munka kivitelezésére felkérhet más ásatási 
joggal bíró intézményt is, amennyiben neki már nincs 
megfelelő kapacitása. Ez persze a bevételek 
reményében nem áll érdekében a múzeumnak, és 
máig él az az archaikus szokásjog is, miszerint senki 
nem szeret külsősöket beengedni saját „vadász- 
területére”. A szakmai színvonal megőrzése 
érdekében azonban szükséges lesz kompromisz- 
szumokat kötni. Nem elegendő a lelőhelyeket kiásni. 
A törvény azt is előírja, hogy az ásatást 
tudományosan fel kell dolgozni, annak hiányában 
a munka befejezetlen. ■

Happy end
Két megbeszélésre is sor került szeptember 20-án Pécsett a KÖH, az Ásatási Bizottság és a múzeum képvise
lőinek részvételével. A Sopianae tér megtekintése után arra az állásfoglalásra jutottak, mondja dr. Fejérdy Ta
más, a KÖH Felügyeleti Igazgatóság vezetője, hogy a következő időszakra a feltárt részeket téliesítik, és az eh
hez szükséges kiegészítő munkálatokat elvégzik; mindez természetesen nem pótolja a megelőző feltárásokat. A 
másik megbeszélésen, amelyen a fenti intézmények mellett részt vett a múzeumot fenntartó megyei önkormány
zat képviselője is, megtárgyalták a múzeum feltárásainak körülményeit, és egységes álláspontra jutottak abban 
a tekintetben, hogy az Ásatási Bizottság által megkövetelt tartalmi és formai követelmények betartása mindegyik 
fél érdeke. Megállapították ugyanakkor, hogy a múzeum régészeti kapacitása bővítést igényel, ezt a várható au
tópálya-építés és a városi beruházások számának növekedése még inkább indokolttá teszik. Ugyanakkor min
denképpen szükségesnek látszik az, hogy a múzeum külső segítséget is igénybe vegyen. A nézetkülönbségek 
ellenére a megbeszélés részvevőinek alapvetően ugyanaz a szándéka — , vonta le a tanulságot dr. Fejérdy, — 
a kulturális örökség megőrzése és védelme.
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A születésnap apropóján
-  az egyesztendős Jókai tér és szellemi közege

Az alábbi sorok célja -  mint azt a cím is sejteti -  nem a tér egy elmaradt kritikájának megírása. A szülinap nem annyira a 
születésről szól, sokkal inkább az eltelt időszakról -  bár az elnevezés itt nem konzekvens. Az évfordulós számvetéstől nem 
várható el, hogy a le nem folytatott viták felelevenedjenek. A baj azonban éppen abban van, hogy az alkotás fogadtatásának 
emlékében oly sok a nem, a nemértés. Ez pedig olyan kérdéseket vet fel újra, amelyek régóta jelen vannak a város és az ország 
szellemi közéletében, és az éppen ezekkel való nemtörődés nagyon határozott irányba mutat: az alkotások sorsa -  jóké, és 
rosszaké egyaránt - , hogy támadásoknak legyenek kitéve egyfelől, és ingerült gesztusokkal megvédessenek másfelől. 
Semmivel sem több, és semmivel sem kevesebb. Értékei és értéktelenségei csak a támadás vagy a védelem eszközei. A vitában 
már rég nem szempont a szellem, és mivé lesz így a szellemi közélet, táplálék híján?

Néhány tény egymás mellett
A városban a közterek építészeti megfogal
mazásának, alakításának a háború utáni lendülete 
a nyolcvanas évek végén megtört. A lényegesen 
kisebb jelentőségű Ágoston tér mellett a Jókai tér 
az egyetlen, az utóbbi tíz évben felmutatható ilyen 
építészeti tett.

-  A legutóbbi tettek többsége (Színház tér, Aradi 
vértanúk útja, Ágoston tér) valamilyen módon az 
építész Dévényi Sándorhoz köthető, és a csak 
szóbeszédben, hírekben feltűnő újabb terv (Búza 
tér) építészeként ugyancsak őt emlegetik.

-  Azt is le kell szögezni, hogy a Dévényi által formált 
terek és utcák egy részének igénye valószínűleg 
meg sem fogalmazódott volna nélküle. Dévényi a 
város ilyen léptékű történéseinek elindítója is. Bár 
módszerei vita tárgyát képezik, eredményessége, 
és áldozatos hozzáállása elismert.

-> A Jókai tér az országos millenniumi emlékállítás 
jegyében készült, és részben ezáltal finanszírozott 
beruházás. Mint ilyen, az országban egyedülálló 
ötlet, ugyanakkor a műtől elváratik az évforduló 
megörökítése.

-■ Az Echo 2001/4-5. számában négy írásban is 
foglalkozik a térrel. Az írások közül egy oknyo
mozó, egy másik alapvetően a műhöz való viszony
nyal foglalkozik, a harmadik szemléz, és szemé
lyes viszonyáról vall, míg a negyedik a filozófia, 
az alkotástechnika, az alkotói etika és a 
művészetelmélet terén tesz kísérletet az 
elemzésre.

-  A lapszám szerkesztésekor megkerülhetetlennek 
bizonyult az oknyomozó írás. A városban -  főleg 
a „művésztársadalomban’', és a „műértők” között -  
a tér létrejöttének részben kiszivárogtatott 
körülményei táplálták azt a vak és vad ellen
ségeskedést, amelyeket bennük amúgy érthetetlen 
kérdések alapoztak meg. A legnépszerűbb 
támadási fogások a „Miért éppen a Pál Zoli?”, és 
a „Miért éppen a Jókai tér?” voltak.

i  A Jókai tér bárminemű átalakítása nem a város 
felvetése volt, hanem az alkotóké, mint ahogyan 
a szükséges kormánytámogatás előteremtése is 
éppen tettrekészségüknek köszönhető.
A kirekesztettségükre ily hiperérzékeny, támadólag 
fellépő, vagy éppen a háttérben a hangulatot szító 
művészegyedek számára a millenniumi pályázat
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lehetősége éppen úgy nyitva állt, mint Pálék előtt, 
azonban ilyen ötletekkel nem pályáztak és nem 
rukkoltak elő.

-■ A fenti szerepeket a botrányt kavart Cseri-Írás 
plasztikusan érzékeltette, és ezzel az eljárásban, 
elbírálásban igencsak firtatható szerepük mellett 
láttatta a szerzőknek a tér létrejöttében szerzett 
elvitathatatlan érdemeit is. A szerzők és a „mellet
tük állók" az írás ilyen egyensúlyát nem 
érzékelték. (Olyannyira, hogy közvetlen érintettek 
például az előbbiekről nem is hitték el, hogy az a 
Cseri-cikkben tényleg benne van!)

-■ Az Echo szerkesztésekor más szempont is 
felmerült, és érvényre jutott: ha már az oknyomozó 
írás a számban megjelenik, a lap számára is 
fontos, és a jóérzés is úgy kívánja, hogy több 
olyan írás legyen, mely a tér értékeivel, a művel 
foglalkozik.

-> Az Echo által a Művészetek Házában szervezett 
vitán nyilvánvalóvá vált, hogy az oknyomozó írás 
komoly indulatokat ébresztett, és mindenkit ez 
kötött le, mellette a reflektáló írások a jelenlévőket 
nem érdekelték, és az elemző írást gyakorlatilag 
nem is olvasták. (Például az építész sem.)

-  A tér születéséről egyébként több médium is 
tudósított, országosak is. Ezek többsége ünnepé
lyes hangvétellel méltatta az eredményt, és a 
leleményességet, hogy a millenniumi emlékállítás 
Pécsett városépítészeti értékké válhatott. A megje
lent cikkek némelyike meglehetősen pongyola volt, 
a szerzőséget sem tartotta tiszteletben, bántó 
hangsúly-eltolódásokat, téves információkat közölt.

-  A jelentős építészeti fórumok nem foglalkoztak 
érdemben a Jókai térrel, habár a köztéri szakmai 
produkciók állandó szereplői ezeknek a médi
umoknak.

-■ Az említett Echo-vitaesten a szokásosnál lényege
sen nagyobb érdeklődés mellett érdemi alkotás
technikai kérdésekről, elméleti, esztétikai prob
lémákról lényegében nem esett szó. A vitafórum 
a megvalósulás és a részvétel okán kialakult pozí
ciók stratégiai, indulatos és elkeseredett 
állóháborúja lett.
A teret az eltelt egy év és főleg a tél erőteljesen 
megviselte. A kisebb javítgatások ennek az időszak
nak állandó és már megszokott jelenségei lettek.
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-  Idén nyáron a tér megváltozott. A műre betelepült 
az élet. Az eredetileg tervezett lakhatóságon -  a 
teraszként működő lépcsőn és a vizes attrakción -  
túl a korábban elfojtott használati igény megjelent 
a tér szélein is. Mobil padok, és kihelyezett 
cserépedényekben növények soha nem látott 
mennyiségben lepték el a kőfelületet.

-■ A mű idén augusztus 20-án volt egyéves.

Az érintettség formái
1. A szülők
A faltól falig terjedő, járható szobor ideája Pál 
Zoltántól származik, ezt többé-kevésbé mindenki 
tudja, bár ez így nem kifejezetten deklarált. Néhányan 
azt is tudják, hogy ez a gondolat már régóta for
málódik benne, a millenniumi támogatás lehetősége 
éppen kapóra jött. A szerzők teamként szerepelnek, 
különböző formációkban. A hivatalos lista szerint 
három képzőművész neve a többiektől elkülönülve 
vezeti a listát: Pál Zoltán szobrász, Dévényi Sándor 
építész és Bencsik István szobrász. A sorrend 
érzékeltetni kívánja a szerepek súlyát. A lista második 
csoportjában a művészeti menedzselés levezetője 
(Komor István), a művészettörténeti konzulens, a 
szobrász és építész munkatársak szerepelnek. A nem 
hivatalos csatornákon azonban kicsit másként terjed 
a létrehozók hármas listája: Pál, Dévényi, Komor.

Pál szerepe mellett a Kossuth-díjas Dévényié is 
ismert. Dévényi a belváros építészeti jelenében az 
elmúlt évtizedekben elvitathatatlan érdemeket 
szerzett, és korábban foglalkozott már a Jókai tér 
építészeti kérdéseivel.

Bencsik Istvánról is sok mindent tudni: Kossuth- 
díjas ő is, az egyetemen a Művészeti Kar és a DLA- 
képzés meghatározó szobrász tanára. Ismertségére 
igazán nem panaszkodhatunk, de a Jókai térhez való 
bárminemű kötődése, az alkotásban való 
részvételéről tudható információk enyhén szólva 
zavarosak.

2. A támogatók
A szerzők ember feletti energiája is kevés lett volna, 
ha nem élvezik a város támogatását. A város és az 
alkotók céljait sikerült azonosra fogalmazni, a szerzők 
hoztak a városnak pénzt, így annak kevesebb 
ráfordítással elérhetővé vált az eredmény, végső 
soron maga is pénzhez jutott. Ráadásul a munka 
nehezét elvégezték helyette: kitalálták magát az 
elérendő célt, és az ahhoz vezető utat.

A zavaros szerepekről a Cseri-Írás képet adott. 
Azonban még azoknak sem volna szabad szem elől 
téveszteni, hogy a város kiállt az ügyért, a mű létrejöt
tében érdemei vannak, akik az eljárást és részleteit 
jogosan kritikával illetik.

3. A drukkerek
A városban jócskán akadtak drukkerek. Alapállásuk 
érthető és szimpatikus -  a városban egy ilyen formá
tumú ügy létrejöttét segíteni, támogatni kell. A furcsa 
az, hogy az érzelmi elkötelezettség olyan mértékben 
elvette ítélőképességüket, hogy közülük nemigen tette 
tanúbizonyságát bárki is, hogy a mű tényleges 
megértése fontos volna a számára. Ez a drukker
elkötelezettség fanatikus katonákká tette őket, akik
ben a térrel kapcsolatos bármilyen bírálat, vagy 
kérdés mechanizmusokat indít el. A mechanizmus 
célja, hogy a kérdező, támadó kritikusokat mérlegelés 
nélkül ünneprontóknak, fanyalgóknak, a kérdezést, 
kritizálást pedig méltatlan eszköznek tüntesse fel.

4. A támadók
A támadók azok, akik valóban hatékonyan szították a 
közhangulatot, már a tér ideájának publikálásától

kezdve. Módszerükhöz tartozott, hogy sohasem 
bocsátkoztak érdemi érvelésbe, a helyzet és a tervek 
megértése nélkül hangoztattak cinikus kérdéseket, 
kérdéstől és személyiségtől függően fórumokon, vagy 
szándékosan a nyilvánosságot elkerülve. A támadók 
egy része, mikor már eljutott abba az állapotba, hogy 
a történéseket megértette, szerencsésen megszelí
dült. Másik részük a távolmaradók közé vegyült, vagy 
jelen volt, és megfigyelővé vált, átmenetileg.

5. A kritizálok
A kritikának is többféle csatornája van. A beszélt 
társasági kritikára komoly igény mutatkozott, és 
többen belső igényüket ki is elégítették. Néhány baráti 
beszélgetésben, melynek résztvevője lehettem, akadt 
intelligens megnyilvánulása a kritikának. Ami érdekes, 
ilyen léptékben azt is érzékeltem, hogy a művészettel 
kapcsolatot tartó értelmiségiek számot tartottak volna 
a szakemberek véleményére. De mert a drukkerek 
gesztusai részben (?) sikeresek voltak, az építészek, 
szobrászok, művészettörténészek nem szívesen 
adtak hangot véleményüknek, a téma terhessé vált. 
(Számomra is.)

Az írt kritika érdemben az Echo-ra korlátozódott, 
ennek eredménye ismert. A vita lehetősége ugyan
csak adott volt, a megjelentek nem éltek vele.

6. A távolmaradók
A vitától távolmaradók esetében megint felmerül a 
dilemma: bölcsen tették-e, hogy véleményüket nem 
bocsátották közre? Lehet, hogy tudják, nem várható 
ma az ilyen találkozótól semmi?

Persze voltak más távolmaradók is. Olyanok, akik 
egyszerűen nem vállalják a nyilvánosságot, meg per
sze olyanok is, akik más dolguk lévén nem lehettek 
ott. Egy viszont közös a távolmaradókban -  volt 
véleményük, de nem mondták el. Ezt csak azért 
fontos hangsúlyozni, mert akinek nem volt véleménye, 
az nem hiányzott. Más kérdés, hogy a támadók és a 
drukkerek között sokan vélemény nélkül mégis meg
jelentek. Amit magukkal hoztak, az csak a gesztus
rendszerük.

7. Megfigyelők
Voltak megfigyelők is. Ők azok, akik szeretnének 
valamilyen okból pontosabb képet kapni a számukra 
részben ismert ügyről, és ezért további információkért 
megjelennek az adott fórumon. A valamilyen ok lehet 
egészséges és becsülendő belső igény, vagy lehet 
stratégiai is, a környezetben megjelenő erővonalak 
pontosabb érzékelésére.

8. Érdeklődők
Az Echo ominózus száma és a vitaest beha
rangozása, valamint a vélemények hevessége létre
hozott átmenetileg egy kört, akit a tér értékei mellett 
vagy helyett, sokkal inkább a gerjedt vita alakulása 
érdekelt.

A probléma
Bevallom, ez utóbbi -  mármint a vita lehetetlensége -  
régóta foglalkoztat. A sokat említett vitafórumon 
szándékom ellenére nem állt módomban ott lenni, 
de a számomra mértékadó, és különböző alapállású 
résztvevőktől folyamatosan informálódtam. Az infor
mációk megerősítettek, a vita nagyjából úgy folyha
tott, ahogyan azt sejteni lehetett, és ahogyan zajlik 
ez már Pécsett évek óta. Szegény szülinapost (akkor 
még újszülöttet), a teret kiöntötték a fürdővízzel.
A megjelentek megfeledkeztek arról, hogy beszél
getésük témája a tér kellett volna legyen, nem pedig 
ők maguk. Az ilyen vitákon ma nem hangzanak el 
gondolatok, a pozíciók és szerepek lényegülnek át
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témává. Luxus és ostobaság. A résztvevők ahelyett, 
hogy elbizonytalanodnának saját kizárólagos igazuk
ban, bevallva vagy titkon magukévá tennének érveket 
egy következő munka sikeréhez, esetleg súlyuknál 
fogva tanítanák az arra figyelőket, csak jól „kiveszek
szik" magukat. Amit a teremben magukra szednek, az 
nem a tudás, hanem a düh, és ez alkalomról alkalom
ra reflexessé válik. Ha ez megváltoztathatatlan, akkor 
valóban bölcsebb mással elütni az időt.

A kétkedve kérdező, vagy a cáfoló nem kerülheti 
el, hogy ellenféllé változtassák. Ez azért is érthetetlen 
jelen esetben, mert az alkotók komoly energiát fektet
tek abba, hogy művük miértjeit koncepciókban, elvek
ben lefektessék, azt közöljék, és ezzel eleve 
megadták a párbeszéd egy lehetséges -  intelligens -  
alaphangját. Munkájuk elvszerűségének legmarkán
sabb megnyilvánulása a városi televízióban ma is 
sokszor játszott összeállítás, melyet a létrehozás 
folyamatáról készítettek, és benne elsősorban Pál, 
Dévényi és Komor külön-külön ábrázolta annak leg
fontosabb pontjait, nehézségeit, de mindenekelőtt 
koncepciójukat. A tudatos hozzáállás imponáló, és 
ritka. A tér történetét, tériségét elmélyülten elemezték, 
a válaszokat annak megfeleltetve határozták meg. 
Számomra a munka tisztessége meggyőző volt.
A koncepciónak és a válaszoknak mindemellett is 
vannak erős és gyenge pontjai. Az ilyen színvonalú 
gondolatiság sorsa kellene legyen a vita. VITA. A vita 
e helyen nem.azt jelenti, hogy a végén az alkotás 
leminósító osztályzatot kapjon, az alkotók pedig 
megszégyenüljenek. Nem is azt célozza, hogy az 
érvekkel megvilágított hiányok, hibák elbontassanak 
és kijavíttassanak. A vitának a vitázók lehetnének 
haszonélvezői. No meg a város, amely komoly közeg
gé válhatna vitaképessége révén. Olyan közeggé, 
amely egy idő után képes az alkotókat inspirálni, és 
amely ezáltal maga is nyer, és amely emlékeztetne 
harminc évvel ezelőtti önmagára.

Ez a reflexes szembenállás veszélyes. Az érzé
ketlenné válás egyenes út a szellemi tunyasághoz.
Az építészet és a szobrászat ma már élettelen és 
életképtelen az elemzőkészség nélkül. Kevesen van
nak, akik a világtól elzárkózva képesek magukban az 
érzékenység állapotát fenntartani, hát még fejleszteni. 
A többség megreked, vagy teljesen elveszíti látó- és 
alkotóképességét.

A másik véglet persze ugyancsak veszélyeket 
rejt. Az alkotás egy nagyon személyes folyamat. Azt 
megzavarni, az alkotók szabadságát alárendelni a 
közmegelégedésnek hiba volna -  ezt látni kell. A mai 
vitákban az árnyalatnyi különbségek is elegendő 
alapot adnak a különállásra még akkor is, ha 
egyébként a meghatározó kérdésekben a vitázó felek 
egyetértenek. Az sem ritka, hogy az álláspontok olyan 
mértékben különbözőek, hogy azokból valamiféle 
egységes véleményt gyúrni lehetetlen. Ha a vélemény- 
alkotásnak a tervezési folyamatban is a szükségesnél 
nagyobb teret engedünk, netán a laikusok is szóhoz 
jutnak, az egyenesen ellehetetleníti az érdemi 
munkát. Külön probléma a tervek értelmezése, a ter
vekből mindenkiben másként felépülő világ szemé
lyessége. Ilyen korlátok között a valamire való gondo
lat, árnyalt és rétegzett szellemiség megértés 
hiányában nem érvényesülhet, hátrányt szenved a 
közérthető, dilettáns elgondolásokkal szemben, amik 
megértése nem jelent gondot. Ez napi valóság, elég 
ha megnézzük az új családi és társasházas 
lakótelepeket, és ezek népszerűsítőit, a közízlésnek 
szerkesztett folyóiratokat. Mégis ezek térhódítása a 
kisebbik baj. A nagyobbik az, hogy a húzós gondola
tok a megvalósulásig elgyengülnek, többnyire komp
romisszumnak nevezett döntési mechanizmusokban. 
A vicc, hogy abból a közegből, amely a nagy ívű gon
dolatokat a földre rántja, különösen irigylésre méltó

nak látszanak térben vagy időben távoli alkotások, 
amelyek erősek, és megvalósulásuk során nem 
kényszerítették őket konszenzusokba.

Mindkét veszély -  az érdemi viták és kontroll mel
lőzése mellett a hozzászólás túlságosan kiszélesített 
fórumai -  elmélyíti a mára már nagyon is valóságos 
problémát, a jó és rossz megkülönböztetésének 
nehézségét. Ha pedig ez természetes állapot, végső 
soron teljesen mindegy, hogy ki milyen képességek
kel, milyen módon tervez, alakít középületet, utcát, 
városrészt, szobrot. Lehetséges ez?

Ezzel a teherrel már másként kell megítélni a 
távolmaradás bölcsességét.

Fel nem tett kérdések
Akárhogy is, a Jókai tér átépítése bennem a fel nem 
tett kérdések okán maradt és marad is emlékezetes. 
Kíváncsian vártam, reméltem, hogy a szerzők által 
kimondott elvekre, és az eredményre reagálva 
felmerülnek-e bizonyos kérdések. Az egy elemző 
írástól eltekintve igazából nem merültek fel, és ez 
a bizonyos cikk is kívül esett mindenki érdeklődésén. 
Éretlenségből, értetlenségből vagy fásultságból? 
Bölcsesség vagy vakság okán? Csak a fentiek miatt 
érdekes, elvi jelentőségű a probléma. A fel nem tett 
kérdések nyomában ott maradt a hiány.

A szerző team összetétele talán a mindenkit legjob
ban foglalkoztató kérdés volt, és az még ma is.
A Pál—Dévényi párosítás már magában is érdekes 
helyzet -  a két alkotó eddigi munkássága, alkotói 
orientációik alapján. A térrel kapcsolatos előéletük 
indukálhatta az összeállást. A két habitus külön
bözősége az eredményen olvasható (igazolja a 
gyanút Komor István a tv-ben is elmondott néhány 
mondata az erős egójú alkotókról és a két dudás 
esetéről). Magam nagyra értékelem, hogy a közöttük 
lévő különbségek nem akadályozták meg az ered
mény létrejöttét. Nem az emberi, hanem alkotástech
nikai oldalról lehetett volna ez egy finom beszélgetés 
témája, további kérdések forrása.

Kevésbé finomak a Bencsik István részvételével 
kapcsolatban feltehető kérdések. Alapvetően érdekel 
sokakat -  és engem is - , vajon az ő személyére miért 
volt szükség? Az ugyanis tisztán látszik, hogy a kon
cepciót csak a tv-ben elhangzott egy mondat erejéig
tette magáévá:....az első, hogy a térnek egy szép
burkolatot adjunk...". Egyebekben nem foglalkoztatta 
a koncepció szerint neki szánt feladat, a téri elemzés

A  sávok a lko tta  rasz te r a távo lságga l nem  sűrűsödn i 
lá tszik, hanem  be leo lvad a fe lü le tbe.
A  vona losz tású  fe lü le t és a v ízm eder vona la  m ilyen 
v iszonyban vannak?

alapján vertikális szoborelem létrehozása. Igaz, hogy 
a megelőző tervváltozatát, egy totemet, rajta turul
madárral magasabbnak szánta. A témája okán 
kizsűrizett terv után azonban egyszer csak egy ujj lett, 
és Bencsik lerázta magáról a neki szánt feladatot, 
már nem lett fontos a vertikális jelleg sem. Mert habár 
ez az arány még mindig benne szerepel Pál Zoltán és 
Dévényi Sándor műismertetésében, ugye senki sem 
gondolja, hogy az elkészült szobor betölti a neki szánt 
szerepet? Hogy lehet az, hogy Bencsik István 
egyetlen szoborra kiterjedő részvételével a koncepciót 
felrúgja? Mi lehet az az ok, amiért erről nem beszél 
senki? Miért nem merül fel, hogy a szobrász által oly 
sokszor „megcsinált" téma hogyan ízesül ide, miért 
húzott elő valamit a fiókból? Egyáltalán sehol semmi
lyen érdemi vélemény nem fogalmazódik meg róla.

A hártya, a tér egyneműségének kérdése talán 
a legizgalmasabb szakmai kérdéskör. Az alkotók 
alapvetései közé tartozott a szobor járhatósága, vagy 
a szobrok flaszterből való megformálása, mihez is az 
azonos, vagy azonos karakterű kő használata 
elengedhetetlen volt. Az elv jól hangzó. A felület 
szoborrá, a szobor felületté alakulását nyomon követ
ni érdekes kaland lehetett volna.

A kő anyagválasztása az elv megvalósulásához 
kulcskérdés. Pál Zoltán a filmben érzékenyen élte 
meg azt a kritikát (elmondása szerint támadást), mely 
szerint ez a kő itt idegen. A szobrász úgy érvel, hogy 
a választott kő származási helye mindössze 60 km-re 
van attól a bányától, ahonnan számos belvárosi 
középületünkben alkalmazott úgynevezett lipicai 
mészkő származott. De a lipicai kővel közteret nem 
burkoltak Pécsett, ami pedig merőben más helyzet. 
Magyarország éghajlata pedig a hivatkozott dalmát 
városokétól erősen különbözik, a fagy a kőválasztás 
szempontjából nem elhanyagolható különbség. 
Dalmáciában nem csak a terek készültek az ott hely
ben bányászott kövekből, hanem maguk a házak is, 
ugyanis ez volt az elérhető és tradicionális 
építőanyag. Itthon a térburkolásra többnyire vulka
nikus, vagy kristályos szerkezetű, de a választottnál 
mindenképpen fagyállóbb, tömörebb, keményebb és 
kevésbé kápráztató színű kőzetek terjedtek el.
Pécsett amúgy a háború után sikeresen felszámolták
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a kőburkolatok többségét, és domináns köztéri kőfaj
táról felesleges volna beszélni. így mi akadálya lehet
ne egyébként annak, hogy egy eddig soha nem hasz
nált kő -  ha egyébként alkalmas -  meghonosodjon?

Az alkalmasság vitája ma sem zárult le, tudni 
lehet, hogy zavaros minőségi tanúsítványok okozhat
tak félreértéseket. Egyébként a kővel burkolt tér -  
szobor ide, szobor oda -  önmagában is hatalmas tett. 
Ha körülnézünk, a kő alkalmazása kuriozitás, mivel 
a lényegesen olcsóbb termékek, a kiselemes beton- 
burkolatok és az aszfalt megállíthatatlanul terjednek.

De a kővel és a belőle kialakított hártyával kap
csolatban az is kérdés, hogy az milyen viszonyba 
kerülhet a teret alakító házakkal. Anyagminőségi 
különbségekre gondolok itt elsősorban.

A Jókai tér házai egy vakolt minőségű világ ele
mei. Némely nézőpontból a házak mintha elsüllyedtek 
volna a tér új kőfelületében. Felmerül a kérdés, a 
házaktól függetleníthető-e az anyag és színválasztás. 
Nem fosztja-e meg a túlzott minőségű, és önállósodó 
felület szerepüktől, jelentőségüktől a házakat, vagy 
éppen a házak jelenlegi minősége tartható-e?

Szobor, táb la  vagy képződm ény?

Egyáltalán a téren állnak a házak, vagy a tér van 
a házak között? Elég fontos kérdések. Dévényi látja 
és említi is a Széchenyi és a Jókai tér viszonyát és 
a léptékükből meg a helyzetükből adódó személyes
ség, intimitás és zártság-nyitottság különbözőségeit. 
Látta-e a lépték egyéb összefüggéseit? Például a tér 
és a házak helyzetének másságát? Hogy a Széchenyi 
téren a házak a tér szegélyeként is felfoghatók, a 
Jókai tér viszont a házak között az utcák talált módo
sulása. A hártya ebben a minőségben nem változtat
ta-e a teret az épületek közötti kanálissá?

A megítéléshez tartozott volna az anyagminőség 
mellett a szín, és a felületi mívesség, a raszter alkal
mazása is. (Lásd, hogyan szelídül a feszült viszony, 
ha a kő az esőben sötétebb, teltebb színre vált.)
A hivatkozott dalmát terek a házakkal rokon tónusok, 
anyaghasználat mellett halmazszerű felülettel operál
nak, vagy határozott, a felületet jól rajzoló mintázattal. 
A Jókai térnél a felületek kombinálása meglehetősen 
összetett: a kis kockakő a teljes felület raszteres 
osztását adja, de a szélek mentén szabályos és 
szabálytalan mezőket egyaránt képez, a raszterháló 
mezőit pedig változó méretű kövek alkotják. Az 
azonos anyag a rajzolatot bizonyos távolságból 
elbizonytalanítja, ezért az mindig csak közelről, 
s emiatt csak kis részletében, összefüggései nélkül, 
vagy csak a merőleges irányokból látható. A raszter 
lényege pedig az általa teremtett osztásrendben 
volna. Ha a rendszer nem érzékelhető, a raszter nem 
raszter, csak a tervlapokon.

Mi szükség volt a raszterhálóra? Mi lett volna 
egy halmazszerű felület esetén? A vonalasnak szánt 
felosztás milyen viszonyba kerülhet a hangsúlyos 
kompozíciós elemekkel, amelyek ugyancsak vona
lasak: a folyókával a Jókai közben és a plasztika 
vizes csatornájával? Az eredmény nehezen átlátható, 
de alapvető és kontrasztos felülmúlása az épületek 
minőségének. Látható volt-e ez a tervekből? Kinek, 
honnan lehetett volna ezt tudni? Hol vannak a tervi 
ábrázolás határai?

A kérdés ezzel nem merül ki, érdemes volna a tér 
falait adó házak minőségét, színvilágát a már kialakí
tott térhez felhozni, vagy ennek lehetőségeit vizsgálni. 
Egyáltalán lehet-e egy ilyen teret magasabb minőség
re emelni úgy, hogy a beavatkozás tárgya csak a 
járófelület? Megfontolandó összefüggések lehetnének 
a lassan elodázhatatlanná váló belváros rekonstrukció 
programjának kialakításakor.

A faltól falig tartó szobor elve tulajdonképpen meg- 
valósult-e? Ha nem, valami más létrejött-e? És ami 
létrejött, az jobb vagy rosszabb annál, mint a járható 
szobor? (Eszembe ötlik Bencsik fogalmazása, ő a tér 
szép burkolatáról beszél!)

Motoszkál bennem a római Capitolium tér 
emléke, Marcus Aurelius lovas szobrával.
A Michelangelo alakította tér épületei, burkolata és az 
antik szobor egy azonos törekvést szolgálnak, a tér 
felülete plasztikailag és anyagmintázatával is a szobor 
része, járható posztamense. Persze az egy tervezett 
tér, még ha komoly kötöttségekkel is. Lehet-e egy 
amorf, zárvány helyzetű Jókai teret hasonló minőség
re emelni? És kell-e? Van egyáltalán rokonság? Vagy 
megfogalmazható-e a különbség úgy, hogy az eredeti 
ötlet létjogosultsága ne veszítsen erejéből? Lehet-e 
egy ilyen teret egy szoborként értelmezni? Képes-e a 
központi térplasztika helyzetileg és tematikailag ezt az 
összefüggést kezelni? És a tér peremén álló szobrok 
miként viszonyulnak mindehhez? Vannak-e a 
Capitolium tér viselkedésének és szerepének mai 
megfelelői?

A szobrok valóban szobrok-e? E kérdés érzelmi 
kitörések okozója lehet, pedig fontosabb volna 
helyére tenni a fogalmakat. Lehet, hogy egy ilyen tér 
ez irányú megközelítésében csak szobrászati tech
nikák szükségesek bizonyos esetekben, míg mások
ban már a szobrászati nyelv és probléma is indokolt. 
Melyik milyen súlyban, hogyan jelenik meg? Mi az 
oka annak, hogy a szobrokról gyakorlatilag nem folyik 
semmilyen kommunikáció?

A televízióban a napokban a Székely Péterrel 
készült filmben különösen megragadt bennem 
a mester egy mondata, amely valahogy így szólt:
....az absztrakt és a figuratív ábrázolás között ott van
a jelentés...”. Tényleg, jelentés. Az adott koncepció
ban milyen szerep jut a jelentésnek?

Szobor, tábla, vagy képződmény az utólag elhe
lyezett millenniumi „emlékkő” az alkotók, az építtető 
és a támogatók névsorával?
A fákról azt beszélik, hogy méretük és a házak 
érvényesülése konfliktusba keveredett. Az eredmény 
a kis lombkoronájú fa lett -  szerepét illetően igazi fa 
helyett dekoratív tárgy. Lehetséges az, hogy egy 
téren, ahol leülni volna jó, a tisztes fa idegen elem? 
Miféle elvek szerint?

Egyesztendőnyi használat

A tér még gyermekkorú, mégis az eltelt egy év alatt 
nagyot változott. A tiszteletre méltó óvó erőfeszítések 
mellett is sokat romlott, alakult állaga, ugyanakkor 
karakteresen megnyilvánult a változtatás szándéka.

A mű és a használat konfliktusa mindannyiunkat 
érintő kérdés, és ez legjobban éppen egy városi tér 
esetében csúcsosodik ki. Az építészeti alkotásoknak 
ma sorsuk, hogy használói a tervezett értékeit 
elgyengítik, nem ritkán ki is irtják. Az üresség és tisz
taság a mai Magyarországon a közönség számára 
negatív fogalmak. Az értetlenségből táplálkozó 
szépítési vágy megállíthatatlan. Alig lehet ma közhe
lyektől mentes olyan házat, belsőt tervezni és építeni, 
aminek a használók maradéktalanul örülnének, és azt 
nem akarnák valamelyest megváltoztatni. (Elég ha 
végignézzük középületeink reprezentatív tereit, a mi
nimális lakályosítás jelei a behordott virágok, a leg
alkalmatlanabb helyzetekben és helyeken.) A másik 
véglet a használókra érzéketlen tervezés. Mivel mind
két eset szélsőségeiben elterjedt, nem remélhetjük 
a kölcsönös megértést. (?)

A Jókai tér esetében kezdettől tudni lehetett, hogy 
az igazán városi használatra tervezett lépcsős terasz 
és a központi vizes plasztika még nem elegendő a tér 
használhatóságához. Az emberek nem tudtak mit kez
deni a térrel, mert bár leültek volna, csak állhatták és 
csodálhatták, vagy közlekedhettek rajta. Elementáris 
volt, ahogyan a használat a térre rámerészkedett, 
végül meghódította azt. Eleinte csak padok, majd 
a tér kellős közepén cserépedényekben kihelyezett 
növények jelentek meg. Végül, mintha a korlátok 
leomlottak volna, a növényekkel való berendezés, 
és köztük a padok egyszerűen ellepték a teret. Az 
eredmény kedves, érezni rajta a megbecsülést és az 
alkotók tiszteletét, de ezzel együtt is feloldhatatlanul 
amatőr. Evidencia, hogy az ilyen eseti megoldásokból 
nem származhat a tér továbbépítése, a nagyvonalú 
gondolat kiteljesítése. A tér ilyen eszközökkel való 
berendezése megteremtette ugyan a kapcsolatot a 
városlakókkal, de egyben állandó nyári dísznövény 
kipakolóvá is változtatta az alkotást.

Úgy vélem, lett volna miről beszélni, beszélgetni.
Én a magam részéről örültem volna a hiányosságok, 
feszültségek feltárásának, és annak is, ha a tisztes 
alkotóerényeket képesek lettünk volna méltatni értő, 
értelmező módon. Számomra nem érdemi méltatás 
az, amely csak reprezentatív. A méltánytalan nem az, 
ha az alkotás vita tárgya, hanem ha csak érzelmi és 
tekintélyelvű kérdések ütköztetésének ürügye.

A város is okulhatott volna egy elmélyült és 
hatékony párbeszédben. Tartható-e az az állapot, 
hogy a tettrekész építészek és szobrászok maguk 
találják ki a városi terek rekonstrukciójának prog
ramját, vagy időszerű volna erre egy városi koncep
ciót megfogalmazni, s akkor valóban tervpályázatokat 
lehetne kiírni Pécs fontos tereire. A pályázatok 
tisztább helyzeteket teremthetnének a legitimáció, 
a felelősség terén, a szerzők mellett a zsűrinek is 
osztoznia kellene a felelősségben. Hozzá kell tegyem 
azt is, az építészeti tervpályázatok között az ország
ban a jelentős köztéri rekonstrukciók évek óta rend
szeresen szerepelnek, Pécs ezen hiányosságával 
már szinte a kivételek közé tartozik. A nemrégiben 
felmerült Széchenyi térre kiírandó tervpályázat ideája 
is szertefoszlani látszik, pedig a tér kérdései nagyobb 
formátumúak annál, semhogy azt tovább lehessen 
halogatni, vagy várni egy Jókai tér típusú megoldásra.

Az eltelt egy esztendő talán remény lehet arra, 
hogy a fenti írásban az érintettek meglássák a 
szándékot: a szülinap apropó, a szülinapos Jókai tér 
is csak leginkább példa. Ezúttal a téma tényleg mi 
magunk voltunk. Reménykedem, hogy a rögzült 
mechanizmusok nem fedik el írásom mondanivalóját, 
és az önérzetben rejlő potenciál erősebbnek bizonyul 
a reflexeknél. ■
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Tekintélyes évforduló, már százados tartamra utaló 
az időtáv, amit a reprezentáció sugall. Kitüntetés 
a Várostól. Televíziós műsor. Megengedett tehát, ha a 
néző-emlékező is a megszokottnál élesebb figyelem
mel kezd a sokértelmű huszonöt év szemléjébe, hogy 
ünnepi kedvét megalapozza. Nagy kiterjedésű idő, 
amibe visszanézve talán még a szabatosságukat is 
elvesztik kissé az események. Ezért ha a szemlélő 
a kultúrával kapcsolatos vonzódásainak, előítéleteinek 
és emlékeinek tágasabb horizontján kíván értelmet 
adni mindannak, amivel a Pécsi Galéria augusztusi 
kiállításán találkozhatott, megerőltető memóriagyakor
latokat vagy éppenséggel forrásfeltáró munkát kell 
hogy elvégezzen. És még azt is hozzátehetjük, hogy 
ez az éppen mögöttünk hagyott huszonöt év sokkal 
többet mond, és jelképes értelme sem csökken, ha az 
elmúlt évszázad utolsó negyedét is benne tiszteljük. 
Mert ebben az esetben hozzávillan a felidézhető

sokpoláros képhez az a megelőző fél évszázad is, 
ami a jelen állapotok szellemi és fizikai előzményeit 
jelentette. Ami a világ szemléletének alapvető megvál
tozásához vezetett.

Egy, a valóságos történeti-kulturális mozgásokat 
közvetlenül leképező és követő művészeti intézmény 
életében már csak azért is figyelemre méltó tartam 
a huszonöt év, mert a tükrözését esetleg vállaló (mint 
esetünkben majd látjuk: nem vállaló) kiállításon joggal 
várhatjuk a belső időszámításunk ütemeit 
egyértelműen megerősítő vagy gyengítő impulzuso
kat. Ezeknek nyomán erősödhet (vagy gyengülhet) a 
vélekedés tudássá, amelynek birtokában kimondható, 
vállalható, hogy igen (vagy nem), a történelem tényei 
szerint a helyzet így meg úgy áll... Megkerülhetetlenül 
erős bennünk a kíváncsiság az elmúlt huszonöt év 
valóságos történéseinek egymásra tett hatása, kap
csolódásaik, konfliktusaik összegésszé tömörödő

summája iránt. Negyed évszázad eseményei még 
a művészetekben is tendenciákat határoznak meg, 
irányokat és megtett utakat, elért vagy eltévesztett 
célokat stb.

Lássuk most már tehát, hogy miképpen rajzoló
dott ki a Pécsi Galéria nyári jubileumi kiállításán mind
az, ami ennek a kulturális adottságai szerint páratlan 
városnak az élő képzőművészetében lezajlott a hu
szonöt év alatt. A galéria felé menet már játszadozunk 
a gondolati lehetőségekkel, hányféleképpen is adható 
kép erről a huszonöt évről, hányféle metszet 
összevetéséből is alakulhat ki a pontos 
meghatározás. Számba vehetnénk például egészen 
egyszerűen csak dokumentációval azt a hatalmas 
kiállítás és gyűjteményszervező, közművelődési jel
legű munkát, amit itt végeztek. A hazai és külföldi 
egyéni kiállítók, a csoportos áttekintések, a pályáza
tok, országos biennálék, a sokféle műfaj képviselői 
fotótól az építészetig, a Pécsi Galéria jóvoltából mind 
hagyhattak valamilyen nyomot Pécsett. Most tehát 
szembesülhetünk a feledékenységünkkel. Miképpen 
és mire emlékszünk és mire nem emlékezünk már 
egyáltalán, valamint mindebből mit fog majd felidézni 
a kiállítás -  latolgatjuk, még mindig útközben a galéria 
felé. Átgondoljuk aztán kissé szaggatott érveléssel azt 
is, hogy milyen elvárt, vagy el nem várt, esetleg 
„ellenséges” művészeti hatásokat is közvetített a 
galéria az elmúlt huszonöt év alatt. Segítette-e vajon 
a magába savanyodó (fulladó) dogmatikus korszak 
meghaladását izgalmas nemzetközi jelenségek felvil
lantásával, az egymást követő művészgenerációk 
egymástól jellemzően elkülöníthető tagjainak felvonul
tatásával?

Volt-e mozgásában meg nem gondolt gesztus, 
esetleg félrevivő, félretájékoztató mozzanat? 
Beszámolt-e a Pécsi Galéria mindarról, ami az 
országban és a nagyvilágban valamelyest is 
meghatározónak tetszett? Követő volt, vagy úttörő? 
Hogyan talált magának a helyi és hazai művészeti 
munkamegosztásban elismerhető szerepet?
Kik csinálták végig a kérdéses huszonöt évet?
Kik segítették a munkát, kik hátráltatták? Milyen volt 
az a művészközösség, amelyik -  mint minden galériát 
-  a pécsit is ellátták ideákkal, gyakorlati ötletekkel?
A galériához közeledve látjuk magunk előtt képzelet
ben a pompásan érvelő és gazdag kiállítást a Pécsi 
Galéria múltjáról, megalapításáról, amelynek létre
hozásánál még bábáskodott Martyn Ferenc, akinek 
munkájában még a „finom ellenállás” motívumai is 
érzékelhetők voltak, amennyiben a galéria akkor még 
egy sor éppenséggel szalonképtelennek mondott 
teljesítmény számára, csoport és akció bemutatkozá
sához is segítséget nyújtott.

Látjuk már szemünk előtt a múzeumok 
gyűjteményébe került fotókat, posztereket, ipar- 
művészeti, kerámia és más plasztikai műveket, 
amiket a galéria jóvoltából lehetett megszerezni, s 
most lám, újra itt vannak, mint egykor... Átfut még az 
elménkén egy-két bátortalan rendszeralkotó gondolat, 
végül is azonban belépünk a galériába. És ami fogad
ja a látogatót, arra nemigen gondoltunk. Arra a pofon
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Aki bújt, aki nem...
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egyszerű megoldásra, hogy a ma Pécsett élő 
képzőművészek közül néhányan beadnak munkákat 
az ünnepi évfordulóra. Ezeket a munkákat kiteszik 
a falra, aki bújt, aki nem... jöhet a nagyérdemű. 
Félreértés ne essék, a művészeknek van okuk, hogy 
bármely gesztussal értékeljék, elismerjék, segítsék 
azt a galériát, ami adottságaival olyan hatásosan 
biztosítja a bemutatkozás lehetőségét.

A behozott munkák közül sokat ismerhettünk, 
hiszen éppen a Pécsi Galériában is megmutatták már 
őket. Vannak izgalmas és ismeretlen művek, vannak 
ritkán látható műfajok, kosztümök és üvegművek, 
ironikusan bölcs kép-szöveg konstrukciók, talányosán 
friss festői művek és anyagmágiák. A pécsi művészek 
kitettek magukért. Néhányan. Velük ünnepelteti 
a galéria magát és mi ünnepeljük őket a galéria 
jóvoltából, hiszen kiváló a válogatás, jók a munkák. 
Csak valami végtelenül éles és már-már fájdalmas 
hiányérzet lopódzik háttérként az alapjában véve 
derűs és tehetséges első sík mögé. Nem arról történik 
ugyanis említés, amiről a kiállításnak szólnia kell.
Mert nem az volt a kiállítás címe, hogy „néhány pécsi 
és Pécs közeli művész tisztelgése a huszonöt éves 
Pécsi Galéria előtt”.

Talán nem vagyok olyannyira rabja fixált 
téveszméimnek, hogy hamisnak hangzana, ha állí
tom, hogy itt a galéria huszonöt évéről, arról az alanyi 
tevékenységről kellett volna szólni, megemlékezni, 
ami a nyolcvanas évek elejétől jellemezte ezt az 
egykor még Műcsarnok jelentőségű kiállítási 
intézményt. Nem félreírás, a Pécsi Galéria a 
budapesti Műcsarnok, a Miskolci Galéria, a fehérvári 
Csók István Képtár mellett az ország képzőművészeti 
életének erős központja volt. Ebben a huszonöt 
évben vált Pécs városa és Baranya megye elismert 
képzőművészeti központtá. Hogy a Pécsi Balett 
a villányi kőfejtőben kialakított szkénében táncolt, 
az nem jelképes értelmű üzenet volt arról, hogy a 
modern művészet komoly hadállásai működőképesek 
Pécsett, hanem az azt jelentette, hogy itt biztatóan 
helyén vannak a kultúra dolgai. Amelyeknek ter
mészetes összeműködései különös formákban 
mutatkozhatnak meg. Ez volt a periódus, amelyben 
megerősödött a Modern Magyar Képtár. Nemzetközi 
modern gyűjteménye tömeges érdeklődéssel kísért 
bemutatókon volt látható itthon és külföldön is. És 
mindehhez a Pécsi Galériának alapvetően köze volt.

Országos szerepkörét senki nem vonta kétségbe, 
következetesen vállalt alapfeladatát, az új művészeti 
minőségek megszületésének felmutatását jellemzően 
gondos szervezőmunkával, kiadványokkal segítette. 
Miközben páratlan grafikai gyűjteményre is szert tett. 
Komoly elismerést érdemel azért az egyensúlyért, 
amit megteremtett a helyi ambíciók és az országos 
vagy nemzetközi teljesítmények között. Helyet adott 
a legjobb lokális kezdeményezéseknek, és módot 
talált arra is, hogy országosan jelentékeny alkotókat is 
megismerhessen a közönség. Tette ezt a galéria úgy, 
hogy közben nem érezhette egyetlen vizuális 
művészeti műfaj képviselője sem a mellőzöttséget. 
Kiadványai bizonyos értelemben akár szegénynek is 
tetszhettek, de mindig alaposan tájékoztatók voltak, 
grafikai karakterük az egyszerű és tiszta betűkre és 
vonalakra épült.

Nem véletlenül került tehát a főfalra Pinczehelyi 
Sándor két festménypanelből álló képe. Ő állt a 
huszonöt évből huszonháromig a galéria élén.
És miközben nyilvánvalóan igen nehéz feladat volt a 
galéria fenntartása és működtetése, az adminisztratív 
irányítás, miközben az önálló művészi alkotómunka 
számára a töredék idő maradt csupán, mégis jellemző 
festői világot sikerült kialakítania. A kiállítók és a 
munkák valamelyest felidézik ugyan a mai Pécs 
képzőművészeti életét, alkotásaik így egymás mellett

azonban csak azt az alig elfogadható bizonyosságot 
erősíthetik meg kizárólag, hogy kapcsolatok és össze
függések nélkül, a magukba zárt tények szomorú 
izoláltságában létezik a világ, és hogy emlék, elmeél 
ne is keressen benne eligazodást, azt úgysem fog 
találni. Most pedig kezdődik egy újabb periódus. Ha 
a mostani kiállítás keltette látszatokra hagyatkoznánk, 
s hinnénk, hogy szemléletünk apriori közege a zava
ros homály, amelynek idejében semmi nem kapcso
lódhat össze, úgy aligha szavazhatnánk esélyt egy 
minden bizonnyal gazdag összefüggésekben kutató, 
kommunikációs kényszereket kielégítő, privilegizált 
közlésformáktól tartózkodó, új szépségeket felvonul
tató képzőművészetnek. Márpedig ezt az esélyt 
bizonyítja ma minden, az élettel és a külső 
követelményekkel kapcsolatban lévő kiállítási 
intézmény. Igen nagy kár, hogy jelenleg mindehhez 
kevés köze van a Pécsi Galériának. Helyzetét nyil
vánvalóan sok minden magyarázza és a magyaráza
tok érthetőek. Ettől vajon mindjárt elfogadhatóvá lesz, 
hogy Pécs egykori képzőművészeti vezető szerepét 
teljesítménye alapján lenullázta a magyar és 
nemzetközi közvélemény és idegenforgalmi tízpercek
ben méri jelentőségét?

Szép és eredeti művekkel találkozhattunk. Érett 
alkotásokat hozott a fiatal nemzedék és váratlanul 
szép meglepetésekkel szolgáltak a középgeneráció 
alkotói. Szinte felsorolhatatlan a kiállító művészek 
neve, akik egy-egy képpel, szoborral, ruhatervvel, 
grafikával álltak ki. Egy-egy művel -  mondtuk, és ez 
egyúttal azt is jelenti, hogy elképzelhetetlenül képte
len feladat így, egy-egy különálló, szuverén, „más” 
alkotással rendet teremteni a „felvonulásban”. Akinek 
módja volt két panelt kiállítani, már biztosíthatta 
magának az erős, egységes megjelenést, de akinek 
nem volt, az bizony beszorult a szellemében, tartal
mában neki éppen ellentmondó alkotások közé.
Sok jó művet és sok rossz műtárgy-pozíciót láttunk.
Az elmúlt huszonöt év más volt. Problematikusabb, 
mélyebb, gazdagabb. Most tűnődhetünk keveset 
azon, hogy miért is nem tudunk valóban megem
lékezni a magyar művelődés negyed századának 
teréről, tárgyairól, alakjairól, tendenciáiról? ■

B oda Péter, 

C sille  M árta, 

R igó István és 

P inczehely i S ándor m unkái
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Lukács József kiállítása
Pécsi Galéria Pincegalériája N Á D A S I  J Ó Z S E F
2002. július 15. -  augusztus 18.

A kísértés kísértése
Az első olvasásra talányos cím nem céloz másra, 
mint a művészet művelésében mindig bekövetkező 
pillanatra, amikor a nagy példák, előképek erejétől 
képtelenség szabadulni. De hogy ez mégiscsak 
bekövetkezzék, ennek az erőnek a szétbontására, 
darabokra tördelésére van szükség. Ilyenkor vissza 
kell fordítani a nagy tradíció kísértéseit, és erre két 
lehetőség van. Az egyik, hogy olyan messzire kerülni 
tőle, amennyire csak lehet. A másik legalább ilyen 
kockázatokkal járó aktivitás. Ekkor a kísértés termé
szetének megismerésére irányuló sikeres módszerek 
és a végrehajtás közben szerzett tanulságok kecseg
tethetnek avval a reménnyel, hogy valamely, mind
eddig figyelembe nem vett, új leágazás felfedezése 
a kapcsolat megtartásával, a rendszerben maradás 
korlátáival együtt is szabadon engedi azt, akit 
megkísértett.

Colin Foster szobrász, a tanár és a barát hang
súlyozta is a kiállítás megnyitóján, hogy a plasztikai 
alakítás eredetéhez történő visszatérés a formaalakító 
gondolkodás egyik garanciája. Lukács József 
figyelme az ember alkotta formára összpontosított 
és ennek az irányított figyelemnek jórészt az a ma
gyarázata, hogy felsőfokú művészeti tanulmányait 
festőként végezte és csak az utóbbi két évben 
erősödött fel benne a plasztikai alakítás iránti igény. 
Bizonyos értelemben tehát a pálya elején van, így a 
kiállítás általános értelmű tanulságokkal is szolgál egy 
művészeti szemlélet kialakulásához. A természetből 
első fokon elvont forma áll tehát Lukács plasztikai 
érdeklődésének a középpontjában, amelynek megra
gadása során az anyagválasztástól a felület-meg
munkálás, arányosság és építettség problémáin 
keresztül vezeti a művek nézőjét a funkció, a „létre- 
jövés”, illetve a jelentés felismeréséig. „Első fokon” 
elvont formát említettünk és ezalatt azt értjük, hogy 
valamely természetben meglévő jelenség, tárgy, 
figura, alakzat redukciója következik be nála is egy

alakító műveletben. Ennek a műveletnek az 
elvégzése közben elsősorban az arány és lépték, pro
filok és egyensúlyok „saját rendszerének” természeti 
tárgyra vetítése, majd a tárgy átalakítása történik.
És ez az utóbbi mozzanat az mindig, ami a kritika tár
gyaként elemzésre leginkább számot tart, mert ebben 
értékelhető mind a gondolkodói és kreatív eredetiség, 
a nyelvi készségek közlésgazdagsága, amit együtte
sen személyes alkotói minőségnek szoktunk tekinteni. 
Ebben a mozzanatban értékelhetjük a tradíciótól 
szabadulás nyomán létrejövő új megoldásokat, azok 
helyességét, illetve mindezek ellentétét. És a bátorta
lanságot is természetesen, ami a „vetíthető” rendsze
rek olvashatóságában és lefordíthatóságában ragad
ható meg. A „saját” világ eredetiségét garantáló 
bizonyítékok -  éppen mert ezek hordozzák az erede
tiség ismérveit -  szintaktikai és szemantikai értelem
ben nemritkán komoly titokként, nehezen megfejt- 
hetőek. De ezért alkalmasak arra, hogy az éppen 
adott formai és jelentéstartományokat általuk 
gazdagítsuk, hogy a valóságról alkotott képnek 
valamely személyes hitelű metszetével szembesül
jünk. Lukács József bátor ember, mert bizakodással, 
nagy akaraterővel és szorgalommal bocsátkozott bele 
a nem túlzottan régen művelt alkotói közegbe, a 
háromdimenziós alakításéba. Őszinte ember, mert 
vállalta azt, hogy a „megmerítkezés” minden kis rész
letéről számot ad, szinte naplószerűen jegyzi le és 
mutatja be a „honfoglalás" lépéseit és bizony ezek 
között a részletek és lépések között vannak nagyon is 
jól ismert alakzatok, fogások, formák. Nem rombolja 
le a tradíciót, megilletődik attól, talán még alázat is 
van benne a klasszikusan arányos és tökéletesen 
kezelt tömegekkel, felületekkel szemben.

Vallja a magabiztosan kezelt technika elenged- 
hetetlenségét. Nincs kétség benne afelől, hogy a ter
mészetes természet (natura naturans) a forrása min
den művészileg reményteli manővernek, és nem tartja 
nélkülözhetetlennek avval a kollektíve megteremtett

(termelt) természettel a foglalatoskodást, ami ugyan 
a természet helyén szolgál, de ahhoz már nincsen 
sok köze. Azt a jelentés és formaközeget, ami az ún. 
modern művészet „izmusos” periódusaiban kiinduló
pontként szolgált.

Ott és azon a ponton azonban, ahol a rétegezett 
falemezekből összepréselt formákat a lélegző anyag 
élő tulajdonságaival ruházza fel, feltétlenül érintkezés
be kerül -  mintegy interpretátorként-  a modern 
szobrászat múlt századi „nagy tradíciójával", Henry 
Moore, Constantin Brancusi művészetével. Vagyis 
foglalkozni kezd a művészettel, a szobrászattal, mint 
a szobrászat forrásával. A művészettel, amelynek tár
gya bizony sok egyéb érdekfeszítő inspiráció mellett 
maga a művészet. Éppen úgy, mint az embert 
körülvevő tetszőlegesen létező jelenségek. Ezt az 
„interpretáló” szerepet nagy ízléssel „játssza el” 
Lukács József. A „betétek”, „rátétek” stilizálásai, a 
szerkesztések fogásai között már érezhetőek a saját 
nyelv megtalálását sejtető kontúrok. Bátran és nagy 
kultúrával gyűjtögeti a megindító, de mindig a múltban 
fogant motívumokat. Elbűvölően ízléses szobraiban 
a rend, választékosán elegáns az anyag, perfekt a 
megmunkálás, ennélfogva diszkrét a minden 
figyelemreméltó műalkotástól elvárható titok is, amely 
-  ha erélytelen az előadása, mint itt -  nem utalhat az 
organikuson túl sugárzó más természetű energiaforrá
sokra. Nem a gondolat abszurdjaira, a közönséges 
létformákra, a hit bizonyosságaira,, a tudományok 
kábítóan talányos rendszereire. Vagy a kifáradás, 
a közhellyé válás mosolyogtató biztonságának 
csapdáira.

Beállt a sorba Lukács József. Munkáit már 
észrevették a válogató zsűrik, bemutatták országos 
kiállításokon. Járja az országot és a világot, gyűjti a 
muníciót egy tehetségével mindenképpen arányban 
álló szintézishez. Útjának iránya van, az irányt jelző 
műalkotások bizalmat ébresztenek. ■
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Beszélgetés Colin Foster szobrászművésszel

Az angol szobrász 1983-ban jött először Magyarországra. 1985-ben ösztöndíjjal a 
Baranyai Alkotótelepek villányi kőszobrász műhelyében dolgozott. Családjával Pal- 
konyán telepedett le. Évekig volt az alkotótelep művészeti vezetője. Számos közté
ri szobra van a régióban, külföldön. Jól ismert kiállító művész. Jelenleg a Pécsi Tu
dományegyetem Művészeti Karán kőszobrászatot tanít.
Beszélgetésünkre elsősorban az adott okot, hogy ez év tavaszától elnökké válasz
tották a Pécs-Baranya Művészeinek Társaságában.

— Az első képzettársítások szerint min
denképpen van némi nehezen magyarázható ide- 
genség a jelenkori civilizáció adottságai, eszközei, 
mentalitása és a kőszobrászat tárgyainak súlyos 
állandósága, mozdulatlansága között. Az informá
ciós technológiák, a változások sebessége mellett 
mi tartja életben azt a meggyőződést, hogy az 
alkotóművészetnek ez az ága még meg tudja 
„érinteni” az embert, hogy még van szerepe a 
modern ember érzéki és élményköreinek 
alakításában?

— Nincs korszak, amelyben valaha is jelen
tősebb volt a szobrászat, illetve a művészet, mint 
manapság. Meggyőződésem, hogy a felismert értékek 
rögzítésének és az állandó, alapvető, legjobb emberi 
minőség megmutatásának mással fel nem cserélhető 
eszköze van a szobrászatban. Az értékek mibenléte ■
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felől nagy viták zajlanak ma is, komoly és baljós vál
tozások is lejátszódnak az értékek szemléletében, de 
afelől nincsen kétségem, hogy ezek között -  amit a 
szobrászat érzékeltetni képes -  valóban ott vannak a 
fundamentális jelentőségűek is. A kulturális és civilizá
ciós változások olykor elfeledtetik velünk, hogy a XIX. 
századtól számított nyelvi-fogalmi-érzéki megújulás 
vezetett a XX. század globálisnak tekinthető és 
valóban radikális változásaihoz, miközben a radikális 
változások mélyén leplezetlenül fel lehet fedezni a 
nosztalgia mellett az örök újrakezdés lehetőségét 
firtató intellektuális kíváncsiságot, az alapvető jelen
téshordozók és kifejezőeszközök iránti érdeklődést.
És felfedezzük, hogy a modernség nyelvi és jelentés
ben radikalizmusa analóg a legkülönbözőbb történeti 
időszakok afrikai, eszkimó, maori, azték stb. kultúrái
nak képeivel. Ez nem kis mértékben azt is jelenti, 
hogy a modernség folyamatosan meg kívánja találni 
az új értékrendszerekben is a maradandót, az 
állandót, amin „fogást talál", miközben nem kívánja 
kétségbe vonni az egyedi, éppen aktuális jelensége
ket sem. A kommunikáció újkori sebessége, a prak
tikus és piaci értékcserék lényegében felületes 
műveletei, vagyis a divat és a PR ne feledtessék el 
velünk, hogy a tér és az idő, valamint önmagunk 
átélésének léteznek még a primer kiterjedései is.
A súly és a perc, a kiterjedés és a távolság, az erő és 
a gyengeség, az álom és az ébrenlét, a szeretet és 
az önvád, a hiúság stb. Mi sem jellemzi jobban ezt a 
korszakot, mint az elhallgatott jelentések. A kimondat
lanban -  ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy van-e 
egyáltalán ilyen -  szinte jobban megragadható az, 
amire itt gondolunk, mint a manifeszt és magabiztos

— Visszatérő fogalom szóhasználatod
ban az érték. Nincs ma kaotikusabbnak látszó tar
tomány az értékekénél. Mi hatalmaz fel arra, hogy 
működőképes bizonyosságnak tekints állításokat, 
amelyeknek archaikus, ezért mindenképpen le
egyszerűsítő képleteit értékfelfogásod alapjává 
teszed?

— A kő, a bronz az állékonyság, a mindig 
viszonylagos maradandóság anyagai. Hogy az ember 
ősidőktől fogva vonzódott az ennek a célnak 
megfelelő anyagválasztáshoz, annak meghatározott 
oka lehet. A maradandósághoz vonzódásnak 
bizonyosan biológiai alapjai vannak. Az emberi élet 
fenntartásának szempontjából pozitív tények 
rögzítésének vágya adja értékfelfogásunk talapzatát. 
A szükségletek fizikai kielégítésének késztetései 
finomabb lelki igényekkel, spirituális, olykor egészen 
misztikus motívumokkal is társulnak. A test és lélek 
tápanyagszükséglete kétségbevonhatatlan. Ezt ma 
minden bizonnyal ki lehet elégíteni szintetikus módon 
is. De afelől ugyancsak nincs kétségem, hogy a szük
ségletek kielégítésének formájától függetlenül is, 
pszichológiai szempontból mindenkiben ugyanazok 
az alapvető minőségek határozzák meg a reakciókat. 
Az ösztönvilág bizonyítottan tartalmas tárháza,
a félelem, a szeretet, a jó és a rossz jelképes kifeje
zésének késztetései először és igen tisztán a törzsi 
jellegű civilizációk tárgyaiban jelentek meg. Ez a 
képlet differenciálódott az idő haladtában, erre rakó
dott a tanulás és tudás hagyományozódásának 
jegyében millió és millió új motívum. Ilyen a 
térérzékelés, majd a térábrázolás konvenciója, 
a realitás különböző leképzési formája, az önértékű

A xe I., 1991 
finn grán it

állításokban. A kimondhatatlan pedig mindig igen 
lényeges, az ember törekvéseit alapvetően 
meghatározó dimenzió. A legősibb késztetés a 
kimondhatatlannak látszó megmutatása. És nem 
hiszem, hogy félni kellene a modern korral együtt járó 
témabővülésektől, eszközöktől, módszerektől. Ahogy 
a fotó megjelenésével a próféciák ellenére sem halt 
meg a festészet, úgy az emberi alapértékek és szen- 
zuális szükségletek kifejezése, valamint elfogadása 
szempontjából sem látszik igazi veszélynek a 
számítógép, vagy a katódsugárcső képe. Éppen 
ellenkezőleg.

szerkezeti és formaelemek rendjei és rendetlenségei, 
amiket aztán különböző stílusok rendezgettek 
egymástól eltérő formakombinációkba. De ezek 
mögött mindig felfedezhető az elemi, ösztönös, bioló
giai kiindulópont. A szobrászat értéke az igen bonyo
lult emberi térérzékelés és az ösztönvilág közötti 
kapcsolattartás szintjei szerint határozható meg, 
időről időre átalakuló hangsúlyokkal. A szobrászat a 
mindenkori praktikus értelmű „tárgyat” jeleníti meg 
különböző elvontsági fokon, alapfeladata a valóságos 
térben létező dolgok egzisztenciájának és esszen
ciájának felmérésére rávenni azt, aki hajlandó a 
találkozásra. Nem veszélytelen sokszor ez 
a találkozás. Vannak félelmetes, ismeretlen tárgyak, 
vannak veszélyes tárgyak, amelyekkel nem tudunk

mit kezdeni, mert ismeretlenek, amelyektől félünk, 
mert veszélyesek stb. De szellemi és fizikai 
„viselkedésre” kényszerülünk a vállalt találkozások 
során akkor is, ha nem tudunk „mit kezdeni” a 
benyomásokkal és akkor is, ha valamiféle „megvilá
gosodás" következik be. Ezek élmények, amelyek 
minden bizonnyal szellemi és fizikai feltöltődéssel, de 
mindenképpen tanulságokkal járnak. Tanulás tehát ez 
is, csak eredménye másképpen hasznosítható, mint 
valamilyen praktikus célú megismerő folyamaté. 
Nekem -  bevallom -  nincs konzekvens filozófiai rend
szerem ezeknek a dolgoknak a megmagyarázására 
és főként nem tudok szabályszerűen érvelni valamely 
művek esztétikai jelentőségét illetően, de az eredendő 
emberi tapasztalat nyomait nagy biztonsággal meg 
tudom találni a műalkotásokban. Ez döntően emo
cionális, ösztönös vonzódás bizonyos művészeti 
jelenségekhez, de evvel nem szeretném kétségbe 
vonni azt a történeti evolúciót, amely a kultúrák vál
tozásait és elkülönüléseit hozta. Azt sem szeretném 
tagadni, hogy a szobrászat időhöz kötöttségét látom 
megnyilvánulni azokban a szerepekben, amiket 
bizonyos társadalmak éppen adnak a műveknek.
Vagy éppen megvonnak tőlük, amiért azok olykor 
kritikusak lesznek, olykor függetlenek, olykor valódi 
társadalomszolgáló kollektív feladatot töltenek be, 
vagy éppen az egyén teljes pszichológiai rekonstruk
ciójához adnak segítséget.

— Szívesen emlékszem vissza a hetvenes 
évek elejére, amikor a konceptuális és minimál art 
mutatkozott a leginkább korszerűnek. Nagy hatással 
volt rám az a szobrászati törekvés, amely meg kívánt 
szüntetni minden kapcsolatot a „nem művészeti” tér
féllel, ki akarván üríteni a műtárgyat és hatalmas 
koncentrációval a „tiszta formát”, ezáltal az emberi
morális értelemben vett „tabula rasat” szerette volna 
megragadni. Ha ma megnézem ezeket a munkákat, 
Donald Judd különös szobrait, akkor ezekben a tisz
taság utáni ösztönös és ősi vonzódást sokkal inkább 
érzem, mint a pragmatikus angolszász filozófia 
tételeit. És ezért kifejezetten romantikusnak találom 
ezt a korszakot, amely tele van érzelmi és gondolati 
ellentmondásokkal, amelyben az ember pozíciójának 
bizonytalansága miatt értékelődik fel a tárgy és a 
forma abszolútuma. És itt egy szempillantás alatt 
felpuhul a paleolitikum és modern kor közötti éles 
határ. A komplikált számítási és logikai rendszerek 
ellenére is az ősiben testet öltő reprezentációs 
megoldás azonosságát látjuk a modern kor megoldá
saival. Mert lehetetlen olyan tárgyat találni, amely 
csak és kizárólag önmagára vonatkozik. Az ember 
képtelen nem felruházni jelentésekkel a tárgyakat és 
azok minél egyszerűbbek, minél titokzatosabbak, 
annál inkább erős a késztetés a rejtett és alapvető 
tapasztalat ősi elemeinek ösztönös felidézésére. Élt 
ezzel Brancusi és Henry Moore, vagy Philip King is.

— Nem tartod ellentmondásnak, hogy 
amíg az ember biológiai és lelki egysége szem
pontjából központi kérdés a művészet folyamatos 
keletkezése és léte, addig a társadalmi gyakorlat
ban a művészetek periférikus jelentőségűnek lát
szanak?

— Csak a nyolcvanas évek kezdetének 
Angliájára szeretnék utalni. Hatalmas gazdasági és 
politikai paradigmaváltás ment ekkor itt végbe, de ez 
nem rázta meg a művésztársadalmat. Markáns, máig 
ható jelentőségű alkotóközösségek és személyiségek 
jelentek meg, miközben a médiák a művészetek 
haláláról kezdtek el (a mai napig sem szüneteltetve 
prófétai üzeneteiket) beszélni. Mindevvel szemben azt 
látjuk, hogy a .megnövekedett szabadidő, az iskoláz
tatás magas színvonala és nyilván ezernyi más 
összefüggés miatt is rekordméretű közönség kezdte 
látogatni a múzeumokat és kiállításokat.
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Új intézményeket kellett létrehozni, a művészettel 
találkozás a társadalmi együttélés, párbeszéd egyik 
dimenziója lett. Sok mindent szabad állítani a modern 
művészetről, de azt, hogy problematikus mivolta 
ellenére periférikussá vált volna, azt nem. 
Magyarázza-e más azt a múzeum- és galériaépítési 
hullámot, ami ma az egész nyugati világot és a Távol- 
Keletet jellemzi? A műtárgyakkal találkozás valamiféle 
szellemi és lelki komfortigény nyomán valóságos gaz
dasági tényező is lett és ezt a tényt hasonlóképpen 
értékelik a beruházók, az aukciós házak és műke
reskedések, a művészeti médiák. Sok helyen vált 
szinte kultuszok tárgyává a művészet, némiképpen 
pótolva, és a művészet természetes adottságai révén 
helyettesítve azt az irracionális, metafizikai igényt, 
amit a szekularizáció nyomában a vallás és 
intézményei csak részben adhatnak meg. És amely
nek megvannak az individuális, valamint kollektív 
kielégülésére a feltételek a művészetekkel 
bekövetkező találkozásban. A szocializmus korsza
kában működtetett művészettámogatás kizárólag egy 
ideológiai hipotézis nehezen bizonyítható érvei 
ellenére is a művészetek társadalmi jelentőségéről 
adott bizonyítékot. És nincs ez ma sem másként. Más 
típusú propagandaszerepe mellett ezernyi másodla
gos funkciója van a művészeteknek. Nincs semmi 
a környezetünkben, amit ne valamilyen fokú esztétikai 
előítélet, vagyis művészi szándék színezne. Más 
hatásfokkal, más energiával, de életünket a „formálás” 
légkörében éljük. Akiknek ez nem tűnik fel, azok nem 
tudnak semmit a művészetekről, de élnek velük, akik 
elemzik és számon tartják eseményeit, eredményeit, 
azokból jön létre a műbarátok, gyűjtők köre. Mindig is 
milliók éltek művészetek nélkül, de az, hogy ők élhet- 
tek-élhetnek így, még nem ok arra, hogy vele nem 
lehetséges ezt tenni.

— Akárhogy is van, mi itt rettentően 
érdekesnek találjuk, hogy abból az Egyesült 
Királyságból jöttél, ahol a huszadik századi 
szobrászat fantasztikus generációi, alakjai, 
teljesítményei működtek. És nemcsak jöttél, 
maradtál is. Bizonnyal komoly oka volt ennek.

— Magyarországon kezdtem el értékelni 
csak igazán mindazt, amit Angliában hagytam. Otthon 
minden magától értetődő volt, az angolszász világ 
nemes múltja, irodalma, zenéje, építészete és a mo
dern angol művészet meghitt biztonságot adott gon
dolataimnak és cselekedeteimnek. Mindezt majdhogy
nem magától értetődőnek találtam, ezért nem is 
mértem fel a jelentőségét úgy, ahogyan kellett volna, 
ahogy ma teszem. Ez például az egyik ok, amiért

nagyra értékelem a Magyarországon talált 
lehetőségeket. A másik ok már közvetlenül itt talál
ható. Itt találtam rá azokra a szobrász kollégákra, 
akikéhez hasonló ideákat fogalmaztam meg magam 
is, ők igazoltak engem, amellett, hogy fantasztikus 
alkotók és barátok voltak, akiknek művei az 
egyetemes művészetben azáltal lesznek magukkal 
ragadók, hogy összetéveszthetetlenül kelet-európai
ak, magyarok. Miért? Mert Samu Géza vagy Varga 
Géza Ferenc annak a nagy hagyományú és ősi 
kézműves kultúrának a nyomában hozta létre műveit, 
ami ezt a térséget oly jól jellemezte a történelmi 
korszakokban. A magyar, illetve kelet-európai népi 
kultúra rétegeiből táplálkozó szabad formaalakítás 
jellemezte az idézett alkotókat. Munkáikban ott 
éreztem az anyagot megmunkáló ember több ezer 
éves múltjának emlékeit, ízeit, amennyiben azok 
a falusi fafaragás ezernyi leleményét, az ácsszer
kezetek elemi formaszépségét is felidézték mind
amellett, hogy talányosak, a nyugati formavilágon 
iskolázottak számára meghökkentőek maradtak. És 
ez a mozzanat bizonyította számomra a Samu Géza 
nevével fémjelzett irány esztétikai erejét. Ez a szob
rászati nyelv adott a kreatív megoldások elegan
ciájára, a technikai perfekcióra és adott a szellemi 
feszültségre, amit a felidézett világkép szükségsze
rűen keltett misztikus távolságaival, rituális-liturgikus 
utalásaival a jelenkori szemlélőben. Magyar volt ez az 
irány, mert máshol ilyen erélyesen nem találkoztam 
hasonlóval és semmilyen tekintetben nem mondott 
ellent a modernség éppen forgalomban lévő 
követelményeinek. Hasonló megvilágosodást jelentett 
számomra Kondor Béla művészete is, amivel már 
1985-ben megismerkedhettem. Ma már hazajövök 
Magyarországra. Sokat utazom, és bár hihetetlennek 
hangzik, páratlan érzés újra és újra találkozni ennek 
a gyönyörű országnak a tájaival, embereivel, az 
otthonosság megteremtésének evvel a képességével, 
amit itt tapasztaltam.

— Mennyiben változtatta meg alkotói 
szemléletedet az, hogy már évek óta a Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti Karán oktatod
a szobrászatot?

— Harminc éve a pályán vagyok, és talán 
mondhatom, hogy összegyűjtöttem bizonyos mennyi
ségű és minőségű tapasztalatot ahhoz, hogy mindeb
ből valamennyit át is adhassak az utánunk következő 
nemzedék érdeklődő tagjainak. Az egyetemen a diák, 
a hallgató a legfontosabb. Itt mindennek érte kell, kel

A ngyal X X IX ., 1999 
acél (W ijk aan Zee, Holland ia)

lene történni. Ebből számomra az következik, hogy 
amit csak tudok, azt igyekszem az alkotómunka 
folyamatában bemutatni a fiatal kollégáknak. Hogy 
lerövidítsem az útjukat, hogy ne kelljen felfedezniük 
már ismert fogásokat. Ezenközben persze én magam 
is profitálok ebből az együttműködésből, hiszen a hall
gatóim eredeti gondolkodású és találékony emberek, 
akik legalább annyi izgalmas problémát „fedeznek” 
fel, jeleznek, mint amennyit én tudhatok már magam 
mögött. Klasszikus tehát a képlet: az egyetemi 
művészetoktatás is az együttműködés, kölcsönösség, 
tanítva tanulás alapján fejti ki a legjobban a hatását. 
Nagyon jó érzés látni a sok tehetséges húszévest, 
szembetalálkozni vágyaikkal, reményeikkel és szol
gálni azok megvalósulását, amennyire csak lehet
séges. De nem tagadom azoknak az impulzusoknak 
a jelentőségét, amiket hallgatóim között szerezhetek 
csak meg. Természetesen nem azt tanítom, amit 
magam csinálok szobrászként, hanem részben egy 
programot valósítunk meg, amiben technikai és 
szellemi alapfeladatok tisztázása történik, illetve 
igyekszem megérteni, hogy ki-ki merre indul, milyen 
képességekkel és spirituális egyéni feltételekkel fog 
a munkához és igyekszem ezeket a saját irányokat 
biztonságossá tenni, az arrafelé vezető csapásokat 
kiszélesíteni. Ez is rettentően érdekes a tanári 
munkában. Hogy kiből mit vagyok képes előhozni. 
Fontos természetesen a tanár kollégák társasága is, 
egymással azonban többnyire csak adminisztratív 
természetű az együttműködésünk. A diákok tehát 
sokat jelentenek nekem és ugyanígy vagyok a Művé
szeti Karral is, amit ma az ország egyik leginkább 
fejlődőképes, fiatalos és az egyik legeredményesebb 
intézményének tartok és amelynek sikeréért magam 
is szívesen teszek meg bármit. Nagyon szeretek itt 
dolgozni és titkon szívesen gondolok arra, hogy diák
jaim is így találják ezt.

— Az egyetemi munka komoly elfoglalt
ság. Jut emellett idő arra, hogy elmélyülten, 
sikeresen folytasd önálló szobrászati 
tevékenységedet?

— Bizony ennek a kérdésnek a megoldása 
kíván némi ügyességet és nagy ökonómiaérzéket.
De nem áldozat semmiképpen sem. Miután a hírnév 
önmagában nem nagyon izgat, sohasem éreztem 
úgy, hogy a „külső” körülmények olyan meghatá
rozóan hatnának rám. Sokkal inkább érdekel
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a szakmai reputáció, az, hogy a kollégáim miképpen 
vélekednek a dolgaimról. És bár igen fontos, hogy 
kapjon egy szobrász megrendeléseket -  nem kell 
panaszkodnom, az utóbbi években volt számos - ,  az 
ilyenkor óhatatlanul bekövetkező megalkuvások miatt 
valójában sokkal jobban vonzódom azokhoz a felada
tokhoz, amiket a magam aktuális és éppen megérett 
problémáinak az irányából oldhatok meg, amikor min
den döntést magam hozhatok meg egy mű felől. Most 
éppen nincs semmilyen kötött tennivalóm, de folyama
tosan dolgozom, mert csak így vagyok képes szem
bekerülni azokkal a mondanivalókkal, amelyek olyan 
megfoghatatlanul puhán vannak bennem, és ame
lyeknek megragadásához nekem nem szavakra,

A ngyal X XX VII., 2001 
(Savó ié  M arble, F ranciaország)

hanem vésőre és kőre van szükségem. Hiszen ezért 
is nem lettem író vagy filozófus. Nem izgat semmi 
más jobban, mint az a nagy átváltozás, amin a szelle
mi természetű és láthatatlan dolgok mennek keresztül, 
miközben a szoborban fizikai formát kapnak. Ezért 
nem érdekelt sohasem a megjelenés, a külső igazán, 
mert azt következménynek tartom, és jóllehet ennek 
alapján történik többnyire a szobrász minősítése, a 
belső érzelmi és szellemi összefüggések tükrözését 
tartom inkább feladatomnak. Most éppen nincs tehát 
hivatalos megbízásom, ezért rengeteget gondolkod
hatok a magam meghatározta kérdések felől, és ez a 
szabadság általában igen eredményes szokott lenni a 
tényleges szobrászi tevékenység során is. Mindeddig 
ez a periódus a télre volt időzítve, most a nyár is a 
kísérletező, kockáztató szabad gondolatoké.

— Mit jelent számodra az, hogy szinte 
kizárólag kőben fejezed ki magad?

— Többnyire kőszobrokat készítek, de ez 
nem jelenti azt, hogy bármely anyaggal kapcsolatban 
előítéleteim lennének. Rengeteg nem kőszerű anyag
gal dolgoztam már eddig is, fával, acéllal, kenderrel 
és drótokkal, tetszőleges matériájú talált tárgyakkal, 
de kétségtelenül közel áll hozzám a kő. Mert kemény. 
Mert meg kell birkózni vele, mert komoly és erős 
eszközök, sok energia kell a szóra bírásához. Mert
a formái és a fizikai jellege spirituálisán is a lehető 
legegyértelműbb és legegyszerűbb kifejezések meg
találását követelik tőlem. A kővel tudom legjobban biz
tosítani azt a törekvésemet, hogy a forma és a jelen
tés közötti távolság igen tágas lehessen, hogy a 
forma mögé az élmények, képzettársítások, szellemi 
és lelki igények sokasága lehessen felhalmozható. A 
kemény materiális egyértelműség és a puha fogalmi 
környezet kettősségét kedvelem a kőszobrászatban,

továbbá azt, hogy a megélhető és szenzuális erejű 
nehézkedés, a kiterjedés vihető a legkevésbé a virtu- 
alitás felé, amit bizonyos fokig veszélyesnek érzek. 
Elsősorban, mert az elemi érzéki észlelés recep
toraiból csak keveset vesz igénybe az illúziók 
művészete, és amiket „megtámad”, azokat be is csap
ja. De irtózatos tartalékai vannak a művészetnek e 
most idézett tájon, ezt elismerem. Kismányoky Károly 
Martyn filmjét találom olyannak, mint amiben e problé
ma megoldására alkalmi, de eredményes javaslat 
született.

— Nemcsak a művészet, a művészek is 
keresik helyüket az átalakuló gazdasági és tár
sadalmi környezetben. A számos kérészéletű,

vagy formális csoportosulás után most újra 
született egy, a Pécs-Baranya Művészeinek 
Társasága. Ennek elnöke lettél, vezető szerepet 
vállaltál tehát a városi-regionális művésztár
sadalomban. Mi késztetett erre?

— A választ azzal kell kezdenem, hogy 
a döntés lényegében kapcsolatban van egyetemi 
tevékenységemmel is. Tehetséges fiatalok kerültek 
ki az egyetemi műhelyekből, akiknek igen komoly 
nehézségeket jelent elhelyezkedni, eligazodni a 
„külső”, kevésbé szélvédett viszonyok dzsungelében. 
A Közelítés Egyesület nem vállalhatja fel a fiatal 
művészek egzisztenciális-szakmai érdekvédelmét, 
mert nem arra szerződött. De ettől ezt a munkát még 
valamilyen intézményesült formában el kell végezni. 
Ezt valódi feladatnak gondolom és a Társaság talán 
alkalmas háttér lesz az idézett érdekképviseletre. A 
városi és megyei önkormányzattal erről mindenesetre 
elkezdődött egy kölcsönös érdekek felismerése men
tén formálódó párbeszéd. Aztán nagyon izgat, hogy 
Pécset valamelyest mintha „leírta” volna a művészeti 
közvélemény, miközben a hetvenes és nyolcvanas 
években az ország egyik minden kétséget kizáróan 
meghatározó kulturális központja volt. Nem lenne 
szerencsés, ha az itt megizmosodó tehetségek vala
mennyien elmennének. Pécsnek vissza kell szereznie 
ezt a képzőművészeti hegemóniáját, mert minden 
adottsága, minden szellemi és fizikai feltétele meg
van, vagy megteremthető ehhez. Itt van a Zsolnay 
gyár, itt vannak a múzeumi gyűjtemények, az 
egyetem Művészeti Kara, neves vezető művészek 
és a gondosan kiválasztott tehetségek sokasága, 
a Baranyai Alkotótelepek világhírű műhelyei, a 
társművészetek értékes közege, a tudományos kap
csolatok széles tárháza, az értővé nevelhető közön
ség, amely akár a város teljes lakosságaként lehet 
majd büszke páratlan értékeinkre és az aktivitásra,

ami ezeket az értékeket gyarapítja. Aztán azért is vál
laltam ezt a vezető szerepet, mert az érdekérvénye
sítés frakciószerű formáit nem találtam megfelelően 
eredményesnek, és a kollégáim is úgy látták, hogy 
nekem még nincsen e tekintetben szervezeti* 
előéletem. Mindig is független voltam a helyi 
érdekharcoktól, talán ezért esett rám a választás. 
Munkánknak van ellenzéke természetesen, de talán 
éppen a munka lesz az, ami meggyőzően bizonyítja 
majd ennek a formációnak az életképességét. 
Mindenesetre a várossal és a megyével élő kapcsola
tot tartunk fent és energikusan foglalkozunk a 
„hogyan tovább” kérdésével. Nem teszi könnyűvé a 
feladatot, hogy nincs pénz a vállalkozásaink mögött, 
de ennek ellenére el szeretnénk indítani olyan projek
teket, amelyek majd vélhetően megteremtik a tovább
lépés anyagi alapjait is. Szeptembertől számos 
közösségi térben szervezünk kiállításokat, rendszere
sen műalkotásokat állítunk majd ki a postahivatalban, 
várótermekben, kórházakban vagy bármely szokatlan 
helyszínen. Igyekszünk rávenni közönségünket a 
modern képzőművészettel való együttélésre. 
Szeretnénk a művészek műhelyét egy program során 
megnyitni a közönség előtt. A világ minden részén 
népszerű események ezek. Az érdeklődő elmehet 
a művészhez, megnézheti közelről, hogy miképpen is 
jönnek létre alkotásai, szóba elegyedhet vele értő 
közvetítők segítségével. A Pécsi Napok lesz az első 
alkalom a mi saját programunk megszervezésére.
De „kiajánlottunk” már belföldi kiállítást, szakmai 
együttműködést is a Társaság nevében.

— 1983-tól volt kapcsolatod a Baranyai 
Alkotótelepekkel, a Szársomlyón lévő szabadtéri 
szoborparkban, szobrász műteremben dolgoztál 
is, és művészeti vezetője is voltál a szimpózium
nak. Miképpen értékeled e nagy hírű művésztelep- 
gyűjtemény helyzetét?

— Igen szomorú látni, hogy mennyire 
minimális aktivitást fejt ki ez a valamikor nemzetközi 
jelentőségű művésztelep. Elképesztően nehéz anyagi 
problémákat kell megoldania a vezetésének, ami a 
jelen helyzetben tapasztalhatóan gúzsba van kötve. 
Saját erejéből valószínűleg nem lesz képes-változtatni 
a sorsán, tehát a gazdasági és kulturális 
környezetnek kell -  a maga jól felfogott érdekében is 
-  kivezető utat találni innen. Ehhez mindenképpen 
meg kell változtatni a menedzsmentet. Hozzáértő, 
aktív, csak az itt adódó feladatokra koncentráló, 
elkötelezett, de nem művészekből álló vezetést kel
lene pályáztatással az alkotótelepek élére állítani és 
kezdetben feltétlenül biztosítani kellene az indulást, 
az elmaradások pótlását célzó energia-bevitelt. Egy 
korszerű programokkal, magas szintű alkotói infra
struktúrával rendelkező intézmény szakmai befek
tetőket is vonzani tud, be tud kapcsolódni a kulturális 
beruházások köreibe, a művészet nemzetközi piacá
ba stb. Mindez professzionális végrehajtók, 
együttműködők megjelenését követeli, mert fél kézzel 
és megszokásból ma már nem lehetséges vezérelni 
ilyen intézményeket. Örömömre szolgált, hogy Toller 
László polgármester úr is nagy érdeklődést tanúsított 
a művésztelep krízisállapotának enyhítését célzó 
diskurzus iránt.

— Az egykori panelgyárban kialakított 
szabadtéri műterem mellett beszélgetünk. 
Kőporosán, munkaruhában, szinte vésővel
a kezedben válaszoltál a kérdéseimre. Milyen 
szobron dolgozol most?

— Igazából elég bizonytalan vagyok, mert 
semmivel nem vagyok megelégedve, ami a közelmúlt
ban jött ki a kezem közül. De érdekes módon nagy 
lendülettel és sokat dolgozom. Októberben pedig egy 
köztéri szobromat, az Asztronauta sorozat egyik új 
darabját avatják a németországi Zwickauban. ■
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Pécsi Balett: Carmina Burana
Pécsi Horvát Színház -  Anna Udvar M É H E S  K Á R O L Y  
2002. június 17.

Mediterrán
balettcipellők

A régi pécsi nyári színházesték után oly nagy nosztal
gia él azokban, akik valaha is láttak a Kisszínházban, 
a néhai Szabadtéri Színpadon vagy -  ritkábban -  
a tettyei romoknál bármely előadást, hogy mindennek 
örülnek, ami, úgy tűnhet, haló poraiból éled újjá.
És nagyon jól teszi, hogy újjáéled, amiért a Pécsi 
Horvát Színházat csak dicséret illeti, az ötlet 
tökéletes: ne asszon el teljesen ez a szerencsétlen, 
mediterránná keresztelt város a dögletes pécsi 
nyárban; két hőséges hónap rendes strand nélkül 
nehezen bírható, kultúra nélkül tán még kevésbé.

Idén Szakonyi Adáshibája mellett egy balett
produkciót illesztettek a programba, egy klasszikussá 
érett huszadik századi művet, Cári Orff Carmina 
Buranáját, amit a Pécsi Balett táncosai adtak elő 
a mediterrániumot valamelyest valóban megidéző 
Anna Udvarban.

A Pécsi Balett, mint tudjuk, a nagy forradalmárok
hoz hasonlóan, volt, van és bizonyára lesz is (ezt 
reméljük). Persze, sokan a mai napig az Eck Imre-féle 
eredeti, valóban forradalmi formációra gondolnak, 
amikor „a" Pécsi Balettról van szó, ami azért annyiban 
igazságtalan, hogy az úttörőket újak és újak követték, 
elég ha csak legutóbbi, egyáltalán nem méltatlan 
Herczog-korszakra utalunk, és hát ami jelenleg van 
(de legfőképpen majd lesz), a Keveházi Gábor, illetve 
Egerházi Attila nevével fémjelzett friss formáció.
A zeneválasztást több szemszögből lehet nézni.

Egyrészt itt is előkandikál a hagyomány, hiszen 
a Pécsi Balett korábbi korszakaiban (pl. Eck rendezé
sében) is műsoron volt már a Carmina. Másrészt, 
valljuk meg, afféle sláger-zene lett belőle, jó és 
kevésbé jó értelemben egyaránt. A magyar nézők 
többsége a mű első ütemei után valószínűleg nem 
tudnák megmondani mit hallanak, csupán, hogy Kokó 
erre a zenére szokott bevonulni a szorítóba, hogy a 
nagy zenei bummok mintájára szétpofozza ikszedik 
ellenfelét. Meg egy autóreklám, az is a CB, egy nagy
on macsó fiú tekergeti a kormányt. Egyszóval annyira 
népszerű muzsika, hogy a nyári színház nosztalgiájá
val összepántlikázva nagyjából biztosra vehető a 
siker, vagyis nem fogja elrettenteni a nagyérdeműt 
a jegyvásárlástól maga a balett ténye.

Az előadásról tán három fontos megjegyzés 
tehető: ami megjelenítődik, az a szem öröme, a fül 
öröme, de nem éppen a színházé. Az ifjú táncosok 
tőlük minden telhetőt elkövetnek, arról csak a ter
mészet tehet, hogy a lányok sokkal szebbek a fiúknál. 
Az egy órát majdnem folyamatosan végigtáncoló 
(és végigmosolygó) főszereplő, Nagy írisz szemmel 
láthatólag komoly tehetség, és hát a szakma szak
értői azt tartják: abból lesz jó táncos, aki nagy felada
tot kap.

Azt, hogy az előadás miképp is állt össze, többen 
többféleképpen interpretálták. A társulat vezetése 
szerint épp azért vállalták és vágtak bele az évad

végén, mert volt rá idő, egy bő hónap, és még a nyári 
hat előadásért is megérte, azzal együtt, ha most 
ősszel átmegy majd a nagyszínpadra, természetesen 
bele kell nyúlni (úgy legyen!). Keveházi Gábor 
olyanannyira önállónak, kiérleltnek érezte a művet, 
hogy a harmadik előadáson már jelen sem volt, 
nászútja elszólította.

Maguk az ifjú balettosok ugyan állították, hogy 
technikailag nem volt nehéz dolguk, de mivel a társu
lat, az a bizonyos, sokat emlegetett „új” Pécsi Balett 
épp az első évadját gyűrte, következésképp temérdek 
bemutatót hoztak létre, meglehetősen elfáradtak az 
év végére -  legalábbis ők úgy érezték, erre most nem 
volt elég idejük. Nézője válogatja, melyik vélekedés
nek ad inkább igazat.

Kétségtelen, hogy egy formálódó társulat sem
mire sem vágyik jobban, minthogy minél előbb legyen 
saját arculata, egy saját táncnyelve, hasonló módon, 
mint elődeiknek sikerült. E cél eléréséhez bizonyára 
minden lehetőséget meg kell ragadni, és amikor csak 
lehet, jól megtáncoltatni azokat a süvölvény tánco
sokat. Ha ezt a logikát vesszük alapul, akkor csak 
remélhető, hogy a Pécsi Balett nyári Carmina Burana 
előadása is elnyeri méltó jutalmát, azaz a közönség 
tapsán túl a fejlődés egyik grádicsa legyen.

Jövőre meg, az előadás állat-kíséretét is 
figyelembe véve, talán lehetne próbálkozni Strauss 
Denevérével. ■

Színpadkép: Keveházi Gábor 
Koreográfus-rendező:
Keveházi Gábor -  Kossuth-díjas

Táncolják:
Czebe Tünde -  Harangozó-díjas
Daczó Eszter
Dér Dalida
Hucker Katalin
Nagy írisz
Kéri-Nagy Béla
Lencsés Károly -  Harangozó-díjas 
Nagy András 
Vincze Balázs 
Valkai Csaba Csanád
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Pécsi Balett: Carmen 
Győri III. Magyar Táncfesztivál 
2002. június

Két Carmen
Nem szoktam polemizálni, írásokra reagálni, most 
sem ezt teszem. Elmorfondíroznék csupán a Pécsi 
Balett Carmen előadása nyomán kulturális és szín
ház-szakmai folyóiratokban megjelent, egymásnak 
feszülő vélemények kapcsán, amelyek említik/nem 
említik/az említését említik (adott megfelelő 
aláhúzandó), miszerint Egerházi műve Mats Ek 
azonos című táncművét idézi. Teszem ezt mint két
szeresen érintett, lévén Mats Ek egykori táncosa -  
és újságíró.

Egerházi Carmen-ját kétszer láttam, egyszer az 
áprilisi bemutató főpróbáján, egyszer pedig a győri III. 
Magyar Táncfesztiválon, június végén. Kedveltem a 
művet (Győrben, az óriási, impozáns színpadon talán 
még inkább), jól szerkesztett, jól pergő darab, mely
ben az alkotó a zene sodrását jó dramaturgiai 
érzékkel használja ki az eseményeket irányító 
szenvedélyek tolmácsolására.

A főpróbán a darabbeli Carmen első pár mozdu
latát látva belém hasított a „kellemesen sajgó” nosz

talgia: Mintha csak Ana Lagúnát látnám! Nosztalgia, 
mert jó 20 éve annak, hogy Mats Ek társulatában, a 
híres Cullberg Balettben táncoltam 3 évadot -  akkor 
még nem volt Carmenja, de övé volt tipikus és felis
merhető mozgásvilága, amelyet leghívebben későbbi 
felesége, a spanyol Ana Lagúna, Ek életművének 
örök főszereplője tolmácsolt. A dolog cseppet sem 
zavart. Sőt. Imponált, hogy ezt a számomra kedves, 
amúgy pedig világ-élvonalbeli minőséget képviselő 
emléket oly nagyszerű előadói színvonalon látom 
felelevenedni. Azt gondoltam: jó, hogy van nálunk 
egy társulat, amely ezt az irányt is tudja; jó, hogy kap 
belőle a magyar néző -  a pécsi meg pláne, hiszen az 
elmúlt 1-2 évtizedben nemigen kényeztették kortárs 
tánc téren.

A III. Magyar Táncfesztivál előadásait szakmai 
vitadélutánok követték, melyekre az alkotók is 
meghívást kaptak. Egerházi nem tudott jelen lenni, 
így a szakma „elmélészei" (külföldi és magyar 
újságírók, tánctörténészek) a háta mögött voltak 
kénytelenek dicsérni az estet. Persze nem mentek el

szó nélkül a minden szakértő által felismerhető tény 
(tehát a két Carmen közötti stílusbeli és dramaturgiai 
hasonlóságok) mellett, de nem tulajdonítottak e 
ténynek nagyobb fontosságot, örültek a megújuló 
társulatnak, a világhoz való felzárkózást célzó 
törekvéseinek.

Ezek után meglepődtem kicsit a neves újságíró, 
Szigethy András írásán, ami júliusban került kezembe 
a frissen megjelent, 2002/2. Táncművészet 34. olda
láról. Szigethy kicsit szorongva szemléli a „plágium" 
körül kialakult véleményeket, hisz említ olyat, aki 
írásában egyáltalán nem utal annak gyanújára (Tóth 
Ágnes Veronika-Mestyán Ádám, Celi Barbier), s 
olyat, aki egyszer így, másszor úgy fogalmazza meg 
az üggyel kapcsolatos megfigyeléseit (Fuchs Lívia). 
Előbbiekre két magyarázat van: az egészen fiatal, 
nem-táncos újságírók nyilván nem ismerik a világ 
táncirodalmát olyan mélyrehatóan, mint a tánc
történészek (Fuchs Lívia, Kaán Zsuzsa), akik 
évtizedek óta kutatják azt, így netán nem ismerik 
Mats Ek-et, tehát nem viszonyítanak. A másik (s ilyen 
Celi Barbier, aki maga is jelen volt a nyári vitán, s 
pontosan látja a stílusbeli összefüggéseket akkor is, 
ha a Szigethy András által idézett cikkében nem említi 
azokat) úgy gondolja, jelen helyzetben nem ezt tartja 
legfontosabbnak elmondani a fiatal társulat 
próbálkozásairól. Úgy gondolja, mint én: hadd „törjön 
be" Európa a pécsi társulat repertoárjába: ezen csak 
csiszolódik, erősödik a társulat, a néző pedig csakis 
jól jár.

Szigethy András számára bizonyára épp ilyen 
szimpatikus ez a törekvés -  írásából őszintén kicseng 
az aggódó együttérzés - , ezért aggállyal tölti el az 
olyan írás, ami akár a mozdulatok, akár dramaturgia 
terén plágiummal vádolja a pécsi Carmen-t. Fuchs 
Lívia (aki szintén jelen volt az említett nyári szakmai 
szimpóziumon) szintén drukkol a Pécsi Balettnek, 
viszont tényleg nagyon jól ismeri Mats Ek-et. Ahhoz, 
hogy két különböző lapban kétféleképpen írt az 
ügyről, azért nem tudok hozzászólni, mert egyik írását 
sem olvastam teljes terjedelemben. (Egyik az ÉS-ben, 
másik a Jelenkor-ban jelent meg.) Kaán Zsuzsa 
megint egész másként látja a két Carmen viszonyát 
(szerinte is van, de nem „úgy”) az azonos 
Táncművészet 14. oldalán.

Hadd vigasztaljam meg Szigethy Andrást és min
denkit, akit ez a kérdés izgat: a plágium ugyan nem 
szubjektív kérdés, az vagy van, vagy nincs. A hozzá 
való viszony azonban lehet többféle, a kritikus ugyan
is szubjektív: saját szempontjain szűri át, amit lát, 
tapasztal. Érezheti tehát fontosnak, érezheti lényegte
lennek, bánthatja ezen, vagy épp egy másik ponton 
a műben, és szabadsága jogot kínál arra, hogy úgy 
orientálja olvasótáborát, ahogyan jónak látja. írjunk- 
mondjunk persze bármit, a mű remélhetőleg nem 
nekünk készül, hanem a közönségnek, melynek az 
élmény sokkal fontosabb, mint az, hogy készített-e 
már valaki ilyet azelőtt...

Az azért érdekelne, mit gondol minderről a 
„ludas”, Egerházi Attila. Meg fogom őt egyszer 
kérdezni erről... ■
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Szakonyi Károly: Adáshiba
Anna utcai Nyári Játékok Z Á B R Á D I  M A R I A N N
2002. július 12.

A hiba nem az 
ön készülékében van

Szakonyi Károly örökzöldjéhez nyúlt nyáresti mulat- 
tatásra a kaposvári színész-rendező Bezerédi Zoltán. 
Az Adáshiba című komédiát a szépemlékű Pécsi 
Nyári Színház „romjain”, a mára Horvát Színházként 
működő Anna Udvarban láthatta a nagyérdemű.
A tíz nyáresti előadásnak mostanra utóélete van, 
beköltözött a Pécsi Nemzeti Színház falai közé, ahol 
az őszi szezonban műsorra tűzték, nem marad le 
tehát senki semmiről.

Szakonyi egy elhíresült interjújából ismerhetjük 
a darab születésének történetét, miszerint szorult 
helyzetében 8 nap alatt írta készre a művet, több mint 
harminc évvel ezelőtt. Időtállósága nem csoda, ha 
mára csorbát szenvedett. Igaz, hogy a világ hetven 
országában bemutatták, tévéjáték, sőt opera is 
készült belőle. A sikerszéria azonban úgy tűnik itt a 
XXI. században véget ért, a mű mondanivalója fáradt, 
közhelyszerű, néhol légüres térben mozgó lett.

Már a kép avítt. Nem jellemző a mai magyar 
családokra, hogy generációk egymás nyakán ülve 
közösen tévézzenek, s ráadásul, hogy a különböző 
programok olyan izgalomba hozzák őket, mint például 
a kamasz fiút (Vidákovics Szláven) a Marsra szállás 
(amúgy nonszensz) élőben való közvetítése. Itt pedig 
ül a család üveges tekintettel a tévé előtt, a társadal
mi, érzelmi kapcsolatokkal mit sem törődve, a techni
ka rabjává válva, a mama monomániásan próbálja

a születésnap apropójára terelni reménytelenül a 
figyelmet. A helyzetkomikumra épülő -  egyébként 
nem túl furfangos dramaturgia -  szerint szinte 100%- 
os valószínűséggel kitalálható az események láncola
ta. így az izgalom helyére az unalom lép. Teljesen 
nyilvánvaló, hogy (anti)hőseink -  akik először csak 
elbeszélnek egymás mellett -  egymáshoz fűződő 
tragikus viszonya odáig fajul, hogy végül sem a 
Krisztus (Széli Horváth Lajos) személyes megje
lenését, sem annak csodatételét -  a béna, tolószékes 
szomszéd (Stenczer Béla) meggyógyítását észre sem 
veszik. Táncol a béna, de a nép csak a televíziót 
bámulja.

Hát sok viccest nehéz lelni benne. Pedig kiváló 
művészek is küzdenek a nagyérdemű kegyeiért, az 
igazi, felhőtlen hahota elmarad. Talán még Vári Éva 
és Barkó György első jelenete hozott némi színt az 
amúgy színtelen előadásba.

Persze nehéz is a már-már karikatúrára vett figu
rákat nem túljátszani.

Ebbe a hibába a rendezővel az élen szinte min
denki belelépett. Füsti Molnár Éva kamaszosan 
lázadó, elfuserált életű harmincasa is életszerűbb 
lehetne, ismerve a színésznő kiváló kvalitásait. 
Mindenki egyformán harsány, nincsenek jellemek, 
tipikus karakterek vannak erősen felnagyított kiadás
ban. Néha alig várja az ember (néző), hogy egy kis 
csend legyen.

Dönci és Saci (Lipics Zsolt, Simon Andrea) idióta, 
felkapaszkodott házaspárja nem ismeretlen, mégis 
idegen, túljátszanak ők is a hihetőség határain.

Mindent egybevetve Szakonyi darabjának problé
mafelvetése -  melyben a túlzott televíziózás elidege
nítő hatását veszi górcső alá -  csak elsőre tűnhet 
aktuálisnak. Egy picit belegondolva már feltűnhet, 
hogy a 70-es évek és az új évezred közötti különbség 
óriási. Hiába a szövegbe itt-ott becsempészett aktuali
záló szövegrészek. Ma már nem létezik a tévézésnek 
az efféle kultusza, van vetélytársa bőven, igaz azokról 
nemigen született komédia még. A korosztályok szint
jén is sokkal specifikáltabbak lettek a szabadidős, 
szórakozási formák. Nem csoda hát, ha a fiatalság 
részéről még nagyobb értetlenség fogadja a művet. 
Lehet viszont kicsit nosztalgiázni a vibráló kék fények 
fölött, s ha a színészek egy kicsit rágyúrnak még a 
szövegtudásra, akkor a szavak zavart keresgélése 
sem lesz zavaró.

A mérsékelt siker azonban nem írható 
egyértelműen Szakonyi számlájára. Bezerédi rende
zői jelenléte sem meggyőző. Úgy tűnik, mintha ő is 
csak a darabválasztás első fázisáig jutott volna el, 
miszerint tuti előéletű a darab, jók a színészek, 
vágjunk bele. De a fejsze hol marad? ■

Rendező: Bezerédi Zoltán 
Díszlet: Znamenák István 
Jelmez: Cselényi Nóra 
Zene/hang: Némedi Árpád, Varga Ákos 
Színpadi mozgás: Vidákovics Antal

Szereplők:
Bódog -  Barkó György 
Bódogné: -  Vári Éva
Vanda, Bódogék lánya -  Füsti Molnár Éva
Dönci, a fiuk -  Lipics Zsolt
Emberfi, albérlő Bódogéknál -  Széli Horváth Lajos
Imrus, Bódogék fia -  Vidákovics Szláven
Saci, Dönci felesége -  Simon Andrea
Szűcs úr, Bódogék szomszédja -  Stenczer Béla

„A  he lyze tkom ikum ra  épü lő  d ram atu rg ia  szerin t 
szin te  100% -os va lósz ínűségge l k ita lá lha tó  az 
esem ények lánco la ta ."
(Vári Éva, L ip ics Zso lt, S tenczer Béla, S im on A ndrea  
és Barkó G yörgy)
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Három este
a Pécsváradi Várszínházban G Á L L O S  O R S O L Y A
2002. augusztus 10-18.

Történelmi tablók, 
ezeréves díszletek

A várudvar újabb helyszínén három különböző 
előadást láthattunk augusztus 10. és 18. között 
a Pécsváradi Várszínház jóvoltából. A tavalyi nagy 
közönség- és kritikai visszhang után egyre többen 
hangoztatták a művészek, a város szervezői, 
a közönség, hogy érdemes folytatni a nyári vár
játékokat. Zsáli János polgármester szívügyének 
tekintette kezdettől fogva az új kulturális eseményt. 
Kresz Erika vállalkozó tavaly elsőként adományával 
járult e nemes .célhoz, és mások is követték. A város 
képviselő-testülete támogatását adta, megalakulhatott 
a Pécsváradi Várszínház a Művelődési Központ 
keretében, a város rendezvénysorozatainak fő 
szervezője, Dretzky Katalin igazgató vezetése alatt.
A szervezők tartották magukat ahhoz, hogy a művészi 
értékkel bíró történelmi játéknak adnak helyet a 
várudvaron.

Margit-passió
Árpád-házi Szent Margit mártíriumából meríti 

szüzséjét a Margit-passió zenés történelmi legendája. 
A Veszprémi Pannon Várszínház vitte színre a 
millennium alkalmával, a város kőszínházának igaz
gató-rendezője, Vándorfi László rendezésében. 
Pécsváradon az ötödik előadást tartották. Poétikusan 
szép szöveget alkotott a költő Bella István. Érzék
letes, gazdag, költői képekben bővelkedő és a zené
vel jól együtt lélegző librettót írt Rossa László 
számára, aki a nemzetközi és hazai sikerszériát 
megért Csíksomlyói passió komponistája.

Dinamikus, jól tagolt, pergő előadás született 
a szerzőpáros alkotta szerkezetből és a rendező rit
musérzékéből. Markáns színpadi jelenlét jellemezte 
a királyi párt, a IV. Béla szerepében rendkívüli 
hanganyaggal fellépő Domahidy Lászlót s vele 
a határozott, tekintélyt parancsoló Mária királyné 
szerepében Szirbik Bernadettet. E királyi szülők 
egyszer Istennek adnák gyermeküket a tatároktól való 
megmenekülés reményében, tizenöt év múlva pedig 
egy lengyel hercegnek, a birodalomegyesítés céljával. 
Vér szerinti, ám rossz szülők, akik nem értik meg 
gyermekük elhivatottságát, és azon földi erőkhöz tar
toznak, amelyek közepette Margit szenvedéstörténete 
beteljesedik.

Margit igazi, nem vér szerinti szülője a dajka.
Pap Lívia formálja bensőséges, emlékezetes alakká. 
Ő jelképezi a szülőföldet, a hazát, az anyanyelvet, 
a gyermekkor első eszméléseit. Megérti Margitot, és 
vele van akkor is, amikor a szülei átkot mondanak rá

K észü lődés a  M arg it-passió  e lőadására  
az ideá lis  he lyszínen

és a szerzetesi közösség is eltávolodik tőle.
Vándorfi három szereplővel játszatja Margitot.

A darabnak van egy megragadó gyermekkori fejezete, 
az üde és természetes gyermekszereplő Nyirkó 
Krisztinával. A serdülő Margitot élettel teli, pirospozs
gás gyereklányként állítja elénk Gyenis Erika. Végül 
Bodnár Vivien tragikus színekkel mutatja fel a testi 
mivoltát feledő, szellemivé lényegülő földi szentet, az 
elhivatottság drámáját. Az előadás friss színfoltja a 
Litéri Zöldág Gyermek-táncegyüttes, aki magyar 
gyermekjátékokkal hozza azt a miliőt, ahonnan a kis 
hercegnőt szülei kiragadják, és a Nyulak-szigetének 
Domokos rendi zárdájába küldik.

Karakteres, igazi egyéniség főnökasszonyt alakít 
Olimpiadesz szerepében Oravecz Edit, aki Margit 
életében a lelki anyává válik, de maga is döbbenten 
szembesül a hercegnő különös átváltozásával. 
Higgadt és méltóságteljes mozgatója a játék 
menetének a Marcellusz atyát alakító Sashalmi 
József, biztos pont a szereplők képviselte különböző 
törekvések közepette. Hogy a szereplők mozgatása 
mennyire tudatos és kidolgozott, akkor válik nyilván
valóvá, amikor megjelennek az apácák: tartásukkal, 
csoportképeikkel, kezükkel, ruhájuk redőivel, 
hajladozásukkal fejeznek ki érzelmeket. A koreográfus 
legnagyobb bravúrja, amikor az apácák táncot 
lejtenek a színpadon. Nevét sajnos nem tünteti fel 
színlap, mint ahogy a díszlettervezőét sem.

Pedig az előadás nagy leleménye a puszta 
acélváz díszlet, ami tetszőleges szabadtérre készült,

és látni engedte a vár kínálta környezetet. A három 
előadásból ez töltötte be legjobban a hivatását. 
Templomi kupola és oltár volt a forgatható kulissza fő 
eleme, a szerkezetet síneken forgatták, s maguk 
a szereplők „játszottak”, alakították vele a színteret.

Az alsó várudvaron mintha Isten tenyerén ültünk 
volna, a körénk karéjosodó falak, épületek pompásan 
összefogták a zenét (ez felvételről szólt, s a 
művészek élőben énekeltek). Míg tavaly az udvar egy 
szegletében adtak Pozsgai Zsolték teljes színházi 
élményt, idén az egész vár „játszott”. Volt, akinek 
a kivilágított templomtorony egészítette ki a díszletet 
vagy a palotaszárnyra hulló surlófények és a kápolna 
kivilágított ablakai. Minden este feljött a Göncölszekér, 
mintegy égi másaként Thália ekhós szekerének.

István király
A mű 1934-ben íródott, készülődve az 1938-as szent 
évre, amikor Magyarország Szent István halálának 
900. évfordulójára emlékezett. A kor kultuszdarabja 
volt, nem is játszották évtizedeken át. Bemutatásának 
így irodalom- és színháztörténeti érdekessége is van. 
Szerzője Sík Sándor (1889-1963) piarista paptanár, 
költő, műfordító, a kor nagyhatású alakja, Budapesten 
Szerb Antal tanára, Szegeden Radnóti Miklós profesz- 
szora. István király című drámáját, a Budapesti 
Evangélium Színház díszelőadását Udvaros Béla állí
totta színre a millennium alkalmával.

20 echo 2002/4-5

FO
TÓ

: K
ÁR

PÁ
TI

 Á
RP

ÁD



FO
TÓ

: B
ÖS

ZN
É 

G
EN

G 
ES

ZT
ER

á m F E K E T É N - F E H É R E N
Ü

Az igazság az, hogy ezt az előadást tönkre tette 
az időjárás. Nem is viharos, hanem időnként orkán 
erejű szél tombolt, és a nézőtéren a színészek, a 
színpadon a nézők helytállásáért szurkolt mindkét fél. 
A pécsváradiak úgy gondolhatták, ha már az eső 
elmaradt, nem adják meg magukat. A szereplők vál
lalták a produkciót, pedig időnként a széllel szemben 
ordítva kellett mondaniuk a szövegüket. Ennek 
megértését a vihar többször lehetetlenné tette. Gizella 
végig két kézzel fogta koronáját és fátylát, amit nem 
90 kilométeres szélhez álmodott meg a jelmezter
vező. Ebben a díszletben volt bőven ajtó, ablak, amit 
a szél szüntelenül csapkodhatott, és csattogott hátul 
a technikát fedő fólia. Csoda, hogy baleset nem 
történt. Az orkán mellett időről időre forgószél indult 
tutulva a vártoronytól, majd lecsapott a hősileg ágáló 
színészekre. A legrémisztöbb pillanatban, az első 
felvonásban az orkán felborította a középső mikrofont, 
és a szőnyeg alá tolulva, szinte megemelte a szín
padot.

Bitskey Tibor Kossuth-díjas, Jászai-díjas érdemes 
művész Szent Istvánként rá se hederített e pogány 
förgetegre. Az élete alkonyához érő István királyt a 
trónutódlás gondjai emésztették. Ifjúkorunk hőssze
relmese szépen öregszik. Könnyű, fehér jelmezt adtak 
rá, nem súlyos királyi díszt. Törékeny volt, tartásával, 
fehér hajával elénk idézte a végórájához közelítő 
Istvánt, aki véghez vitte nagy művét, ám élete végén 
mégis mintha semmi sem lett volna elrendezve.
Királyt akar ültetni a magyar trónra, ám nincs 
megfelelő jelölt. Imre herceg utód nélkül halt meg, az 
esélyes Árpád-ükunokát, a velencei Orseolo Pétert 
a magyarok nem szeretik. Vazul, a magyar örökös 
pedig nem enged pogányságából, illetve elégnek 
találja, hogy a görög papok megkeresztelték.

István nagy ellenpárja Vazul -  Körtvélyessy Zsolt 
Jászai-díjas színművész alakította nagy színpadi 
kisugárzással. Daliás, erőtől duzzadó alak, szép párt 
alkottak Gyönggyel, a feleségével. Buzogány Márta 
tűzről pattant pogány magyar menyecskét jelenített 
meg. Csúnyán feleselt a passaui Gizellával, és a 
koronát kidobta az ablakon, miután azt Gizella áhítat
tal átadta neki.

A darab alaptétele a keresztény és a pogány 
magyarság, a nyugati és a keleti, az európai és az 
ázsiai pólus összecsapása. A darab kétségkívül István 
pártján van, de érzékeltetni kívánja, mekkora árat 
kellett fizetnie a magyarságnak a változásért.

S zeretlek, Faust
(M ertz T ibor és K autzky A rm and)

Az 1934-ben (a Hitler hatalomra jutása utáni évben) 
íródott darabban sokszor és válogatott gorombasá
gokkal szidják a németeket, óva intenek a német 
cimboraságtól. Vazul tábora Vajknak szólítja Istvánt, 
és kemény szavakkal ostorozza, amiért elhagyta a 
magyar örökséget. Elátkozzák Gizellát, „a német 
asszonyt”, aki rossz útra térítette Vajkot.

Tér, idő és cselekmény klasszikus egységében 
játszódik le minden, Vazul megcsonkítását is 
beleértve. Sík Sándor Istvánja utolsó órájában is 
erőskezű uralkodó, aki egyik kezével véreit küldi a 
vesztőhelyre, a másikkal magasra emeli a keresztet.
A darab utolsó pillanataiban István király Mária 
oltárához járul, és elébe teszi a koronát. Sík, a kato
likus költő 1934-ben sem látott más végkifejletet.
A többi történelem.

A pécsváradi színházlátogató ebben az előadás
ban a tavalyi Asztrik-darab előzményeit láthatta 
viszont. Vazul megnyomorítását, gyermekei, Endre, 
Béla, Levente árvaságra jutását, és a leszámolást 
a pogány magyarokkal.

Szeretlek, Faust
Pozsgai Zsolt, a tavalyi ősbemutató író-rendezője a 
hazatérés örömével érkezett Pécsváradra. Nem tett le 
arról, hogy tovább írja a fenti történetet, ide, a 
pécsváradi monostor falai közé, ahol majdnem mind
egyik megfordult Árpád utódai közül.

Idén kész produkcióval, Szeretlek, Faust című 
drámájával érkezett, melyet Kiss József rendezett, és 
az erre szerződött Faust Művészeti Kft. adott elő.
A művet Mindszenty-darabként ismeri a színházba 
járó és nem járó publikum, ugyanis a főszereplő maga 
a hercegprímás. Mindszenty Józsefnek, a zalai kis 
faluból elinduló hercegprímásnak a XX. század ordas 
eszméi és annak jelképes színterei, szereplői között 
adatott élnie. E színterek a sopronkőhidai fegyház és 
az Andrássy út 60., az egykori nyilas, később ÁVH- 
székház, ma a Terror Háza. Úgy fenyegetik és úgy 
kísértik meg, ahogyan az a Bibliában írva vagyon. 
Válogatott szavakkal gyalázzák hitét vallatói, és vonja 
kétségbe hite létjogosultságát cellatársa, az élni 
vágyó színész.

Pozsgai Zsoltot az a tény ihlette meg, hogy a 
nyilasok Sopronkőhidára zárták Mindszenty herceg- 
prímást és Jávor Pált, a legkedveltebb magyar 
színészt. A cellában -  Madách: Az ember tragédiája 
című drámájára emlékeztetőén -  végigálmodják a 
jövőt. A színész új és új színtereket tár fel Mindszenty 
előtt, viszi az egyes fejezetek címe szerint 
„pokoljárásra” a főpapot. Az mindvégig kitart az 
Istenbe és az ember magasabb elhivatottságába 
vetett hite mellett. A színész minduntalan be akarja 
neki bizonyítani, hogy mindenki elhagyja, megcsalja 
őt, Mindszenty azonban újra meg újra a Golgotán 
magára maradó Krisztusra gondol.

Pozsgai Zsolt hat szereplőre írta a darabot.
A színész figurája eleve kínálja az átváltozásokat és 
a színek, jelmezek váltakozását. (A jelmez- és 
szerepcsere egyébként is eminens témája az elmúlt 
fél évszázadnak.) XX. századi arcképcsarnok nyílik 
meg a néző előtt: Mindszentyt fölkeresi Szálasy 
Ferenc, Péter Gábor, Rákosi Mátyás -  valamennyit ifj. 
Jászai László formázza diktatórikus figurává, jelzés
szerű eszközökkel, maszkokkal, kellékekkel. Figurája,

mozgása, beszéde Mussolinit idézi, máskor Rákosi 
beszédmódját utánozza. Párja, Tóth Tamás 
törékenyebb alkat, a hitvány foglárokat, 
verölegényeket személyesíti meg és olyan konkrét 
személyeket, mint a Rákosi-korban is alkotó Kodály 
Zoltán. A lelki meghasonlást érzékelteti, azt a bűnöst 
alakítja, aki egyben áldozat is.

Két női szereplő játszik a műben: Fazekas 
Zsuzsa alakítja Mindszenty anyját, Fazekas Andrea 
az ifjúkori szerelmét, aki később ávós tiszt lesz, 
menekülést ígér a főpapnak, de elárulja őt. 
Megszemélyesítik a század mocskában sodródó 
prostituáltakat és megerőszakolt teremtéseket.

Az abszolút főszerepet Mertz Tibor játssza teljes 
odaadással, meggyőzően. Papos a mozgása, a 
tartása, a tekintete, a beszéde. Az egyházi gimnázium 
növendékétől a hercegprímásig, a száműzött, trónjától 
megfosztott főpapig kell adnia egy történelmi sze
mélyt. Mertz nem portrét vázol, hanem bizonyos 
tartózkodással megformálja a valóban befelé élő 
egyházfőt, aki ugyanakkor szent elszánással harcol 
elveiért, Istenért és hazáért. Helytáll és csapdába 
kerül, mint annyian a században.

Mellette a színészt alakító Kautzky Armand 
ideges, vibráló, kifelé élő ember. Semmire sem vágyik 
annyira, mint arra, hogy szeressék, hogy újra játsz
hasson, sikere legyen. Kautzky a mozgatója a gyakor
ta filmszerű vágásokkal váltakozó jeleneteknek, 
melyekben egy kabát, egy paróka, egy palást 
fölvételével majd ledobásával korokat lépünk át.
A Kautzky formálta Színész az ördög ügyvédje. Ő a 
lelki beteljesedés felé forduló ember ellentéte. Durván 
összeszólalkozik a hercegprímással több ízben, 
megkérdőjelezi a hite jogosságát, de ő provokálja ki 
a végső hitvallást is. A Színész személyesíti meg 
Szekfű Gyulát, Tildy Zoltánt és a pápát -  csupa olyan 
személyt, akiket Mindszenty a saját oldalán tudhatott, 
s akik mégis kiszolgáltatták őt.

Mertz és Kautzky remek páros, egymást 
kiegészítő, valódi összjátékot adnak, de igazi 
együttesként dolgozott a társulat minden egyes tagja 
ezen a nagy együttműködést követelő produkción.
A Mindszenty-darabot mostanáig szobaszínházakban 
játszották Budapesttől Bostonig és New Yorkig, 
negyven-ötven néző előtt. Pécsváradon 450-en 
nézték, szabad téren, nagy színpadon. Az idő ked
vezőre fordult, az ügyelő intésére a Hold is feljött, 
kigyúltak a csillagok, és a szövegek kitörtek a cellák
ból.

Itt színházat kell csinálni
Valamennyi színházi ember, színész, rendező, 
műszaki elragadtatással nyilatkozott idén is 
Pécsváradról. A jegyek előre elkeltek, fele a helyi, fele 
a pécsi, baranyai nézők körében. Bevált a három 
előadásra szóló bérlet. Jól lehetett látni a nézőtérről, 
a hangosítás is működött. A rangos vendégművészek 
idén sem győzték köszönni Zsáli János polgármester' 
odaadását, aki nemcsak reprezentálni vonult be az 
előadásokra, hanem előtte mindent végigellenőrzött 
a műszakiakkal, valamint a Művelődési Ház, Dretzky 
Katalin munkáját.

„Miért nem játszottunk itt eddig?"- kérdezte 
Bitskey Tibor, amikor belépett a várudvarra. Csak 
remélhetjük, hogy újabb jeles társulatok és rendezők 
fedezik fel a Pécsváradi Várszínházát. Továbbá 
felfedezi a Pécsi Nemzeti Színház is, amelyet 2001 - 
ben elsőként kértek fel a Boldog Aszták színre 
állítására. Adva van az ezeréves eleven díszlet, 
a pécsváradi csöndek és óraütések, a színpaddal 
szemben felkelő Hold. Ráadásul az odaadó, segítő 
helybeliek. Itt színházat kell csinálni. ■
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Dolinszky Miklós beszélgetése Gyöngyössy Zoltán Liszt-díjas 
fuvolaművésszel, a PTE Művészeti Karának egyetemi tanárával

„Ha holnapután nem 
gondolhatok mást,

Gyöngyössy Zoltán Liszt-díjas fuvolaművészt 
2002. július elsejével nevezte ki a köztársasági el
nök a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán 
egyetemi tanárrá. Egyik feladata az egyetemi szin
tű fuvolaművész-képzés elindítása, amit Kincses 
Veronika, Bánfalvy Béla és Király Csaba professzo
ri közreműködése nyomán követni fog az egyetemi 
rangú énekművész-, hegedűművész- és zongora
művész-oktatás elindulása. Pécsett bontakoznak ki 
tehát a körvonalai a „vidék” egyik új „zeneakadé
miájának”. Az interjúban Dolinszky Miklós zenetu
dós (a Jelenkor Kiadónál megjelent legutóbbi 
könyve a Mozart űrhajó) Gyöngyössy Zoltánt kér
dezi terveiről, a zenéről, a fiatalokról.

— Szeretném, ha beszélgetésünk gyújtópont
jában az oktatás állna. Nemcsak azért, mert 
mindig időszerű téma a művészet sorsa a művé
szeti oktatás intézményeiben -  hanem elsősorban 
azért, mert a te művészi pályafutásodban az 
oktatás nagyon intenzív koncertéleted ellenére 
sem a szokásos muszáj-helyet tölti be, nem 
megélhetési pedagógus vagy tehát, hanem a 
tanítás valamiképpen elválaszthatatlan művészi 
alkatodtól. Tipikusan nevelő alkat vagy, nem egy 
órádat végigülve úgy is mondhatnám, hogy ott 
olyanfajta embernevelés zajlik, amely történetesen 
a fuvolán keresztül történik, de akkor is folytató
dik, amikor leteszed a hangszert. Mindig az egész 
ember van érintve. Egyetlenegyszer nem hallot
tam tőled olyan utasítást, hogy valamit így vagy 
úgy kellene „technikailag megoldani”. Ennek a 
nevelői magatartásnak az akadémikusképzésben 
nemigen tapasztalni nyomait.

— A mai hangszeroktatásban a gyereket több
nyire alapanyagként kezelik. „Csinálok belőle egy jó 
növendéket” -  ez gyakori hozzáállás a tanárok 
körében. És persze ki számít „jó növendéknek”, ki
a „formálható alapanyag”? Aki ellenállás nélkül, 
hajlékonyán és önállóságát feladva követi a tanári 
verdiktet. Aki nem kérdezi: miért? A főiskolán magam 
is sokszor álltam értetlenül az ilyen utasítások előtt, 
mert nem tudtam, miért éppen úgy kell játszani, 
ahogyan a tanár mondja, mikor ugyanolyan alapon 
még körülbelül hétszáznegyvennyolcféleképp el 
lehetne játszani ugyanazt.

— Lehet, hogy a parancs onnantól parancs, 
amikortól nincs indoklása...

— Ott van például a Bach-szólószonáta. Az 
Allemande egyenletes tizenhatodait a fuvolisták rop
pant jelentőségteljesen artikulálják a legkülönbözőbb 
módokon, anélkül, hogy el tudnák hitetni velem igazu
kat. Megspórolják azt a személyes erőfeszítést, mely- 
lyel a mű maga adhatna számot technikai kivitelezé

sének módjáról, és a hallgató úgy érezhetné: 
megtörtént a darab. Ehelyett a mű bizonyos elvárások 
teljesítésének válik szenvedő alanyává. Ami történik, 
a mű felületén történik. A technikai megoldások nem 
a műből fakadnak, hanem attól függenek, hogy X 
tanár vagy Y zsűritag hogy szereti hallani.

— Engem is mindig ez a biztonsági játék 
döbbent meg, a legkisebb kockázat elvének 
érvényesítése. Generációs vonás ez, minden 
vonalon. Biztos alibi: ki merné megcáfolni, hogy 
valamiből meg kell élni, hogy a családot el kell 
tartani, és a többi? Csakhogy a kérdés túl van 
lihegve. A mai egyetemisták értékrendjében egy 
meghatározott életforma diktálta követelmény tel
jesítésének vélt kényszere rejlik. Önépítés helyett 
állás és versenysiker. Lehetőleg azonnal és min
denáron. Vagyis fedezet nélkül. De a lényeg éppen 
ez: nem kell fedezet. A fedezet nem látható, tehát 
nincs. Elég, ha a látszat megvan. Bizonyítható
a különbség látszat és valóság között? Nem. Ma 
pedig nem bizonyítható, akkor nincs. De mit ér az 
egész, ha nem szenvedik meg? Mitől félnek? Miért 
nem bíznak magukban?

— A pedagógusnak éppen ezzel a széljárással 
kell szemben haladnia. Mindig mondom: az, hogy 
a tanár mit gondol a darabról, eléggé lényegtelen 
kérdés. A tanárnak nem az a dolga, hogy a saját 
értelmezését hallja viszont. A darabot a másik ember
ből kell kibontania, vagyis lényegében a tanár felada
ta az, hogy tanuljon a növendéktől. Rá kell terelnie 
arra az útra, ahol a tanítvány a saját értelmezésére 
akad rá. Ami csak az övé, ami csak személyiségének 
egyszeri konstellációjában születhet meg. Különben 
úgysem lesz hiteles, legfeljebb profi.

— Akkor van baj, ha többé már senki sem 
érzékeli, mi a különbség a hiteles meg a profi 
között. Érték tudniillik addig létezik, amíg van, aki 
ezt az értéket elvárja. A fel nem ismert érték nem 
érték. Ez az, amiről az előbb beszéltem: a valódi 
és látszat megkülönböztetésének vészes hiánya. 
Egyébként a zenepedagógia fiaskójának eredete 
számomra abba a korba vezet, mikor elkezdték
a kottát egyfajta szerzői parancsként olvasni.
Ez a kottaolvasás jócskán előkészítette e terepet 
az idomítás mint legitim pedagógiai módszer 
számára, röviden: annak az elképzelésnek 
számára, hogy az előadó reprodukátor, nem pedig 
produkátor. Korábban a leírt zene megszólaltatása 
is magán viselte a rögtönzés vonásait; a kotta 
sem mentesítette a játékost a szabadság 
felelőssége alól. Ennek a gondolatnak háttere 
előtt kérdezem Tőled: ml ma az improvizáció 
szerepe a hangszeroktatásban?

— Valóban nagyon széles jelentésköre van ennek 
a szónak. Szerintem akkor is improvizálok, amikor

saját erőfeszítésből megpróbálom itt és most 
megérteni a szerzői szándékot. Talán azt lehet mon
dani: improvizáció minden, amit először teszek, már
pedig a zenélésben minden csak egyszer van, 
legalábbis optimális esetben. Az improvizáció tehát 
kétségkívül nem szorítkozik kotta nélküli játékra, 
hanem egyszerűen a zenével szemben felvett egzisz
tenciális magatartás. Tulajdonképpen a saját belső 
szabadságom kivetülése. Mindenekelőtt ennek 
belátása hiányolható a zeneoktatásból. Egyébként 
ami a szűkebb értelemben vett rögtönzést illeti, én 
magam például a Mozart-koncertekhez sokszor íratok 
kadenciákat a hallgatókkal, többnyire sikerrel. Hogy 
a kadenciát ténylegesen rögtönözzék, ott még sajnos 
nem tartunk.

— Jellemző a nevelői habitusodból fakadó 
közösségi szellemre, hogy pécsi óráidon a 
növendékek nem sorban egymás után keresnek 
fel, hanem szépen végighallgatják egymást, pon
tosabban vannak közös gyakorlatok. Órák helyett 
élet, mondhatnám, Adyt kifacsarva. Például az 
egyik ilyen együttléten, amelyen bent ültem, a 
fuvolistáidat körbe állíttattad, és elkezdődött egy 
körjáték, amelyben olyan helyzetbe hoztad őket, 
hogy azonnal kellett reagálniuk az előző játékos 
mozdulatára, nem maradt idő spekulálni. Sáry 
László kreatív gyakorlatai jutottak eszembe, 
hiszen a te etűdjeid is rugalmasságra és gyors 
válaszkészségre késztetik a játékosokat, akik 
rossz beidegződéseiket levetkőzve az agyonját
szott darabokhoz is hallhatóan másképp közeled
nek. Vagyis az ilyen gyakorlatok némileg hasonló 
terapeutikus szerepet töltenek be, mint a mai zene 
-  már ha betölti. Milyen a kortárs zene helyzete
a magyar fuvolaoktatásban?

— A kortárs zenének nincs magától értetődő, 
napi jelenléte. Inkább akkor húznak elő egy-egy mai 
darabot, ha versenyre kell. Pedig tudomásul kellene 
venni, hogy a mód, ahogyan a fuvolát az elmúlt 
évszázadokban használták, az a hangszernek nem az 
egyetlen lehetséges kezelésmódja, nem veleszületett 
vonása. Megszólaltatásának más útjai is léteznek. 
Ráadásul az együttesek is ódzkodnak a kortárs reper
toártól, nyilván, mert több munkával és kevesebb si
kerrel kecsegtet, mint egy Mozart-divertimento. Pedig 
hosszabb távon megtérülne a vállalkozás, azáltal, 
hogy felold egy csomó megkövült beidegződést, 
átalakítja hallásunkat, és visszahatna a historikus 
darabok megszólaltatására.

— Közismert, hogy te magad a kortárs zene 
önzetlen terjesztői közé tartozol. Láthatóan nem 
azzal törődsz, hogy mindenáron örökkévalóság
nak szánt műveket csemegézz ki a kínálatból, 
hanem egyszerűen az, amit megírtak, elhangoz
zon. A rostálást elvégzi az idő. Milyen műhelyek
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alakultak ki Magyarországon egy-egy szerző 
körül, hogyan osztozkodik ma szerző és előadó az 
alkotói folyamaton, és egyáltalán: lehet-e 
(érdemes-e) a szerzővel való személyes kapcsolat 
híján közeledni kortárs darabhoz?

— Nekem mindig természetes volt, hogy együtt 
dolgozom akár Durkóval, Petroviccsal, akár a legfiata- 
labbakkal. Mindig rögtön lehet látni, mit tart a szerző 
súlyozottan fontosnak; mik azok a modusok, amiket 
nem szívesen ad fel, mikben enged. Sok szerző van, 
aki nagyon pontosan megírja a kottát. Amikor az

operáját nem tudták színre vinni. Amit a szerző 
hátrahagyott, az saját művének egyfajta emlék
műve, ám hangzó zeneként későbbi korok 
számára hozzáférhetetlen.

— De a szerzőtől való függőség egyébként is 
csak az egyik probléma. A másik, hogy a szerző 
is szükségképp mindig más instrukciót ad, egyrészt, 
mert egy instrukció csak egy előadóra érvényes, más
részt, mert mindig más a „helyzet". A helyzet pedig 
egyszer azt kívánja, hogy hat másodperc legyen a 
szünet helyes hossza, másszor meg hogy tíz.

megette a fene 
az egészet”

ember el is játssza ezzel a pontossággal, a szerző 
tiltakozni kezd, mert sokkal fesztelenebb előadásra 
gondolt. Kiderül, hogy csak a felületes előadások 
kivédése érdekében ilyen szigorú a lejegyzés. Ez volt 
Láng István esete. De mondok másik példát. 
Felkérésre Petrassi egy darabját kellett megtanulnom. 
Gazzelloninak írta. Nemigen tudtam vele mit kezdeni. 
Jeney Zoli azt tanácsolta, ne a lejegyzett szövegből 
induljak ki elsősorban, inkább egyfajta nagyvonalú
ságra van szükség. Ebben megint az az őrület, hogy 
nekem egész más ötletek is eszembe juthatnak, és 
ha csak annyi jutna eszembe, amennyit a szerző leírt, 
az elég siralmas lenne, tehát az interpretációnak 
megint borzasztóan megnövekedett a jelentősége.
Az ilyen darabot nem lehet hetekkel előtte bevirblizni, 
mert ez a készenléti állapotot teljesen letompítaná.
Az effajta, némileg könnyűléptékű darabok felelősek a 
kortárs zene nagyfokú kommercializálódásáért; innen 
jön az a napjainkban is elterjedt szemlélet, hogy 
kortárs zenében azt játszol, amit akarsz. Holott olykor 
a düreri rézkarc aprólékosságával kell dolgoznunk.

Egész más volt Sári József esete. Játszottam 
egyik darabját, nagyon inspirált, szüntelen ötletekkel 
bombáztam: nem lehetne-e ide akkordot játszani, oda 
frullatót? És így tovább. Mármost aki ismeri Jóskát, 
tudja, hogy nagyon nyitott. Egy darabig tűrte is 
szegény derekasan, de egyszer csak kifakadt: hát 
olyan rossz ez a darab, hogy mindenáron meg akarod 
menteni? Persze nem akartam megmenteni, nem is 
szorult rá, csak ha az ember kap egy labdát, azt meg
próbálja visszaadni.

— Minél többet látok szerző és előadó 
együttműködésének mai formáiból, annál 
gyakrabban jut eszembe a barokk felállás, amely
ben a szerző nem törekedett a megszólaltatás 
mikéntjének rögzítésére. Igaz, a muzsikus akkor 
magától is tudta a dolgát, ma viszont, megegye
zéses előadói stílus híján nagyrészt a szerzőre 
vagyunk utalva. Sokan emlegetik Kurtág Györgyöt 
azon művek alkotójaként, amelyeknek megszólal
tatása olyannyira szorosan tapad a szerzőjük 
személyes útmutatásaihoz, hogy a szerző távol
léte már a megszólaltatás sikerét veszélyezteti. 
Pedig Kurtág aztán nem takarékoskodik előadási 
jelzésekkel. A személyes szerzői jelenlétét az ő 
esetében inkább ahhoz kell hogy felmérjük, 
mekkora energiát szabadíthat fel egy-egy, akár 
konvencionális jelzés. Úgy látszik, visszatérünk 
Monteverdi korába, amikor a mester halála után

Ma persze itt vannak a szerzői felvételek, amelyekre 
az autenticizálódás veszélye leselkedik. Abban a pil
lanatban, amikor egy másik előadó nem a szerzői kot
tából, hanem egy hangfelvételből indul ki, már nem 
a művet, hanem egy interpretációt interpretál, vagyis 
egy előadás előadását próbálja létrehozni.

— Más szóval éppenséggel szerzőellenes, 
ha az előadó a szerzői felvétel védőpajzsa mögé 
bújik. Sem kotta, sem hangfelvétel autoritása nem 
adhat felmentést az előadó felelősségének eltus- 
solására. Mutatja a veszély mértékét, hogy sok
szor már a zenetudomány sem érzékeli az írott és 
a hangzó közeg közötti koncepcionális különb
séget, és hangzó forrást írott forrás gyanánt 
használ fel, a szerző írásaként kezeli a szerző 
játékát. Valami súlyos értetlenség munkál itt az 
írott és a hangzó közeg különbségének 
megítélésében, ami persze csupán egy része 
annak a folyamatnak, melynek során az elektroni
kus kommunikációban írás és beszéd behelyette- 
síthetővé válik. Nem értik, hogy alkotni annyi, 
mint magamtól elidegeníteni. Ha valami kész, az 
már nem az enyém. Az a szerző, aki erre a leválás
ra rájátszik, aki, hogy úgy mondjam, megkom
ponálja a leválást: Cage. Játszottál tőle valamit?

— Cage kapcsán a legszebb esetet az öt zene
karra írott darabjában éltem meg. Szombathelyen 
történt, Cage jelenlétében. Érkezése előtt már 
javában mentek az elemzések, a pontos terv kidolgo
zása: a harmadik zenekar tubaszólama ekkor és 
ekkor ezt és ezt fogja játszani, miközben az első 
zenekar piccolo-szólama... és így tovább. A partitúra 
tisztességesen ki lett preparálva. Jött Cage. Wilheim 
Andris mutatja neki a megdolgozott partitúrát. Cage 
elhűlve nézi: nem, nem kell semmi organizáció, 
mondja, játsszák csak úgy a hangokat, hogy bumm- 
bumm, bumm-bumm. Kétségtelen, hogy ez az 
aleatória megkomponált, tehát a dolgot nagyon 
elrontani nem lehet. Viszont pont ez az agyonszerve- 
zés lett volna a darab halála.

Volt ugyanekkor egy fél estem. Többek között 
Cage duóját is játszottam. A koncert után bejött Cage, 
igen elégedett volt, azt mondta: uram, maga nagy 
művész! Küldök magának egy darabot. Egyszer csak 
jön egy boríték. Feladó: John Cage, Amerika. Ennyi. A 
Ryoanji-t küldte el, amit Róbert Aitken-nek komponált.

— Ez valóban nem csekély elismerés. Mégis, 
sokkal inkább meghatározó volt pályádon a 
Kurtág Györggyel való munkakapcsolat. Vagyis

inkább egy intézményen kívüli mester-tanítvány 
kapcsolat volt ez, ha nem tévedek.

— Kurtág Márta hallott a hetvennyolcas fuvola
versenyen, aztán felhívott, nem volna-e kedvem 
kamarázni vele. A következő napokban már a Rózsa 
utcában voltam, elkezdtünk dolgozni Kurtággal. 
Nyolcvanötben Kurtág Mártának volt egy kistermi 
koncertje, ott játszottuk a Schubert-variációkat. Kurtág 
tanította be. Igen keményen dolgozott, még a 
feleségével se volt apelláta. Más alkalommal hozzám 
is voltak kemény szavai.

— De azért amikor kellett, segített. Például 
amikor hangszer nélkül maradtál.

— Drezdába készültem ösztöndíjjal. A Zene- 
akadémia kölcsönhangszerét vissza kellett adnom, 
a tanárom, Pröhle Henrik figyelmeztetett, hogy már 
nyárra sem lehet nálam. Matuz hozott nekem egy jó 
hangszert, de nem tudtam kifizetni. Akkoriban abból 
éltem, hogy esténként a Madách Színházban játszot
tam. Kurtág megtudta, hogy pénzre lenne szükségem. 
Jött egy rejtélyes telefon: legyek reggel negyed 
kilenckor az Oktogonon. Volt ott akkoriban egy OTP, 
oda vitt. Még akkor sem gyanakodtam, gondoltam, 
talán kezes kell neki. Megvártam kint. Kijött, nem szólt 
semmit. A földalatti megállójánál elköszönt, és hirtelen 
kezembe nyomta a pénzt. Vedd meg a hangszert, 
mondta, és eltűnt. Még megköszönni sem tudtam. 
Egyébként később, amikor dolgozni kezdtem, vissza
adtam neki.

— Nem haragudott meg?
— Nem, sőt. Persze nem várta el, de azt hiszem, 

méltányolta a gesztust.
— Egy időben náluk laktál.
— Budaligeten. A ház Gyuri fiuké volt, aki 

disszidált, és per alatt állt, disszidenseknek elvették 
a lakásukat. Viszont a bejelentett lakót nem lehetett 
utcára tenni. De Kurtágék nyertek.

— Volt ilyen a Kádár-rendszerben? Egy disszi- 
dens családja pert nyerhetett?

— Valahogy megnyerték. Akkor ők kiköltöztek 
Verőcemarosra, Budaligetet meg eladták. Mi akkor 
költöztünk Békásmegyerre.

— Hallgatóként milyen volt a viszonyod a 
Zeneakadémiával?

— Belőlem egyszerűen hallatszódott a másság. 
Életem főbb szellemi eseményei a fuvolaóráimon 
kívül is zajlottak. Kezdettől fogva kerestem más 
utakat is, így például már elsősként elkezdett 
foglalkozni velem Matuz István. Bejárt hozzám a — ►
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Kereszte2
kollégiumba. Rámzúdított egy csomó információt, és 
magamra hagyott. Aztán jött megint. Elképesztő, szá
momra abszolút ismeretlen dolgokkal szembesített, 
mint az akkordjáték vagy a folyamatos légzés. Matuz 
már akkor is hallatlan eruptív egyéniség volt, nem 
lehetett szabadulni a hatása alól. Én próbáltam 
megfelelni az elvárásainak, míg aztán hihetetlen vál
ság következett. Válaszúthoz érkeztem: lehetek én 
egy jó kiadású Matuz II., de akkor hol lesz a 
Gyöngyössy? Én persze Gyöngyössy sem akartam 
lenni, de azért rájöttem, hogy sorban vesznek el dol
gok. Már egy rossz Gyöngyössy sem lehetek. Amikor 
szembesültem azzal, hogy nekem nagyon fontos az 
identitásom, túljutottam a krízisen. Egyszerre valahogy 
minden új tudás megtalálta a helyét és rendszerbe állt 
össze bennem. Ez volt a nagy pillanat. Akkor már 
jöhetett Matuz.

— A folyamatos légzést Matuztól tanultad 
meg?

— Nem egészen. Először egy keletnémet 
oboistától hallottam a Rádióban, élő koncerten. A hang 
egyszerűen nem szakadt meg. Elképesztő volt, de 
elkönyveltem magamban, hogy valamiféle születési 
rendellenességről lehet szó. Aztán hetvenötben haza
jött Matuz, amnesztiával. Eljutott hozzám egy felvétele: 
hallatszódtak a szippantások, de a hang nem szakadt 
meg. Ezen még inkább megdöbbentem, hiszen 
kiderült, hogy mégsem rendellenesség, amit annak 
hittem. Kísérletezni kezdtem, és végül egy reggel 
született meg a dolog, amikor fekvő helyzetben próbál
gattam, külön a fúvókával. Hihetetlen pillanat volt, az 
egész fuvolajáték dimenziói kitágultak előttem.

— Soha nem voltak aggályaid, hogy a folya
matos légzés technikáját régibb zenékben is 
alkalmazod?

— Nem. Miről is szól a dolog? Van fiziológiai 
légzés, és van zenei légzés. Ahol a kettő egybeesik, 
ott nyugodtan vegyél hagyományosan levegőt. De 
ahol nem esik egybe, ott miért kellene levegőt venni, 
csak mert úgy szoktuk meg? A másik szempont, hogy 
bárhol veszek levegőt, az ne tagoljon. Magyarán: 
vehetek én minden hang után levegőt úgy, hogy
a folyamat mégsem szakad meg. A zenei tagolás 
kérdése tehát semmiképp sem kerülhető meg. Gon
doltam, könyvet kellene írnom a légzésről, de rájöttem, 
végül is az egészet egyetlen mondattal el tudom 
intézni: az a jó légzés, amit nem látok és nem hallok.

— Azért a folyamatos légzés eléggé hangos.
— Dehogy! Csak ha rosszul csinálják. Egyébként 

engem az sem zavar, ha szervül a hangzásba.
Nehogy már egy vonósnak szégyellnie kelljen, hogy 
vonót vált!

— Erről beszélek én is. Ha a folyamatos 
légzésben nem kell szégyellni azt a zörejt, akkor 
a hagyományosban se kelljen. Most azonban egy 
mozzanat erejéig szeretnék visszatérni az életraj
zodnak egy részletéhez. 1983-ban szerződést 
kaptál a világ egyik legjobb szimfonikus zenekará
ba, a Berlini Filharmonikusokhoz. Később az akkor 
Claudio Abbado irányítása alatt álló Európai 
Kamarazenekar első fuvolistája lettél, és a 
Budapesti Fesztiválzenekarnak is alapító tagja 
vagy. Sorsszerűnek látod-e, hogy pályád végül 
mégsem zenekarok mentén vezetett?

— Zeneakadémistaként, Simon Albert keze alatt 
játszva még természetes volt, hogy zenekari 
muzsikusnak készülök. Bár sokat hívtak, ha gyors 
beugrásra volt szükség valahol, végül is szerencsés
nek tartom magam, hogy állandó tag nem lettem 
sehol. Azt hiszem, ebbe a struktúrába nem tudtam 
volna beilleszkedni. Leginkább a rutintól, a szellemi 
megmerevedéstől félnék. Mert ha holnapután nem 
gondolhatok mást, mint ma, akkor megette a fene az 
egészet. Nem? ■

„I am from Texas" -  kezdte meg szóáradatát kissé 
magyaros hanglejtéssel egy közelemben ülő ingatag 
férfihang. Volt, aki épp vacsoráját fogyasztotta, de a 
többség elégedetten figyelt, messziről magnózene és 
az emberek zsivaja hallatszott, a színpadon a Békés 
banda szólt, mögöttük egy táblán a felirat: XIII. Pécsi 
Folknapok Nemzetközi Népzenei Fesztivál.

Címet, nevet adni egy írásnak, képnek, együttes
nek, akár egy fesztiválnak nehéz dolog. Hisz a cím 
felelősség, a név kötelez. Hordoznia kell az adott 
dolog lényegét egy szóban, mondatban. Meghatároz. 
Felhívja a figyelmet, és egyben leszűkíti a kört az 
adott témára érzékeny emberekre. így lehet szelek
tálni, ettől lesz egy dolog más jellegű, mint az utána 
következő, hisz a címen túljutva, „belenézve” sajátos 
hangulata van, ami nem a részekhez, az egyeshez, 
hanem az egészhez köthető. Majd kialakulhat egy 
bázis, visszatérő arcok, akik újra át akarják élni azt, 
amit egyszer, kötődnek, már hasonlítgatnak, maguk
ban mérleget vonnak, lelkesen várnak vagy csalódot
tan továbbállnak.

Sokszor tettem fel magamban a kérdést, vajon 
kikhez szóltak idén a folknapok? Hisz megváltozott 
a közönség azáltal, hogy a koncertek időben és helyi
leg a gasztronómiai hetek végére kerültek, annak 
zajos forgataga akaratlanul is magába szippantotta, 
hangulatában meghatározta a népzenei rendezvényt.

Választ nem találtam, azonban bizonyos, hogy nem 
az eddigiekhez hasonlóan, e kultúrát rendszeresen 
figyelők és kedvelők voltak többségben, hisz eltűnt 
az a hangulat, ami személyes jellegét adta az eddigi 
népzenei fesztiválnak, kitágult a kör, meghatároz- 
hatatlanná váltak az igények.

A pécsi népzenei napok eddig más városok ilyen 
jellegű rendezvényétől eltérően zajlottak. Zárt térben, 
sajnos az utóbbi időkben egyre kevesebb emberrel, 
anyagi gondokkal küzdve, de hangulatában teljes, év 
végi nagyobb rendezvényként élt. Aki ide eljött, az 
tudta miért jön, tudta mit fog hallani, ha néha egy-egy 
koncert anyagiak miatt el is maradt, kíváncsi volt, 
lelkes és néha szomorú, mikor egy-egy hang, mint 
láncvégi szem a régi rend elmúlását sejtette. Tavaly 
már kiderült, hogy a fesztivál jellege más lesz, hisz 
egyre nehezebbé vált a pénzszerzés a turistaszezon
tól messze eső, magányos novemberi fesztiválra. 
Szükségszerűvé vált a változtatás. Az akkori tervek 
között szerepelt a gasztronómiai fesztivál idejére át
kerülő folknapok is, hogy a remélt nagyobb anyagi 
forrásokból színvonalasabb, szélesebb köröket meg
mozgató fesztivált rendezzenek, s egyben megszűn
jön az állandó pénzhiányokból származó feszült 
helyzet. Elképzelésként tavaly még szerepelt egy 
fesztiválzáró, zárt helyiségben rendezett gála is, ami 
őrizhetett volna valamit a régi jellegből, erre azonban 
nem került sor.

A koncertek két helyen zajlottak, a Barbakán 
várárokban és a sétatéri nagyszínpadon. A várárok 
kellemes helynek bizonyult, mert körbezárt egy 
hangulatot. Itt nem lehet csak úgy átjárni, ide 
bekukucskálni, a várfalról lekukucskálni, benézni 
vagy elidőzni lehet. Bár a sorok a délutáni órákban

nehezen teltek meg, a hangosítás sem mindig 
segítette az előadókat, mégis itt hallgatója lehetett 
mindenki a muzsikának. A sétatéri koncertek nagy 
részének színvonalára -  kiváló együttesek révén 
(Vujicsics, Békés Banda, Ifjú Muzsikás...) -  nem 
lehet rosszat mondani. Az, hogy a gasztronómia 
hangjai elhallatszottak odáig, más jelleget adva az 
estéknek, nem az együtteseknek róható fel.
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XIII. Pécsi Folknapok 
Nemzetközi Népzenei Fesztivál 
2002. június 28-30.

ődésben
Az idei rendezvény fő helyszínében akarva-aka- 

ratlanul a tömegnek, az éppen arra járó turistáknak 
kedvezett, akik fesztelenül élvezték az „egyszer va
gyunk itt” hangulatát. Az új arcú folknapoknak talán új 
nevet is ki lehetett volna találni, az jelezte volna azok
nak, akiknek már voltak élményeik, hogy ha témájá
ban nem is, hangulatában valami másról is szó lesz.

A fellépő közel húsz együttes közül azokról szól
nék, akik mostanában nem szerepeltek az Echo 
hasábjain. Sok az elmúlt időszakban a fesztiválon 
megfordult, illetve helybeliként rendszeresen fellépő 
csapat, akikről hónapok távlatában nehéz újat mon
dani (Wemender Quartett, Teskó, Vizin, Zengő, 
Pavilon, Berecz András...).

Az idei szereplők is -  követve az eddig kialakult 
rendet -  három szálra fűzhetók fel. Hagyományokat 
magukban hordozó Erdélyből jött népzenészek, hazai 
népzenekarok, akik autentikus alapokon, saját gondo
latvilággal továbbfűzve zenélnek, illetve az ún. 
etnozenei irányok felé mutató együttesek.

Az első „csoportot” idén gyimesi zenészek, Tímár 
Viktor és János, az észak-mezőségi Sármási zenekar 
és a Szászcsávási zenekar képviselte. Az eleredt eső 
miatt a gyimesi és a sármási zenének az Ifjúsági Ház 
adott otthont. A Hidegség patakáról jött zenészek azt 
adták, amit nagyszüleiktől örököltek, a régi rendet ját
szották. Őket már nem kellett bemutatni, többször 
voltak Pécsen. Zenéjük a teljességet őrzi, mégis 
igazán az szereti, aki ismeri az ő gyimesi világukat, 
táncaikat. Én magamban örültem, hogy nem a 
szabadtéri színpadok forgatagába kerültek, hisz ezek
re a zenékre figyelni kell, épp ezért talán kevesebbe
ket is szólítanak meg. A sármásiak is az övéket 
húzták, gyönyörű román hallgató, forduló, szapora 
dallamokat, megörökölt kultúrájukat annak finomsá
gaival, nyugodtságával. Sajnos az ő világukba nem 
láthattunk jobban bele, nem volt, aki mondott volna 
pár szót az erdélyi román zenészekről. A Szász
csávási zenekar kitűnő zenészek révén nagyon 
népszerű. Képesek kiszolgálni mindenfajta igényt. 
Nagyrészt a sajátjukat, Kis-Küküllő menti zenét ját
szanak, de vannak dallamok, amik a náluk is változó 
időkről szólnak, amit a „fiatalok kérnek, az öregek 
meg kacagják” (Mahala). A koncertjük erejében 
méltán lett a Folknapok záróakkordja, kár, hogy csak 
a tőlük már sokszor hallott dallamokat játszották, 
szinte meg lehetett mondani, melyik zeneszámot mi 
fog követni. Pedig zenei kincsük kifogyhatatlan, ezt 
bizonyította tavaly a néprajztanszéken megrendezett 
zenei délután, bármit eljátszottak, ha volt ki kérjen. 
Most nem erre volt igény.

A hazai népzenekarok három kiválóságát hallhat
tuk, egy réteghez tartoznak, mégis három irányt 
képviselnek, jó választás volt őket hívni. A Békés 
Banda két vendéget hozott most magával: János 
Hajnalka Csíkból jött, hazai dallamait énekelte, és 
Szokolai „Dongó” Balázs a szaxofon, a duda határait 
próbálgatta. Erdélyi zenékből szerencsére válogathat
tunk a fesztivál idején, de magyarországi román dal
lamokat Elekről csak a Békés Banda hozott Pécsre.

Virtuóz, energikus játék az övék, ami a jókedvet sem 
mellőzi.

Az ifjú Muzsikással szemben senki sem maradhat 
közömbös. Akit megérint Csoóri Sándor sajátos gon
dolkodása, tüze, az vele együtt lelkesedik, háborodik 
fel. Az ő kezében sír, nevet, lélegzik a hangszer.
Ő az akinél -  ahogy olvastam -  értelmét veszti a fő 
hangszere kifejezés. Kontrásként kezdte, de játszik 
hegedűn, dudán, dorombon, tekerőn s ki tudja még 
hányféle hangszeren. Az Ifjú Muzsikás prímásaként 
ő az origó, őt figyelve indul a zene sajátos útján. 
Mezőségi, kalotaszegi dallamokon túl nem maradha
tott el a széki muzsika sem, hisz ez volt az a hely, 
ahol Csoóri Sanyi először vett kezébe kontrát. Azóta 
ő is tanít az Óbudai Zeneiskolában, a színpadon, hisz 
minden együtt zenélés egy tanulás. Volt tanítványai
ból kinőtt zenésztársaival hirdetik: „Szabadnak lenni a 
legjobb” -  ez a szabadság érződik zenéjükön, remél
jük még sokáig.

A Vujicsics zenekar otthon érezte magát Pécsen, 
hisz Eredics Gábor -  „a konferansz” pécsi szárma
zású, a baranyai dudák vitték őket csaknem harminc 
éve ebbe a zenei irányba s a Baranya táncegyüttes
ben ismerkedtek meg a Dráva menti muzsikák erejé
vel. Koncertjük fergeteges erejű volt, a horvát dallamok 
mellett török hadimars később búcsúztatóvá szelídült 
dallamát, macedóniai zenét hallhattunk. Ezeket 
igazán nem lehetett kategóriák közé sorolni, bár van, 
aki világzenének hívja, ez náluk nem tudatos. Egy 
biztos, gyönyörű dallamokat hallhattunk, amelyet 
nemcsak a hangszerek, hanem a zenészek közötti 
harmónia tett varázslatossá.

Az etnozenei irányzathoz tartozók közül egyet 
említek meg: a Rüdiger Oppermann Triót, akik a 
másik két külföldi fellépőn messze túlhaladtak. 
Rüdigert Németországban a kelta hárfák mesterének, 
a különböző népeket a zene nyelvén összekötő 
muzsikusnak ismerik. 1987 óta szervezi a „Hangvilág” 
fesztivált, ami már azelőtt létezett és világzenei ren
dezvénnyé nőtte ki magát, mielőtt e fogalom elterjedt 
volna. Erre az eseményre a Föld minden tájáról hív 
zenészeket egymástól tanulni, emellett járja a világot, 
többek közt Afganisztánba, Mongóliába, 
Törökországba, Indonéziába jutott el, hogy megismer
jen más zenei kultúrákat. A zenésztársak közül tavaly 
Enkhjargal Dandorvaanchig mongol hegedűst hallhat
tuk a folkfesztiválon, idén Jatinder Thakur Ausztriában 
élő indiai táblással és Rainer Granzin zongoristával 
alkotott triót. (A CD-ken még két kiváló indonéz, egy 
mongol és egy gambiai zenész is szerepel.)

Kitűnő zenészek mind a hárman. Rüdiger 
gyerekként klasszikus zenét tanult zongorán és csel

A  R üdiger O pperm ann Trió

lón, majd bluesrajongó, utcazenész és világvándor 
lett. Hárfázni teljesen autodidakta módon tanult meg. 
79-ben megrendezte az első hárfafesztivált, amikor 
szinte még hangszert se lehetett kapni Németország
ban. Fő hangszere ezen a koncerten is a hárfa volt, 
bravúrosan hajlított akár a kis ír hárfát, akár a nagy, 
saját maga által átalakított „bárdhárfát” használta, 
olyan hangokat létrehozva rajta, amik a blues vagy az 
indiai zene sajátjai. Ez a hangszer egyedi darabnak 
számít a hárfavilágban.

Rainer Granzin zongoristának vallja magát, az 
elektromos hangokat mint másodlagos lehetőséget 
használja. A koncerten inkább kísérőként ebből hall
hattunk többet, de a „Nap” című számban futamait is 
élvezhettük.

Jatinder Thakur már megjelenésében is kariz
matikus. Nyugodtság és dinamika együtt fér még 
benne. A könnyedség, amivel követhetetlen, de 
érzékelhető ritmusokat játszik, lenyűgöző. Méltán tar
tozik Európa legjobb táblásai közé. Sok versenyered
ményét nehéz lenne felsorolni, a legfontosabb talán, 
hogy a sokféle stílusban sokfelé zenélés ellenére 
soha nem adta fel a színtiszta klasszikus játék
tudását, amit édesapjától örökölt. A „Flexible Teental" 
című darab egy tizenhat ütésből álló alapritmusra 
épült, ami először a dallamot követte, azonban hamar 
megfordult az arány, a szekvenciák egyre gyorsabbak 
lettek s a dallam vált követőjévé a dobszólónak. Ősi 
erő ez, a hangszer és ember közötti párbeszéd egy 
olyan kultúrából, amiből érdemes meríteni.

A Rüdiger Oppermann Trió a zenei élményen túl 
jó példa arra, hogyan lehet a kultúrák különbözősége 
ellenére egy közös jó dolgot kihozni, úgy zenélni, 
hogy abban mindenkinek meglegyen a helye. Csak 
remélni lehet, hogy még találkozunk Rüdigerrel vagy 
egy-egy zenésztársával, akik „idegenben" hordozzák 
saját világukat.

Úgy gondolom a Folkfesztivál egy keresztező
déshez ért, amely után irányt kell választani. Fontos 
lenne a színvonalas programoknak, ami az eddigi és 
a mostani fesztivált is jellemezte, méltó helyet és időt 
találni. Ha eddig igaz volt, hogy Pécs jó helyzetben 
levő város, sokan vannak, akiket megérint ez 
a kultúra, akkor van kinek programot szervezni.
Van önálló bázisa ennek a rendezvénynek, amire 
lehet építeni. Ha viszont a most megkezdett úton 
halad tovább a rendezvény, félő, hogy valami fontosat 
elveszít útközben, sajátos hangulatát és az önálló
ságát. ■
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,Az Isten soha nem siet 
és soha nem késik”. 

Utazás a csend 
birodalmába

K O S Z I T S  A T T I L A

Lovász Irén
Szokványos indulás, nem ilyen a kibontakozás -  
mint legújabb produktuma -  a négy őselemre épü
lő spirituális kalandja mutatta (lásd Echo 2002/3). 
Nem ismerek más népdalénekesnőt, akinek így si
került volna a hagyományokon felülemelkedni. De 
ezt az emelkedést megelőzi és feltételezi, hogy ő 
alámerül a hagyomány és a személyiség legmé
lyebb rétegeibe, és a felszínre hozza azok legősibb 
és legegyetemesebb elemeit.

Alföldi családból származik, a Dunántúlon is élt, 
Siófokon érettségizett, majd Szegeden a bölcsész
karon végezte az egyetemet, 1986 óta Budapest az 
otthona. A népzene szeretete családi indíttatás: édes
anyja állandóan énekelt otthon, nagyapja is rengeteg 
népdalt ismert.. Tehát zengedezik, amióta az eszét 
tudja. Gimnazistaként a siófoki zeneiskolában kapta 
kézbe az első népzenei könyvet -  A csángó népzene’ 
címűt - , és elkezdett kottából tudatosan tanulni, s 
magnóról hallgatta Együd Árpád somogyi népdal- 
gyűjtéseit. Össze tudta rakni a kotta száraz lejegyzé
sei alapján -  hála a családi hatásnak - , hogy milyen 
is az élő népdal. Szegedi bölcsészhallgatóként 
ismerkedett meg a moldvai csángók nagy kutatójával, 
Domokos Pál Péterrel, aki elküldte gyűjteni 
Baranyába, a moldvai csángó telepes falvakba. Aztán 
Moldva, Erdély következett, később Horvátország, 
Szlovákia. Ezeken a terepmunkákon a falusi paraszt
asszonyoktól szerezte meghatározó élményeit, 
hogyan is kell népdalt énekelni, mi az igazi funkciója, 
mi a valódi környezete, hogyan művelik ezt azok, akik 
igazán élik a népdalt. Tehát a bölcsészettanul- 
mányokat és az éneklést párhuzamosan folytatta.
A nyolcvanas években aktív résztvevője a hazai 
táncházmozgalomnak, megkapta a Népművészet Ifjú 
Mestere címet, énekversenyeket nyert sorban itthon 
és külföldön, folkfesztiválok során vett részt Walestől 
Finnországig. 1987 és 1995 között a Néprajzi 
Múzeum Népzenei Gyűjteményének tudományos 
munkatársa. Közben publikált a Janus című lapban 
(lásd Echo előző száma), így került kapcsolatba 
Horányi Özséb professzorral, aki 1986-ban hívta 
Pécsre tanársegédnek az egyetem Nyelvi és 
Kommunikációs Intézetébe szemiotikát, majd kultu
rális antropológiát tanítani. Kilenc évig járt le minden 
héten vonattal, pedig akkor még nem is volt IC...
1995-ben aztán nem hosszabbították meg a 
szerződését. Pedig pont akkor védte meg vallás
antropológiából, népi vallásosságból írt kandidátusi 
disszertációját, épp most adták ki, Szakrális kommu
nikáció3 a címe. 1995-ben megszűnt a Néprajzi 
Múzeumban is az állása, tehát egyértelműen vége 
szakadt az akadémikusi pályájának. Viszont megje
lent a Magyar Nemzeti Múzeum felkérésére a nagy 
Miliecentenáriumi régészeti kiállítás (Honfoglaló 
Magyarok) kísérőzenéjeként a Világfa című első 
szólólemeze, s utána ívelt fel igazából az énekesi kar
rierje. Mondhatnánk ezt szerencsének is, hisz nem 
biztos, hogy a tudományos/pedagógiai munka mellett 
maradt volna ennyi ideje elmélyülni az éneklésben.

A Világfa érdekes kísérlet: a magyar és más

népek kultúrájában a különböző térbeli és időbeli 
dimenziókban létező valóságos és virtuális világokat 
köti össze, a magyar népdal ősi rétegei sokszínű
ségének bemutatásával. S mindezt a világzene mai 
gyakorlatának megfelelően Hortobágyi László4 szinte
tizálta elektronikus zenéjével. Az albumra külföldön is 
felfigyeltek, 1996-ban Németországban jelent meg 
egy verziója, a Rosebuds In A Stoneyard, s mindjárt 
megkapta a német lemezkritikusok folk/világzenei 
nagydíját. Majd Peter Váhi5 észt kortárs zeneszerző 
írt hangjára Supreme Silence (A legfelsőbb csend) 
címmel egy zeneművet: XIII. századi szanszkrit és 
tibeti mantrákat énekelt eredeti nyelven egy 20 tagú 
kéziharang-együttessel és az Észt Nemzeti 
Férfikórussal. 1997-ben az észt kulturális díjra jelölték 
a lemezt. Ekkoriban kezdődött a máig is tartó kapcso
lata a Krulik Zoltán vezette, 1984 óta létező Makám 
együttessel, közös koncertek, külföldi turnék után 
először 1999-ben énekelt a Skanzen lemezükön.
A Makám egyedi világzenéjében a régi stílusú magyar 
népzene, a klasszikus és kortárs zene, a jazz és 
a rock elemei mellett a kelet-európai, a balkáni, az 
afrikai és a távol-keleti zenei kultúrák dallam- és rit
musvilága egyaránt fellelhető. Míg a Skanzenen több
nyire moldvai dalok átiratai hallhatók, addig a tavalyi 
9 Colinda remekbeszabott folkkarácsonyi album.
A kolinda Európa ezen keleti vidékein és a Balkánon 
a karácsonyi ünnepkörhöz kötődő dallamok neve, 
a XII. sz. óta őrzik kéziratok (erre példa a lemezen a 
latin nyelvű Magnificat)... Közben Németországban 
élő jazzgitárosunk, Snétberger Ferenc 1998-as 
Obsession lemezén is énekelt, valamint 2000-ben 
a Vasvári Pál vezette, jazz- és népzenészekből álló 
Hungárián World Music Orchestra szólistájaként is 
turnézott. 1999-től áll kapcsolatban az 1990-ben 
Brnóban progresszív bluegrass zenekarként alakult 
Teagrass cseh-morva-szlovák kortárs népzenei 
együttessel. A Teagrasst időközben az amerikai blue
grass helyett egyre inkább hazájuk és Kelet-Európa 
népzenéje kezdte érdekelni. Régiónk különböző 
folkhagyományaiból állt össze a Wide is the Danube 
című 2000-ben megjelent közös albumuk, mintegy 
összekötő kapocsként használva a Duna mentén élő 
népek zenéjét. Külföldön még részese az E-Jam 
(Euro-Jam) nevű laza formációnak is egy osztrák 
menedzser fantáziájának és széles látókörűségének 
köszönhetően, aki minden hónapban más és más 
zenészeket hív meg Európából, így énekesnőnket is. 
Mindemellett Kónya István lantossal magyar 
reneszánsz dalokat -  virágénekeket, népdalokat, 
Balassi verseket -  énekel. Itt jutottunk el Lovász Irén 
pályájának legújabb szakaszához, a most lemezre 
kerülő Föld, Tűz, Víz, Levegő természeti őselemeket 
megragadó programhoz:

„Mindezt az utat meg kellett járjam, mindezeket 
az állomásokat át kellett éljem. A cseh lemez is ennek

egy része, az észt lemez is. Tehát ha összeadogatjuk 
az életutam során fölmerülő elemeket, az akadémikus 
pályát, az antropológiát, a kommunikációelméletet, 
a vallástudományt, a népzenét, a keleti kultúrákat, a 
világzenét, a Makám keleti vonzódását, a kitekintést 
a jazzJetnojazz irányába, összeáll a kép. Elég tág 
határokkal körülírható út, amin mennem kell, de biz
tos, hogy amit most Lőrinszky Attilával megtaláltam, 
nagyon fontos állomása. Lehet, hogy ez lesz a fő út, 
de az is, hogy csak egy nagyon meghatározó, új és 
fontos felfedezés. Tehát erre is meg kellett érni. Most 
összegződtek életérzésben és technikában mindazok 
a szakmai, lelki, emberi élmények és tapasztalatok, 
hogy ilyen fokú szabadságot birtokoljak, egy ilyen tág 
világot ostromoljak, vagy megteremtsek. Nem biztos, 
hogy ha húsz évvel ezelőtt kiállók dúdolni, akkor nem 
nevetnek ki, vagy nem söpörnek az asztal alá. Meg 
kellett mindezeket tennem ahhoz, hogy most már 
elhiggyék nekem, hogy ha csak dúdolok, ha nem 
nyitom ki a számat, vagy ha nem éneklek el egy 
gyönyörű magyar népdalt, akkor is van mögötte mon
danivaló. Most valami népdalon és szövegen túlit 
keresek. Mikor legelőször bemutattuk a Nemzeti 
Múzeumban Attilával, Az Isten soha nem siet, és soha 
nem késik volt a címe. Arra vonatkozik, hogy most 
kellett megtörténnie e találkozásnak, mert hogyha 
5-10 vagy 20 évvel ezelőtt, akkor nem hiteles. Tehát 
neki is végig kellett járnia ezt az utat, hogy tudja miről 
mondott le, mit vállalt ennek érdekében. Biztos ezért 
is nincs ennek iskolája, vagy példája, mert ez két 
egyéni életút szerves következménye."

Lőrinszky Attila nagybőgős Lajkó Félixtől kezdve 
Szakcsi Lakatos Bélán, Kathy Horváth Lajoson át, 
Farkas Zoltán Batyuig sokakkal duózott már. Régóta 
figyelték egymást, s Lovász Irén hosszú ideje keresett 
valakit maga mellé, aki nem elnyomja, és alkalmas 
arra, hogy a hangját felszínre hozza. Hisz eddig több
nyire más zenei gondolatoknak, akaratoknak, kompo
nistáknak, szövegkönyveknek, menedzsereknek volt 
alárendelve. Tavaly októberben a Komjády uszodában 
találkoztak össze a medence szélén: Tudnád-e 
hangszerként használni a hangod? -  kérdezte Attila.
-  Végül is igen, használnám... -  Pedig nem is nagyon 
volt biztos benne, hogy a bőgős mit is ért ezen, de 
Irénnek megvolt a maga elképzelése erről... -  Akkor 
gyere el holnapután próbára. -  Lement, és azóta ott 
ragadt. Elkezdtek zenélni és egy perc alatt megtörtént 
a csoda, az egymásra találás, a teljesen belülről jövő 
zene, mind a ketten ezt az utat keresték, azokat a 
hangokat adták ki magukból, ami jólesett, mintegy 
kvázi improvizációként. Mert ebben a zenében, ezer 
évek meg százezer kilométerek jönnek föl, s hozzá az 
ő harminc év munkájuk. Hisz csak azt tudják előhívni, 
ami már megvan, amit már begyakoroltak. A négy 
elem úgy jött, hogy elkezdtek zenélni, figyeltek 
egymás hangjaira és reagáltak egymásra.
„Ez teljesen interaktív dolog, közben be van csukva 
a szemünk, teljesen átadjuk magunkat a zenének és 
vizionálunk. A képeket, amiket látunk és fölmerülnek, 
közben megosztottuk egymással. Anélkül, hogy ezt 
megbeszéltük volna, általában hasonló képek jöttek
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elő. Ugyanazt a Csontváry-képet láttuk, vagy épp 
naplementét, vízesést, erdei patakot. Ez annyira jó és 
érdekes volt, hogy rájöttünk, a négy elem köré 
csoportosíthatók az átélt élmények. Olyan hihetetlen 
elementáris erővel hatnak, hogy ezek tulajdonképpen 
a természet őserőinek a megnyilvánulásai. És 
tudatosan elkezdtünk arra törekedni, hogy most csak 
a Földre koncentráljunk, most a Tüzet játsszuk ki 
magunkból stb.”

Őselemek, és a legősibb zenei formák, dallamok 
különleges hangképzéssel, néha a tuvai lorokéneklés, 
máskor tibeti és még többféle, a legfinomabb

rezdüléstől kezdve. Hihetetlen dimenziók, sosem 
tapasztalt mélységek és magasságok tárulnak fel 
fizikai és lelki értelemben is. Olyan hangterjedelem, 
ami soha semmilyen más kontextusban nem jön elő, 
mert nincs meg hozzá az alkalom: „Amikor egy 
zeneszerző nekem ír, tudja a kényelmes hangter
jedelmemet, és abban van a műsor, én sem szívesen 
megyek túl rajta. De most ez egyszerűen nem kérdés, 
mert minden határt megtörünk és letörünk. Olyan 
mélységek jönnek elő a Föld tételnél, ami egészen 
döbbenetes, a bőgő hozza ki belőlem. A Levegőnél és 
a Tűznél meg olyan magasságok, olyan angyali 
hangok, hogy még én sem értem. Mintha nem is én 
lennék, hanem valaki súgná ezt, vagy valaki lenne 
még bennem, aki ilyenkor megszólal. Ez tényleg túl 
van az énen, a hétköznapin mindenképpen, olyan 
mély rétegeit hozza föl személyiségünknek, és 
reméljük, a hallgatónak is. A technikák sem 
tudatosak, nem is tudom, hogyan csinálom... belülről 
ki akar törni, és egyszerűen formát talál. Ezer év jön 
ki, mert ez valahol biztos bennünk van az ősrétegek
ben... emlékek bukkannak fel. Sokat járok a ter
mészetben, rengeteg erőt merítek belőle, úgy vélem 
a természetközeli ember hihetetlenül gazdag, mert a 
depresszióját rögtön kezeli. A civilizáció emberének 
keresnie kell az eszközöket a túlélésre. Aki viszont 
a természet része, az eleve megkapja a válaszokat a 
Szélből meg a Vízből arra, hogy milyen az örökké
valóság, mi a részünk a mindenségben. Lehet, hogy

egy szél- vagy egy vízfuvallat volt az a fuvolahang -  
valami emlék ami előjött belőlem... Nincs határ, 
nincs korlát, és nincs, aki megmondja, hogy milyen 
módon adjam ki a hangot magamból: egyszer fuvola 
vagyok, egyszer tuvai énekes, egyszer nagybőgő. 
Vagy csicsergek, mint egy madárka, vagy brummo- 
gok, dörmögök, mint egy barlang, hogyha azt kívánja 
éppen a zenei szövet. De teljesen új zenei szövetre 
találtunk... Attila pedig sokszor olyan gyönyörűen ját
szik a bőgőn, hogy úgy búg, mint egy orgona száz
ezersípja, vagy gregoriánokat sír, mint az álom.”

Már a Hortobágyival közös munkákon érezhetők 
az előzmények, s úgy mint pl. a technonál, ennél a 
műnél is mintha egyfajta dekonstrukció után sampler- 
ill. montázstechnikájával jönne létre valami teljesen új 
minőség, hisz beleépülnek bizonyos magyar népdal
motívumok. A Föld tételnél az egyik legrégibb dalla
munk, a Szivárvány Havasán, a Földből táplálkozó 
virág képével, a földenergiákkal, s ez egyben elvá
gyódás ettől a Földtől egy másikba. Az Estéli imádság 
a sötétbe változó Föld színéről szól, de a befogadó 
Föld, a mindennapi Halál is benne van. Ezek a szim
bólumok egy nagyon érdekes ősi, talán jungiánus 
kollektív tudatalatti működését is jelzik.

„Ebben a zenében a jobb agyfélteke ural minket, 
minden gondolati és racionális háttérbe szorul, telje
sen szabad asszociációknak adjuk át magunkat. Van 
egy szimbólumgyűjteményünk, és Attilával bedobáljuk 
a kosárba, hogy mi minden jut eszünkbe a Földről: 
életet adó erő, anyaföld, termékenység, anyaöl, ami 
befogad, s mindazok a mélységek, melyek ebből 
következnek, és az a Föld, amely aztán befogad a 
Halál után. A Víz tétel a leglágyabb, leglebegőbb, de 
ősi életelem -  ugye életfeltétel a víz -, a „Túl a vízen 
van egy malom” című népdal kis részlete tör fel 
benne... A Tűz tételnél pedig hihetetlen dinamikus 
vihánc tör fel szabadon belőlünk, de mindig másként. 
Egy gyimesi táncritmus jön be állandóan, és vele egy 
másik gyönyörű szatmári csárdás, de nem mindig 
énekelem ki, mert nem mindig jön úgy a tempó,

a hangmagasság, amire épp úgy érzem, hogy ráte- 
hetem, amikor ki tudom mondani. És hihetetlen fölfelé 
ívelő dallamokat teszünk itt. Óriási tanulság, hogy 
a különböző elemekből melyik a statikus, melyik a 
dinamikus, melyik kívánja a fölfele, melyik a lefele 
menő dallamsorokat. A Levegő tételnél pedig egész 
egyszerűen az egyik leggyönyörűbb népi imádságot 
éneklem, ...feltekintek nagy magos mennyekbe, nyit
va látám mennyország kapuját, azon belül menny
ország ajtaját... Itt gregoriánokat énekelek, s felleg- 
ajtót nyitogatunk, s ezzel teljesen és határtalanul 
hasítunk bele a mindenségbe.”

Bizonyára léteznek olyan rezgésszámok, amik a 
dallammal együtt eddig igazából feltáratlan hatásokat 
keltenek, valamiféle ősrezgés, ami bizonyos 
akusztikus terekben önmagában is működik.
„Tavaly októberben óriási kultúrsokk ért Indiában, 
Bombay alatt egy shivaista barlangkolostor-rendszer- 
ben, egy tengeri szigeten énekeltem. Hihetetlen 
élmény volt, és nagyon hamar megtaláltam azt a 
frekvenciát, amin gyönyörűen jött vissza a hang. 
Biztos, hogy évezredek alatt kialakult, hogy mi az 
a magasság, ahol azokat a bizonyos o-m-m-okat 
zengetik és búgatják, mert egészen másképp hat, 
ha arrébb teszed egy kicsivel. ”

A Tűz tétel kivételével egyfajta lebegés uralkodik, 
ez a pszichedélia a legősibb népzenékben fedezhető 
fel ennyire, az ázsiaiakban jócskán. „Akkor jó, ha ez 
átjön. Olyan zenei szövetre találtunk rá, mikor már 
semmi nem számít, csak a két hangszer együtt 
lebegése, egy húron pendülése és hogy le kell men
nünk teljesen mélyre, mert nekünk csak az számít 
értéknek. Hisz a felszínen már olyan sokat voltunk, 
és olyan sokan vannak, hogy ez minket nem érdekel, 
másrészt meg nem is vezet sehova. Tehát le kell 
mennünk, hogy fölhozzuk azokat a rétegeket, amik 
valami miatt el vannak ott zárva. Ezért lépünk fel 
szívesen templomban, barlangban, akusztikus terek
ben, hogy élvezni tudjuk a hang természetes 
rezgését. Mi magunk fürdőzünk a hangok 
gyönyörűségében; eleresztem a hangomat, majd 
visszajön, és a bőgővel csodaszép hanghullámot 
alkot, ami a testünket-lelkünket megrezegteti. Jó eset
ben a hallgatóét is. Tehát mint minden szakrális 
funkciójú zene, vagy mondhatnám legősibb funkciójú 
zene, ugyanígy működik. Ha nagy szavakat akarok 
használni, akkor a zene antropológiai lényegét találtuk 
meg, ami minden kultúrán fölüli, műfajokon minden
képpen. Ez már a szövegen túli világ, amikor nem az 
számít, hogy mit mond, hanem az, hogy hogyan.
És az, hogy a zenével, ami tulajdonképpen fizika és 
lélektan, a hanghullámokkal az ember lelki húrjait 
pendítse meg." ■ 1 2 3 4 5

1 Domokos Pál Péter -  Rajeczky Benjámin: A csángó népzene l.-ll.-lll. 
(Bp. 1956-1961-1991)

2 Együd Árpád: Kaposváron megverték a rézdobot -1 0 0  somogyi nép
dal (Kaposvár 1981), Somogyi népköltészet -  Somogy néprajza I. 
szerk: Bakay Kornél, zenei szerkesztő: Olsvai Imre (Kaposvár 1975)

3 Lovász Irén: Szakrális kommunikáció (Európai Folklór Intézet 2002)
4 Hortobágyi László (Budapest, 1950) zeneszerző. Orgonákat tervezett, 

1977-tól Indiában gyűjtött és tanult, szitáron, táblán, rudra-vinán ját
szik. 1981-től a Gayan Uttejak Society (archívum, stúdió, együttes) 
vezetője. Az elektronikus zenében is a transzcendens világot próbálja 
megfogni, a keleti és a nyugati kultúrák szintetizálásával. Songs from 
Hungisthán című 1997-es lemeze a Világfa folytatásának is tekinthető, 
a hazai szerzói kiadáson Lovász Irén is közreműködött.

5 Peter Váhi 1980-ban végezte el az Észt Zeneakadémia zeneszerzés 
szakát. Az Észt Rádió zenei műsoraiba írt darabokat, az Eesti 
Kontsert, azaz az Észt Nemzeti Koncert Ügynökség koncert-produce
re. Művészeti igazgatója néhány nemzetközi zenei fesztiválnak:
Easter Music Festival „Orient", Arvo Párt Festival, Estonian Music 
Festival in Japan. Változatos stílusú zenéit -  a filozofikus és meditatív 
világokon át a barokkig - ,  nyitott gondolkodása jellemzi, amelybe a 
legegyszerűbb hangzások is beleférnek, ügyesen alkalmaz egzotikus 
hangszereket és elektronikus megoldásokat. Legfontosabb művei:
The Path To The Heart of Asia, The White Concerto, Pastoral Of 
Computerized World, 2000 Years After The Birth Of Christ, To His 
Highness Salvador D", Supreme Sílence.
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Webtérítő (3 .)
Előző cikkünkben városunk honlapját elemeztük, 
és ígéretet tettünk arra, hogy a régió nagyobb web
helyeit is górcső alá vesszük. Ezt a tervet közben 
módosította az, hogy a VivaPécs honlap teljes egé
szében átalakult, így újból áttekinthetjük a fonto
sabb kérdéseket, összevetve a térségbeli vetélytár- 
sakkal. De hogy ne legyen mindig ugyanaz a téma, 
jelen írásunkban kitekintünk egy kicsit hazánkból, 
és következő cikkünkben térünk vissza ismét Bara
nyába. Megtehetjük ezt azért is, mert egy jeles ese
mény kínált lehetőséget egy virtuális utazásra: a 
nyár elején volt a világ egyik legismertebb webes 
díjkiosztója.

WEBBY 2002
-  Merre tart a nagyvilág?

Idén júniusban hatodik alkalommal adták át 
a Nemzetközi Digitális Művészeti és Tudományos 
Akadémia tagsága által legjobb internetes oldalaknak 
odaítélt Webby-díjakat. A legnagyobb presztízsnek 
örvendő Webbyt harminc kategóriában adták át.
A jelöltek a világ minden részéről pályáztak, széles 
nemzetközi mezőny vonult fel Új-Zélandtól Vatikánig.
A San Francisco-i Szépművészeti Múzeum California 
Palace of the Légion of Honor nevű impozáns 
épületében gyűltek össze a szakma legjobbjai (ahol 
mellesleg Rodin Gondolkodójának egyik példányát 
is őrzik), hogy megtekintsék és átvegyék az internet 
legjobbjainak járó díjakat.

A pályázók a kategóriákban megszerezhették 
a zsűri, vagy a közönség elismerését, a kiválók
-  és szerencsésebbek -  mindkettőt, akár több 
kategóriában is.

Hagyma Hagymával,
Amazon Amazonnal

Egyedülálló teljesítményként értékelhető, hogy 
amióta humor kategóriában Webby-díjat adnak, azóta 
a „The Onion” az internet legviccesebb oldala, mind 
akadémiai, mind közönségszavazatok alapján. Gyűj
teményük immár nyolc darab rugószerű Webbyre rúg.

A legnagyobb „kaszálást" ugyanakkor a Google 
kereső munkatársai hajthatták végre, miután idén is 
megkapták a legjobb technikai eredménynek járó 
díjat, illetve mindkét műnemben győztek a legjobban 
vezetett oldal kategóriában. Ugyancsak három díjat 
vehetett át az oldalaiért a Yahoo! és a BBC. A legjobb 
online kereskedésnek ismét az Amazon bizonyult.
A jelöléstől ugyanakkor nem jutott ismétlésig a 
National Geographic és a Nerve. Az egyébként 
sosem látott széles nemzetközi mezőnyből üdítő 
kivételként díjat kapott a dán Netbaby (a játék 
kategóriában), illetve a kanadai Looplabs (zene).

A személyes honlapok versenyéből kiderült: 
az akadémia és a közönség máshogy utálja a web- 
dizájnt. Az akadémiai kitüntetést a „Szabadságot Lóri 
Berensonnak” című ön-paródia-honlap kapta, míg a 
közönség a közlékenység anarchiájában kavargó „ze” 
nevű oldal mellett tette le a voksot.

A rádiók kategóriájában a BBC nyert idén is, a 
tavalyi Világadás helyett a 4-es csatornája online su
gárzásával. A szélessávú kategóriában a 
Guggenheim Múzeum honlapja és a holland Kazaa

fájlcserélő győzelme mutatja a trendet (a második 
Webby-díjas fájlcserélő a Napster mellett/után).
A televíziós produkciók oldalai között az Ozzy 
Osbourne és családja életét bemutató népszerű 
sorozat honlapja vitte el a rugó alakú pálmát.

Büszkén húzhatják ki magukat a NASA 
webmesterei, miután az amerikai űrügynökség 
világhálós reprezentációja a kormányzatiés a 
tudományos kategóriában is díjazott lett. Vidám lehet 
továbbá az Emode, az AOL, és a Yahoo, akik a 
Nielsen/Netratings leglátogatottabb oldalaknak járó 
szponzorált díját vehették át.
(forrás: http://www.magyarorszag.net)

Globalizáció, ésszerű 
szabványosítás, vagy lustaság

A nyerteseket megnézve jól látszik, hogy a hon
lapok felépítése hasonló. Rendkívül kevés grafikai 
elem felhasználásával szinte azonos struktúrában 
jelennek meg a webtartalmak. Feltehetjük a kérdést, 
vajon mi vezérli a webdizájnereket, szerkesztőket, 
a megrendelőket egy sikerhonlap tervezésénél, 
kivitelezésénél. Tudjuk, a kiadóknak meg kell élni, 
fenn kell tartani a webhelyet. Ez csak hirdetésekből, 
reklámbevételekből, kereskedelmi honlapok esetén 
a forgalomból lehetséges, és mint tudjuk, mind a tech
nikai, mind a szellemi háttér biztosítása nagy költség- 
igényű. Divatos marketinges szöveggel élve, erre a 
kihívásra alapvetően két válasz adható: nézzük meg 
az eddig jól bevált szájtokat, nézzük meg a látoga
tottsági adatokat, és másoljuk le a jó ötleteket, a kész

W ebby-díj

receptet saját fűszerezéssel tegyük egyénivé, és kész 
a siker. A másik megoldás szintén a meglévő ada
tokra támaszkodva ugyan, de mégis saját ötlet, alkotó 
folyamat, mondhatjuk új trend teremtése alapján kíván 
egyedi webvilágot létrehozni. A két fő lehetséges 
megoldás közül -  legalább is a versenygyőztesek 
honlapjai alapján -  sokan választják a könnyebb utat. 
Többen mondhatják -  első látásra talán jogosan -, 
hogy ezt a másik oldalról is meg lehet közelíteni.
A strukturális szabványosítást az ésszerűség diktálja. 
Ez egy bevált formula, amit az emberi szem és logika 
megfelelően tud követni, használni. További előnye, 
hogy jól automatizálható, így költséghatékony. Tegyük 
még hozzá, hogy sok honlapnak nem is szabad más
milyennek lennie. Egy száraz tényeket, gyors informá
ciókat, rövid híreket közlő webhely legfontosabb 
ismérve a gyorsaság és átláthatóság. A letöltési 
sebesség sok országban -  főleg hazánkban -  nem 
fejlődött a webszolgáltatás technikai fejlődésével, a 
tartalomszolgáltatás bővülésével. Álljunk meg azért 
egy szóra: mindez igaz, de...! Sok szájtra ráillik, de 
talán nem mindegyikre. A humor kategóriában nyertes 
The Onion tartalma évek óta elhódítja a „rugót", de 
a vicces tartalomhoz csak egy átlagos, tucathonlap 
dizájnját kapjuk, mintha egy hivatalos kereskedelmi, 
hír-, vagy kormányzati szolgáltató honlap lenne.
A másik kérdés, ami felmerül a szabványosítás átgon
dolásakor: hol is tapasztalhattuk már ezt a gondol
kodásmódot? Gondoljunk csak az NDK-ban gyártott 
népautóra. Erős összehasonlítás, de ezzel kapcsolat
ban is hallhattuk: „ez egy bevált forma, használható, 
nem kell az embereknek más, csak megzavarja őket” 
frázisokat. De mai példát is hozhatunk. A minap 
beszélgettünk dizájn-kérdésekről, és az egyik vita
partner a művészet kereskedelmi alkalmazását 
megkérdőjelezve mondta, hogy a vele kapcsolatban 
álló marketingesek szerint a művészek nem tudják, 
mi való a hétköznapi embereknek. A vásárlási adatok 
őket igazolják, fogynak az óáltaluk elképzelt ter
mékek. Erre csak azt mondhatjuk, igen, sajnos így 
van, de ha megnézzük, hogy a kereskedelmi tévéadá
sok lakodalmas zenei műsorait hány millióan nézik, 
akkor már megkérdőjelezhető, hogy ki irányít kit, 
a kereslet a kínálatot, vagy fordítva. Sőt azt mond
hatjuk, hogy nem is kérdés, sajnos a marketing- és 
dizájn-mágusok irányítják az ízlést. Nem biztos, hogy 
ez jó irányba vezeti esztétikai, erkölcsi érzékünk 
fejlődését, a kultúrát. Pontosan ezek miatt volt az 
egyik legnagyobb csalódás a netművészeti közön
ségdíjas honlap, a DeviantArt, amely különböző új 
internetes művészeti alkotásokat gyűjt egybe. És 
mégis, megjelenése alig több mint átlagos.

A „mások”
Természetesen vannak, és remélhetőleg lesznek 

is üdítő színfoltok a „webmező” végtelenjében. 
Elsőként talán a szélessávú kategória győztesét, 
a Guggenheim Múzeum honlapját emelném ki, amely 
rendkívül igényes, újszerű dizájnnal, jól átlátható
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struktúrával adott mintát a szabványostól eltérésre, 
vagy ha úgy tetszik új szabvány teremtésére.
A képernyőterület teljes kihasználása, az átgondolt 
keretrendszer, a jó minőségű, élvezhető képek, és 
a nem tolakodó, hanem a mozgást felhasználó lap- és 
menü-animációk szinte -  a természetes emberi 
igényeket kielégítő -  mozgóképi hatást keltik. Hasonló 
örömet okozhat nézőinek a tudomány szekció 
nyertese, a Becoming Humán projekt, amely az 
emberré válás folyamatát mutatja be internetes for
mában, a multimédiás alkalmazás eszközeivel. Itt is 
megtaláljuk a visszafogottan alkalmazott animációs 
eszközöket, a képernyő közepén elhelyezkedő, az 
információkat megjelenítő ablak televíziós hatást kelt. 
Talán ilyen lesz a jövő interaktív televíziója. Művészeti 
szempontból kevésbé díjazandó talán, de mégis 
megemlítendő a játék és a kölyök kategóriák egy-egy 
győztese, a Netbaby és az Ology. Ők a feladatot úgy 
oldották meg, hogy a téma kínálta képi világot ültették 
át és valósították meg a gyakorlatban. Új képi világot 
hozott a CBS honlapja is, ami kicsit a mai 
akciójátékok kezelőfelületére emlékeztet.

Mindezek -  valószínűleg -  új ötletek, új 
törekvések, amelyek talán most jelentek meg először 
a netművészet palettáján (bár ez az internet nagy
ságát nézve szinte ellenőrizhetetlen), de mindenkép
pen követhető példák. Csináljunk hivatalos hon
lapokat, de készüljenek egyedi, ízlésformáló alkotá
sok is. Az internet lassan az elsőszámú ízlésformáló 
médiák közé küzdi fel magát, használjuk ki ezt a 
lehetőséget. A művészek évezredek óta alkotnak 
ötletekből kifogyhatatlanul (bár nemrégiben néhány 
filozófus a hagyományos művészet végét emlegette). 
Követeljük meg talán ezt a webművészektől is! ■

A  legv iccesebb hon lap -  una lm as kü lsőve l

&  the

D evian tA rt -  netm űvészeti d íjazo tt 
-  h iva ta los külsővel

G uggenhe im  M úzeum  -  be lső o ldal, 
igényes külső, ta rta lm as belső

WEBBY-győztesek -  2002

Kategória Webby-díj Közönségdíj
Aktivizmus Tolerance.org PETA
Divat ZOOMZOOM Magazinéi Style.com
Egészség Teenwire.com Breast Cancer

Életmód epicurious.com
Action
epicurious.com

Film Donnie Darko IFILM
Furcsa Devices of Wonder All Your Base
Hírek BBC News Aris and Letters

Humor theonion.com
Daily
theonion.com

Ismeret-
terjesztés Exploratorium eNature
Játék Netbaby Swirve
Kereskedelem Amazon Amazon
Kormányzat Library of Congress NASA
Kölyök Ology ChannelOne
Közösség ldealist.org ldealist.org
Legjobban vezetett
oldal Google Google
Netművészet 360degrees DeviantART
Nyomtatott 
+ Online Sálon The Smoking Gun
Pénz Yahoo! Fináncé Yahoo! Fináncé
Politika OpenSecrets.org Washington Post:

Rádió BBC Rádió 4
Onpolitics 
BBC Rádió 4

Spirituális Beliefnet Witch's Voice
Sport ESPN ESPN
Szélessávú Guggenheim.com Kazaa
Személyes
honlap Free Lóri Berenson ze’s page
Szolgáltatás evite evite
Technikai
eredmény Dávid Rumsey HMC Google
Tudomány Becoming Humán NASA Earth

TV The Osbournes
Observatory 
Crime Scene

Utazás Lonely Plánét
Investigation 
Lonely Plánét

Zene LOOPLABS Live365.com

Nielsen/Netratings Feltörekvés Díj: Emode 
Nielsen/Netratings Legértékesebb Amerikai Oldal: AOL 

Nielsen/Netratings Legértékesebb Oldal a Világon: Yahoo!

Becom ing Hum án p ro jekt -  m u ltim éd iás hatású 
nyitó lap

N etB aby -  já té k  a köbön

O logy -  ism ere tte rjesztés gyerekeknek

C BS .com  
-  krim ino lóg ia  -  

akc ió já ték  m aszkban

G uggenhe im  M úzeum  
-  nyitó lap, 
a ta rta lom hoz illő 
fo rm a
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Szemle
ÉT-VÁGY
Kortárs Művészeti Rendezvények 
-  Nemzetközi Gasztronómiai 
és Összművészeti Fesztivál 
Pécs, 2002. június 15-30.

Árukapcsolás

Nem pécsi, de még csak nem is magyar jelenség, hogy 
a kortárs művészeti (és különösen a kortárs képzőmű
vészeti) események közönsége jórészt a szakmából 
kerül ki. Mindenütt ez a sajnálatos helyzet. A világnak 
ezen a részén azonban tovább nehezíti a kortárs mű
vészet és a „kulturálisan mosdatlanok” (A. C. Danto) 
találkozását, hogy a Nyugaton mára már teljesen meg
szokottá vált multifunkcionális intézmények nálunk 
még mindig hiányoznak, vagy nem annak az ideának 
megfelelően működnek, amely egykor létrehozta őket. 
Persze műalkotások között kávézni nem csak galériák
ban lehet: Pécsett is több olyan vendéglátóhely műkö
dik (Café Dante, Café Zacc stb.), amely az itallapon ta
lálható frissítőkön túl időszaki kiállításokat is kínál. Ám 
ezeknek az intézményeknek -  éppen azért, mert el
sődlegesen nem művészeti tevékenységet folytatnak -  
egészen mások a médiumra, művészekre stb. vonat
kozó preferenciáik, mint egy galériáé vagy múzeumé. 
Vagyis általuk a kortárs művészetnek megint csak 
azon darabjai kerülnek a laikus befogadó szeme elé, 
amik hagyományos eszközökkel dolgoznak és ikonog
ráfiájuk sem dobogtatja meg jobban a fogyasztók szí
vét, mint egy dupla fekete.

A hasonló, ám az előtérbe a művészetet helyező 
árukapcsolásra egy művészeti intézménynek vagy

Az A szta l N etw ork 
c ím ű k iá llítássoroza t 

m egnyitó  perform ance-a.

szervezetnek -  megfelelő infrastruktúra híján -  csak 
akkor van lehetősége, ha kilép a négy fal közül és sa
ját maga keresi meg potenciális közönségét. A Közelí
tés Művészeti Egyesület az idei Művészeti és Gasztro
nómiai Heteken erre tett kísérletet. Koncertekkel, film
vetítésekkel, színházi előadásokkal dúsított ÉT-VÁGY 
elnevezésű programsorozatuk egyes epizódjait az 
Asztal Network című kiállítás hálójába szőtték. A cím
ben ott rejlik mind a kiállítás tematikája, mind a struktú
rája: a felkért, főként fiatal képzőművészek az étkezés
re, illetve annak tárgyi környezetére reflektáltak mun
káikkal, amelyeket a szervezők a város különböző 
pontjain, több mint tíz helyszínen helyeztek el, a Barba- 
kántól a Civil Közösségek Házán át egészen a Modern 
Magyar Képtárig. Az így kiépülő kiállítótér valóban egy 
hálóhoz vált hasonlóvá, amelynek egyes csomópontjai 
több felől közelíthetők meg, akár annak megfelelően, 
hogy a hétköznapi teendők milyen útirányt kényszeríte
nek a járókelőkre.

A mindennapok felemlegetése nem véletlen, hi
szen a tér efféle szervezésének éppen az lehetett a 
célja, hogy azok is nap mint nap találkozzanak az alko
tásokkal, akik a kortárs képzőművészet iránt nem ér
deklődnek. Nyilván a kiállított művek megértéséhez el
engedhetetlen kódrendszert ezáltal még senki sem 
lesz képes elsajátítani, ám a feltétlen elutasítás, az 
esetleges viszolygás leküzdésében sokat segíthet az 
állandó jelenlét. Ebből a szempontból két helyszínt kü
lön ki kell emelnünk: az egyik a Sétatér, amely kifőzdé
ivel, piaci sátraival rengeteg látogatót vonzott a Gaszt
ronómiai Fesztiválra, akik ezáltal közönségévé váltak 
néhány igen látványos performance-nak is (a Székes- 
egyház előtti asztalokon „feltálalt”, fehér ruhákba öltö
zött, Eat Drink and Remarry szlogennel demonstráló 
Khoór Lilla és Sárosi Anita sokak tekintetét magára 
vonta). A másik -  ahol ráadásul kifejezetten helyspeci

fikus kiállításba botlott a gyanútlan látogató -  a Búza 
téri Hentesbolt: Jegenyés Dia és Orosz Klára installá
ciói mellett itt mutatták be Patkó Diána Kirakat csúcs
ragadozóknak című plakátjait is, melyek a megszokott 
„szarvasmarha részei” táblák stílusában ábrázolták az 
ember és a kutya bontásának főbb tudnivalóit (némileg 
elbizonytalanítva ezzel a vásárlókat a boltban kapható 
áruk eredetét illetően).

Az asztal mint központi motívum a kortárs művé
szet reprezentációjának szempontjából szerencsés vá
lasztásnak nevezhető, hiszen képes volt felmutatni a 
képzőművészetben uralkodó pluralizmust: László Dá
niel nagyközönség számára is könnyen hozzáférhető, 
klasszicizáló vanitas csendéletei éppúgy helyet kaptak 
a tárlaton, mint emTörök András szintén érthető, ám 
médiuma miatt a közmegbecsülésre egyelőre még vá
rakozó monumentális printje (Ebéd), vagy éppen Vár
nai Gyula intermediális, kísérleti stádiumban lévő in
stallációja. Azonban a téma feldolgozása nem volt 
eléggé árnyalt: az asztal és általában az étkezés szim
bolikájának, filozófiai vonatkozásainak megjelenítése 
jórészt hiányzott. Ennek okára a Házas Nikoletta által 
moderált, a Rózsakertben elhangzott kerekasztal-be- 
szélgetés mutatott rá: a világnak ezen a tájékán az ét
kezés még ma is főképp vegetatív, nem pedig kulturá
lis tevékenység. Vagyis a gasztronómia, az ételek, ita
lok élvezésének művészete a fesztiválra kilátogatok jó
részének ugyanolyan ismeretlen volt, mint a kortárs 
képzőművészet. Ezt figyelembe véve talán az sem 
meglepő, hogy a korábbi években a Művészeti és 
Gasztronómiai Hetek pusztán az evésről szóltak, nem 
pedig a művészetről vagy az ételek és a műalkotások 
fogyasztásának analógiáiról. És mindez esetleg arra is 
magyarázatul szolgálhat, hogy hazánkban miért nem 
találhatunk multifunkcionális kulturális intézményeket.

Fehérvári Tamás
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Eger, Keresztény Fiatalok Galériája 
2002. július 15 -  augusztus 31. 
Rostás Bea kiállítása

Túl a kezdeteken

A szobrász a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Ka
rának harmadéves hallgatója. Vagyis egy majdhogy
nem serdülő lány kápráztatja el a nagyérdeműt. Éne
kel, táncol, játszik, rajzol, mintáz, röpköd, minden mű
fajban rögtönöz, minden mozdulata közlés, ráadásul -  
micsoda lázadása a természetnek! vörös a haja. 
Még gimnazistaként karakteres, szellemes, bár kifor
ratlan portrékat mintáz. Szobrainak gondolatiságát, iz
galmát érzelmességgel színezi, majdnem költészet ez, 
s ötletei már ekkor áthidalják a tapasztalatlanság szak
mai szakadékait. így jelentkezett alig több mint fél évti
zede Egerben, a nem éppen művészeti nevelésre sza
kosodott Angolkisasszonyok Sanda Maria Intézetében 
nevelkedve, a kamasz Rostás Bea. Nem véletlen, hogy 
első plasztikái osztatlan közönségsikert arattak. Isme
rősök portréi néztek az egri közönségre, ismerős és 
gyermekien közhelyszerű gondolatkísérletekben volt 
fölismerhető a „valóság". Az ígéret túl nagy volt és a 
megszólalás túlságosan tetszetős. Ezért kellett meg
rettennie a Rostás Bea munkáival először találkozó 
szakembereknek: a kétségtelenül fölismerhető adott
ság, képesség, invenció vajon tehetséggé válik-e az 
évek során? S ha tehetséggé érik, elég lesz-e a kitar
tás, a szakmai tudás, a szellemi útravaló, hogy ebből a 
hevületből mindig mozgósítható lelkiállapot, magatar
tás, esetleg életforma legyen? A gyermeki kalandok 
kockázatát még az is növelte, hogy a szobrok készíté
sét alig előzték meg a tanulmányrajzok, ezek is inkább 
lágy, finom festőiséggel kóstolgatták a látványt, látszó
lag kevés közük volt a plasztikákhoz. S ezért, vagy a 
téri kifejezés hatásosságának kényszeréből fakadóan, 
de bizonytalannak tűnt az ízlés, a mértéktartás lehető
sége is.

Mégis mit várunk egy tizenhat éves gyerektől? 
Nem tesszük-e visszamenőleg is túlságosan magasra 
a lécet? Fölös okoskodásunkkal nem válunk-e ünnep- 
rontóvá, nem keserítjük-e meg a tehetség jelentkezé
sének örömét? A kétségek sorolására és kegyetlen tu
datosítására már ekkor is éppen Rostás Bea adottsá
gai, személyiségének jegyei biztattak. Az elpusztítha
tatlan munkakedv, a hatalmas energia, a megmérette
tés belső igénye, a kifejezés már említett kényszere, a 
kritika felnőttes komolyságú elviselése művészembert 
és teljesítményt ígért. Ám a teljesen természetes élet
kori sajátosság: a szertelenség, még a kamasszal a 
hevesi művésztelepen találkozó mester, Kő Pál szob
rászművész, egyetemi tanár számára is csak azt jelen
tette, hogy „valami lesz ebből a lányból, sőt valamilyen 
művész lesz, színész, énekes, akármi, de hogy éppen 
szobrász lenne, azt még nem lehet tudni...”. A szak
mai tanács, az igazítás, a rendszerezés felé való terel
getés szerény szándéka ekkor még szétporlott Rostás 
Bea imponáló, de az alapvető szakmai elvekre is fittyet 
hányó, mindent elsöprő akarásán. Ez a szabálytalan
ság, a személyiségnek ez az erőteljes, az önfejűségig 
önálló megmutatkozása persze nemcsak a kétségek 
ébresztője, de a meggyőződésé is, miszerint az önma
gát megfogalmazó ember, a korán jelentkező karakter
rel áldott-vert kamasz, nemcsak keresni képes, de kije
löli és meg is találja saját útját. Érettségi után Bea egy 
nagyon hasznos esztendőt tölthetett a fővárosi alterna
tív művészeti iskolában. Az erőn felül vállalt szülői tá
mogatás itt elsősorban nem a szakirányú szakmai kép
zést, hanem a teljességre való törekvést, a művésze
tek és a műfajok együttélésének élményét adta. A raj
zolás, festés, mintázás mellett a színpadi díszletterve

zés, építés, jelmezkészítés, színészi, énekesi megmu
tatkozások éppen azokat az ambíciókat elégítették ki, 
amelyekről mindaddig nem lehetett tudni, hogy kísérő
jelenségei-e egy szobrászi kibontakozásnak, vagy azt 
fölemésztő próbálkozások. Pécs és Bencsik István 
meghatározó személyisége föloldotta a dilemmát. Még 
talán szerencsés is, hogy a fővárosi közjáték után egy 
másik vidéki -  de szemléletében nagyon is európai -  
város vált a tanulás helyszínévé. Bencsik István vi
szont személyében is éltette a Somogyi Józseftől ta
nult, örökölt hagyományos értékszemléletet és a hite
les és igényes modernitás magatartásformáit. Ráadá
sul Bencsik nemcsak alkotóként, pedagógusként, de 
személyiségként, kételkedő emberként is minta lehet, 
lehetett. Olyan szobrász, aki egy felnevelő műhely ve
zetésekor szellemével és nem utasításaival hat. Maga 
is munkás, termékeny, tevékeny, közéleti szerepekben 
is otthonos. A vele együtt oktatási-nevelési feladatokat 
vállaló művészek, a szükségszerű viták mellett is, 
ugyanazt az igényességet képviselik. Bencsik már a 
háttérbe húzódott, de szelleme és valós jelenléte akkor 
is hat, ha közvetlenül, nap mint nap nem kínálja szak
mai tudását.

Az eddig is elszánt és nagy lendületű munka im
már tudatos feladatválasztássá vált. De nem lehet szó 
nélkül hagyni a kor- és évfolyamtársak termékenyítő, 
inspiráló, állandó napi jelenlétét, az egészséges rivali
zálás termékenyítő szerepét sem. S ami Rostás Beá
ban egészséges: az az irigység nélküli vonzódás más 
tehetségéhez, a tanulságok és nem a külsőségek elsa
játítása. Ebben a közegben a szobrásznövendék első 
öntudatos vállalásai több irányt jelölnek, többféle ér
deklődést, markánsan különböző elképzeléseket mu
tatnak. A tájékozódási pontokat a lehető legtávolabbi 
téri magaslatokra tűzi maga elé, széles mozgásteret 
hagyva az összegzésnek.

Drótszobraiban a dinamizmus mellett a szerkezet 
izgatja. A rejtett figuralitás, a látszólag könnyed anyag- 
kezelés, a szobrászi vázépítési technika továbbgondo

Rostás B ea m unkája

lása, önálló műként hitelesítése mégis másodlagos, 
mert a legfontosabb a test térbeli koordinátáinak pon
tos kijelölése. Ezért e lecsupaszított, elemző plasztikai 
gondolkodás minden látszólagos kísérletnél többet 
mutat. Ráadásul Rostás Bea ezirányú puritán próbál
kozásai fölerősítik a fény-árnyék plasztikai szerepét, 
számtalan újabb elgondolásnak teremtve teret. Talán 
éppen ezeknél a rajzos szobroknál, az egyetemi tanul
mányok első felvonásaként erősödött föl az igényes és 
monumentális (tehát életnagyságú) tanulmányok belső 
kényszere is. A térbeli megnyilvánulások rajzi „felöltöz
tetése”, lekövetése párhuzamosan jelenik meg a tanu
lás ezen szakaszában.

A temperamentum mégsem lehet meg sokáig kéz
zelfoghatóbb, fajsúlyosabb, markolhatóbb anyag nél
kül. A korai ábrázolások és az értettebb kötelező stúdi
umok mintázását a felszabadultság és a természetes
ség próbája követi. Az ősi termékenységszobrok kirob
banó anyagszerűsége, a földből lettél élménye, a te
remtés varázslata rusztikus terrakotta torzókat hozott 
létre Rostás Bea műhelyében. Ezek lírai expresszivitá
sa, gazdagsága minden esetben feledteti a csonkoltsá
got, a félbehagyottságot. A történeti előzmények lecke
szerű fölmondását, vagy a rutin modorosságát ezen 
kisplasztikák monumentalitása és költészete teszi 
semmissé. Szinte örülnünk kell, hogy a bronzöntés 
költségei csak a megismerés szintjén kínálják föl e 
plasztikai magatartás sokszorosítását, rögzítését. így 
nem dermedhetett jóvátehetetlen véglegességgé a ke
resés igénye. Nem mintha lebecsülnénk a bronz lehe
tőséget, vagy önmagában a több ezer éves technika 
konzervativizmusától óvnánk a pálya legelején tájéko
zódó alkotót. Sokkal inkább örülhetünk annak, hogy 
már most a nagy kihívás, a kő, az önálló faragás izgal
ma keríti hatalmába, kínál neki feladatokat. Ráadásul a 
különböző anyagok, különböző színű és minőségű kö
vek együttélése, a rusztikus közelítés, a keresetlenség 
itt is távol tartják az anyagmegmunkálás csábító, tet
szetős megoldásaitól, a közönségnek játszó szobrász 
manírjaitól, a lényeget elfedő bravúrjaitól.

Rostás Bea négy év után lépett újra egri közönsé
ge elé. Az Érsekudvar gyönyörűséges boltíves termei
nek mennyezetét feszegették ezek az ebben a térben 
kicsinek, jelentéktelennek tűnő szobrok. Ám a belső 
monumentalitás most is segített. A szülőváros ennek 
ellenére bizonyára némi meghökkenéssel vette tudo
másul, hogy a kedves, megnyerő tehetség immár nem 
a világ hízelgőbb oldalából hasít ábrázolni, látni, tapin
tani valót. Sokkal inkább a problémák csomópontjai ér
deklik, mint a véglegesség. Teheti ezt azért is, mert be
lülről építkező, következetes tanulási folyamatának kü
lönös fedezetet ad az invenció mellett az intellektuális 
igényesség. A társművészetekben, a nyelvekben való 
tájékozottság, a szobroknak (is) fedezetet adó világlá
tás, teljességre törekvés szándéka. S biztató az is, 
hogy nem apadt el az a vállalkozó kedv ami színpadra 
viszi, ami a zenéhez, az énekléshez, az interpretáló 
művészetekhez köti. Viszont nagykorúságának jele, 
hogy le tud mondani az alakváltó szerepről, a plaszti
kai gondolkodás zavartalan megjelenítése, bemutatá
sa érdekében önkorlátozásra, mozdulatlanságra, hát
térbe vonulásra, fegyelemre is képes. A készülődés kü
lönösen izgalmas rendkívül termékeny és ígéretes sza
kaszában ez a legtöbb, amit várhatunk, és amit meg is 
kapunk tőle.

Antall István
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Pécsi Galéria
2002. augusztus 2 3 -  szeptember 15. 
A Huddinge Konstnársklubb

Svédek Pécsett

„A csoport 28 képzett művészből áll...” olvasható a ki
állítást kísérő kiadványban. A képzettséggel mint tekin
télyelvi érvvel azonban csak kevésszer találkozhattunk 
meggyőzésként. Nem kísértett a kiállítás olyan művé
szi játékot, nem mutatott olyan bravúrokat, amelyek 
után ne csupán nosztalgikus hiányérzetek, vagy a kö
zönyösség érzése maradtak volna. Érzések ezek, az 
első pillanatokban született előjelek, amelyek azonban 
mindvégig megmaradnak a szemlélőben.

A Pécsi Galériában egy kortárs svéd képzőmű
vészcsoport kiállítását láttuk, megbízhatóan hagyomá
nyos technikákkal. Talán az is tartalmi tényező és érté
kelnünk kellene, hogy nem vették igénybe a divatos 
mediális fogásokat, informatikát, digitalizációt stb. Pe
dig biztosan lett volna módjuk rá. A Huddinge Konst
nársklubb sokszínű kiállítást mutatott be ennek ellené
re. Szó sem lehet világmegváltásról, megdöbbentő ef
fektusokról -  amelyek manapság elengedhetetlennek 
tetszenek sokaknak. Viszont találtunk alázattal és mély 
érzelmekkel átitatott munkákat.

Nem titkolom, ha országunkon kívüli képzőművé
szettel találkozom, elsőként a hitelesnek gondolt ide
gen hangulatok után kutatok. Azt keresem, hogy mi a 
tőlünk eltérő, ami talán a mentalitások különbségeire is 
utal. Szokásom nem egyedi, a magyar kultúra befoga
dó jellegű, értéke, hogy fogékonyabbak és érdeklődőb
bek vagyunk más országok, nemzetek kultúrája iránt 
egy-két nyugati szomszédunkkal összehasonlításban. 
Az összehasonlítások végeredménye pedig akár lehet 
esztétikai természetű ítélet is.

A húsz kiállító művész nemcsak különböző techni
kákkal, hanem egymástól teljességgel eltérő alkotói 
szellemben dolgozik. Havasok és nyírfaerdők ihlették 
Swenerik Jakobson igényes és érzékeny grafikáit. A 
kollázsokra emlékeztető kompozíciók anyagszerű ter
mészetrészleteinek a tisztán hagyott papír úszó felhői 
adnak szürreális hangulatot. Lisbeth Juring a festőnők 
életében menthetetlenül bekövetkező vágy kielégülé
séhez juthatott, amikor virágokat festett, éspedig közel
ről. Az alkalmazott három szín és a felületbe karcolt- 
mart kukacok nem hoztak többet a stilizálások meg
szokott esztétikumánál. Lajos Szelényi hatalmasnak 
gondolt látomása az egyik leginkább problematikus 
műve a kiállításnak. Az ellenőrizetlenül burjánzó fór-

F E K E T É N - F E H É R E N

Gun Lindb lad (Huddinge): C ím  nélkül

mák és színek, a valójában magára hagyott kompozí
ció nem keltett illúziót, még az esztétikai természetű 
megtévesztés erejével sem hatott, tragikusan giccskö- 
zeli állapotot rögzített. Lizzie Olsson Arié kedves állat
kái és Sigfrid Grimma Chagallt idéző akvarelljei oldot
ták a kissé fáradt erejű próbálkozásokat, mint Margaré
ta Röstin „Új reneszánsza”, vagy Chunglee Wang Gurt 
piktogram képei.

Kim Stensland expresszív ecsetkezelése minden
képpen felkeltette a figyelmemet, és ez egészen addig 
tartott, amíg fel nem fedeztem a kép közepén a szín- 
pászták közé elrejtett mosolygó, infantilis figura portré
ját. Ha ez nem vette volna el a kedvemet, akkor tudtam 
volna némi türelemmel vegyes érdeklődést tanúsítani 
annak a képnek, amit a festő az előző tökéletes tükör
képeként adott elő, igaz más színekkel. Az unalmas és 
mesterkélt fröcskölésekben aztán a még megmaradt 
értékek is felmorzsolódtak.

A képek mellett kisplasztikákat is láthattunk. Gun 
Lindblad elegáns anyaghasználattal tette vonzóvá tár
gyait. A természeti formák szeletei, a fém és üveg pá
rosítása szerencsésebben sikerült, mint Hakan Bull 
Parti „Fenék” című molekulakapcsolódásokat feldolgo
zó szobra, amely a kémiaszertárak együgyű modelljeit 
idézte csupán fel.

Joachim Grundmann színes üveg-objektjei alapve
tően kellemes munkák, de nem éppen előnyösen il
leszkedik az önfeledt kellemesség légkörébe a csiga- 
kövület-applikáció, mert a jelentés sűrítésére tett indít

Lajos S ze lény i (H uddinge): A  nagy apoka lipsz is

vány formai eredménye a túlédesített szirupok hangu
latát hozta csak. A „Kezdet” cím ugyancsak súlyos lö
kés a giccs tartományok felé. Zárásul Gugge Norrinder 
akvarelljét hagytam. Nem azért, mert kiugróan eredeti 
alkotások, de itt volt érzékelhető úgyszólván egyedül, 
hogy a művész azt a programot hajtotta végre, amit el
kezdett, amit vállalt. Teljesítette a feladatát. A sokféle
képpen értelmezhető romantikus érzelmesség és oly
kor kritikán aluli megoldások galériányi felvonulásában 
Gugge Norrinder képei valóban a tehetség szépségé
ről szóltak.

Lényegében és a felszínen elhitette magáról ez a 
kiállítás, hogy könnyed és vidám, amiért a felszínen és 
azonnal az unalma sem megragadható. Ez azonban 
csupán a rendkívüli sokféleségnek „köszönhető”, a stí
lusok és formák kavalkádjának, amelyben nemigen le
hetett szervezőerőt felfedezni, s főleg nem művészi 
eredetiséget.

Csávás Eszter

Pécsi Kisgaléria
2002. augusztus 15 -  szeptember 8. 
Páger Bernadett
textiltervező iparművész kiállítása 

Posztmodern kézművesség

Úgy tűnik, fából vaskarika, amit a címben állítok. Külö
nösen, ha a textiltervezők avantgárddal eljegyzett nagy 
generációira gondolok. A nagy generációk színe-java 
különben ezen a nyáron a Szombathelyi Képtár sokat 
próbált falai közt kapta meg a kegyelemdöfést a textil- 
biennálék harmincéves, összecsapott hommage-kiállí- 
tásán. Páger Bernadett azon szerencsések közé tarto
zik, akiket az utolsó biennálén, 2000-ben, az Iparművé
szeti Egyetem befejezése utáni évben, bezsűriztek a 
nagyok fórumába.

Pauli Anna volt a mestere, akitől -  szinte kivétele
sen -  a dizájner és a kézműves gondolkodást egy
szerre lehetett elsajátítani. Ami a paraszti szövészet- 
ben és lakberendezésben letisztult hagyomány, az Pá
ger Bernadett számára egyszerre anyanyelv és miszti
ka, varázslat, amelyhez szüntelen tisztelettel és csodá
lattal fordul. Ez a tisztelet azonban nem a külsőleges 
formajegyeké, ahol a szövőszakkörök szorgos látoga
tói elakadni szoktak. Ő nem az egyes szövőasszony 
évszázadok csiszolta rutinos eljárásait utánozza, ha
nem azt a „művészetakarást” volt képes megérezni és 
sajátjává tenni, amely a találékonyság, alkalmazkodás, 
praktikum különös mozgató szelleme volt. Bátran kí-
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P áger B ernadett a lko tása

sérletezik hőhatással, roncsolással, vasalással, de 
nem áll meg a kísérletnél. Megvizsgálja a ma hozzáfér
hető textilszálakat. Bár a lenre szőtt fésűs fonalak sod- 
ratának játékát tovább játszva, mintegy párbeszédet 
folytatva a nemes anyaggal, rejtett mintázatokat hagy 
létrejönni a sávoly szövésben, puritán módon kezeli az 
ikat technikát -  mégsem reszket a kártolt gyapjúért. Az 
akril, bükié kötőfonalak és a textiliparban kiváló minő
ségben előállított, káprázatos színű és szilárdságú 
fémszálak csábító bőségben kínálkoznak: miért tartóz
kodna tőlük? Nincs szüksége az ortodox szabályokra, 
hiszen magabiztosan-szerényen túlléphet rajtuk. Sok a 
paradoxon, az eklektika, a másság ezeken a munká
kon, ebben az alkotói magatartásban, amit egyszerűen 
posztmodernnek is nevezhetnék.

Elveti a kikezdhetetlennek tartott dogmákat még a 
lánc- és felvetőszálak dolgában is. A láncfonalakat ve
gyesen veti fel szövőszékén, így a mintázat paradox 
látványélményt nyújt. Nem tudni, hol az eleje meg a vé
ge, az alja meg a teteje, a színe és a visszája, mitől 
hullámosán dinamikus a sík felület.

Errefelé gondolnám Páger Bernadett tehetségé
nek természetét tetten érni. Aki felületesen áttekint a ki
állításon, akár érdektelenül odébb is állhat, mert távol
ról nem látványosak ezek a 3,5 méter hosszú 70-100 
centiméter széles permutált, halk növényszínekben, 
drappos-szürkés tónusban játszó darabok. Többségük 
a Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj kö
vetelményeinek megfelelően készült: olyan dolgokat 
kellett kitalálni, amit más még nem használt. Akár 
agyonmosott felmosórongynak is vélhetők, még ha 
nem látszik is rajtuk, hogy esetleg a mosógép kifőző 
programja is szerepet kapott egy-egy műszál alkal
massá tételében. Nem kép, nem méteráru -  munkada
rab és művészet. Az élvezett, megszenvedett cselek
vés alkotó újraélésének élményét kínálják a befogadás 
gadameri értelmében, amennyiben a dolognak a meg- 
képezése a néző része, nem pedig az elfogyasztása. 
Ezért nem alkalmazott kézműves alkotásnak tekintem 
ezeket a műveket, hanem vérbeli képzőművészetnek, 
amennyiben teremtésről, a nem létező létezésbe hozá
sáról van szó. Úgy halad a befogadás sorról sorra, mint 
regényolvasáskor. Egy-egy különleges, esetleg utólag 
bebújtatott szálról, egy farkasfogról, egy-egy meglepő, 
érzéki színről szólnak a történetek az esetlegességek, 
szabálytalanságok törvényének tiszteletben tartásával. 
Nem kiállítótermi művészetről van azonban szó. A zsu
gorítás, rojtosítás, lukasítás további újszerű esztétikai 
hatásokat kelt, amelyek változatosan felhasználhatók. 
Páger Bernadett maga is készít keresett egyedi öltözé
keket, kiegészítőket a maga tervezte, saját kivitelezésű 
anyagokból.

A pécsi kiállítás fő helyét azonban nem ezek foglal
ták el, hanem a budapesti Magyar Szentek Templomá
ba készített arculat-meghatározó textilek: oltárterítők, 
miseruhák. Mind a csángó népművészetből és a ma
gyar egyházművészetből származó, a misztikumig, az 
áhítatig egyszerűsített megmunkálással és szimboliká
val. Lila, zöld és piros, a gyász, nagyböjt, a hétköznap 
és a pünkösd szimbolikája jelenik meg a fehér reveren
dára tervezett gallérokon. Az oltárterítő épp hogy csak 
díszített. A szépség és különlegesség szerényen rejtő
zik a sarokmegoldásokban, a szövésmódokban. A 
megmunkálás áhítatos fegyelme, a kézi szövés lehet
séges legnagyobb pontossága, mégis humánus volta 
jól megfér olyan középkori kánonok tiszteletben tartá
sával, hogy a művészi munkának nem szabad tökéle
tesnek, szimmetrikusnak lennie, hiszen tökéletes csak 
maga a Teremtő lehet.

Húsz Mária

Gebauer Galéria
2002. szeptember 1 1 október 9. 
Kádár János Miklós festőművész 
kiállítása

La Fontaine-től a génmanipulációig

Patinás kiállítótérben -  régi polgárházban -  láthatóak 
az utóbbi években készült művek: festmények, grafi
kák.

A kiállítás látogatóit rögtön az előtérben a könnyed 
ecsetvonásokkal készült, fehér papíron fekete guas- 
festékkel festett-rajzóit „grafikák” fogadják, amelyek 
különös, vegyes állatfigurákat ábrázolnak. Láthatunk itt 
„zsiráfnyakú, zebralábú, tevepúpos „madarat”, szamár
fejű, madártestű élőlénytorzót, mintha La Fontaine me
séiből bukkantak volna elő ezek a vegyes karakterű 
élőlények. Élőlények azért, mert alkotójuk eleven 
ecsetrajza, határozott formaképzése kelti őket életre. 
Hasonlíthatjuk őket a sumér embertestű, oroszlánfejű, 
sasszárnyú alakokhoz, de gondolhatunk Dollyra és a 
génkezelt, különös lényekre, amelyeket az ember kre
ál puszta érdeklődésből, szórakozásból teremtve, ját
szadozva. Ezt teszi K. J. M. ezeken a méretes, kb. fél 
íves grafikafestményeken is. Tovább haladva a kiállítá

son találkozhatunk azokkal a „festményekkel”, ame
lyek inkább grafikák, mintsem festmények a szó anya
gi értelmében. Leginkább a színes nyomat -  szintén 
nagy méretben -  lenne a jó megnevezés, ha a felület
képzést, festésmódot nézzük. Itt is felfedezhetjük élő
lények nyomait, elsősorban kisebb-nagyobb emberi 
portrékat a képbe rejtve. A festmények színvilágukat 
tekintve Leitner Sándor fotóművész megnyitóbeszédé
ben elhangzott szavaival líraiak, pasztózusak, és való
ban láthatunk itt zöldes-sárgás, finoman összehangolt 
koloritú műveket, ugyanakkor hangsúlyosabb komple
menter színkontrasztokba (narancsvörös-kék) is üt
közhetünk erőteljesen kiemelő fekete kontúrokkal. A la- 
zúrosságot a papír ki-kivillanó világossága, csillogása 
biztosítja, ami a képek lényeges hangulatiéleme.

A grafikafestmények erejét kiegészítik, ellensú
lyozzák a finoman visszafogott festménygrafikák, 
ahogy ez a két egymástól hagyományosan különváló, 
itt a kiállításon azonban jól együtt élő műfaj is össze
mosódik, határait nem tudjuk és nem is kell élesen kü
lönválasztanunk. A képek láttán -  főleg az 1999-2002- 
ig készült állatgrafikákon -  felfedezhetünk némi gro- 
teszkséget, de a gyermeki játszadozást, az összekeve
rés, összezavarás felszabadult, büntetlen pillanatait is 
észlelhetjük.

Jegenyés Diána
K ádár János M ik lós k iá llítás részlete
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CD — Pécsi Szimfonikusok 
Lajtha László összes zenekari műve

Értékpazarló nemzet va
gyunk. Igaz, ez jórészt nem a 
mi hibánk. Sajátos, kedvezőt
len történelmi helyzeteinkből 
adódó, szomorú kényszer.
Beszédes bizonyítéka ennek, 
hogy a rendszerváltozás után, 
amikor hazánkban is bim- 
bódzni kezd a demokrácia, 
hány és hány posztumusz 
Kossuth-, illetve Széchenyi- 
díjat osztanak ki -  némikép
pen pótolva ezzel egy letűnt 
korszak bűnös mulasztásait.
Hosszú a sora azoknak a je
les alkotóknak, tudósoknak, 
előadóművészeknek, akiknek a nevét sem volt taná
csos nyilvánosság előtt emlegetni pusztán azért, mert 
határainkon kívül, jelesül Nyugaton éltek. Elég, ha csu
pán a két tudósra, Szent-Györgyi Albertre és Teller 
Edére, az író Márai Sándorra, Zilahy Lajosra, Wass Al
bertre vagy a zeneszerző Dohnányi Ernőre, Veress 
Sándorra, Ligeti Györgyre, ill. a Pécshez is erősen kö
tődő, idén 100 esztendős Takács Jenőre utalok.

A 110 éve született Lajtha Lászlónál némiképpen 
más a helyzet; ő Budapesten látta meg a napvilágot, 
hosszabb-rövidebb külföldi tanulmányutakat nem szá
mítva 1963-ban bekövetkezett haláláig szülőhazájában 
élt, tanított és alkotott. Mégis a hatalom birtokosai 1945 
után mindent megtettek annak érdekében, hogy ő -  Vi- 
kár Béla, Bartók Béla és Kodály Zoltán mellett a leg
rangosabb népzenekutatónk, nemzetközi hírű kompo
nista -  ne lehessen próféta saját hazájában...

Mi volt hát Lajtha László „bűne”? -  Nyilvánvalóan 
nem volt rokonszenves az „illetékesek” szemében haj- 
líthatatlan következetessége, melyet a magyar nemze
ti kultúra érdekében tanúsított, nem számított jó pont
nak, hogy művei jórészt a párizsi Leduc-cégnél jelen
tek meg. De irritálta a Rákosi-, ill. Kádár-éra funkcioná
riusait, hogy két világhírű orvosprofesszor fia, a rákku
tató László és az agykutató Ábel Nagy-Britanniában, ill. 
az Egyesült Államokban tevékenykedik. Tetézte mind
ezt, hogy 1957 tavaszán komponált VII.' szimfóniája 
egyértelműen utal a levert októberi forradalomra és 
szabadságharcra; sortűzzel (dobpergés) félbeszakított 
magyar Himnusz-részlet, Marseillaise-idézet, brutális 
katonai menetelésimitáció stb. László fiának -  Man
chesterbe -  1958-ban erről így ír: „...a VII., tényleg na
gyon tragikus és drámai forradalmi symphonia után -  
mert talán egyszer mégis az lesz a neve, hogy Revolu- 
tions Symphony, két kompozíció tervét forgatom fejem
ben: az egyik egy nagyon vidám hegedűverseny, a má
sik meg egy megint csak tragikus symphonia, amelyik
nek, ha megírom, utolsó tételének címe vagy tartalma 
körülbelül ez lenne: Kialudtak az utolsó fények. Magá
nyosság."

Unokahúga, Lajtha Ildikó elmondása szerint mind
ezekért gyakran beidézte az ÁVH Lajthát a Fő utcába 
kihallgatásra. Az is igaz, hogy 1951-ben népzenekuta
tói (nem zeneszerzői!) munkásságáért Kossuth-díjat 
kapott. Rákosi azt mondta szűkebb környezetének: ad
janak valamit ennek a Lajthának, mert a nemzetközi hí
re túl nagy, nem vetne ránk jó fényt, ha nem kapna ki
tüntetést. Lajtha a díjat hosszas töprengés után ugyan 
elfogadta, de a pénzből -  jóllehet akkoriban zálogházi 
kölcsönökből éltek -  nem tartott meg semmit: szétosz
totta állásnélküli, nyugdíjtól megfosztott kollégáinak, 
például Rajeczky Benjámin ciszterci zenetudós is ka
pott belőle.

Ebben az időben történt, hogy művet kértek tőle. Ő 
a Mise a szorongattatás napjaiban című, íróasztalában 
veszteglő kompozíciót ajánlotta. Természetesen már a 
cím is fölborzolta a kultúrfunkcionáriusok idegeit. Végül 

is Mise fríg hangnemben cím
mel került pódiumra. (Persze 
napjainkban már az eredeti 
címmel szólal meg ez a nagy
hatású egyházzenei alkotás.) 
Mindezekért a „bűnökért” 14 
évig, a halála előtti esztendő
ig útlevelet sem kapott, hogy 
fiait meglátogassa. Hogy 
1955-ben -  elsőként a ma
gyar tudósok közül -  a Fran
cia Szépművészeti Akadémia 
tagjai közé választotta, a ha
zai sajtó fanyalogva, néhány 
soros kis közleményben szá
molt be. S ennyi megalázta

tás, zaklatás ellenére Lajtha rendületlenül folytatta a 
Gondviselés által számára kirótt kettős hivatás teljesí
tését; fáradhatatlanul járta a magyar vidéket, és százá
val, ezrével, a legnagyobb tudományos igényességgel 
gyűjtötte, rögzítette, rendszerezte a népdalokat. Élete 
utolsó szakaszában szinte kizárólag a hangszeres 
népzene, a verbunkos gyökereinek kutatása felé for
dult figyelme. így jutott el nem először -  a mi megyénk
be is. 1952-ben konzervatóriumi növendékként módom 
volt vele személyesen megismerkedni. Finoman szól
va nem volt sima modorú ember, de szinte minden 
mondatával tanított, önálló gondolkodásra késztetett 
és segített...

Másik területén, a zeneszerzés régiójában hatal
mas életművet hagyott maga után, amely -  legalább 
egyötöd részben -  még ma is kéziratban, kiadatlanul 
hever hagyatékában. Nem akad zenei műfaj, melyben 
ne alkotott volna maradandót. Kiemelném ebből kilenc 
szimfóniáját (e téren egyedülálló a magyar zenetörté
netben), világszerte játszott vonósnégyeseit, zongora
műveit, egyházzenei alkotásait, népdalfeldolgozásait. 
Milyen is Lajtha zenéje, stílusa, hasonlítható-e a nagy 
magyar kortársak, Dohnányi, Bartók, Kodály vagy 
Weiner muzsikájához? Szóljon erről ő maga egy 1962- 
ben Oslóban adott nyilatkozatában: „Magyarországon 
legtöbbször azt írják rólam, hogy muzsikám fő jellege 
franciás, Franciaországban meg még akkor is magyar 
folklórt emlegetnek, amikor én azt hiszem és bizonyíta
ni is tudom, hogy abban a muzsikában bizony semmi 
folklór nincsen... Azt, hogy muzsikámnak magyar jelle
ge van, nem tagadom. Nem is lehet másképp... Embe
rétől függ, hogy ki és hogyan tudja használni, és kezé
ben a népdalból drágakő válik-e, vagy pedig megunt, 
léleknélküli formula...”

Annyi bizonyos, hogy Lajtha László zenéje merő
ben más jellegű, mint magyar kortársaié. Örvendetes, 
ugyanakkor sajnálatos, hogy nála is érvényesül a krisz
tusi igazság: Senki sem próféta a saját hazájában; ze
néje előbb hódította meg a külföldet, mint Magyaror
szágot. Éppen ezért fölbecsülhetetlen értékű gesztust 
tettek a Pécsi Szimfonikusok, amikor az uruguayi szü
letésű német dirigens, Nicolás Pasquet vezényletével 
lemezre játszották Lajtha László összes zenekari alko
tását. A 7 CD-t magában foglaló sorozat utolsó darab
jának felvétele 1996 októberében készült el. A lemezek 
egymás után kerültek a világpiacra Szkladányi Péter 
igazgató szerkesztésében, a Marco Polo cégnek, a vi
lág tizedik legnagyobb CD-gyárának kiadásában. A 
hangmérnöki feladatot az ugyancsak pécsi Dobos 
László a tőle már évtizedek óta megszokott, kifogásta
lan minőségben látta el. Ne mulasszuk el megjegyezni, 
hogy a 7. lemez nemrég került forgalomba, ám a Bie- 
lefelder-világkatalógus 2002. évi kötetének tanúsága 
szerint az első már egyáltalán nem kapható!

Vázlatosan fussunk végig a hét CD-n. Mit is tartal
maznak?
1. 3 szvit (Op. 56.) -  Hortobágy (filmzene, Op. 21.) -  VII. „Forradalmi"

szimfónia (Op. 63.) Felvétel: 1994. március
2. Capriccio-balettszvit (Op. 39.) Felv.: 1994. május
3. II. szimfónia (Op. 27.) -  Változatok (Op. 44.) Felv.: 1995. január
4. Lysistrata-szvit (Op. 19.) -  In memóriám (Op. 35.) - 1. szimfónia (Op.

24.) Felv.: 1996. május
5. IV. „Tavasz" szimfónia (Op. 52.) -  2. szvit (Op. 38.) -  III. szimfónia

„Gyilkosság a katedrádban" (Op. 45.) Felv.: 1995. szeptember
6. VI. szimfónia (Op. 61.) -  V. szimfónia (Op.

55.) Lysistrata-nyitány (O p .-19.) Felv.: 1996. május
7. Vili. szimfónia (Op. 66.) -  IX. szimfónia (Op. 67.) Felv.: 1996. okt.

Amint látható, a pécsi felvételek több, mint két és 
fél esztendőt vettek igénybe. A Pécsi Szimfonikusok 
látványos -  hazai és nemzetközi méretű -  „felfutásá
nak” időszaka ez, a Howard Williams első időszakát 
követő Nicolás Pasquet-i periódus évsorozata. Fenn
állhatott a veszély, hogy az elhúzódó felvételmenet ki
egyenlítetlen minőséggel, netán stílusbeli heterogeni
tással fog járni. Ezt a veszélyhelyzetet fokozhatta vol
na a zenekar rendkívül sokrétű hazai és külföldi fel
adatvállalása, a zenekarban történő esetleges sze
mélycserék is. Nem így történt. Mind a karmester, mind 
a szimfonikusok kiegyensúlyozott, homogén, hamisí
tatlan lajthai produkciót nyújtanak!

írásunk keretei nem engedik, hogy lemezről le
mezre haladva elemezzük az egyes kompozíciók tol
mácsolását, csupán egy-két kiragadott példával sze
retnénk olvasóink figyelmét fölkelteni.

Talán elsőként a két filmzenéről. Az 1935-ben kom
ponált Hortobágy lassú, impresszionisztikus indulása — 
Bartók-reminiszcenciáktól sem mentes -  zenei tájkép a 
nagy magyar pusztáról, majd az ezt követő galopp 
egyike a XX. század legsikerültebb „hajsza”-zenéinek. 
A Gyilkosság a katedrálisban (azonos a III. szimfónia 
zenéjével) 1948-ban, az éppen akkor Nobel-díjat ka
pott, világhírű T. S. Eliot angol író (Sztravinszkijt és 
Lloyd Webbert is zenemű írására ihlette) később több 
nemzetközi díjat nyert filmjéhez készült. A darab főhő
se a XII. században élt vértanú, Becket Tamás canter- 
bury érsek, aki testvéri barátságban volt Bánfi Lukács 
esztergomi érsekkel. E kapcsolatnak Lajtha kézzelfog
ható zenei festését nyújtja a hallgatónak; a gregorián 
jellegű dallamok (ez majd utolsó szimfóniájában kö
szön visz-
sza) erdélyies (vö.: „Szivárvány havasán”), recitáló me
lódiákkal ölelkeznek. E mű londoni befejezését követő
en ottani barátai megpróbálták rábeszélni Lajthát, hogy 
ne térjen haza, mert ott sötét idők következnek. Még
sem állt el szándékától: őt várják tanítványai, úgymond
-  valakinek példát kell mutatnia a haza iránti hűségből.

Beethovent, Schubertét, Dvorákot, Mahlert követő
en Lajtha is a „kilencszimfóniások” közé tartozik. Az 
imént ismertetett III. mellett kétségtelenül az 1951-ben 
született IV. „Tavasz”, az eltiport magyar forradalom 
után írt VII. és a szerző által már nem hallott IX. (bemu
tató: 1963) a legtöbbet játszott. Egyes kritikusai szerint 
a „Tavasz”-szimfónia Lajtha úgymond „legérthetőbb” 
szimfonikus alkotása. Egykori tanítványa, Ferencsik 
János -  a IX.-kel egyetemben -  az ÁHZ (ma Nemzeti 
Filharmonikusok) élén lemezre dirigálta. Hamarosan 
nemzetközi díjat is kapott e két darab fölvétele. Feren
csik produkciója etalon-értékűvé vált! Talán itt, a IV. 
szimfónia N. Pasquet vezényelte felvételénél érezzük, 
hogy jobb, ha magyar karmester dirigálja! Vagy talán 
Ferencsik zsenialitása, egykori mestere stílusának hi
teles tolmácsolása emeli szinte mozarti magaslatokba
-  főleg a 3. tételt? AIX. szimfónia -  anélkül, hogy Res- 
pighi, Rachmaninov vagy Kodály útját követné -  grego
rián-asszociációkat kelt a hallgatóban, bár nincsen 
benne egyetlen konkrét gregoriándallam sem. Alkal
masint nem járunk messze az igazságtól, ha a IX. 
szimfónia tolmácsolását tekintjük a Nicolás Pasquet 
vezette Pécsi Szimfonikusok Lajtha-sorozata koronájá
nak!

László
LAJTHA

Orchestral Works Vol. 7 
Syniphonies Nos. 8 and 9

Pécs S\ mphon\ Orchcslra 
Nicolás Pasi|ui'l
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Pinczehelyi
Graphic Design 1970-2000
Katalógus.
Pinczehelyi Sándor kiadása, Pécs, 2002. 84 p.

Képeskönyv azok használatára, 
akik esetleg nem ismerik

Az alkalmazott grafika vizuális környezetünk szinte 
észrevétlen meghatározó, alakító eleme. A francia par
fümök árának felét a csomagolás/dizájn teszi ki. Aki járt 
már úgy (mint én), hogy a Tesco gazdaságos körtele
vet öntötte a kávéjába, mert annak a doboza éppen 
úgy néz ki, mint a tejé; vagy beéri kevésbé gazdaságos 
termékekkel, vagy szigorú rendszabályokat vezet be a 
hűtőszekrényében, fölteszi a szemüvegét a reggeli fél
homályban, elolvasandó a teljesen egyforma betűket, 
vagy... Ott van persze az ordítozó, színes óriásplaká
tok ellenpontja, ahonnan bárki láthatja, hogy hova kell 
rohannia, ha 999 stb. forintokért, nyereményért boldog 
kivételesként hozzá akar jutni ahhoz, ami kapható. A 
marketing a mélypszichológiai gyengeségeket szólítja 
meg, egyértelmű vásárlásra késztető céllal, az intellek
tus szenzibilisebb képességeire nincs szükség. Mai 
városi életünk a művészien formált belső és külső te
rek, cégarculatok, fotográfiai és nyomdai bravúrokkal 
előállított, szemkápráztató képes magazinok, valamint 
gazfelverte lépcsők, graffitikkel és hevenyészett vá
lasztási plakátokkal borított házfalak, táblák, lámpa
oszlopok között telik. A vizuális dekódoló képesség az 
egyértelmű jelek gyors leolvasására satnyul, a számí
tógép-monitor sem a kontemplációt igényli.

Mintha kiveszni készülne a művészi értékű kulturá
lis plakát, de legalábbis a műfaj egyik utolsó mohikán
ja lenne Pinczehelyi Sándor, ez a kis könyvecske pe
dig, amely a Nemzeti Kulturális Alapprogram támoga
tásával készült, emlékkönyve a régi szép időknek, ami
kor még jártukban-keltükben szemlélődve kaptak ked
vet az emberek, hogy elmenjenek a Kisplasztikái Bien- 
náléra vagy az Európa Cantatra. Ilyenekkel hovato
vább csak plakátkiállításokon találkozik az ember, kü
lönösen a Pécsi Galériában, s most ebben a képes
könyvben. Portfolió ez a javából, rövid önéletrajzzal, 
pályaképpel, bibliográfiával, Körtvélyesi László által 
készített 77 oldalnyi kiváló minőségű reprodukcióval. 
Pinczehelyi Sándor művészetének korszakolásával, ti
pizálásával a legkiválóbb elméletírók foglalkoztak. Ami
óta az 1988-as Velencei Biennálén harmad
magával képviselte Magyarországot, világos, 
hogy saját hazájában (értsd: Pécsett) is pró
féta lehet.

„Az ebben a szakmában eltöltött három 
évtized ösztönzött arra, hogy megpróbáljam a 
legjobb műveimet kiválogatni, sorba rakni.”
Ez a szerény megfogalmazás nem utal arra, 
hogy az alkalmazott grafikai oeuvre az auto
nóm művészettel szimbiózisban alakult a pá
lya során, de a könyvecske ráadásnyi szelle
mi izgalma -  a munkákkal való újratalálkozás, 
vagy előszöri rácsodálkozás mellett - ,  hogy a 
stílusváltozások során az egymásra hatás mi
kéntjeit is sejteti. Ezek a húsz-harminc év 
előtti tervek nemcsak élvezhetőek, hanem 
ugyanolyan élőek, hatásosak és fontosak is, 
mint amikor készültek, hiszen mindegyik au
tentikus Piczehelyi-mű. A hetvenes évek mini- 
malista katalógusborítói, plakáttervei óta 
meghatározó stílusjegy az alapszínkontraszt
ra redukálás, a betűtípusok alárendelt funkci
ója, vagy éppen egy betű vagy számjegy ve
zérszerepe, a központi szikár, konstruktív for

ma, amely valami kétértelműségre épít, kiemel, eltúloz 
s ezáltal főszereplővé emel valami mellékes részletet. 
A téma primer jelentéséből indul ki, a jelentés-konnotá- 
ciók eliminálásával, mintha lecövekelné a fantáziát, de 
végül ugyanezen gesztussal indítja be. A Rajz/Drawing 
'82 kiállítás egykori plakátján és katalógusán nem sze
repel más, mint ez a két szó, feketén-fehéren, egysze
rű nagybetűkkel, a háttérben pedig vagy tizenötször 
egymásra satírozva ugyanazon léptékkel ugyanazon 
betűk, csak most mintha puha rajzlapon puha grafitce
ruzával a lap alatt domborodó betűsort satírozta volna 
egymásra valamelyik unatkozó gyerek. Ez-e a rajz? Is
métlés, felülírás, haladás, nyomás, maszatolás, máso
lás. Aligha, de mégis. Mindenkiben más várakozás, 
más élmény ébred, ha a rajzra gondol, így a triviális 
igazság, a papíron való nyomhagyás közhelye ilyen 
végletesen konkrét előállításban az ellenkezőjét kezdi 
jelenteni, egy tágabb jelentéstartományt nyit meg. 
Másként látni, másként gondolkodni, megszabadulni a 
fáradt konvencióktól művészi és társadalmi értelem
ben, nem behízelegni, hanem zavarba hozni, sokkolni 
a nézőt, feladatot adni neki -  kezdettől ez a fő Pincze- 
helyi-motívum.

A Lantos-iskolából hozott szeriális elemhasználat, 
folyamat-, sorozat-, idő- és variációkarakter kezdettől 
párhuzamos a fotóhasználattal. Ez egyrészt a fikció és 
a realitás rövidzárlatát teszi lehetővé, másrészt a Pécsi 
Műhely óta keletkező neoavantgárd koncept, land art 
munkákat szelídíti az alkalmazott funkciókhoz, de mint
ha nem is a megrendelt feladat volna elsődleges, ha
nem egyenesen a képzőművészeti kultúra utcai fej
lesztése. A sarló és az utcakő személyiségazonos 
emblémái is így válnak szenvtelen megmutatásból iro
nikus, elrejtő, és egy konkrét interpretációs lehetőséget 
kibontó alkalmazásokká. Ezeken a konceptplakátokon 
a megjelenő dolgok önazonosságuk elvesztése nélkül 
vesznek föl váratlan, új tulajdonságokat, ami által jelen
téskörük kitágul, oszcillál a szemmel látható és a fiktív 
világ között.

A szigorú monokrómia, a puritán eszköztelenség, 
precíz aspirációk, és a modellszerűség, amelyet Hegyi 
Loránd Pinczehelyi „kötött stílus"-ának nevez, 1987-től 
megszínesedik. Drámaibbá, szuggesztívebbé válik, tá
volodva a társadalmi-közösségi-politikai kontextustól, 
közelebb húz az alkotás egyediségéhez. Az intellektu- 
álisabb irónia groteszkbe fordul. Brutális akciók nyo
mai, szörnyszülöttek, állatok, össze nem illő elemek, a 
felszín mozgásos megdolgozása tűnik fel, amely ki
használja a szitanyomat-technika és az új festőiség he- 
donisztikus, agresszív és játékos lehetőségeit. Feltűnik

a festményszerű plakát, az érintés, nyomhagyás ex
presszív hangsúlyozása akár az ornamentális túldíszí
tettségig. E „szabad stílusában az alanyiság már nem 
távolságtartóan szemérmes, hanem feltűnően doku
mentatív férfias érzelmességében, az egyéni mitológia 
cizellálásában. 1991-ben a Komáromi Kisgalériában 
rendezett saját plakátkiállításához készített poszterére 
szemmagasságú oldalnézetben egy mangalica sertés
cocát rajzolt, fekete filccel, lendületesen-élvezetesen 
satírozva és vonalkázva a húsos állatot, a magyar bol
dogság József Attila-i jelképét. Az állat oldalán fehér, 
eredethű Coca-C felirat látható, akár egy dobozos üdí
tőitalon, a mai kelet-közép-európai boldogság érzése. 
A második C kalligrafikus kunkora a coca farkában 
végződik. A tömegkultúra eme új szimbóluma az 1980- 
as makói művésztelepen készült ofszetmunkák és a 
PFZ (piros-fehér-zöld) sorozatok óta Pinczehelyi saját 
motívuma is. Idézet tehát saját magától, sorsközössé
gétől, s nem utolsósorban szellemes szóképjáték. 
Ezen az ösvényen haladnak legutolsó alkotói korsza
kának a történelmi, politikai, szociológiai konnotációkat 
egymásra úsztató, dekonstruktív festményei is, ame
lyek a képi jelkészlet egyenrangú tagjaként kezelik az 
eredeti képi toposzokat, ezek korábbi saját átértelme
zéseit, „individuális mitológiájának” összes elemét. He
terogén érték- és ízlésvilágok ütköznek és élnek 
együtt. Régi és új, eredeti és átvett festmény, klasszi
kus képi toposzokat idéző rézkarc, geg és naiv realiz
mus, a partikuláris erotika eklektikus megjelenése (a 
„Levél a vakokról”-kiállítás plakátján hangsúlyozott pi
ros emlőbimbó felé tapogatózó ujj) mutatja a művészi 
cselekvés immár időn és téren kívüliségét, amely bel
sővé tett és nyelvi szinten homogenizált heterogén, de 
lényeges, hozzáférhető, átélhető és újraélhető törté
nelmi, szociális, esztétikai és szubjektív-partikuláris 
elemeket.

1994-től érik be az a tendencia, amely a jelenlegi 
periódus felszabadultan erőteljes, hol magabiztosan 
hatáskeltő, hol visszafogottan elegáns alkalmazott gra
fikai termését uralja. Néhány újabb logo, szárazabb bo
rítóterv bár rutinosnak, ihletnélkülinek tűnik (a tárgyila
gos információadás nem erőssége Pinczehelyinek), a 
könyv végeztével a sportplakátok egy új, termékeny 
korszak előszelét jelzik.

Balatoni üdülőszobánkban a könyvecske az aszta
lon feküdt, amikor a munkáját végző fiatal takarítónő 
csodálkozva felkiáltott: -  „Ennek a művésznek ilyen 
kék bajsza van?” Igen. A borítóköpeny három önarc
képből áll. A könyv gerince a legendás sarló-kalapá
csos ikon óta jól ismert szenvtelen beállításban pozitív- 

negatív jobb-bal fordítással, ismétléssel meg
felezi a középső portréfotót: az arc bal fele a 
hátlap képe, a jobb az előlapé. A hátsó borí
tón őszes, világosbarnás fókabajusz, rezig- 
náltan lefelé konyuló szemsarokkal, kereszt
ben átfutón színehagyott tükörírással a szer
zői (márka)név. A címlapon azonban az ultra
marin bajusz szinte áttüzesíti viselője tekinte
tét: na, mit találtam ki! Aki ismeri a Példa 4 
rrf kék fű termesztésére, vagy az Egy fa le- 
festése című, 1973-ban készült experimentá
lis munkákat, annak jóleső déja vu-élménye 
támad, az újszülötteknek pedig minden vicc 
új. A kifogyhatatlan, zseniális ötletekből merí
tő, összetéveszthetetlen fanyar humor, mint 
esztétikai kategória kevés ennek a szignó
szerű attitűdnek a leírásához. Rájátszás a lét 
kiismerhetetlenségére, a köznapi és az álta
lános interferálásának gátlástalan, gesztus- 
értékű személyessége, az a képesség, aho
gyan ezeket különös emblémákban mani
fesztálja, Pinczehelyi varázsának talán leg
főbb titka.

Húsz Mária
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Környezetkultúránk nyomában

A donkihóték megmaradnak, ugye?
Emlékszünk még ugye nagyapáink kerékpárjaira. A régi szép idők svájci- és nyeregsapkával, modern dinamóval, 
semmi váltó, semmi terepgumi, inkább leukoplaszt körbetekerve az elkopott külsőn. Emlékszünk arra is, hogy 
mekkora vagyon volt a háborúk után egy bicikli, mert a lovakat megettük, ugye, és voltak komoly felderítő alaku
latok is két keréken, nem beszélve a Sörgyári Capriccióról, a kontyról a csomagtartón...

Ebben a városban eleve nonszensz, mondják sokan, ettől függetlenül három éve, hogy egy kerékpáros 
futárszolgálattal kezdtem el próbálkozni, annak reményében, hogy hárman-négyen megélhetünk belőle, és hogy 
egyfajta zöld elkötelezettséget próbáljak széthinteni városunkban. No, hogy ez miképpen sikerült, inkább nem 
részletezném, lényeg, hogy szeptembertől én már nem csinálom, viszont kompetenssé váltam e cikk megírására, 
tudniillik, hogy milyen lehetőségei is adódnak egy biciklistának Pécsett, avagy milyen feltételek adottak.

Kiket tudok biztosra ismerőseim közül, akik ha tehetik, így közlekednek: Böszörményi István, Gyenis Tibor, 
Fekete László és neje, Hajda Mátyás, Rezsonya Kata (de neki az utóbbi két évben elloptak két bicaját is [végre 
egy jó jel], így most buszozik), Varga Rita rollerrel szokott, és még tíz ember a városból, akiknek a pontos nevét 
nem tudom, de mindig találkozunk, valamint jómagam. Természetesen vannak a hétvégi kerékpárosok, akiknek 
inkább fontosak a kerékpározás feltételei, mert nem ismerik annyira a „terepet”, avagy nem olyan megátalkodott 
közlekedők.

Tehát, a városfalon belül fele-fele arányban lehet szabályosan illetve szabálytalanul közlekedni, attól függő
en, hogy erre vagy arra megyünk az egyirányú utcák sokaságában, de azt azért senki nem várhatja el tőlünk, 
kerékpárosoktól, hogy mint az autók, kerülgessük naphosszat az egészet. Tavaly télen neveztek ki egy új városi 
főkapitányt, aki az új seprű jól söpör alapon kiadta az ukázt, hogy nem lehet a sétálóutcákban biciklizni, két hétig 
bírták is a beosztottak, s állandóan leszállítottak, de ők előbb beleuntak, mint mondjuk én. (Abban természetesen 
igazuk van, hogy nem ott kell száguldozni, kacsázni az öregek és a gyerekek között.)

Az új és a régi 6-oson reménytelen és életveszélyes nyomulni, mondjuk az újon nem is szabad, de ugye 
ezekre a táblákra a célforgalom is vonatkozik, és miért ne mehetnék én a Metróba kerékpárral? Szóval azért 
végigküldenék egy útfelügyelőt ezeken az utakon, hogy érezze az életveszély okozta adrenalinszint-emelkedést, 
és a buszok, kamionok által süppedt betonon, nyáron a szép időben is katasztrofális viszonyokat.

Városunk fekvéséből adó
dóan kevés a lehetőség 
kerékpárutak kiépítésére, 
legfőképp a dombos része
ken és a szűk, eleve egyirá
nyú utcákon. Ez így adódott 
sajnos, ennek ellenére meg 
lehetne próbálni legalább 
négy-öt irányból lefesteni, 
kijelölni 40—50 cm-es útsza
kaszokat (pl.: Hársfa-Ady E. 
-Ágoston tér-Anna-Janus 
Pannonius-Barbakán és 
végig az egyetemig vagy 
Megyeri-Rókus-lfjúság ill. 
Hungária stb.), persze így a 
parkoló autókat nem tudnánk 
hova dugni, és most, hogy

beparkolóóráztuk a várost, lehetetlenné is vált. Az az igazság, kissé reménytelen küzdelemnek is érzem, de 
a Hársfa, a Vadász, a Megyeri, a Tüskésréti, a Mohácsi és a Magyarürögi utat azért végig kellene gondolni.

Tudom, nem vagyunk Szeged, Kecskemét, Temesvár, de lehetnénk Graz, Marseille vagy Pau, ahol meg 
tudták oldani a hegy-völgy, autó-bicikli problémát. Körül kellene egy kicsit nézni, hogy milyen megoldottságok is 
léteznek immár. Legyen szíves, üljön föl a város vezérkara egy Ikarus 33-as buszra, menjen föl egészen a 
Pálosokig, aztán jöjjön le, a sebesség ötszöröződik, ahogy a kerékpárnál, csak az mi vagyunk, pontosabban ön, 
te, én, és csak az én fújtat, te fújtatsz, ön fújtat, nem az a szaros busz.

A gonosz kerékpáros nap mint nap megmosolyogja a Széchenyi téren keringőket, parkolni próbálókat, 
olyanok, mint a körberöpködő galambok, csak ők le is szállhatnak, meg is pihenhetnek, ha akarnak. Annak idején 
optimistán úgy gondoltam, hogy megváltoztatható az autósok hozzáállása, de nem így történt; amellett, hogy 
kényszeríteni persze nem lehet, még ki sem próbálják, hogy egyszer-egyszer kerékpárral és/vagy gyalog 
közlekedjenek. A legszebb az, hogy ha az ember kiáll a 6-osra és tíz percig nézi az autókat, megállapíthatja, 
hogy százból nyolcvanszor egy ember ül benne, és ha csak ötpercnyit is vezet, akkor is, tökmindegy.

Tegnap átadtam a futárszolgálatomat a Hangyának meg a Milosnak, ezután ők csinálják majd, én meg vala
mi mást, szóval a donkihóték megmaradnak, és megmaradok én is annak, ahogy a bicajt sem dobom a sutba, 
mert ez az egyetlen jó, amire rászoktam.

Deák Botond

Helyreigazítás
Az Echo 2002/3. júliusi számában névelírás történt. A tördelőszerkesztő és a korrektorok meg nem bocsátható hi
bájából Fodor Gabriella zongoraművésznőt Ildikóra „keresztelték”. Sőt, ezt kétszeresen is elkövették. Az Echo 
szerkesztősége ezúttal kér elnézést a művésznőtől és a tisztelt olvasóktól, továbbá bizakodik, hogy még sokszor 
leírhatja a nevét a kritikai lapban. Helyesen.

„Borban az igazság -  
In vino veritas”

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

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

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

szóló palackozás
— Információk a Villány-Siklósi Borikról és más 

borvidékekről
— Kis- és nagykereskedés

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

VIN O TÉKA
Pécs, Jókai tér 7.

Tel.: (72) 313-331 
Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 9.30-18.00 
szombaton 9.30-13.00
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A pince

mélyén,
az ízek

csúcsain!

GELIARIUM
étterem,

• • •• J r rsorozo
Pécs, Hunyadi út 2.

Telefon: (72) 314-453

• színvonalas kiszolgálás

• különleges ölelek

• nemes korok

• pezsgöbár

• kóstoló a Pezsgőház (érmékéiből

• rendezvények lebonyolítása helyben 
2.10 főig

• .Utazás a bor körül" - borkóstolóval 
egybekötött előadások egyetemistáknak is

Pécs. Széni István tőr 12. Telefon: (72) 210 IMII 

(lti|)|)l Hála. Faragó István)

ArchiCAD CENTER

CAD
C E N T E R

MódiStudió Baranya megyei képviselete
Oszolt és Boda Építésziroda 7625 Pécs, Nyíl utca 14. T.: 72/315-722




