
Kritikai szemle, Pécs 
2003. május, 2. szám



S Z Í V C E N T R U M

2  Máthé Andrea Tartalom
Megőrizni a várost

: '
K I T E K I N T É S

3  Koszits Attila

A m agyar kultúra esélyei Londonból nézve

F E K E T É N - F E H É R E N

5  Aknai Tamás

Cselekvő pózban. A  XVIII. Országos Kisplasztikái Biennálé.

__._. ....... •
P O R T R É :

8  Pásztó Renáta

Új tém ákat felszínre hozni. (Beszélgetés Gaál Tam ás szobrászm űvésszel) 

11 Aknai Tamás

Egy fiatal szobrász. (Menasági Péter)
j

F E K E T É N - F E H É R E N

1 3  Fejős Miklós

Szobrászkatalógus. (Colin Foster és tanítványai)

1 5  Jegenyés Diána

Egy téglakor anatóm iája. (Illa Gábor diplom am unkájáról)

16 Cseri László 

A keltaur

18 Wesselényi-Garay Andor

A  fal tövében. Im m ánuel Kant a Rákóczi úton.

2 4  Balogh Róbert

Éljen Mercutio! Avagy hol, s miként kell a zene ütemére tapsolni. 

Shakespeare: Rómeó és Júlia

2 5  Zábrádi Mariann

Az utolsó tangó esete Szikorával. Bertolucci: Az utolsó tangó Párizsban.

26 Zábrádi Mariann

Az Echo megvásárolható 
Pécsett az újságos pavilonokban, 

valamint az alábbi helyeken:

Idegennyelvű Könyvesbolt • írók Könyvesboltja 
ABCD Könyvesbolt 

PTE Művészeti Kar, Diákiroda 
Művészetek Háza 

Pécsi Harmadik Színház 
Janus Egyetemi Színház 

Filharmónia Dél-dunántúli Kht. pécsi iroda 
Pécsi Galéria • Pécsi Kisgaléria 

Dante Café
Parti Galéria és Szépségtár 

Pécsi Kulturális Központ Információs Iroda 
Antikart Képkereskedés 

B-dekor 
Felemás trafik

Szimpatikus Bölcs Bagoly — Bagolyfészek 
Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió

írók boltja
(1061 Budapest, Andrássy út 45.)

E számunk szerzői

Aknai Tamás művészettörténész (Pécs) 

Balogh Róbert kritikus (Pécs)

Bebessi B. Károly újságíró (Pécs)

Bognár József koreográfus (Pécs)

Cseri László újságíró (Pécs)

Dechandt Antal képzőművész (Pécs) 

Dobovitzki Attila esztéta (Pécs)

Fejős Miklós egyetemi hallgató (Pécs)

Gettó József építész (Pécs)

Győrffy Zoltán szerkesztő (Pécs)

Jegenyés Diána egyetemi hallgató (Pécs) 

Koszits Attila zenei szakíró (Pécs)

Máthé Andrea esztéta (Budapest)

Pásztó Renáta kritikus (Pécs)

Zábrádi Mariann kritikus (Pécs)

Vinter Miklós webdizájner (Pécs) 

Wesselényi-Garay Andor építész (Budapest)

A gonoszság napfényre jön, leplezze bár egy ország (...?)

Shakespeare: Hamlet

2 7  Bognár József

Ezeregy csapás. ExperiDande Társulat: Ezeregyév.

2 8  Győrffy Zoltán

Felpörög az agy és a szív. (Janus Egyetemi Színház)

20 Szemle — Képzőművészet, fotó, zene, építőművészet

Edita Kadiric kiállítása (Dobovitzki Attila)

25 éves a Budapesti Tom kins Énekegyüttes (Vinter Miklós)

André Kertész fotográfiái Pécsett (Bebessi B. Károly)

A Martyn Művészeti Szabadiskola V izuális tagozatának kiállítása (Dechandt Antal) 

Tom ay Tam ás V bl-d íjas építész kiállítása (Gettó József)

3 5  Vinter Miklós 

Webtérítő (5)

3 6  Echo a „kulturális fővárosban”

Akiknek fontos volt az Echo:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kulturális Bizottsága
Antikart és Modernart Galéria, Pécs
Diacell Kft. — Pécs
Littke Pezsgőház Kft., Pécs
CRÉA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pécs
Régi pénz -  Régiségbolt, Pécs

Kritikai szemle, Pécs

Kulturális és művészeti lap -  VI. évfolyam 2. szám 
2003. március-április 

Megjelenik kéthavonta 
Főszerkesztő: AKNAI Tamás 

Szervező, tördelőszerkesztő: HARNÓCZY Örs 
Előkészítés: Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió 

Kiadja a Baranyai Alkotótelepek Kht.
Felelős kiadó: PÁL Zoltán 

Szerkesztőség: 7621 Pécs, Király u. 21. 
Telefon/fox: (72) 314-229 E-mail: miter@dravanet.hu 

Nyomda: Bornus Kft., Pécs 
ISSN 1418-5903

www.echopecs.hu

mailto:miter@dravanet.hu
http://www.echopecs.hu


E L S Ő  O L D A L

Végre
Ki hiszi azt el, hogy önveszélyesen kevés a kul
turális teljesítmény, amelyről érdemes szólni, hogy 
méltatlanul kevés a produkció, az eredeti, kritikára, 
figyelemre, szóra, értékelésre elégséges minőség?
A jóléti rendszerváltás első remek esztendeje után 
jó dolog, hogy van egy kritikai újságunk és az is 
remek, hogy a szabadságnak olyan állű, a szociális 
ellátó hálózat és közoktatás. A népjólét ügye rend
ben van.

Az Echo a kultúráról szeret beszélni. Jókedvűen 
és abban a megerősített reményben, hogy a ked
vezőbbnél is kedvezőbb közállapotok a kultúra és 
művészet működtetéséhez végre valahára elégséges 
üzemanyagot adnak, biztosítva a mindeddig igen 
mostohának tetsző viszonyok között kiérdemelt 
európai típusú létfeltételeket. Nagy sokára eljuthat
tunk oda, hogy az anyagi felesleget végre a 
művészek és művészeti vállalkozások támogatására 
fordíthatja a város. Hogy a kulturális centrum 
funkció (szerep) megvalósulhat. Hogy az elosztás 
formája majd erős kuratóriumokkal felügyelt 
pályázat lesz-e, vagy az elöljáróságon sertepertélő 
„udvari művészek” számára csúsztatott csinos kis 
megbízás, igazából mindegy. Majdnem mellékes.
Fő az, hogy végre méltó küldetését válthatja be 
a Pécsi Nemzeti Színház opera tagozata, a Pécsi 
Balett világhírű társulata Európa és az Újvilág szín
padain, hogy a Bóbita Bábszínház országosan elis
mert történeti pozícióját annyi lankadt és megal
kuvással teli esztendő után tiszta lappal, erős 
felütésekkel újra kezdheti felújított kis palotájában. 
Beérik végre a több évtizedes szervező és gyűjtő
munka eredménye: a Kortárs Magyar Fotográfia 
országos kiállításai, fotóművészeti szabadegyeteme 
és a hatalmas fotóművészeti gyűjtemény, amely a 
múlt század harmincas éveitől keresi a helyét, most 
végleges otthonra lel Pécsett a színházzal szemközti 
palota földszintjén. A Szimfonikus Zenekar szerke
zetváltása után végre tisztes jövedelmet biztosíthat 
majd nagyhírű muzsikusainknak, és bátor műsor
választását tükröző lemezfelvételeiért versengenek 
a tokiói és lisszaboni zenebarátok. A Kossuth-díjas 
Dévényi Sándor tervpályázat-nyertes hangversenyter
mét a Park mozi helyén alighanem csak karácsonyra 
tudjuk átadni, de ez a néhány hónap már potom- 
ság. Biztosra vehetjük, hogy a pécsi színházak 
műhelyei ki tudják majd használni az itt rendezett 
fesztivál lehetőségeit. Alig kétséges, hogy beindul
hat végre az a hat vagy hét pécsi könyv-, folyóirat- 
és lemezkiadó, amelyre annyira vár az ország 
művelt közvéleménye. A műholdas sugárzás 
kötelezettségével megbízott városi televízió végre 
önálló és aktív formálója lehet helyben gyártott 
irodalmi és komolyzenei műsoraival a térség 
művelődésének, különös tekintettel a szerbiai és 
horvátországi magyarokra. Már látjuk magunk előtt 
a New York-ból, Sydneyből repülővel, vagy az itt 
összefutó autópályákon Pécsre érkezett 
képzőművészet-rajongókat, ahogy júniusban sorba 
állnak a siklósi kerámia-, és a villányi, szársomlyói 
szobrász művésztelepre induló különbuszok előtt.
A nemzetközi hírű alkotótelepen végre megint teljes

gőzzel folyik a munka, a kísérletező művészet 
aktuális, nagy kockáztatásai ott láthatók. Majd a 
Vilmos császár egykori székesfővárosi látogatásának 
emlékét őrző szoborállítási hullám példáján felbuz
dulva csakhamar Pécsett is kezdetét veszi a köztéri 
szobor program, amelyen a mi szobrászaink is 
fejenként legalább négy monumentális művel szere
pelnek. Ettől az esztendőtől évenként harminc
negyven plasztikai mű kerül köztereinkre. 
Soknemzetiségű, fura emberek jelennek majd meg 
újra szedett-vedettnek látszó öltözetükben és 
agyafúrt gondolatmeneteikkel, társaságukban 
sohasem hallott, e pillanatban még nehezen 
elképzelhető távlatokba kerül majd számos, most 
helyi értékűnek tetsző dolog. Néhány hónap és min
denki csodájára jár a kis tereken, utcasarkokon, 
parkokban, udvarokban látható nagyszerű munkák
nak. A kórházak és rendelőintézetek végre komoly 
megrendeléseket adnak majd belsőépítészeinknek, 
képzőművészeinknek tereik, folyosóik, kórtermeik 
humanizálása érdekében. A múzeumban új szárnyat 
nyitnak végre a magyar etnikum tárgyi és szellemi 
néprajzának is, újrarendezik, a friss ásatások 
tudományosan feldolgozott anyagával kiegészítve 
újítják fel a 33 éve megnyitott Baranya népe 
régészeti kiállítást. A páratlanul elegáns régi megye
háza klimatizált és jól bevilágított emeletein 
a Modem Magyar Képtár gyűjteménye látható 
rövidesen és a Csontváry Múzeum is beköltözhet az 
egykori Sopianae gépgyár ipari műemlék csarnoká
ba, amit, mint a bonni Bundestag egykori vízmű
épületét, vagy a párizsi D’Orsay pályaudvart, a lyoni 
huszárlaktanyát, a nagy birminghami magtárat, 
újpesti MEO-t, Trafót, most tettük végre alkalmassá 
új kulturális funkciók befogadására. Most végre a 
fiatal művészek raja, akik Pécs páratlan kulturális 
atmoszférájának bűvöletében itt szándékoznak 
letelepedni, elfoglalhatja műtermes lakótelepét.
A Kulturális Bizottság ösztöndíj-pályázatára néhány 
világhírű európai és amerikai író érkezik Pécsre, 
hogy a következő fél évet nálunk töltse, töltekezzen 
adottságainkkal, javaink látásával. A Káptalan utcai 
szabadtéri színpadra is felkerül végre az a gyorsan a 
nézőtér fölé borítható, könnyűszerkezetes tető, amely
nek hiánya mindeddig apró kis kellemetlenségeket 
okozott a nyári operafesztiválok és világzenei kon
certek közönségének. István-aknán végre meg

nyithatjuk most már az egykori pécsi bányászélet és 
ipar múzeumát, a Zsolnay gyár udvarában lévő 
Sikorszki-ház angolos atmoszférája a megfiatalított 
tervezőműhelyek otthona, szokatlanul merész 
termékválaszték megálmodásának helyszíne lesz 
hamarosan. A pécsi építőművészet nemzetközi 
szempontból is kivételes kvalitásait ismeri el az 
országos kiállítás, ami -  mint a stuttgarti 
Weissenhof Siedlung 1927-ben -  a Makár-hegy 
oldalán mutatja be helyi legjobbjaink aktuális 
épület-elgondolásait a harmadik évezredet 
köszöntve. Igen jó megközelítést kínál majd e kísér
leti lakótelep számára a Remeterét irányába haladó, 
Mecseket átszelő autópálya, amely a déli határ felől 
jövet a nemzetközi repülőtér táján bukik a föld alá 
és csak az Égervölgy után bukkan ki onnan. A sok
szor elszidott Magasházat végre valahára lebont
hatjuk, így meg lehet nyitni azt az észak-dél irányú 
„avenue-t”, ami az Ifjúság útját a Mártírok útjával 
összeköti. A várost átszelő vasútvonalakat végre 
ugyancsak le tudjuk vinni a föld alá, így megszűn
het a belváros és a Kertváros kettéosztottsága és 
minden irányból igen könnyen megközelíthetővé 
válik az elhagyott bőrgyár és buszjavító épületeinek 
felhasználásával kialakított kulturális centrum, amely 
a legújabb művészeti teljesítményeknek ad otthont. 
Végre itt megrendezhetjük majd azt a nemzetközi 
elektronikus zenei fesztivált is, amelynek hátterében 
Vidovszky László műhelye, tanítványai állnak. 
Mindez közvetetten azt is jelenti, hogy a belváros 
rehabilitált fogalma új tartalommal telik meg, hiszen 
ekkor a kertvárosi térségnek, éppúgy, mint a 
klasszikus északi belvárosnak is „központjává” 
válhat e kultúrának fenntartott övezet. És lehet-e 
sokatmondóbb jelképe egy városnak, mint az, 
hogy centrumát nem hagyják magára?
Vagy, hogy takarítják?
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MÁT  H É A N D R E A

Meaőrizni a várost Pécs

Amiképpen test, szellem és lélek az ember, úgy van teste, lelke és szelleme egy 
városnak. Babits egyik nagyszerű verse -  Van a tárgyaknak könnyük (Sunt lac- 
rima rerum) -  is az élő tárgyi világ valóságon túli létezésére irányítja figyelmün
ket. A város -  amely építészeti alkotások, tárgyak együttese -  élő és éltető va
lósággal rendelkezik. Az ember úgy mozog a tárgyak terében, hogy saját teré
vel tölti ki azt -  de olyan öntudatlanul, ösztönösen és természetesen, mint 
ahogy lélegzik. Adott számára a tér, és adott a levegő.

Az ember akkor érzi jól magát, ha saját tere -  az önmaga által elfoglalt és 
kitöltött tér -  összhangban van azzal a külső térrel, amelyben él. Azért alakítja 
maga körül tereit, hogy élhető legyen, ne csak lakható. Lakni lehet bárhol, élni 
nem lehet bárhol. Csupán lakni (és most nem a heideggeri filozófia „lakozás/la- 
kozni” fogalmát használom) puszta helyelfoglalás, véletlenszerű, személytelen 
helykitöltés. Valahol élni más: belátható, szemmel és testtel átfogható és betölt
hető tér, szellemmel és lélekkel átitatott lég, meleg otthonosság. Biztos pont, 
amelybe az ember odatétetett, 
amelyben elhelyeztetett. Vannak 
lakható terek s vannak élhető te
rek. Vannak lakható városok, és 
vannak élhető városok. Persze az 
élhető városnak is vannak élhetet
len és lakhatatlan részei, mint 
ahogy vannak az élhetetlen váro
soknak is élhető részecskéi. „Te
nyérnyi, de az egész világot befo
gó életterek e városok, eltérő és 
egymással ellentétes kereskedelmi 
és kulturális hagyományok gyűjtő
pontjai, amelyek bizonyítják, hogy 
igenis lehetséges egyetlen hely ott
honos méreteire csökkenteni egy 
egész univerzumot.”'

Pécs élhető város, egy egész 
univerzum. Nem csupán lakni, élni 
is lehet benne. Van levegője, ami 
évszázadosán friss, van története- 
történelme és jelene is, pincerend
szerek mélyével gyökerezik a föld
ben és magasan nyúlik az ég felé . 
a Mecsek dombjaival. Van stiliszti
kai egysége, de úgy, hogy a legvál
tozatosabb stílusok találkoznak össze benne, és nyomaik variációi különleges 
harmóniát teremtenek. Beszélő, muzsikát megidéző nyelve van a városnak, amely 
egyedivé, minden más várostól különbözővé és különlegessé teszi; hisz elgon- 
dolni-kimondani azt, hogy Kispiricsizma-dűlő, vagy hogy Kisdaindol vagy Nagy- 
daindol vagy Tettye vagy Éger-völgy nem jelent-e egy egész mikrouniverzumot, 
amely a várost és a városban élőket szinte sajátos aurával veszi körül? Akár a Ja- 
kab-hegy, Kis Tubes, Nagy Tubes? Vagy hogy Havi-hegy, Pintér-kert, Ágoston tér, 
Szent István tér és „a” Bazilika, „a” püspöki palota, a Barbakán... Vagy Irgalma- 
sok tere és Ferencesek utcája... A dzsámi és a Szentháromság szobor a Széche
nyi téren Hunyadi lovas szobrával... szemben a Művészetek Házával... Vajon nem 
mondanak-e el szinte mindent a városról? Vagy nem fogalom-e önmagában is 
az, hogy Káptalan utca? „A” Zsolnay, „a” Vasarely, „a” Modern Képtár... Vagy 
azt mondani, hogy Dominikánus ház, vagy Elefantos ház, Anna udvar, Aradi vér
tanúk utcája vagy Villámsújtotta ház, nem jelenti-e azt, hogy élő terek, objektu
mok, lélegző, egzisztáló tér veszi körül, még inkább öleli magához az ott élő
ket? A város nevei szókimondóan beszélnek magáról a városról, hangulatáról, a 
magában hordott emlékekről és jövőbeli reményeiről, színtereiről, látványáról és 
látványosságairól. Pécs nyelv is, hit is: öt vagy sokféle nyelv (Quinque Ecdesiae, 
Fünfkirchen, Pjaty Crkve...), melybe minden ott élő hangja, szava belehallatszik.

A város azonban akkor él igazán, ha a helyeit emberi cselekedetek-tevé- 
kenységek, megvalósított álmok és vágyak töltik ki. Ha a mindennapokon túl 
valóban a szellemi-lelki történések helye, tere is. Az ember birtokba veszi az 
anyagi-építészeti teret, hogy kiegészítse a maga szellemiségével és lelkiségével. 
Pécset a művészetek szellemével és leikével töltik meg azok, akik a városban 
élnek, ők teremtik mindig újjá a zenét, a táncot, a képzőművészeteket, a filmet, 
a színházi találkozót-bemutatkozásokat, az irodalmi kiadókat, eseményeket, az

építészetet. Még ha a legnehezebb körülmények között is, és látszólag a legre
ménytelenebb kilátásokkal is, mégis: mindig megújuló gazdagsággal. Mert ma
ga a hely szelleme, a genius loci nem engedi, hogy mindez megszűnjék, hogy a 
semmibe hulljon, hogy ne legyen, hiszen „A fizikai terek kialakítása lehetőséget 
nyújt arra, hogy a sokféle szakterület összefogjon és szembesüljön az egyéni és 
társadalmi szokásokkal.”1 2

Francesco Petrarca 1336-ban fölgyalogolt a Ventoux-hegyre, hogy onnan 
nézzen a városra (,,kizárólag az a vágy hajtott, hogy a magassága miatt meg
nézzek egy híres helyet”3), Dante Alighieri a távolból tette örökkévalóvá Firen
zét, amely nem fogadta vissza, Szent Benedek Monté Cassinot tekintette ottho
nának, ahonnan el kellett jönnie. Pécset is lehet a magasból nézni, felfedezni 
látványát és spontaneitását, a tervezés és a szabálytalanság játékát, a fényeket, 
amelyeket beengednek a város épületei és nem űzik el szorosan közeire épített 
falakkal, és így nem sebzik meg állandó árnyékkal a város törékeny, élhető te

reit. Távolról látható igazán, hogy 
Pécs polis, urbs, civitas. Beleillesz
kedik a tájba, és emberhez méltó 
kollektív teret hoz létre, amely vé
delem, otthonosság, bensőséges- 
ség -  stabilitás. Talál benne teret 
az is, aki nyugalomra vágyik, és az 
is, aki „múltra videndi Cupido”, 
vagyis látványra mindig sóvár. 
Megvan a decoro vonzása, amely a 
tartósság, a kényelem és a látvány 
együttesének egysége.
A város alakítja az embereket, is
merőssé tesz arcokat, életművek 
létrejöttét segíti elő. A város önma
gából hívja létre önmagát. Minden 
nyomot őriz, az ottlakókét éppen 
úgy, ahogyan a vendégekét, az 
odalátogatókét, a visszatérőkét. 
Aki hozzászokott a kincsekhez és a 
gazdagsághoz, észre sem veszi azt, 
amije van. Megszokja, használja, él 
vele -  de időnként eszébe kell 
hogy jussanak a Simoné Weil nyo
mán Pilinszky által is megfogalma
zott gondolatok: meg kell tanul

nunk örülni annak, ami a miénk. Mai gondolkodásmódunk azt veszi észre, ami 
és aki „kitűnik valahonnan”, de talán meggondolandó a fordítottja is: nem ak
kor kitűnő-e valami/valaki, ha belesimul környezetébe, ha egy vele, ha valami 
módon áttűnik rajta és felviláglik benne, hogy oda tartozik, hogy ott van ottho
na, hogy a hely befogadta őt, hogy eggyé vált a hellyel és a benne élőkkel. Az
zal, hogy birtokba vesszük a belakható teret, elfogadjuk azt is, hogy élünk ben
ne és vele, vagyis felelősséget vállalunk érte, mert „Ez a tér olyan állandó léttel 
bír, amely az időben helyet ad az eseményeknek, ma pedig semmivel nem he
lyettesíthető kommunikációs csatorna a jelen és a múlt között, mint ahogy a jö
vőt meghatározó jelen is”.4

Amiképpen az embernek, úgy a városnak is vannak nyílt vagy eltakart se
bei. Ezeket gyógyítani kell, és nem szabad újra és újra megsebezni a város tö
rékeny színtereit. Vigyázni arra, amink van, nem jelent tán mást, mint észreven
ni az apró részleteket a városban, ahogyan Walter Benjámin teszi Berlint és Pá
rizst megfigyelve. Apró kép- és emlékmozaikból megalkotni a várost, a saját vá
rosunkat: a házak közti beszögellésekből, a megmaradt macskakövekből, a mál
ladozó házfalakból, a beszédes domborművekből, címerekből, villák lodzsáinak 
fafaragványaiból, a változékony kirakatokból, a sokszínű harangszólamokból, az 
ellentmondó találkozásokból -  egy-egy napfénycsóvából, ami tavasszal besüti a 
Mecsek lankáit.

1 Leonardo Benevolo: A város Európa történetében, Atlantisz, Budapest, 1994. ford.: Ordasi Zs., 41.
2 Leonardo Benevolo: uo. 154.
3 Leonardo Benevolo: uo. 94.
4 Leonardo Benevolo. uo. 9.

ILLUSZTRÁCIÓ: TILLAIERUÓ (M.FIAP) EGY KÉP A FESTŐI PÉCS ClMŰ FOTÓALBUMBÓL

Pécset a művészetek szellemével és leikével töltik meg azok, 
akik a városban élnek... Még ha a legnehezebb körülmények 
között is, és látszólag a legreménytelenebb kilátásokkal is, 
mégis: mindig megújuló gazdagsággal.
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A m agyar kultúra esélyei 
Londonból nézve
„Bárhol is élünk a világban, nem gondolkodhatunk provinciálisán”

Pécs nagyon messze van Londontól De ahogy a magyar kultúrán keresztül a szigetország lakója 
képet, benyomásokat kap Magyarországról polgárairól egy kulturális intézmény tevékenységének 
nyomán, úgy látjuk magunk előtt a tennivalóknak a sokaságál amely az országon belül mind
azokra hárul akik tudni vélik, hogy miképpen is épül fel a harmonikus együttélés garanciája és az 
erkölcsi természetű inspiráció a bizakodás, intellektuáüs élmény talapzatán.
Szerzőnk Londonban járt, de magyaroknak, magyarokról Pécsett ír. A hely jelentőségéről és a 
párbeszéd, az érdemi gondolatcserék szükségességérőL Ha tetszik: mintát ad közre.

A magyar kulturális diplomácia londoni főhadiszál
lása 1999 novembere óta a Covent Garden negyed 
egyik utcácskájában, a Maidén Lane 10-ben a 
Hungárián Cultural Centre (HCC). Itt kerestem fel 

április első napjaiban Bogyay 
Katalin igazgatót, akinek a magyar 
kultúra, művészetek, előadók 
megismertetése a fő feladata 
Nagy-Britanniában. Szerencsés egy
beesés, hogy EU-csatlakozásunkkal 
párhuzamosan folyik a Magyar 
Magic -  Hungary in Focus 
(2003 november -  2004 november) 
szervezése, s ennek előrendezvé- 
nye a májusban induló Summer 
Previev előkészítése. Hasonlóan 
az országunkat prezentáló 2001-es 

franciaországi és a tavalyi olasz kulturális 
évadokhoz.

^  Londoni Magyar Kulturális Központ.
Ez a multifunkcionális kapcsolatteremtő tér azonban 
csak egy a lehetséges helyszínek közül.

A Londoni Magyar Kulturális Központ a Westend 
(színházi, múzeumi negyed, itt van a Royal Opera 
House stb.) egyik neves színháza, a Vaudeville 
Theatre egy részét bérli. Az irodák, a könyvtár 
mellett az épület Wedgwood-terme -  egyben a 
vezetőnő irodája -  programhelyszín is zenei, irodal
mi, film- és egyéb előadások, találkozók, beszél
getések számára, esténként irodalmi szalonhoz 
hasonlóan működik, ahol művészek, művészetked
velők, újságírók, támogatók, azaz emberek, 
kultúrák, vallások találkoznak egymással. Ez a multi
funkcionális kapcsolatteremtő tér azonban csak egy 
a lehetséges helyszínek közül, hisz Bogyay Katalin 
célja, hogy London minden negyedében, s szerte 
a szigetországban érzékelhetővé tegye a magyar 
kultúrát. Ugyanis az angol fővárosban minden este 
a világ legkiválóbb művészei, a kultúra különböző 
területeinek legjelentősebb képviselői mutatkoznak 
meg a közönség előtt, tehát óriási a konkurencia, s 
csak azért mert magyar -  vagy akár francia - ,  attól 
még nem lesz sikeres, csak ha különleges művészi 
élményt tud nyújtani. A Covent Garden negyed 
egyébként szimbolikusan önmagában is a világ kul
turális központja, innen indultak/indulnak az izmu

Bo9yay Katalin

r  i t e *

sok, művészeti irányzatok, s mint centrumból most 
innen sugárzik ki a magyar kultúra is. Egy olyan 
kulturális szövet mint a brit, multikulturális jelenség, 
sokfajta ízlés, sokfajta kultúra él együtt benne, az 
angol, a wales-i, a skót stb., de a világ jelentős 
kultúráinak hatásai is érezhetőek. London mint 
világváros arról szól, hogy a kultúrák hogyan élnek 
együtt, hogy a különböző kontinensek hogyan hat
nak az európai kultúrára és viszont. Bogyay Katalin 
tapasztalatai szerint egész másfajta kulturális 
kínálattal kell megjelenni Észak-Londonban egy 
hampstead-i színházban, Nyugat-Londonban egy 
kensington-i koncertteremben, vagy egy dél-londoni 
kulturális központban, mint az Eastend-en. Hisz ez 
strukturált társadalom, az adott közönség ízlését, 
kulturális hagyományait, felkészültségét figyelembe 
kell venni, tudniillik, hogy mit hova lehet elvinni.
Itt a független, demokratikus gondolkodás több 
évszázados hagyományai alapján mindenkinek joga 
eldönteni, hogy mit választ. Tisztában kell lenni 
azzal, hogy pl. azért nincs igazán érdeklődés a 
nálunk még mindig oly népszerű operettműfajra, 
mert itt az angolszász musicalhagyományokon 
nevelkedett a közönség. Arra is gondolni kell, hogy 
pl. egy londoni kőszínházba nem lehet bevinni 
magyar néptáncegyüttest, de még a Muzsikást 
Sebestyén Mártával sem, hisz ilyen helyen még 
a Mojszejev együttest sem nézik meg az itteniek, 
mert nincs hagyománya. Ezért szabadtéren felállított 
hatalmas sátorban, nagy színpadokkal népünnepély 
helyszínét megteremtve rendezték 2000 nyarán a 
millennium alkalmából a néphagyományokat bemu
tató Magyar Fókuszt kirakodóvásárral, a Duna tánc- 
együttessel, gyerektáncosokkal, látványos 
felvonulással, Muzsikással, Kubinyi Anna textil- 
művésszel, naponta tizenötezres közönség előtt.

Mint megtudtam, a legnagyobb sikereket 
a magyar népzenei motívumok felhasználásával 
a világzenében könyvelhetjük el, hisz London a 
világzene központja is (maga a world music szó is 
angol találmány). Egy a kritérium, hogy a sok
színűséget a legmagasabb művészi színvonalon kell 
megjeleníteni. Sebestyén Márta igazi világsztárnak 
számít, a Muzsikás együttes is, rendszeres fellépők 
itt. Glasgow-ban a Cigányzenei Világfesztiválon 
pedig a Romano Drom műsora aratott óriási sikert. 
Nem különben a Besh 0 droM pörgős, balkáni zené
je. Érdekes, hogy kiket hívtak meg a londoni 
Barbican Centre idei május végi világzenei fesz
tiváljára: Lajkó Félixet, a Szászcsávási zenekart, az 
Anima Sound Systemet és a Dés-Snétberger duót. 
Utóbbiak azt a magyar jazzvonalat képviselik, 
mellyel egyre nagyobbak a sikerek. John Cumming, 
a London International Jazz Festivál igazgatója '99- 
ben még csak nézett, hogy mit? Magyar jazzt ide? 
Dresch Mihály együttese azóta többször is fellépett 
az itteniek számára hallatlanul izgalmas zenei világá-
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val, hisz magyar népzenei motívumokból építkeznek 
C,Mozdulatlan utazás” című lemezüket először egy 
londoni kiadó jelentette meg), az idei fesztiválon is 
szerepelnek. A HCC Jazzpéntekjeire angol zenészek 
is eljárnak, innen indult az angol-magyar közös 
muzsikálás is: egy magyar származású, de már itt 
született fiatal bőgős, Amié Somogyi együttesével 
több hazai muzsikus játszott már, legközelebb 
Szakcsi Lakatos Béla jön. A legnagyobb londoni 
helyeken, a Ronnie Scott’s Jazz Clubban és a Pizza 
Express Jazz Clubban is szerveztek fesztiválokat. 
Tehát a tudatosan építkező munka meghozta a 
gyümölcsét. (Egyébként a magyar irodalomtól, 
a komolyzenétől kezdve a film- és képzőművésze
teken át a táncművészetekig, tudományos konferen
ciákig számtalan rendezvényt terveznek a Magyar 
Magic-en.)

Arra a kérdésemre, hogy vajon a magyar kultúra 
esélyei növekednek-e itt a csatlakozás után, s hogy 
mit jelent itt a regionalizmus, az igazgatónő 
elmondta, hogy Nagy Britanniában kormányprog
ram, hogy ne minden csak Londonban szerveződ
jön. De ez itt organikusan folyik, hisz a szigetország

A Covent Garden csarnok. A Covent Garden negyed egyébként 
szimbolikusan önmagában is a világ kulturális központja, 
innen indultakrfndulnak az izmusok, művészeti irányzatok, 
s mint centrumból, most innen sugárzik ki a magyar kultúra is.

bán olyan hagyományosan nagy kulturális regionális 
központok vannak, amelyek az egész ország 
kultúráját befolyásoló önálló életet élnek. London 
valóban olyan metropolisz, amihez nem hason
lítható a többi város, azonban vannak nagyvárosok, 
amelyek például most pályáznak 2008-ra az Európai 
Kulturális Főváros címért. Ezek a városok a legma
gasabb színtű kulturális rendezvényeket, nemzetközi 
eseményeket szervezik. Skócia fővárosában, 
Edinburghben található a legnagyobb erejű 
nemzetközi fesztivál, de a másik skót nagyváros, 
Glasgow hatása is óriási, s nemcsak Nagy- 
Britanniára, hanem az egész világra. New York 
építészete is innen indult, a New Yorkban játszódó 
filmeket nem véletlenül itt forgatják, innen indult 
világhódító útjára a Madntosh-féle építészeti stílus, 
és a különböző izmusok, divatok sora. De a BBC 
regionális zenekarai épp olyan nagy hatású zenei 
munkát végeznek, jelentős eredményekkel, mint a 
nagy londoni zenekarok. Wales fővárosa, Cardiff 
kiemelkedő adottságokkal, helyszínekkel ren
delkezik, és igen büszke arra a kulturális örökségre, 
amit képvisel és megjelenít. Dél-Anglia pedig a leg
jelentősebb zenei fesztiválok színhelye. Mindezt 
tapasztalva látható, hogy a regionális gondolkodás 
a kultúrában itt teljesen természetes, a regionális 
kulturális jelenlét organikus része a szigetnek. Ehhez 
a kulturális szövethez alkalmazkodva így nemcsak 
Londonban jelenik meg a Magyar Magic, hanem tíz 
olyan nagy regionális központban, mint Bradford, 
Bristol, Glasgow, Liverpool, Birmingham, Cambridge, 
Oxford, Cardiff, Belfast, Canterbury, és olyan nagy 
fesztiválokon is, mint az Edinburgh-i Fesztivál, a 
Cheltenham-i, a Huddersfield-i Kortárs Zenei 
Fesztivál stb. Tehát a regionalitás nagyon jelentős 
gondolat.

Az uniós integrációval kulturális életünk 
alakulásában kétféle mozgást kell átgondolni. 
Egyrészt természetesen sokkal könnyebb lesz a 
magyar művészeknek Európában mozogni: nem kell 
nap mint nap megküzdeni a munkavállalási engedé
lyekkel, vízumokkal és az ismeretlenséggel. 
Természetessé válik az is, hogy a magyar művészet 
és a művészek is bekerülnek abba az európai pro
fesszionális kulturális hálózatba, ahol a városoknak, 
országoknak a kulturális élete össze van kötve a 
többivel. így pl. fontos hogy kapcsolódjunk az euró
pai koncerttermek szervezetéhez is, hisz a művészek 
egymás termeiben lépnek fel. Hozzánk is jönnek, 
és a mi művészeink is integrálódnak ehhez. Tehát 
lehetővé válik a könnyebb mozgás, az ismertség 
könnyebb elérése, az együtt lélegzés az európai

kulturális folyamatokkal. A másik része pedig az 
európai kulturális megjelenések anyagi lehetőségei, 
amelyek segítségként jelennek meg. Azonban 
ezekhez a lehetőségekhez tudnunk kell alkal
mazkodnunk, meg kell mutassuk, hogy miért jó, 
ha idejön a magyar kultúra. Hogy mennyivel tudjuk 
izgalmasabbá, érdekesebbé tenni az európai kul
turális szövetet. De ebben az új szituációban 
nekünk is nyitottnak kell lennünk, tudnunk kell 
fogadni az európai kultúrát. És meg kell tanulnunk 
professzionális módon dolgozni: hosszú távú ter
vezéssel, a kulturális menedzsment megfelelő 
kezelésével, hogy olyan szakemberek dolgozzanak 
ezen a területen, akik pl. ki tudják tölteni a naponta 
szükséges jelentkezési lapokat. Meg kell tanulni, 
hogyan lehet különböző támogatásokat, pénzforrá
sokat találni, ez egy szakma, amit Angliában az 
egyetemeken tanítanak. Olyan szakmai munkára 
van szükség, hogy képesek legyünk élni azokkal a 
lehetőségekkel, amelyek ott vannak, de nekünk kell 
megtalálnunk, nekünk kell felhasználnunk. Egy ilyen 
dialógusban nagyon fontos, hogy tudjunk kommu
nikálni egymással, kíváncsi legyek a másikra, mert 
csak akkor elvárható, hogy a másik is kíváncsi 
legyen rám. Ez egy oda-vissza kapcsolat, a nyitott
ság akkor várható el bármilyen más kultúrától, más 
országtól és az Unió bármelyik területéről, ha 
ugyanezt tapasztalja Magyarországon is.

Ha már felvetődtek azok a brit városok, melyek 
az Európai Kulturális Főváros címre pályáznak, 
megemlítettem az igazgatónőnek, hogy 
Magyarországon is vannak ilyen regionális, hagyo
mányosan kulturális centrumoknak számító városok, 
mint pl. Pécs. Vajon mit kell tennünk e cím elnye
réséhez?

Bogyay Katalin szerint természetes nemzetközi 
tendencia, hogy sok kulturális vonzásközpont éljen. 
Ezért nem pályázott London, vagy Bécs, hisz nyugati 
szomszédunknál épp most Graz a kulturális főváros. 
Korábban újságíróként, televíziósként sok kiváló 
művésszel, gondolkodóval, íróval találkozott, de 
kevés olyan élmény, nyomot hagyó mondat maradt 
meg a hosszú pályáján, amire nap mint nap vissza
gondol. És ez éppen Pécshez fűződik: Csorba 
Győző mondta el egy interjú során, hogy bárhol is 
élünk a világban, nem lehetünk provinciálisak, 
nem gondolkodhatunk provinciális módon. Ez a 
lényeg, ugyanis a provincializmus belőlünk fakad. 
Tehát bárhol a világon, bármilyen városban, ország
ban élünk, arra kell törekednünk, hogy amit 
magunk köré teremtünk, az a legmagasabb szín
vonalú művészet legyen, a legtisztább gondolatokat 
képviselje, egy logikusan fölfűzhető csomag része 
legyen. Tehát ha az általunk teremtett körülmények 
nem provinciálisak, akkor teljesen mindegy, hol 
élünk. Pécs komoly kulturális hagyományokkal ren
delkezik: pl. a magyar balett modern mozgalmának 
az elindítója, itt található a világjelentőségű Zsotnay 
művészeti hagyaték, a Csontváry, a Vasarety, a 
Martyn Ferenc kiállítások, itt voltak a magyar film- 
fesztiválok, most az Pécsi Országos Színházi 
Találkozó stb. Tehát megvannak az adottságok, 
spirituálisán is, s ezt kell professzionálisan összefog
ni, fölépíteni, organikusan működtetni, sosem arra 
gondolva, hogy nem vagyunk Budapesten. Attól, 
hogy valaki vidéken él, nem kevesebb, vagy más. 
Nem szabad, hogy kisebbségi érzése legyen, hogy 
nem egy főváros életét éli, hisz nagyon sok kima
gasló művész -  író, költő, alkotó stb. -  jobban tud 
alkotni nyugodt körülmények között, vidéki helyszí
nen, mint egy metropoliszban. Tehát amikor 
Magyarország is eljut majd oda, hogy szeretne az 
Európai Kulturális Főváros címért elindulni, nagyon 
fontos, hogy a nagy múltú, jól szervezett kulturális 
regionális központok aktivizálják magukat. Annál is 
inkább, mert nemzetközi tendencia az elbírálásnál a 
regionális gondolatot előnyként figyelembe venni. ■
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F E K E T É N - F E H É R E N

Pécsett vannak szobrok. Pécsett vannak szobrászok. Pécsett vannak emlékei és intézményei a 
plasztikai művészeteknek. írásaink ezúttal a szobrászat fenntartásában részt vállaló alkotókról, 
művekről, kiállításokról szólnak. Megszólalnak művészek, kritikusok, diákok. Valamennyiüknek 
érdeke, hogy Pécsett a hazai szobrászat jelenének, múltjának elismert műhelyei, gyűjteményei, 
művészei valódi otthonra leljenek.

A K N A I  T A M Á S

Cselekvő pózban
A XVIII. Országos Kisplasztikái 

Biennálé

Pécsi Galéria
2003. március 9 -  március 30.

Meg fogjuk magyarázni a címet. Egy országos kiál
lítást szeretnének jellemezni a szavak. Cselekvő, 
ez annyit tesz, mint aktív, vállalkozó kedvű, vegyes, 
sok új darabot felvonultató tárlat. Kicsit kockáztató, 
lényegében azonban a biztonság ismert mércéivel 
latolgató, ezért a művek utóéletét a műkereskede
lem számára reménnyel javasló. Megengedő a 
profivá vált műkedvelők felé, nem értékeli túl a 
szervezett tanulás adományait, érzékeny a szélső 
értékekre, kizárja a minimumtechnikákkal készült 
darabokat. A póz pedig olyasmit jelent itt, mint egy 
nem magunkénak érzett, valamely várakozásnak 
megfelelni kívánó, kicsit mesterkélt magatartást, 
aminek elhitető ereje gyenge, viszonylag könnyen 
leleplezhető. Amely beállítás mögött a felvett látszat 
(a művek adott kvalitásai) és a valódi minőség (kul
turális közállapotok, a művészet szerepe, fontossá
ga stb.) összemérhető. A pózban mindig szerepet 
játszanak a cselekvő alanyok. A pózoló, akik 
megteremtik a színlelés e változatának kereteit és 
aki(k)nek pózolnak. Egy művészeti kiállításról szólva 
az intézmények, a művészek és a művészetfogyasz
tók rendjei azok, amelyek a speciálisan stilizált 
viselkedést, vagyis a pózt kikényszerítik. A póz a 
pózoló eredeti adottságait elrejtve valamely vélt, 
vagy helyesnek tekintett viselkedéssel kíván hatást 
kelteni. Itt mindenekfelett azzal, hogy sugallja: min
den rendben van. Persze a művész egyes műtár
gyakban megjelenő véleményének és a műfaj, 
a tevékenység, a művészeti tudatforma szintjei 
egymástól némi függetlenségben is szemlélhetők.

Ki és milyen alapon döntheti el, hogy jogosak-e 
vagy jogtalanok a felbukkanó kérdések egy 1967 
óta minden két évben megrendezett országos kiál
lítás okán, és mit számít, ha bárki felteszi őket? 
Talán a kérdező egyedül, mert ma nem érzékelhető 
egyetlen más autoritás sem, amely közösségi 
érvényű elfogadás alapján hirdethetne meg valóban 
eligazító tájékozódási pontokat. A magányos 
kérdezők és magányos állítok nemegyszer ugyan
azok. Ezért sincs rendben ez az egész. Keservesen 
megélt pillanatok a kultúrában, amikor a bíró, a 
pap, a hóhér és a sírásó szerepét (pózait) ugyan
azoknak kell eljátszania. Amikor az ítélet meghoza
tala, az ítélet végrehajtása, a bűnök alóli feloldozás 
és a sírbatétel művelete egyazon cselekvőképes 
alany feladata. Amikor „csak én tudok versemnek 
hőse lenni, első és utolsó mindenik dalomban”.
Mit jelent tehát, ha a lételméleti jelentőségű kérdés
válaszok megkerülésével kívánjuk az aktualitást és 
minőséget megítélni, ha a hagyomány illetve a 
korszerűség szélsőségei között elhelyezkedő prece
densek régen meghaladott modelljeivel kívánunk 
érvelni? Jégre megyünk. A pózok jámbor áldozataivá 
válunk. És nincs ez jól így.

Ki állíthatja teljes bizonyossággal, hogy játszik-e 
egyáltalán valamilyen szerepet az a három évtizedes

tradíció a pécsi biennálék jelenében, ami 1967-től 
átlagosan száz szobrászt és műveit ebbe a városba 
vonzott? Nem lehetséges ilyen kérdéseket feltenni 
ma, amikor a kézműves alapú művészetek 
irányában ugyanolyan intenzitással érvényesülnek 
semmibe vevő és felmagasztosító álláspontok? 
Kérdések firtatják, van-e, lehet-e általános értelmű 
és szakmai vonzereje egy ilyen bemutatónak ma, 
hogy jelentősége megkérdőjelezhetetten-e, irányadó 
szakmai fórum tudott-e maradni, és milyen 
irányokat, kiknek, mivel ad stb. És, ha ilyen 
közvetlenül és határozottan cselekvő módban tény
leg nem találunk senkit, aki a tárgyban döntést 
hozhatna, van némi megengedés is bennünk, 
amikor -  mert a művészetek dolgában járunk ezút
tal el, és itt a kedélynek is döntő jelentősége van 
-  a valóban megfogalmazható dilemmák nyomába 
szegődünk. Igen, lehetségesek egyénileg adott és 
közösségi válaszoktól eltérő értelmezések is a feltett 
kérdésekre. Hogy lényegesek-e ezek, arról is beszél
hetünk.

Mert a mű irányából, amely a maga létezésében 
mindig „megérkezésben” van, aligha tetszik 
értelmesnek a fenti kérdéssor. Kell-e és miért kell? 
Milyen lesz a sorsa? Milyen a művész viszonya az 
efféle megmutatkozásokhoz, mit lát, mit értékel 
benne, miért érez érdekeltséget a részvételben? -  
ezek is megválaszolandó kérdések, és válasz nem 
születhet rájuk, csak úgy, ha valóban nyomába 
szegődünk bizonyos, illúziók és vágyképek nélküli, 
stilizálatlan tényeknek. Az élő, jelenkori művészet 
mai társadalmi státusát leíró adatoknak, kiindulva 
a Brüsszelbe megküldött Nemzeti Fejlesztési 
Tervből, amely nem tartalmaz evvel kapcsolatban 
semmiféle mondanivalót. Miért teszünk úgy, mintha 
ez jó volna?

De vissza a biennáléhoz. Válaszolhat a 
kérdésekre, joga van rá mindenkinek, de a szóban 
forgó kiállításra vonatkoztatva a logika sikerére 
valószínűleg csak az számíthat, aki ad az első érzéki 
benyomásokra. Aki hagyja működni a kulturális 
kondíciók és előítéletek helyett a zsigeri impulzu-
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Nyári Zsolt 
Köldök, 2003.
mészkő, fenyőfa, 48x44x44 cm
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Cseh Lili 
Libalegelő, 2002. 

gipsz, viasz, 30x72 cm

sokat. Aki észreveszi, hogy a kiállítás változatos, 
jelentéseiben színes volt. Nem erény ez és nem 
feltétlenül a minőség biztosítéka, mert közvetlenül 
nem függ össze magukkal a művekkel. De mégis
csak hatáselem, amit nem a tudás, ismeret, hanem 
a megérzés hagy jóvá. Kiállításrendezői rátermett
ségnek tartanánk, ha ezt nem kellene megelőznie 
valamely kvalitásérzék alapján érvényesített szelek
ciónak. Nem könnyűség a biennálénak ez a vál
tozatossága, mert minden megőrzi eredeti súlyát, 
aszkézisét is -  ahol van - ,  de elegyük tényleg 
gyönyörködtet. Kicseleztük a lételméletet. A min
denkori újrakezdés mindent eltakaró, mindent ígérő, 
csábos illatfüggönye előtt is tudjuk látni magunkat, 
ahol, és amikor csak a szemünknek, tapintásunknak 
hiszünk.

Bakos Ildikó a maga bronzlemez palmetta- 
öntvényekkel zárt házaiban éppúgy a nosztalgiák 
és képzelet hajléka jelenik meg, mint azoknak a 
művészeknek a munkáiban, akik, mint Balogh Géza 
is, a klasszikus konvenciókkal azonosságot 
valószínűsítő leírást használják ki. Balogh Tájelemei 
a tömb, a lap kicsiny és nagy, lapos és kiemelkedő 
plasztikai minőségeit veszik számba, ez a költőien 
torzított látvány jelenik meg Zsemlye Ildikó, Gaál 
Tamás, Szanyi Péter (Az én házam), Szabó György 
(Az emlékezés háza) vagy Bohus Zoltán és Engler 
András (Fényfogó) munkáiban is. Akár felnyílik 
a felület, akár zárttá válik, az organikus és 
mechanikus minőségek egymásba csavarodásának, 
összeolvadásának a sejtetésével élnek.
Mondhatnánk azt is, hogy ezekben a szobrokban 
a „tárgy képe az emlékezetben és a technikában” 
tétel kifejtése történik, amennyiben a szuverén 
egyéni látás és a szuverén technika-arányrendszer 
kezelése egyazon helyzetben tételeződik. A díjazott 
Cseh Lili Libalegelő, vagy Darázs József Nyitott 
vagyok című munkája jelzi talán a leginkább, hogy 
a geometrikus jellé egyszerűsített táj plasztikai 
fokozatai akár a síknál is megállhatnak, hiszen a 
síkok alkotta felület körvonalai a lineáris perspektíva 
konvencióinak érzékeltetésével akár plasztikai erőt 
sugárzó térbeli illúzióvá válhatnak. Még Boros 
Miklós János Cselekvés lehetősége című szobra is 
azt a monumentalizálódó tárgy-táj képzetet idézi fel, 
amelyben teljességgel felismerhető a gyakorlat 
terepe és eszköze, de az átalakulás szobor

Várnagy Ildikó 
Hárman, 2002.
alumínium (4 db), 34x147x99 cm

szerkezetté is kétségtelen. Kimagaslóan erős művek 
Varga Éváé, aki vastömbjeinek alig formált, talányos 
tömegével olyan felidéző erővel vonzanak egy pre- 
hisztorikus korszak leletei közé, mint amilyennel a 
modern és (veszélyeztetett) nagyipari technológiák 
(fémkohászat) lepnek meg gyártelepi archeológiájuk 
hulladékaival. E furcsa felmagasztosulása a korro
dálódó, nagy erők hatására kialakuló íveknek egy
szerre civilizációtörténeti idézet (kokilla), egyszerre 
a ready made talányosságát, sokértelműségét 
újraélesztő, valódi művészi lelemény. Ebbe a sorba 
kívánkozik a mindig egyenletesen nagyot teljesítő 
Várnagy Ildikó, aki több darabból álló alumínium
öntvényével (szobrával) a mechanikusan tagolt ipari
technikai keret forrásként megjelölésével, mint afféle 
itató-etető szerkezetet kapcsolja össze az uralkodás
elosztás nem technikai, hanem organikus-emberi 
gyakorlatával, valamint a „helyzetbe kerülés”, 
kielégülés felé törekvő formákkal. Ezt a metaforikus 
töltéssel telített anyagi-térbeli kapcsolatrendszert 
több munka is körüljárta.

Baráz Tamás aszketikusan koncentrált, 
lényegében geometriai viszonylatokból kiinduló 
és azokhoz visszatérő (díjazott) szobrai után a 
változatos konnotációjú Két pont között-téma 
megoldásával keresett alkalmi áthidalást az acéltól 
a kőig egy szó szerint vehető vasrúddat, amelynek 
reves csúnyasága, csiszolt, törött végének csillogása 
kapcsolódik a magas fényű gránitéhoz az egyik, az 
acéltuskóéhoz a másik oldalon. A plasztikai mini-

málprogram nagy jelentéstávot átölelő szerkezetté 
lett. A szerkezet maga pedig laza kézzel felvázoltnak 
tűnik, látszólag a geomorfológia vagy a történelmi 
idő esetlegességeként képezi le egy monumentális, 
ámde elsősorban az alkotó képzeletben lejátszódó, 
és csak azután tárgyiasuló eseményt. A fiatal 
mesternek ebben a munkájában izgalmas és lendü
letes távolodás ígérkezik a doktriner geometriai 
bizonyosságok közegétől és inkább a mesére, 
a megformált helyett a formálatlanra helyezve a 
hangsúlyt. E helyt érdemel említést Budahelyi Tibor 
játékos és színes geometriai kísérlete, ami saját 
törekvéseinek körén belül is a feltétlen felszabadult- 
ságról vall, és ezt a benyomást felkelti az 
elemzőben is, aki reflexióinak tapasztalati-fogalmi 
jeleiként kívánja értelmezni a kísérletet.

Új művek és új lelkületek sokasága rajzott elő 
a biennálé kiállítására, amelyeknek rendszerbe 
foglalása a művészetelmélet-történet vagy éppen 
tudományos esztétikai tanulmányok időszerű felada
ta lehetne. Az általános benyomás szerint az 
ironikus-önkritikus jelentés és formaviszonylatok 
alkotják a biennálén látható művek jelentékeny 
részét. Varga Melinda Marok szobrai és Varga 
Ferenc magaslesről készített Százezer levél című 
műve éppúgy a kreativitás titkos és sérülékeny, 
talán nevetséges esetlegességeiről szól, mint 
Takács Szilvia Házioltára, ami egyebekben egy 
barbyközeli leányszoba szívszorítóan szegényes szí
nességéből indul ki. Sípos Barbara Mosogatójának 
csendéletében a profén jelentéktelenség bronz 
emlékművé emelkedése adja a dráma és komédia 
elengedhetetlen feszültségét. Sigmond Géza kézi
munka mesterműve, a papírból készült színes 
Cirkuszvilága a leleplezést mosolyogni valóan 
kedves módszerekkel végzi el, a madzagon függő 
légtornász, a papírból készült vastraverzek között 
a repülés biztonságát (képtelenségét) két cukorspár- 
gadarabbal garantálja. A koncept európai aranykorá
nak relikviájaként bukkant elő a kiállításon Pauer 
Gyula Tégla-díj Arany fokozata és Kőtömb című, a 
szobrászmesterség majd’ minden fogását kifogásta
lanul érvényesítő műve, amely a mű önmaga tár
gyává válási folyamatát és a hamis szakralizálódást 
írják körül, nem kis mértékben a jelentésvesztést 
állítva a középpontba. Mata Attila Költészet című 
festett bronzmunkája a lineáris formakapcsolatok 
megjelenítésének történetéből nyíltan szintetizálta 
a leginkább jellemző fogásokat. A bronz festésével 
előálló -  formát átalakító -  hatások a vonalas 
szerkezet arabeszkjét (figurativitását) fellazítják, 
bizonytalanságot keltenek minden érzéki természetű
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minőségükben. E körültekintően rafinált formai
logikai összetettség viszont a lehető legegyszerűbb, 
már-már együgyű kompozícióban mutatkozik meg. 
Magyarosi Éva Napozás körömlakkal című színes, 
vegyes anyagokkal és technikákkal előállított szobra 
a giccsszótár elemeiből válogatott figurádét jelent.
A szobor felületeinek dekorációi, a művirágok és a 
roncsolt arány, durván megmunkált fa együttesében 
lehetetlen nem észrevenni az ironikus szándékot. 
Kungl György A szeretet nem keresi a maga 
hasznát című mázas porcelán szobrában az egymás
nak támaszkodó fagylalttölcsérek (fáklyák) 
szenvedélyessége „dermedt meg”, az előadás 
ünnepélyességének és a jelentés kisszerűségének 
egyidejűsége ugyancsak ironikus végkifejlettel járt. 
Fischer György bukott héroszának mintegy 
képzeletbeli légcsatomában megkopott, áramvona
lassá tett korpusza (Tantalosz) nippként nemcsak 
a megcsúfolt, hanem a hihetetlen hősiesség jele. 
Farkas Ádám Kerekeskőkukaca az anyag és kő
szobrászati megoldások tökéletessége mellett egy 
mulatságos emberi tomahelyzet átirata, nagyvonalú 
karikatúra. Ebbe a programba nem fér több jelentés. 
Az irónia csupán.

A festői szobor romantikus mozgalmasságát, 
a formajátékok tapintásra és a szem kalandozásaira 
hívó ínyencségeit üzeni Bobály Attila Tájkereke, 
Csemniczky Zoltán drótokból szerelt, talányos sta- 
tikájú Relikviárium/Herma című szobra. Dienes 
Attila kisbronza, a Torzó I. az emberi test súlyos, 
már-már tektonikai, geomorfológiai rendezettségét 
véteti észre, és valami egészen hasonló mondandó 
megközelítése közben hozta létre Szabó Zsófia is 
a maga Mozgásban II. című, meghökkentően bronz
szerű kőcserép munkáját. Az erőnek, gravitációnak, 
forgásos mozgásoknak, a forgástestek alakulási 
szabályainak, devianciáik plasztikai tüneteinek kel
lett fogalmi-tartalmi-formai fedésbe kerülni ahhoz, 
hogy e kisméretű munka komplexitása befogadható 
legyen. Hogy egyetemes plasztikai összefüggésrend
szerre történik itt utalás, amelynek hátterében a 
testetlen erőterek csupán fogalmilag modellezhető 
dimenziói rejtőznek, mutatja, hogy anyagoktól 
függetlenül is ennek a jelenségnek a megmutatása 
tölti ki érdeklődésének főbb tereit. Szabó Zsófia a 
centripetális és centrifugális erőknek teremti meg az 
örvényekben és kitörésekben azt a metaforizációját, 
ami ezúttal túllép a természetesen társadalmi és 
hangulati vagy morális jelentések körein. Valamely 
kozmikus kapcsolat valószínűsítésébe kezd. 
Mindeközben nem veszíti el azt a kedvesen szemé
lyes és olykor esendőnek tetsző atmoszférát a mű 
körül, ami viszont a „nagy események” és erők 
emberi képességekkel történő követésének 
nehézségeit, olykor reménytelenségét közvetítik. 
Egészen érdekes szerkezetű közlések támadnak így, 
bárha mechanikai, vagy hullámmozgásokat szimulál 
ez a mű, benne ott van a felelősen vállalt emberi 
gyengeség jelzése is, ami az összemérések egyen
legeként hat. Romantikus hajlamokról beszél a 
munka, de nincs e joga akár ma is megkérdezni 
mindennapi apróságaiba feledkezett emberünknek 
azt, hogy miképpen vezethető le a „ma” esszenciája 
és egzisztenciája a mindenség kozmikus rendjéből? 
És nem keseredhet el joggal a kérdező, ha választ 
a definíciós kísérletre csak nehezen talál?

Külön pályákra csalogatnak a geométerek, akik 
a szerkesztett elvontság, lényegében arányösszefüg
gésekre, vonalas találkozásokra figyelnek, kiszámít
ható, vagy éppen ki nem számítható, de logikával 
indított folyamatokat modelleznek. Itt kísért legin
kább az ismétlés veszélye, az idézet idézésének 
nem feltétlenül progresszív ösvénye. /Vagam /Víz
szintes pontja sajgóan kergeti gondolatainkat Csiky 
mesterhez a mennyei faragószínben, Csáti Gábor 
Trigonometriája egy önmagát térbe író labirintus 
diagonális tengelyének és a háromszögletű talapzat 
viszonylatainak tiszta beszédű előszámlálása.

Figyelemre méltó művek sokaságát hozta a 
kiállítás. A cikkíró számára rendelt terjedelem szinte 
a névsorolvasásra és a legszűkszavúbb elemzésekre 
sem elegendő. De értékelés nélkül megteszi ezt 
a valóban élvezhető katalógus a szép színes 
képekkel, esetenként valóban művészi erejű doku
mentumokkal és az életrajzok, műtárgyak feltünte
tésével. A felvételeket Fűzi István készítette, a kiál
lítást rendezte és a katalógust szerkesztette Sárkány 
József. Kitűnően. ■

Bohus Zoltán 
Nyugalom, 2001. 
üveg, 22,5x64,5x35,5 cm

Kungl György 
A szeretet nem keresi a 
maga hasznát, 2001. 
mázas porcelán,
69 cm, 0  32 cm
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Új témákat felszínre hozni
Beszélgetés Gaál Tamás szobrászművésszel

A szobrászat lett a hivatása. Milyen inspirációk 
hozták, hogy így történt?

Konkrét inspirációkról nem nagyon tudnék 
beszélni. A környezetemben fellelhető művek mai 
szemmel nézve igen vegyes minőségeket mutattak. 
De érdekelt a készítés, a létrehozás. Úgy érzem, 
ez egy folyamat volt. Nem akarok olyan sztereo
típiákkal jönni, hogy már kisgyermek korom óta 
foglalkoztatott a szobrászat, de valóban voltak 
momentumok egészen korán, amik erről szóltak. 
Tizen-egynéhány évesen már készítettem plasztikai 
munkákat, de akkor még távolinak tűnt, hogy eset
leg szobrász legyek. Pécsett végeztem a Művészeti 
Szakközépiskolában, ide én már úgy jöttem, hogy 
eltökélten tudtam: a szobrászattal fogok foglalkozni. 
Szerettem ezt az iskolát, a város kulturális közegét. 
Abban az időben -  ez a 70-es évek közepétől a 
70-es évek végéig tartott -  nagyon sok aktuális 
képzőművészeti esemény volt itt. A tanáraimtól 
sokat tanultam, de inkább a szemlélet volt az, ami 
részükről engem inspirált. Jól éreztem magam itt 
fizikai és szellemi értelemben is. Inspirált az a 
munka, amivel épp foglalkoztam. De végül is 
18 éves koromban döntöttem el konkrétan, hogy 
a szobrászatot választom. Ekkor jelentkeztem 
a Képzőművészeti Főiskolára, ahova nem tudtam 
rögtön bekerülni. „Keménynek” is mondható 
időszak volt, különböző munkahelyeim voltak, de 
ezek nem a pályámhoz kapcsolódtak. Muszáj volt 
dolgozni, mellette pedig intenzíven készültem 
a főiskolára.

Hogyan születik meg egy mű?

A szobrászi tevékenységben hosszabb 
érlelődési folyamat során jön létre valami eredmény, 
a lassú érlelődés a legtöbb munka megszületésénél 
tényező. Bár kétségtelen, hogy bizonyos esetekben 
nagyon hirtelen bukkan elő egy tematika vagy mód
szer, viszonylag rövid időszak alatt is létrejöhetnek 
munkák, de ezt bizonyára megelőzi egy alig regiszt
rálható gyakorlati és gondolati kutakodás, úgy gon
dolom, hogy a feldolgozási periódus a művet 
megelőzően közrejátszik ebben. Azt hiszem jellemző 
a munkáimra, ahogy áttekintem a korábbi periódu
sokat is, van valami kontinuitás a dolgaim közt. 
Amennyire változik az ember, változik vele a 
tevékenységének az olvasata az idők során, de 
a munkák közt fellelhető mégis valami kapcsolat. 
Tehát építhetők egymásra ezek a periódusok, 
munkák.

Anyagválasztás? Az elképzelés és az anyag milyen 
kapcsolatban vannak egymással?

Valóban elég sok mindennel foglalkoztam 
és sok mindent kipróbáltam. A szobrászatnak -  
mondhatni -  klasszikus anyagait használtam, s 
használom. Ez a kör ezért bizonyos mértékig 
bezárható. Arra gondolok, hogy foglalkoztam fával, 
készítettem kerámiaszobrokat, elég sok kőmunkám

van, de a fém az, ami jellemző a munkáimra. Itt 
az öntött és a hegesztett, szerelt technológiák a 
meghatározóak. Valójában, ami számomra a forma
képzést és tematikát diktálta, az az épített, konst
ruált szerkesztés volt, ezt találtam megfelelőnek 
a továbblépéseimhez. Mindez az érzékenység elég 
korán kialakult, egészen a pályakezdő évekre tehető 
ez a döntés. Az anyag kimondottan az acél volt, 
a módszer pedig a hegesztéses acél technológia. 
Foglalkoztam műanyaggal is -  ez egy nagyon rövid 
időszak volt -  és igazából csak afféle kivitelezési 
kaland, amiben annyira nem mélyedtem el. Alkalmi 
praktikuma vagy a felhasználhatósága volt domi
náns. A formálásra, szobrászatról alkotott elképzelé
seimre nem hatott, úgy gondolom.

Miért éppen ez? Mi vonzotta az acélhoz?

Amikor ezzel kezdtem foglalkozni, a 
motiváció elsősorban az volt, hogy a rend, a zárt, 
tömbszerű formálás egyszerűen kikövetelte magá
nak, hogy megnyissam ezeket a tömböket, hogy 
átjárhatóbbá tegyem a munkáimat. És ez az anyag 
lehetőséget adott erre, tehát ahogy visszaemlék- 
szem erre az időszakra, elsősorban az serkentett, 
hogy végre szerkesztési elvet találjak egy újabb 
kifejezési formához. Amikor fémekkel kezdtem 
foglalkozni, nagyon tág lehetőségskálát találtam, de 
mindenképpen éreztem, hogy ebben az anyagban 
nagyon árnyaltan és finoman lehet kifejteni bármely 
nyitás, zárás, súly és egyéb problémát. Ugyanúgy a 
zártságot fel lehet mutatni, ugyanígy fel lehet mutat
ni azon belül bizonyos megnyílásokat, áthatásokat. 
De ezek formai problémák voltak, amik -  hang
súlyozom -  egy bizonyos tematikai igényből fakad
tak. Tehát a szerkesztés és plasztikai megoldások új 
szisztémájával új témákat is felszínre tudtam hozni.

Tevékenységére kezdettől igen jellemző volt a „non- 
figurativitás”, az absztrakció.

Én nem nevezném egyértelműen nonfigu
ratív világnak az enyémet. Mert én pontosan azt 
gondolom, hogy ezek a munkák, a korábbiak is, 
a testiségből indulnak ki és ezért valamennyiben ott 
rejtőzik valamilyen módon az emberi vagy más alak, 
a figura. A kiindulópont is ez volt. Volt egy periódu
som, amelyben például sorozatom is készült, ami 
a Portré l-ll-lll címet viseli. Minden kétséget kizáróan 
fellelhető ezekben a figurális világ, csak annak a 
naturálisnál konstruktívabb, szerkesztettebb, feszítet
tebb módja. Készítettem egy másik sorozatot is 
Testek címmel, ami már egy következő, bizonyos 
mértékig eltérő szerkesztésű volt. Ez gyakorlatilag 
már egy keményebb ütközésről szólt, a konkrét, 
szigorú geometrikus világ és az organikusabb, a 
testhez, az emberhez kapcsolható formai és gondo
lati asszociációknak az összekapcsolása működtette. 
Ebben a sorozatban konkrétan geometrikus elemek 
jelentek meg, de az emberre vagy a figurális világra 
is lehetett gondolni. Itt végül is megjelent talán az 
a dolog, amit a későbbiekben más munkákban is

feldolgoztam. Nevezetesen a környezetnek bizonyos 
meghatározó szerepe, a térnek és a közegnek a 
minősége, amiben mozgunk. Ennél a test sorozatnál 
még nem volt ennyire egyértelmű, amire utaltam, 
de most látom, az évek múlásával, hogy valami már 
akkor itt történt ez ügyben. A geometria absztrak
ció. Kérdésem elsősorban az volt, hogy az ahhoz 
kapcsolható szigorúbb asszociációk, mint 
meghatározottságok, hogyan tudnak együtt élni 
velünk, a nézővel, aki mint az egészre rálátó, az 
egészben élő organizmus. Említhetek egy másik 
tematikát, a Történetek helyszínei-t. Ez egy későbbi 
periódus, a 90-es évek második fele. Itt is hasonló 
dologról volt szó, csak konkrétabban. Konkrét szi
tuációk, szituációt teremtő lehetőségek, helyek, 
helyszínek kerültek elő, amelyekbe ugyancsak bele 
tudjuk képzelni magunkat, amiket meg tudunk 
tapasztalni, amikben élünk. Szobraimban ezeknek 
a helyzeteknek -  talán nem túlzás azt mondani -  
pszichikai vetületeiről is szó volt. Én legalábbis így 
gondolom.

Egyáltalán, a közeg, amiben mozgunk lehet uni- 
verzátisabb tér és lehet szűkebb tér is. Itt a 
behatároltság, a nyitottság az, ami plasztikai szem
pontból érdekes. A híd téma is ehhez kapcsolható, 
ezt elég sok formában, több darabban feldolgoz
tam. Ebben a tematikában és a kivitelezésében is 
az volt érdekes számomra, hogy itt rólunk van szó. 
A külső szemlélő számára nehezen konkretizálható 
ez a „híd-helyzet”, de mégis felfejthető talán valami
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a jelentéseiből a formai rendben. Tehát a mi 
helyzeteink, vagy adott esetben mondjuk az én, 
vagy x.y. személy helyzetének a feldolgozásáról van 
szó. Az motivált, hogy bizonyos szituációk, bizonyos 
terek, helyzetek milyen hatást gyakorolhatnak az 
adott nézőre, vagy rám. Formailag nehezen felfejt
hető, a külső szemlélő számára nem különül el 
olyan egyértelműen, hogy itt egy személyről és egy 
térről van szó, hanem valamiféle szerkesztési elvről, 
aminek egységet kell alkotnia. Ebbe az elvbe azon
ban beleképzelhető az ember. Én ismerni vélem az 
elemeket, melyekre szerintem a néző is rá tud han
golódni, vannak bizonyos konkrét formák, amelyek 
finom elcsúszásokkal vagy jelzésekkel ugyancsak 
jelen vannak és ezek ugyan nem tartoznak a leg
fontosabb momentumok közé, a végső mű maga 
mégis egységként kezelhető.

A kérdés az volt eredetileg, hogy absztrakt kom
pozíciókról van-e szó. Igen, egy sajátos, öntörvényű 
rend szerint épülő rendszerről beszélünk, amiben az 
igazság áll működésbe. Amiről én az imént beszél
tem, az is e szerint a törvényszerűség szerint épült, 
de az asszociációk nem feltétlenül mindig egy zárt 
egységet, egy zárt világot alakítanak ki. A rendsze
reim önépítő rendszerek. Tehát asszociációs ele
meket is bekapcsolok a megformálás folyamatába, 
persze úgy, hogy azért a formai-szobrászati egység 
megvalósuljon.

Valóban volt egy kimondottan szigorú, absztrakt
nak nevezhető tematikám, amit az Imaginárius 
Terek ciklusban fejtettem ki. Ennek a sorozatnak 
a darabjai arról szóltak, hogy a tér egyszerre valós 
és absztrakt tér. Ebben élünk és gondolkodunk. Itt 
dimenzióproblémákat vetettem fel, ezek motiváltak. 
És ami konkrétan megjelent a 3 és 2 dimenzió 
átfedésével, összekapcsolásával, ezeknek a válta
kozásával az egy újabb dimenzió lett, a szellemi tér, 
amit a valós térhez hozzáképzelünk, ami a 
képzeletünkben él. Ez elég érdekes dolog volt, bár 
folytonosan ezt a vonalat nem műveltem -  úgy 
érzem - ,  mostani munkáimban is benne van.

Mennyiben hatott szobrászatára a külföldön töltött 
idő?

Részt vettem több művésztelepen. Úgy 
hiszem, hogy ebben az időszakban próbáltam 
nyitott szemmel figyelni. Nem gondolom, hogy 
jellemző lett volna rám a sok átvett elem, de ter
mészetes, hogy hat az emberre egy sor új élmény 
és kell is, hogy hasson. Az a vizuális közeg, ami 
körülvesz bennünket, vagy azok a történések, amik 
megesnek körülöttünk, amit más csinál, nem lehet
nek észrevétlenek. De hangsúlyozom, nem kerestem 
konkrétan példákat, hogy azokból profitáljak, vagy 
átemeljem azokat a saját dolgaimba. Széles a 
felidézhető „javak” spektruma és az ember sokszor 
el is bizonytalanodik, hogy mi van, mi történt, mit 
kéne csinálnia, van-e jogosultsága annak, amit tesz? 
Mert találkozhat egy teljesen más szemlélettel vagy 
produktummal és szembesülhet más, a sajátjával 
egyenértékű igazságokkal. De amint korábban is 
mondtam, egymásra épülő munkafolyamatok hozták 
létre a munkáimat, amelyeknek 
keletkezéstörténetében elfér egy-egy megújító 
impulzus. Amikor kint voltam, visszacsatolást kap
tam ahhoz az elképzelésemhez, hogy azoknak a 
szobrászati munkáknak, amiket korábban készítet
tem, van alapjuk. Találkoztam olyan motívumokkal, 
amelyek bizony kapcsolhatóak az Imaginárius Terek 
sorozathoz. Ezek elsősorban a dimenziók 
sokértelműségét taglaló munkák. Készítettem 
sorozatokat, amelyek csaknem kétdimenziósak 
voltak. Térhatású, illetve rétegzett képi megje
lenítések voltak, amik utaltak korábbi plasztikai 
munkáimra, a megelőzőeknek folytatásaként hatot
tak és volt egy sajátos, számomra is meglepő hatá
suk. Én képeknek neveztem őket, valójában szob

raim térbe helyezéséről szóltak. Különös táji 
környezetben képzeletbeli plasztikai jelenségeket 
próbáltam létrehozni. Ezeknél a munkáknál létező, 
valós környezetbe tettem saját szobraimnak az 
átiratait. Esetenként ezek elkülöníthetőek, így a 
környezet és egy szobor jelenik meg, máskor 
viszont teljesen átfűződnek egymásba. Régebben 
történt, de még most is foglalkoztat, érdekel, hogy 
a transzparenciák, rétegződések, az egymásra 
helyezett jelenségek téri hatása, a rétegeken meg
jelenő különböző szobor fragmentumok, konkrét 
tárgyak, miképpen fedik egymást, milyen össze
olvadásba tudnak kerülni.

Nézete szerint milyen a magyar szobrászat jelenlegi 
helyzete, a köztéri szobrok pozíciója?

Más, ami a köztudatban él, és más, amit 
látunk, amivel találkozunk. A köztéri szobrászat 
több szempontból sajátos műfaj, fogalmában és 
gyakorlatában sok minden keveredik. Tehát van egy 
megrendelő, van a köznek igénye, ami esetenként 
kapcsolódik ill. alárendelődik más igényeknek is, és 
ezt végül is természetesnek lehet tekinteni. És ott 
van az alkotó, aki mindehhez valamilyen módon 
viszonyul. Ez a viszony már az első lépésnél lehet 
olyan, hogy próbál az igénynek megfelelni, lehet 
olyan, amiben próbál kiutakat keresni, vagy éppen 
az autonómiára törekedni. Az alkotó szemszögéből 
indokolt a megfelelni vágyás, de ugyancsak az 
alkatából vagy az egyéniségéből következően eset
leg más megoldásokat hoz létre, amelyek nem 
találkoznak a megrendelő vagy a közönség vonzal
maival. Én azt tartom az optimálisnak, és készültek 
olyan munkáim, amelyeknél teljesen szabad kezet 
kaptam, és gyakorlatilag bele tudtam építeni abba 
a sorba őket, ami épp akkor foglalkoztatott, vagy 
amelyeknek már voltak formai vagy tematikai 
előképei. Biztos vagyok abban, hogy azok lesznek 
a jó szobrok, amik így születnek. Ha ki tud kerülni 
köztérre az a millió tépelődés, vagy egy hosszú 
munkafolyamat után létrehozott történet, ami 
jellemző egy alkotóra, azt én hitelesnek tudom te
kinteni. A kvalitástól függetlenül, de a hitelesség 
egy lépés a kvalitás felé. Ezt hiányolom a mai

köztéri szobrászatunkból. Sok munkát azért nem 
tartok hitelesnek, mert nagyon sok az a befolyásoló 
tényező, ami kibillenti az alkotót is stabil 
helyzetéből, és talán észre sem veszi, de kiesik 
abból a kutató magatartásból is, amit addig 
művekkel bizonyított.

Mi a szerepe a szobrászatnak?
Mivel hat a szobrászat?

Kétségtelen, hogy a befogadói közeg, 
életterünk változik. Mindenképp kell hogy ehhez 
alkalmazkodjon a szobrászat, de lényege ugyanaz, 
mint volt korábban. Ami engem inspirál? Ha elkészül 
egy szobor, és az találkozik a közönséggel, vagy 
bekerül egy térbe, akkor itt arról van szó, hogy 
tulajdonképpen a teljes valóságában szembesülünk 
vele. Ez alatt azt értem, hogy ami benne van a 
munkában és felszínre tud jönni, az minden bizony
nyal komoly szellemi töltetként kapcsolható a min
denkori nézőnek a világához, a környezetéhez, a 
gondolataihoz. Mindez olyan sűrítményként jelenik 
meg a jó, érdekes, aktuális művekben, hogy rögvest 
„olvashatóvá” válik. Nagyon fontosnak érzem közöl
ni, hogy végül is a szobor egy tárgy, ami valamilyen 
módon utal ránk és azért készült, mert valami köze 
van hozzánk. A szoborban jelenlévő tartalmak szín
tiszta valójukban tudnak kommunikálni. A szobor 
ugyanabban a térben helyezkedik el, mint mi. A 
szobrászatnak ez egy alapkitétele. Mármint az, hogy 
az egyidejű térben kapcsolatba tudunk kerülni 
ugyanazokkal a dimenziókkal, amilyenekben egyek 
vagyunk. Szerintem korábban is és ma is erről volt 
szó. Akkor tud élővé tenni és akkor tud létrejönni 
a közvetlen kapcsolat, ha a térbeli létezés tudata 
összekötheti a művet a befogadójával. Alapvetően 
nem hiszem, hogy a funkciója változik, bár van, aki 
ezt vitatja.

Művészként miképpen szeretne igazán hatni?

Elég szövevényes dolog ez, nehéz róla 
beszélni. Amikor dolgozom, vagy elkezdek valamit 
csinálni, annak vannak konkrét tapasztalati és 
élményhátterei. Kiinduló pontjaim személyesek
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ugyan, de tágulhatnak, tehát gondolom, hogy ami 
hatással volt rám, az másra is bizonyos hatással 
van. Hasonlóval vagy ugyanolyannal. Hogy más 
ehhez hogyan viszonyul? Bizonyára nem úgy, mint 
én. Az a legritkább, hogy ugyanazt a teret tudja 
mögé hajlítani, amit én próbáltam, de bizonyára 
hasonló lehet, hogy megnyílnak bizonyos csatornák, 
amik más számára válnak fontossá, nem az én 
számomra. Azt gondolom, hogy vannak speciális 
helyzetből kiinduló művek, mondjuk az egyén 
helyzetéből, de ezeket mindenképpen ki lehet jelen
téseikben tágítani általánosabb mondanivalóval 
rendelkező üzenetté. Gondolok például azokra a 
munkákra, amiket mostanában csináltam. Ezek is 
egy abszolút speciális helyzetből indulnak és 
meglepő módon valahogy a nézők is ráéreztek 
azokra a momentumokra amik másképp, árnyaltab
ban, vagy más asszociációkkal érintkezve érdekessé 
tették a szobraimat. Ezért gondolom, hogy a specia
litásoknak vannak általánosításai. Pontosan az 
egyediség is a konkrét dolgokból következik.

Egyedül dolgozik?

Szeretek benne lenni a munkáimban.
A nagy feladatoknál azonban nem lehetek ennyire 
élveteg, segítséget kell kémem. Ez akkor fordulhat 
elő, ha olyan a méret és olyan a technológia, hogy 
egyedül nem boldogulnék, ha a feladatot egyedül 
nem tudnám megcsinálni.

Melyik fázisát szereti legjobban a szobrászi 
munkának?

Az nagy élmény, amikor kezd világossá 
válni a „kép”, tehát megjelenik valamiféle gondolati 
háttér, egy felvetés. Amikor odajut az ember, hogy 
valamit kellene mindebből csinálni, gyakran előfor
dul, nem alkalmas semmi arra, hogy létrejöjjön vala
mi. Viszont vannak olyan periódusok, amikor kez
denek lehámlani a homályos részek és van egy kép. 
Ez egy nagyon kellemes periódus, amikor láthatóvá 
válik saját magam számára a program. Vannak

Kádak Vili., 2002 
kerámia, horganylemez 
39x46x105 cm

viszont nagyon kemény vívódásaim. A metódustól 
függ, hogy csinálok vagy nem csinálok tervet.
Olykor elkezdek egyből dolgozni. Én már látom 
a munkát ilyenkor, csak az nincs előzetesen semmi
lyen formában rögzítve. Általában úgy dolgozom, 
ha van konkrét tervem, akkor is megváltozik munka 
közben.

Mindenki más módszerrel dolgozik. Több 
szisztéma van. Mondjuk más elméleti síkon mozgó, 
vagy inkább a tervezésre kiélezett. Az adott 
munkától és a szisztémától függ, hogy ki milyen 
ütemben, vagy hogyan tudja szervezni a munkáját.

Tanít is a szobrászi munkálkodás mellett.
A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán 
docens. Lehet tanítani a művészetet?

Nem én vagyok az első, aki azt mondja, 
hogy nem lehet a művészetet tanítani. A hozzá 
vezető utakat vagy az erre utaló magatartást viszont 
lehet. Az, hogy ki milyen kvalitást ér el, vagy hogy 
miképpen tudja kamatoztatni azokat az alapvető 
tanulmányi módokat, amivel megkínálták, ez a hall
gató személyiségétől függ. Nyitottnak kell lenni, én 
ezt alapvető követelménynek tartom a saját oktatói 
munkámban. Mert az, amivel a hallgató próbálkozik, 
más alapról indul, mint a művésztanár kísérlete, 
holott vannak közös generális problémák. De ezekre 
rá lehet mutatni a specialitásokban. Ha meg tudja 
érezni, ha felismeri a saját maga által teremtett 
szituációt, azt hogy abban milyen lehetőségek 
rejlenek, akkor tud a mű felé indítani. Sajnos voltak 
és vannak tapasztalataim, hogy a hallgató nem 
képes szembesülni saját produkciójával. Nem látja 
meg a kivezető utakat, lépéslehetőségeket, amelyek 
számára a már létrehozott kiindulópontból kínálkoz
nak. A tanárnak ebben kell segíteni, de bizonyos 
helyzetekben bármit tehet, nem fog tanácsai 
nyomán semmi létrejönni. A legnehezebb meg
valósítani, hogy aki csinálja a szobrát, az fel tudja 
mérni, át tudja látni nyitottan, szinte kívülről saját 
munkáját. Ha erre képes, akkor tudja a fontos 
lépéseket megtenni. Ez nagyon nehéz. Képzeljük 
magunkat az ő helyzetükbe és a saját tapasztalata
inkból kiindulva észleljük, hogy minden könnyen 
egy zárt körré válhat. Bezárulnak bizonyos 
csatornák, nagyon nehéz ezeken túllépni. Egy szin
ten túl le is kell zárni azt a darabot, amivel épp 
foglalkozik. Van, amikor hiányzik ez a szint, és a

jelölt nem tart még ott, hogy le tudja zárni, elérje 
ezt a befejezést. Ekkor viszont képesnek kell lennie 
arra, hogy bele tudjon nézni kívülről a munkájába. 
Ebben kell segíteni őket. Ez a tanár munkája. Van 
aki ezt meg tudja csinálni, van aki nem. Mindez 
persze túlhelyezhető azokon a történéseken, amik 
alapvető plasztikai kérdésekkel kapcsolatosak. 
Szeretek tanítani, ez számomra élvezetes munka. 
Sokszor elég nehéz egyébként, hogy beleéljem 
magam az „idegen” világokba. Másik oldalról 
viszont, ha bele tudok kapcsolódni és tudok mozdí
tani, akkor az is jó érzés. A sikerélmény ott van, 
amikor látja az ember, hogy miképpen mozdul meg 
valaki, hogy fejlődik, hogy tudja továbbvinni azt a 
sort, amit elkezdett. Kétségtelen, hogy sok múlik 
a tanáron, de ugyanennyi múlik a hallgatón is. Ha 
nincs meg a késztetés, akkor nehéz boldogulni. Ez 
a legnehezebb, kellemetlenebb oldala a tanításnak. 
Azok a fárasztó pillanatok, amikor látom, hogy nem 
megfelelő belső indíttatással dolgozik egy 
művésznövendék. Amikor talán csak egy iskola 
követelményeit akarja teljesíteni, és semmivel sem 
többet.

Kell a művészet?

Valóban, periódusonként felmerül, hogy 
itt a vég, lezártunk valamit, nem lehet mit csinálni, 
nincs meg a funkciója. De szerintem minden alka
lommal bebizonyosodik, hogy ez nem így van. Azt 
gondolom, hogy nem csinálnám, ha nem hinnék 
benne, ezért abszolút jogosultsága van. Ez olyan 
szférája a világunknak, ami közös. Nem elszigetelt 
rendszerről van szó, hanem közös élményekről. Az 
alkotó és a néző élményeiről. Ha alkotunk, azt nem 
ok nélkül tesszük. Én abszolút hiszek ebben.
Amióta világ a világ, ez része az emberiségnek, nem 
hiszem, hogy ezen a látszólag megváltozott glóbu
szon másként lenne majd. Ennek a tudatformának, 
amit művészetnek nevezünk, ott van minden 
emberben az igénye, a gyökerek egy szálról nőnek. 
Ez mindenkibe belefonódik. Ha évezredeken 
keresztül működött, akkor most is működik, 
miközben nyilvánvaló, hogy ha változik a világ, arra 
reagálni kell. Most valóban napi váltásokban élünk, 
napi információáradatban és az egyik negligálja az 
előzőt azonnal. De ebben a közegben is 
működőképes az a konkrét, tárgyiasult szellemi 
töltet, amit művészetnek mondunk, és amit nem 
hozhatunk létre más médiummal. Az egyediség, 
közvetlenség adott esetben olyan tényezőket tar
talmaz, amire szerintem szüksége van az 
emberiségnek. Most mindez talán tudat alatt 
működik és sokan észre sem veszik, de képzeljük 
el, ha nem lenne.

Idén két díjat kapott gyors egymásutánban.
Először a Magyar Szobrásztársaság 
Szobrászkoszorúját, aztán a XVIII. Országos 
Kisplasztikái Biennálé nagydíját Mit fejez ki 
ez a két elismerés?

Furcsán érzem magam, mert ez a két díj 
tényleg gyors egymásutánban következett. Úgy 
próbálom meg ezt feldolgozni magamban, hogy 
folytatnom kell aktuális munkáimat, bár erről 
igazából nem szoktam előre beszélni. Úgy érzem, 
hogy mindez egy köztes időszakban történt. Nem. 
Egy tervezett periódusnak a végén történt az elis
merés, talán ezért érzem kicsit magam zavarban. 
Nem tekintem úgy, mintha mi se történt volna, mert 
különböző fórumokon visszhangot kaptak a 
munkáim. Ha valami sikeres, akkor az bizonyos 
mértékig blokkolhatja az alkotót, ezért magam 
próbálom kicsit óvatosan kezelni a díjakat. Nem 
szeretnék leállni. A pécsi nagydij külön meglepetés 
volt, mert egyszer már megkaptam ezt. Tényleg nem 
számítottam rá. Köszönöm. ■
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Egy fiatal szobrász
Menasági Péter

Az Országos Kisplasztikái Biennálén először résztvevő, és mindjárt második díjat nyert fiatal szobrász jól ismert Pécsett is. Az egyetem, 
a Művészeti Kar Mesteriskolájának (Doktori Iskolájának) hallgatója, aki az utóbbi két évet Bencsik István Kossuth-díjas szobrászművész, 
programvezető figyelmétől kísérve dolgozta végig. 1973-ban született, a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végzett 1999-ben. 1996-ban 
Barcsay-díjat, 1997-ben Székely Bertalan-díjat, 2001-ben Aszú-díjat kapott. Már 2003-ban is volt a Műcsarnokban a Gpó Galériában egyé
ni kiállítása. Egyebekben azonban éppoly fiatal művész, mint mindazok, akiknek személyes és kollektív jövőjükkel kapcsolatban vágya
ik és nagy terveik vannak, akik szakadatlanul egymás mellé, egymás után sorakozó gondolataik érvényességét műalkotások létrehozá
sával kívánják igazolni. Menasági Péter műtermében és szerencsésen szaporodó kiállításain egy különösen sok értelmű és érzéki meg
jelenésében is többféleképpen ható monumentalitás élményének közelébe kerülünk.

Ahogy elmondta, a „kreálás” mindig is fontos volt 
a számára. Már kisgyermek korában is izgatták a 
tárgyak, a funkcióval rendelkező és funkciójukat 
vesztett dolgok összerakása. A kézi munkához és 
a babráláshoz való vonzódása, valamint az evvel 
közvetlenül kapcsolatos esztétikai természetű 
élmény legelőször a kisebb kerti munkák során nyil
vánult meg. A munka és az annak eredményeként 
ébredő öröm érzete határozta meg elsősorban gon
dolkodását. Aktív és energikus gyerek volt, aki -  
megvallása szerint -  szüleitől öröklött adottságait 
őrizte magában, azokat vitte tovább. Érdekelte min
den, amivel érzéki és manipulatív kapcsolatba 
lehetett kerülni, amit mint fogást, meg lehetett ta
nulni, mint tárgyat tanulmányozni, vagy egyszerűen 
csak megfigyelni lehetett. Édesapja műszaki 
területen tevékenykedett, aki a cseperedő kisgyer
mek számára valóságos ezermester volt. Értett min
denhez, ha valami elromlott, megjavította, a kisfiú 
figyelte, ha lehetett segített neki, így sok minden 
ráragadt. „Azt hiszem, mindenre nyitott voltam, jó 
érzékkel, viszonylag könnyen elsajátítottam a dolgo
kat. Sok minden érdekelt: az állat-, a növényvilág, a 
természet általában, a zene stb.” -  mondja magáról. 
Önszántából iratkozott be elsős általános iskolás 
korában szolfézsre, és azután tíz éven keresztül 
zongorázni tanult. Tehetségesnek tartották, de hite 
szerint nem volt túl szorgalmas. Klasszikus zenét 
tanult, majd jött a gimnáziumi zenekari korszak, 
amikor a baráti társasága „együttesbe” tömörült.
Egy rövid ideig a jazzmuzsikálást is tanulta, ez azon
ban már az egyetemi diploma megszerzésének 
közelében történt, a szükséges idő hiányában abba
maradt. Hogy ez nem folytatódhatott, sajnálja, de 
ma már belátja, hogy a muzsikálás színvonalas 
műveléséhez egy újabb „életre” lenne szüksége 
és az igazi szerelem mégiscsak a plasztikai forma, 
a kőanyag megmunkálása.

A család jó barátjaként ismerte meg Cs. Kovács 
László szobrászművészt (a korábbi biennálé 
résztvevőjét, aki sajnos nincs már közöttünk), akitől 
az első „művészi” inspirációkat kapta. Szabad ide
jében ott téblábolt a Várbazár soron tévő műter
mében, együtt rajzoltak, szalonnáztak, teáztak 
(később söröztek, boroztak), rengeteget beszélget
tek. Cs. Kovács mesélt, magyarázott neki, ő pedig 
figyelte. Ha zavarta a mestert a munkájában, 
kiküldte Pétert rajzolni a várat. Ő indította el a 
pályán. Ismertük, rendkívül energikus alkatú művész 
volt, jellegzetes nézetekkel, gondolkodásmóddal. 
Vehemensen magyarázott, tanított. Meghatározó 
élmény volt számára Cs. Kovács műtermében lenni. 
Megismerkedett az anyagokkal, szerszámokkal,

képet kaphatott a művészettörténetről és kitöröl
hetetlen emlékekként betekintést nyert a szobrászat 
valódi világába, egy aktív szobrász életébe. 
Kezdetben Michelangelo, később Brancusi, Van 
Gogh művészete volt nagyobb hatással rá.
Regényes életrajzaikból rengeteg erőt merített. 
Gyerekkori akaratosságát aztán az idő haladtában 
koncentrált munkává alakította át, tudatosan próbál
ta alakítani a jövőjét. Elhatározta, hogy a lehető 
legtöbb energiát a szobrásszá válás programjába 
fekteti be.

Gimnazista korában nem szeretett olvasni, 
a kötelező irodalom legyűrése szinte nyűg volt a 
számára. Egy szemidegsérülés miatt nagyon keveset 
és lassan olvasott, de később eltökélte, hogy ennek 
ellenére elolvassa mindazt, ami elolvasható. Falni 
kezdte a könyveket. Volt mit pótolnia. Ha ideje 
engedi, ma is sokat olvas. A mesteriskolás évek 
erre még külön késztetést is adtak. Az irodalmat 
szobrász tevékenységének fontos táptalajaként 
említi, a legtöbbet forgatott szerzői Hesse, Eco, 
Hrabat, Kundera, akiknek könyveiből jó néhány 
akad a polcain.

Emlékezetes az első „szobra”. Mihálygergén, 
egy víztározó tó partján talált egy fadarabot, ami 
egy hosszú, kampós csőrű madárra hasonlított. Ezt 
egy vastagabb fakarika posztamensbe befúrt rézrúd- 
re húzta rá. Máig megvan. Cs. Kovács „Laci bá” 
inspiratív hatását őrzi. Henry Moore, Brancusi 
művészetével is nála ismerkedett meg. Nem volt 
ez a tóparti rátalálás egyéb, mint a természet 
organikus formáinak megértése és átlényegítése 
valami mássá, amely folyamatban az érzelem és 
a fantázia játszott nagyobb szerepet. A Dési Huber 
Képzőművészeti (önképző) körbe járt 13 éves 
korától. Eleinte csak rajzolt, de alig várta, hogy 
mintázhasson. Pál István és később Bányai József 
tanították. Az első, főiskolai felvételire készült gipsz 
portréjait Cs. Kovács receptje alapján együtt pati- 
názták, bronzosították. Ilyenkor messziről és közel
ről, minden irányból és különböző nézőpontból, 
szögből meg kellett csodálni, ahogy a fény 
plasztikussá tette a formát. Órák teltek el ezzel 
a nem kevés tanulsággal szolgáló szemlélődéssel. 
Negyedszerre vették fel a főiskolára. Az utolsó 
felvételire egy nyújtott, lapos, áttört, absztrahált 
figurasorozatot és erősen festői szénrajzokat vitt be
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P O R T R É

(jórészt Bella néniről készült aktok, portrék, ekkori
ban, 1993-94-ben Korga György tanította). Ekkorra 
már nagyon határozott és eltökélt volt, egyre elmé
lyültebben és koncentráltabban dolgozott. Sokat 
mintázott, portrét és életnagyságú aktot készített, 
emellett Modigliani és Brancusi erős hatását 
tükröző, nyújtott fejeket.

Tizenkilenc évesen erős vágyat érzett arra, hogy 
Itáliába utazzon. Keresett valamennyi pénzt és vett 
egy vonatjegyet Firenzébe. Két hetet töltött ott és 
Toszkánában is utazgatott egy keveset. „Tátottám 
a számat. Maradandó élmény volt” -  írta később.
A Képzőművészeti Főiskolán is volt arra igénye, 
hogy amint a tanulmányokban haladtak a művészet 
történeti folyamatai mentén, úgy járja végig a külön
böző kultúrák színhelyeit, nézze meg emlékeiket. Ez 
nem valósulhatott meg maradéktalanul. Sok helyen 
járt, de szívesen eljutna még Mexikóba, Indiába, a 
Közel-Keletre. Ha a művészettörténet példáiból és 
tanulságaiból válogathat, érdeklődést leginkább az 
ókori, az időtlenség élményét sugárzó művek iránt 
tanúsít.

Bencsik István tanácsára nyúlt először a kőhöz. 
„A követ nekem találták ki” -  írta. Egy márványfej 
megfaragása után egyből a bazaltra tért át. Az 
egyiptomi szobrászat megismerésének köszön
hetően az Amarna korra jellemző portréstílust is 
kipróbálta, saját szájíze szerint meg is faragta az 
egyik szép dokumentumát ennek az időszaknak. 
Ezután faragott egy geometrizáló, egyszerűsített 
torzót egy bazalt orgonasípból. Megedzette a 
küzdelem. Karmó Zoltán ösztönző hatására 
geometrikus irányt vettek munkái, amivel együtt 
járt, hogy az organikus vagy realisztikus formálás 
gondolati követelményei mellett egy elvontabb, 
ugyanakkor „végső kérdésekkel” közvetlenebbül 
érintkező szellemi tartalom megtalálásának és 
közvetítésének igénye is eltöltötte.

Bízvást állíthatjuk, hogy a magyar szobrászat 
eredeti és nagy munkabírású tehetségét láthatjuk 
Menasági Péterben. Látszólag formai okokra alapo
zott érvet említünk először. A XX. század végére 
mintha a kőszobrászat, annak technológiája, anyagi 
és formai lehetőségei eltávolodtak volna az „örök 
aktualitással” kacérkodó egyéb -  és elképesztően 
gazdag -  anyagi és technológiai megújulástól.
Az anyag megkövetelte közvetlenség, személyes 
és fizikai energiaigény, a kialakítás lassúsága, a 
funkciók gyérülése stb. átmenetileg megerősítették 
a benyomást a kőből készült szobrokkal kapcsolat
ban, hogy itt egy meghaladott műformáva! 
kerültünk szembe. És olyan fiatal szobrászok 
kezében, mint amilyen Menasági Péter is — aki 
serkentést érzett arra, hogy újragondolja, újraolvas
sa és újjáalakítsa a klasszikus tradíciót — most 
a kőszobor hatékony, figyelemfelkeltő energia, 
élményként megragadható jelenség marad. Nem 
csekély mértékben egy új metaforizációs folyamat 
letapogatásának feladatát vette magára, amikor egy 
jellemző, mégis szokatlan „technológiai” jelképtár 
létrehozásán kezdett el fáradozni Menasági Péter.
A XVIII. Országos Kisplasztikái Biennálé második 
diját is olyan művekkel szerezte meg, amelyek 
ehhez a metaforikus körhöz tartoznak. (Külön kerék 
III. 2002. andezit, mahagóni, 61 x 73 x 67 cm, 
Tengely I. 2002. andezit, üveg, 70 x 15 x 15 cm ).

Külön kerék III., 2002. 
andezit, mahagóni 

61x73x67 cm

A mozgás, a tengely, a centrifugális és centri- 
petális erők, az anyagok konzisztenciája, a mozgás 
közben átalakuló energiák vizuális megjelenítése, 
a kortalanság anyagi kifejezése és a technológiák 
emberi eszmélettel azonosan ezredéves tömörsége 
azok a motívumok, amelyeket belesző szerkezeteibe.

Kiindulópontja elsősorban az anyag. Az andezit, 
bazalt, gránit felel meg leginkább neki, hiszen szük
sége van arra a „harcra”, amellyel ezek az anyagok 
birtokba vehetők. Másfelől pedig a tartósság és vál- 
toztathatatlanság olyan képleteit jelentik, amelyek 
csupasz létükkel is ellenjegyzik a futólagos, alkalom- 
szerű rögtönzés benyomásait. Szorosan tartozik 
ehhez a körhöz a módszer, ahogyan az anyagok 
megmunkálhatok. A folyamatos kísérletezés terepe 
ez, hiszen itt a felület és a mélység, a más 
anyagokkal kapcsolódás kérdései is felmerülnek, 
megoldásokat kell találnia annak a törekvésének a 
kifejezésére, amellyel a profán és a „szent”, a köz
napi és a metafizikai érték létezése felfoghatóvá 
válik. És majdnem mindegy számára, hogy milyen 
módszerrel történik ez, szívesen elfogadja kiindulási 
alapnak a felismerést, hogy a korszak elsősorban 
a kompromisszumoknak köszönheti fennmaradását. 
A megegyezések a művészetben pedig eklektikus 
alakításhoz, módszerekhez, formákhoz vezetnek.
Meg ahhoz, hogy számos lehetséges út képzelhető 
el egy bizonyos cél eléréséhez.

Mindezen összefüggéseken túl plasztikai 
kutatatásainak egyik fő témája az, hogy milyen 
vizuális jelrendszereket lehet élmények kiváltására 
használni egy olyan társadalomban, ahol már nincs 
alapja a közös hitben való együvé tartozásnak, s 
nincs már mitológiai megerősítésekkel együtt járó, 
kizárólagos, aktív jelentés és jelképrendszer. Az 
foglalkoztatja szakadatlanul, hogy milyen jelekkel 
lehet megidézni a halhatatlan fizikai, szellemi, 
erkölcsi, érzéki és érzelmi tényezőket egy plasztikai 
műben. Hogy a személyes képzetvilág és a 
tudományos elvonatkoztatás utalásrendszerei 
hogyan válhatnak egyetemes értékű mitológiává a 
XXI. században. Kérdéseire válaszokat művekkel ad. 
Ezekben a kozmikus rendszerekből leképzett 
mértékek, arányok, struktúrák, az anyagok 
összműködésének szabályai és szabálytalanságai 
kapcsolódnak össze kultúr-, és technikatörténeti 
mozzanatokkal (tengely, kerék).

Menasági Péter szobrai általában kőből készül
nek, de más anyaggal is dolgozik, mint pl. az acél
lal. Az acél megmunkálása kevésbé időigényes, s 
ugyanakkor másféle gondolkodásmódot követel, de 
más formavilághoz is vezet el. Mindkettő közel áll 
azonban hozzá és párhuzamosan műveli a velük 
kapcsolatos gyakorlatokat. Működése során fel 
kívánta fedeztetni szobrainak szemlélőivel azt a 
kultúrát, ami a kő ipari és művészi megmunkálásá
nak feltétele és következménye egyszerre. Egy 
állékony, normáiban, hitében kevésbé változékony, 
jelképi tartalmakra fokozottan érzékeny formálási 
módról van itt szó, amely már visszafordult a 
végérvényes és matematikai-geometriai elvontságú 
végpontoktól a funkcionális és olykor köznapi for
masémák felé. Nem tekinti már megfelelően 
szabatosnak a geometrikus absztrakció által 
tételezett végpontokat. Az ismeret és élmény az 
avantgárd által abszolutizált és atomizált kifejezést 
jelentősen átformálta, ezért az általa hangsúlyozott 
princípiumok legfeljebb csak alkotórészei lehetnek 
az újabb műveknek. A gyakorlat formáit is sokkal 
inkább befogadja ezért az új szobrászat. Érdek
lődésének megfelelően -  és ennek középpontjában 
a megismerés és a művészetek története, főként a 
tudományok logikája és története áll -  rendszeres 
tanulás és adatgyűjtés jellemzi munkásságát.

Öntudatos, következetesen a saját útját járó 
művész Menasági Péter, aki komoly spirituális 
készségekkel és fizikai értelemben véve is tisztelet
reméltó eltökéltséggel testesíti meg az ún. kutató 
művész alakját. Személyes ambícióiban -  írásos, és 
kiállításaiban közölt elképzeléseivel -  a modem 
magyar képzőművészet megkerülhetetlenül lényeges 
mozzanatai válnak áttetszővé. ■
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Szobrászkatalógus

Kőkurzus
Colin Foster és tanítványai
Fűkő Béla, Hegedűs Éva, Horváth Csaba, Kiss Andor,
Lengyel Péter, Mányi Esztella, Rostás Beáta, Tóth Zsuzsanna

Pécsi Kisgaléria
2003. február 27. -  március 20.

A „pécsi galériákban” a szobrászok seregszemléjét 
hozta a tavaszi szezonnyitás. Míg a „nagygaléria” 
a XVIII. Országos Kisplasztikái Biennálénak adott 
helyet az elmúlt hetekben, addig -  ezzel szinte 
egyidejűleg -  Kőkurzus címmel Colin Foster és 
tanítványai állítottak ki a Kisgalériában. A kiállítás 
címe arra a két féléves órarendi stúdiumra utal, 
melyet a Művészeti Kar szobrász növendékei 
számára hirdetnek meg más mesterségfejlesztő pro
gramok mellett, mint amilyen a fém-, illetve kerámia
kurzus. A Colin Foster vezette kőkurzus célja, hogy 
a hallgatók alapjártasságot szerezzenek a kő meg
munkálásában. A kifejezőkészség finomításának 
egyébként nincsenek korlátái azok számára, akik 
később a kőszobrászat irányában tájékozódnak.
Ha bármiféle korlátozásról beszélhetünk, az kizá
rólag a méreteket érinti, hiszen jelen esetben csak 
kisplasztikák kerülhettek bemutatásra a kiállítóhely 
adottságai miatt. Mindazonáltal, hogy ezek a művek 
a Kisplasztikái Biennáléval egyidejűleg voltak jelen 
a pécsi közönség előtt, erősen kívánkozik az össze
hasonlítás elvégzése. A fentiekre hivatkozva mégis 
méltánytalannak tartanám ha a biennálé anyagát 
az összemérés alapjává tennénk.

A kőkurzus tárlata a csoportos kiállítás egy 
különleges válfaját valósítja meg. Kilenc résztvevője 
között ott a mester: Colin Foster, míg a többiek 
tanítványok: Colin Foster tanítványai. A tanítás 
műhelyeiben tulajdonképpen ma is az ismeretát
adásnak, a beavatásnak és az önfeláldozásnak 
a bibliai ismereteink által szentesített mozzanata 
zajlik. A mester kézjegye tanítványaiban él tovább, 
akik tanítójukkal együtt közös misszióra szerződnek. 
Ez a feladat sokszor a kőnél is keményebb, hiszen 
az emberi szellemet a legnehezebb megmunkálni, 
ha egyáltalán lehetséges. Elég egy rossz mozdulat, 
az idegek görcsbe rántják a matériát, s az anyag 
törik, reped, hasad. A tudás és tapasztalat azonban 
képes megtörni az ellenállást, hogy aztán a kőzet 
magába fogadja a formáló akaratot.

Egy csoportos kiállítás, ahol tehát a mester 
közösséget vállal a nyilvánosság előtt bemutatkozó 
tanítványaival, nem csak az oktatói felelősség 
bizonyítása, hanem egyúttal lehetőség is számunkra, 
hogy elkülönítsük az egyéni vonásokat a szűkebben 
értelmezett műhelysajátosságoktól. A vizsgálódás 
szempontjai közé tartozik az a körülmény is, hogy 
a tanítványok közül négyen már végeztek, így 
munkáikon közvetlenül lemérhető az örökségtől 
való eltávolodás igénye, vagy éppen annak tovább
élése. A kiállításon mindkettőre találunk példát.

Az összkép ettől függetlenül is megnyugtatóan 
változatos. Vannak, akik szobraikat szabályos for
mákból építik, mint Kiss Andor, Tóth Zsuzsa, vagy 
Lengyel Péter, míg mások az organikus megfogal
mazás felé vonzódnak. A kilengés egyik irányban 
sem ér el szélső értékeket: sem az anyagtalanságig 
vitt szertelenséget, sem a szikár geometrizálást nem 
vállalja senki. Valamivel markánsabb eltolódás 
mutatkozik a figurális és absztrakt minőségek 
között. Rostás Bea Első randevú című munkája 
illetve Horváth Csaba torzói kisebbségbe szorulnak

azokkal az alkotásokkal szemben, melyek a 
témaválasztás szabadságát tisztább és általánosabb 
gondolatközlési technikákban érvényesítik.
Átmenetet képez a Sámán -  ugyancsak Rostás 
Beától - ,  vagy Kiss Andor evolúciós talányai 
(Elefánt /-//, Bogár). Fűkő Béla, Lengyel Péter 
és Hegedűs Éva állnak legtávolabb a mimézistől, 
náluk elsősorban az anyagon és az anyag természe
tének megfelelő bánásmódon nyugszanak a 
hangsúlyok.

Ha a csoporton belüli közös nevezőket keres
sük, talán első helyre kívánkozik az eltérő tulajdon
ságokkal bíró nyersanyagok társításának igénye.
A kő mellett Lengyel Péter fát, Rostás Bea bronzot, 
Fükő Béla bambusznádat és spárgát, míg Tóth 
Zsuzsa - aki kétségtelenül a legmesszebbre 
merészkedik -  a szintetikus anyagoktól sem riad 
vissza. Jellegzetesen a kisplasztika műfajához 
köthető felvetések ezek, melyek a konvencionális 
anyaghasználat kereteit feszegetik. A teljesen eltérő 
karakterű anyagok ütköztetése képes egy szobor 
elemei között feszültséget, vagy éppen szokatlan 
összhangzatokat teremteni. Bár egy szobrász 
számára nyilván nagyobb kihívás, hogy a szerves 
és szervetlen, a puha és kemény, a rideg és oldott 
minőségek között harmóniát és egyensúlyt hozzon 
létre. Az itt kiállítók mind ügyesen gazdálkodnak 
ezekkel a lehetőségekkel, még ha ez nem is tartozik 
szó szerint a kőkurzus célkitűzéseihez. Azon azért 
érdemes elgondolkoznunk, hogy ezek az alkalmi 
társítások mennyire maradandóak, megőrizhetőek-e 
jelenlegi állapotukban anélkül, hogy megsérülnének, 
kitágulnának-összemennének, elszíneződnének, 
ráncosodnának stb ...

Az anyaghasználat mellett a felületképzés 
metodikája tűnik még olyan központi jelentőségű 
problémának, melyben a kőkurzus tagjai azonos 
alapállást mutatnak. A szobrokat határoló sík és 
görbe felületeket a legtöbben hasonló módon 
tagolják: eldolgozott sima és felborzolt felületek 
tudatos ritmusával. E tekintetben Mányi Esztella 
követi legszorosabban mesterét: torzóján a siklósi 
félmárvány szerkezetét szabálytalan alakú szilánkok 
kihasításával érvényesíti, miközben a síkok 
találkozása mentén gondosan kipolírozza az éleket. 
A befoglaló forma törésvonalainak kihangsúlyozása, 
mint a műhely egyik jellegzetes szófordulata Colin 
Fostertől származik. Vietnami gránitból készült szob
ra (Izé) ennek az eljárásnak iskolapéldája. Foster 
műve többnyire geometrikus formákra visszavezet
hető síkokkal határolt, szűkszavú, egészségesen 
elnagyolt, tömbszerű képződmény. Találó a cím! 
Elképzelem, amint a meghatározásban sarokba 
szorult alkotó -  más kiutat nem találván -  művét 
ekképpen próbálja körülírni: Hát, olyan izé...

Talán hiábavaló dolog versenyre kelni ezzel 
a kétségtelenül autentikus definícióval, mégis 
gazdagítsuk a megfigyelések sorát azzal, hogy a 
szobor tömegeivel, finom aszimmetriáival közel áll 
egy emberi bokához. Foster tolmácsolásában az 
„Izé” a német anatómiakönyvek játékos plagi- 
zálásaként hat, melyek minden lehetséges homorú- 
latban és domborulatban szerkezetet vélnek felis
merni.

A bejárattal szemben Rostás Bea Első randevú 
című alkotása fogadja a látogatót. Rostás 
archetipikus témát dolgoz fel a 90-es évek hang
vételében. A sommásan kifaragott emberpár távolba 
vesző tekintetével és erőteljes frontalitásával az
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Horváth Csaba: Körbezárul, 2002 
Nagyharsányi mészkő 
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archaikus szobrok időtlenségét idézi, ugyanakkor 
a jelenet pillanatszerű is egyben. A két alak sík és 
görbe felületekkel kinagyolt bátortalan gesztusai 
kedvesen jellemzik az egymásra találó nemek 
bizonytalan identitásait. Az esemény törékenységét 
jelzik a szemérmesen összekulcsolt kezek, melyeket 
Rostás csupán a felületbe karcolt íves illetve 
egyenes vonalakkal érzékeltet. Újabb példa a férfi 
és női jegyek leleményes megkülönböztetésére! 
Rostás Bea másik kiállított műve a Sámán. A pre- 
hisztorikus és a törzsi kultúrák világából az ezotéria 
tárgykörébe vont divatos motívumok manapság már 
igen kevés formai és szellemi tartalékkal bírnak 
azok előtt is, akik valami újat és eredetit 
szeretnének hozzáadni a varázslás kultúrtörténeti 
toposzához. A Kisgaléria sámánfigurájában is csak 
a köztudatba már jól beágyazódott formulákra 
találunk. A közvetítő médium égi és földi szférák 
között feszülő vertikális kiterjedése a megszokott

formai megoldások közé tartozik, csakúgy mint az 
agancsos fejdísz. Az anyaghasználat lehetőségeit 
azonban magabiztosan aknázza ki a süttői mészkő 
és az oxidálódott bronz összhangzatával. A figura 
kőből készült alteste kézi és gépi szerszámnyomok 
kontrasztjával további ízekre tagolódik.

Horváth Csaba klasszikus torzói az emberi test 
örök érvényű aktualitását kérdőjelezik meg szá
munkra. A tavalyi esztendőben készült Körbezárul 
című alkotásán a zord nagyharsányi mészkővel foly
tatott küzdelme mérsékelt kudarccal végződött. A fej 
köré kulcsolódó karok formai koncepciója azon túl, 
hogy egy szentimentális emberi mozzanat húrjait 
pengeti, elég keveset árul el Horváth Csaba szob- 
rászi kvalitásairól. A büsztnek a törzstől való levá
lasztásával láthatóan nehéz probléma elé állította 
saját magát. Jóval szerencsésebb megoldásra lelt 
Prométheusz 0  című alkotásán, amely még 
2001-ből való.

Ismeretlenek azok a szempontok, amelyek 
alapján egy növendék nyersanyagot választ magá
nak a rendelkezésre álló kövek közül, azt minden
esetre csodáljuk, hogy ezzel a kellemes, hússzínű és 
mindenekelőtt rendkívül hálásnak tetsző siklósi 
félmárvánnyat miért csak Horváth Csaba dolgozott?
A Prométheus felületén alkotója is bizonyítja, hogy 
ezen az anyagon a fogasvésővel és csiszolással 
létrehozott egyszerű effektusok is szépen kamatoz
nak.

A Messzilátó című 2000-es munka már 
Hegedűs Éva kezeit dicséri. Kellemesen lekerekített 
formái között határozott választóvonal árulkodik 
róla, hogy a plasztikát két különálló rész alkotja. 
Részeit csupán a nehézkedés tartja össze. Alsó és 
felső fele a nagyharsányi mészkőnek ugyanazon fak- 
turális mintázatát ismétli oly módon, hogy azok az 
illesztés tengelye mentén tükröződnek. Hegedűs ezt 
a hatást azzal éri el, hogy a két féldarab tökéletesen 
sík talpait egymással szembefordítja. A követ 
(köveket) két furat járja át. Az egyik a két fél közötti 
választóvonal síkjában, a másik a felső darabból 
rézsútosan hatol az előzőbe. A belső történések 
leírása nem tűnik szükségesnek, miután a beléjük 
fürkésző szemek érdemleges dolgot nem találnak. 
Ilyen szempontból a címadás miértje némiképp 
rejtve marad előttünk, de a munka ettől függetlenül 
szép arányú, megmunkálása gusztusos.

Kiss Andor három munkája tematikus sorozatot 
alkot. Elefántjai (l-ll) illetve bogár-költeménye 
(Bogár) izgalmas morfológiai találgatások. 
Formaviláguk meglehetősen következetes: mind
egyik példány egzakt geometriai idézetek és néhány 
azonosítható testrészlet instabil vegyülete. Erősen 
tektonikusak, súlypontjuk jellemzően alacsonyan 
fekszik. A határozott élek szabályosan lekerekített 
formákkal váltakoznak, és ugyanez a ritmikusság 
érvényesül a felületképzésben is. Helyenként az 
anyag könyörtelenül ki van polírozva, másutt a 
megzabolázott vésőnyomok egyenletes szövevénye 
alkot homogén mezőket. Ez a fajta dekorativitás az 
Elefánt ll-n válik szembetűnően modorossá, ahol az 
iparosmester leplezetlen díszítő szándékával rajzol a 
felületen. Valamivel messzebbre visz minket az 
élőlények tüzetesebb vizsgálata. A tagok lomhák és 
tömbszerűek, testük taszítóan rideg, érzékeik -  
benyomásaim szerint -  lehangolóan tompák. Kiss 
Andor nem próbálja meg őket belopni a szívünkbe, 
vonásaikat nem puhítja fel. Igazán odaadó 
lelkesedéssel csupán az anus iránt viseltetik. A 
hátsó fertály ábrázolása valamiért leküzdhetetlen 
vonzalmat jelent számára: a végbélnyílás egyik eset
ben sem hagyta nyugodni. Talán ellenszenvesen 
passzív, a vegetáláson kívül minden másra képtelen 
lényeket alkot.. Ha így is van, arra azért oda kellene 
figyelni, hogy olyan mértékű stilizálásra, mint a 
bogár hátára felhordott lila pigment még ilyen eset
ben se ragadtassa magát.

Fűkő Béla metaforikus tartalmakkal telített 
Lélekhajó-ja fent és lent, a lét és nemlét között 
lebeg. Itt is kétféle anyag, egy szerves és egy 
szervetlen találkozása hoz létre kölcsönhatást.
Ebben az esetben a kettős anyaghasználat illetve 
az eltérő minőségek együttes felmutatása 
kézzelfoghatóan a fizikai létezés, és a szellemi, 
metafizikai jelenlét egymást kiegészítő princípiu
maira utal. A finoman megmunkált kő lágyan hajló 
ívei egy hajótestet formálnak, melynek -  egy 
lélekhajóhoz illően -  semmilyen közegben és 
dimenzióban nem lehet ellenállása. A hordozás 
funkcióját, vagy inkább a materiális kötöttségek 
világát a bambuszrudakból kialakított alépítmény 
jelképezi. A faragott kő formájának meghatároz- 
hatatlansága és valószerűtlensége mellett a bam
buszváz földi szabályoknak engedelmeskedő 
racionális szerkezettel, mérhető szimmetriával és 
időbeni végességgel rendelkezik, hiszen múlandó, 
természetes anyag. Esendősége nem engedi meg,
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Tóth Zsuzsa munkája
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hogy -  mint Hegedűs Éva Messzelátójánál -  az 
egyes elemek összetartását a gravitációra bízzuk: a 
kapcsolódásokat viaszos spárgával át kell kötözni, 
meg kell erősíteni. Fűkő Béla munkáját még egyszer 
körüljárva csupán egyetlen kérdés merül fel. Jó 
volna tudni, hogy a szobor hátsó oldalán lévő 
anyaghiányok vajon tudatosak-e, vagy ez az eredeti 
kőtömb természetes határa? (Egyik sem vonna le 
a Lélekhajó értékeiből.)

Mányi Esztella egy női torzóval van jelen a 
kőkurzus kiállításán. A csípő ringó mozgásait és hul
lámzó domborulatait nagyvonalúan összefogott for
mák sejtetik. Felületképzése igen egyszerű hatá
sokra szorítkozik, mégis az egyetértés tökéletesnek 
tűnik az anyaggal. Nem sokra vállalkozik ez a 
munka, de azt nagy biztonsággal és manírmentesen 
megoldja.

A növendékek között a leghatározottabban 
kísérletező szellem minden kétséget kizáróan a 
Burok, a Fej és a Mohás szobor című alkotásokat 
jegyző Tóth Zsuzsa. Az anyaghasználat pluralitását 
célzó törekvésekre mindhárom esetben alternatív 
megoldásokat kínál. Fej című kompozíciójában egy 
érzékien bolyhos és puha fülvédővel öltözteti fel a 
csupasz kőkubust. Fűzői a szőrpamacsokat a kocka 
éleit követve rögzítik az oldallapokhoz. Észrevétlenül 
oldódik itt fel a két matéria közti, kibékíthetetlennek 
látszó ellentét. Kedves játék ez, mellyel lelket és 
humort visz a megszemélyesítés személytelen 
műveletébe. A kő felszínét párhuzamos árkokkal 
szántja fel, csakúgy mint a Burok című munkáján.
Az elemi forma ezen a homokkő hasábon már fajsú
lyosabb tartalmak hordozója lehet, ha alkotójában
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felveti az eltakarás és feltárás dilemmáját. Az éppen 
kettényíló szögletes kapszula (burok) félig átlátszó 
műanyag hálóból laponként van összevarrva. Tóth 
Zsuzsa harmadik műve, a Mohás szobor élő anyag 
kőbe implantálására tesz kísérletet. A lapos, félcipó 
formájú kő lapjából egy keskeny körcikkelynyi részt 
faragott ki a mohapáma számára. Szép a kő 
vörösének és a növény olajzöldjének csendes

Mányi Esztella: Torzó, 2001
mészkő
40x20x35 cm

párbeszéde, bár nedvesebb és hűvösebb 
környezetben -  amennyiben a moha létfeltételei 
valóban adottak -  talán valóságosan is létrejöhetne 
a szimbiózis.

Lengyel Péter sem a bizonytalan pályakezdők 
közé tartozik. Munkája elmélyült, racionális gondol
kodásról és a szakmában nem éppen jellemző 
műszaki érzékről tanúskodik. Lebegő kőnek elke
resztelt alkotása bonyolult statikai képlet, amely 
titkát hosszas vizsgálódások után sem fedi fel 
mindenkinek... A kompozíció magjában „lebegő” 
kődarab hátán egy szabályosan kifaragott vályú fut 
végig. E vályúból a képzeletbeli centrum körül 
sugárirányú tagok (anyaguk fa) merednek kifelé, 
közükbe pedig egy-egy merőleges elem ékelődik. 
Ezek az elemek mindkét irányban feszítik a küllőket, 
így az erővonalak visszahatnak a kőre, ami 
tehetetlensége folytán [m] ellenfeszül az említett 
hatásoknak, és a vázszerkezet segítségével a leve
gőben tartja önnönmagát. Megcsinálni talán köny- 
nyebb lehetett, mint körbeími, mindenesetre a 
húzás és feszítés egyensúlya, a fizikai erők állandó 
csatája egyértelműen kiolvasható a konstrukcióból.
A mű ebben az értelemben dinamikus szobor, 
hiszen benne az energiák folyamatosan áramlanak. 
Kár, hogy Lengyel Pétertől nem látható a kiállításon 
hasonló felvetés. Reméljük azonban, hogy ezek 
a kísértett energiák megmaradnak, és további 
munkára serkentik majd a mindenkori Kőkurzus 
résztvevőit. ■

Egy téglakor anatómiája
Illa Gábor diplomamunkájáról

Mit jelent számunkra a kör? ősi erős jelkép, szimbólum, az emberi öntudat egyik legfontosabb állomása, építőeleme. Illa Gábor pécsi szobrász -  Bencsik István szob
rászművész növendéke, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának végzős hallgatója -  egy kör alakú diplomamunkát, szobrot mutatott be az érdeklődőknek: 
tanároknak, kollégáknak, barátoknak 2002. november 22-én. A munka végleges helyén, a Művészeti Kar épületét körülvevő szoborkertben került bemutatásra és 
azóta is ott látható.

A korábban itt felállított kő, bronz, hegesztett 
fémszobrok anyagától, formavilágától eltérően 
Illa Gábor munkája egy 6,5 m átmérőjű, 0,5 m 
magas téglafalú kör, amelynek megépítése az 
ősi mezopotámiai téglafalazás technikáján és 
szellemiségén alapszik. A téglákat saját kezűleg 
készítette az alkotó a mohácsi/szigetvári 
téglagyárban. Mindehhez a sumér civilizáció kör 
alakú építkezéseire jellemző, egyik oldalán 
pámásan kialakított göngyölegtéglát használta 
mintaként. A falazás módja az egymást tartó, 
lesúlyozó rendszerű, halszálka vagy kalász 
falazási technika alapján rakott téglasor, amely 
egyben díszítősor is a fal középső részén 
végighúzódva. Ez az ősi falazási mód a Kr. e.
IV. évezred első felétől Mezopotámiából ismert, 
valószínű, hogy korábbi kőfalazást utánoz -  
Hajnóczi Gyula: Irak építészete c. könyve alapján 
- ,  de fellelhető a mai Európa nyugati felén máig 
használatos építészeti elemként, díszítő

motívumként is. (Lásd R. W. Brunskill: Brick Building in Britain c. könyve.) PL: Franciaország északi részén, Anglia déli részén. Az ősi mezopotámiai kultúrában 
a göngyölegtéglát kör vagy ellipszis formájú épületek, pl.: szentélyek, templomok, lakóházak, íves falak létrehozására használták.

Mit keres tehát most itt egy ilyen monumentális hatású emlék-mű, műemlék? Kinek, minek állít emléket alkotója, mire hívja fel figyelmünket általa? A lehetséges 
választ D. Sz. Mereskovszkij: Kelet titkai c. könyvében találtam meg, amely érvényesnek és aktuálisnak tűnik ma is (A tudás „emlékezés” (anamneszisz: Platón).
A jövendőt is tehet tudni, lehet rá „emlékezni”, mint a múltra. A filozófia mezsgyéjén közelítve eljuthatunk ehhez az értelmezési tartományhoz is, de pusztán a művet 
vizsgálva szembeötlő a természetbe helyezett, azzal összhangban lévő, azonosulni, alkalmazkodni tudó forma, amely mégis jelképes, szimbolikus erejű, üzenetű.
Az európai művészet nagy tanulságainak nyomában jött létre ez a munka. A kör elkeríti a földet, amin áll; egyben befoglalja az „eget”, ami a talajjal találkozik. Ég és 
föld határán álló körgyűrű, amelyet tűzzel égettek, emberi kézzel gyúrtak, vetett agyagból (sárból) állítottak össze. A természet „ölén” a szobor „befogadó” formája: 
egyszerű, mégis titokzatos. Új és régies, világos és misztikus. Érthető és érthetetlen, megfejtésre váró jelek, formai megoldások keveréke. Segítségével utazhatunk 
térben és időben, építészet-szobrászat határain. Nyugodt, meditatív, mégis van valami csüggesztően talányos a felső téglasor befejezetlenségében. Önmagunk 
építésének belső körei?

Jegenyés Diána
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C S E R I  L Á S Z L Ó

Immár fél esztendeje annak, hogy egy garázs
ban hever az a vitát és heves indulatokat kivál
tó köztéri szobor, aminek helye talán mégsem 
egy gépkocsitárolóban volna. Nem feltétlenül 
azért, mert így a szabad ég alá kiszoruló gép
kocsi várható élettartama csökkenni látszik, ha
nem azért, mert a műalkotás igényli a közön
séggel való találkozást A szobor, egy „keltaur”, 
amely a „kentaur” kifejezés mintájára kapta a 
nevét kelta motívumok felhasználásának ered
ményeként, Pécs város tulajdona, azé a telepü
lésé, amely pályázni szeretne az Európa Kultu
rális Fővárosa rímre. Ám az önkormányzat nem 
ért egyet a mű létrehozásának eljárási módjá
val, és nem tud azonosulni azzal a kelta hagyo
mánnyal, amelynek létét voltaképpen tagadja, 
következésképpen a szoborra nem tart igényt

A keltaur

Már az elmúlt évi helyhatósági választások előtt kör
vonalazódott egy kisebbfajta kultúrbotrány Pécsett.
A kulturális bizottság egyik ülésén ugyanis döntött 
arról, hogy az október 3-i közgyűlés elé terjeszti 
javaslatát egy bronzszobor felállításáról. Ám a 
Keltaur című alkotás Kunszt Mária bizottsági elnök 
véleménye szerint a város tudta nélkül, egy szűk 
építészcsoport döntése következtében jött létre.
A bronz keltaur, azaz egy kelta mitológiai alak 
nyomán készült oroszlán-ló-emberi fej lény helyét 
megjelölték ugyan azon a várfal-rekonstrukciós 
terven, amelyre a város korábban rábólintott, az 
alkotás keltaur volta azonban homályban maradt, 
illetve miután a Képzőművészeti Lektorátus 
jóváhagyta, azután tájékoztatták csak arról a kul
turális bizottságot, mondta Kunszt Márta, mi is kerül 
valójában ott felállításra. A rekonstrukciót végző 
beruházási csoport a város megkerülésével adott 
megbízást a szobor elkészítésére úgy, hogy nem 
került sor nyilvános vitára, a lakosság nem ismer
hette meg, milyen alkotás készül közpénzen. Miután 
a bizottságot kész helyzet elé állították, az nem 
tehetett mást, mint elfogadta a kettaurt, ami ráadá
sul, a bizottsági elnök szerint egy teljesen idegen 
kulturális érték hordozója, hiszen a városnak nin
csenek kelta hagyományai. Sokkal inkább indokolt 
lenne, mondta Kunszt Márta, a világörökség révén 
valamilyen kereszténységgel kapcsolatos alkotás 
felállítása.

Gyökeresen másképpen értékelte a helyzetet 
Dévényi Sándor Kossuth-díjas építész, a városfal
rekonstrukciót tervező cég vezetője, aki szerint 
a város által jóváhagyott, építési engedéllyel rendel
kező terv egyértelműen tartalmazta a szobor helyét, 
és a költségvetésben el is különítették annak költ
ségét. A megbízást a Reneszánsz Kőfaragó Rt. 
kapta, amely mindezek után teljesen szabályosan 
kérte fel Palotás József Munkácsy-díjas szobrász- 
művészt, a pécsi egyetem oktatóját a munka 
elkészítésére.

Egyéni ízléskorlátozás

Ilyen előzmények után került sor arra a közgyűlésre, 
amely dönteni hivatott a Keltaur című szobor elhe
lyezéséről a Kálvária utcai várfalon. Üljünk tehát be 
a közgyűlés nagytermébe, és figyeljünk oda a 
legérdekesebb hozzászólásokra. Nem kevés tanul
sággal szolgálnak.

Kunszt Márta a téma előterjesztője. Ismerteti a 
korábbi gyakorlatot, amely ellentétes a keltaur létre
jöttének körülményeivel. Ugyanis egy szobor felál
lításakor mindig pályázatot írnak ki, érvel, több 
tervezet is készül, amelyek közül szakértő zsűri 
választja ki a legalkalmasabbat. Jelen esetben, 
hangsúlyozza a bizottsági elnök, csupán egyetlen 
elkészült alkotásból választhattak. A bizottság azért 
döntött úgy, hogy támogatja a felállítást, mert „nem 
akart egyéni ízléskorlátozás mentén véleményt nyil
vánítani”. Az ellentmondás ugyanis nem a mű
alkotásban, hanem az eljárásban van, hangsúlyozza. 
A vezető értelmiség néhány tagja, különösen „az 
építészetben dolgozók” nem először állítják őket 
ilyen helyzet elé, mert a Jókai tér beruházásánál 
ugyanez a tervező (Dévényi Sándorról beszél) 
hasonló eljárással a közgyűlés határozata ellenére 
formázott meg egy emléket állító követ (valójában 
a feliratozás módosítására került sor). A köz
gyűlés pedig elvárja a város polgáraitól, hangsúlyoz
za Kunszt Márta, a jogszabályok betartását.

A következő hozzászóló Toller László polgár- 
mester. Bejelenti, hogy nem támogatja a szobor 
felállítását, hiszen a parkolás során és egyéb 
területeken is megkövetelik a rendet az állampol
gároktól, következésképpen nem lehet ez más egy 
szobor elhelyezése esetében sem. A törvénytisztelet 
főként akkor várható el, ha, mint ez esetben is, a 
beruházáshoz szükséges forrást az önkormányzat 
biztosítja, hívja fel a jelenlévők figyelmét.

A kentaur

Gáspár Gabriella képviselőnőnek tetszik a szobor. 
Az eljárás azonban felháborítja, s nem érti, miként 
került bele a keltaur a közbeszerzési eljárásba. 
Hiszen ő, mint a 8. számú választókerület képviselő
je, részt vett a közbeszerzési eljárás tárgyalásain, és 
ott szembesült azzal, hogy a városfal-projektben 
szerepel egy szobor, Gellér B. István „A kentaur*’ 
című alkotása. Szóvá is tette, miként fordulhat elő 
az, hogy a közbeszerzési eljárás keretében ötmillió 
forintot fordítanak egy szoborra abból a kevés 
pénzből, amelyhez 60-65 millió forintot adott a pol
gári kormány, ío  millió forintot a város. Ugyanis így 
most egy csomagba kerülve kellene elfogadniuk. 
Nemigen érti, hogy miért módosult a szobrász neve, 
maga a szobor és annak szimbolikája. Több szem
pontból is aggályosnak tartja a keltaur városfalon 
való elhelyezését. Részint így erősebb a szimbolikus 
jellege, részint pedig, lévén a mű a fal tetején, nem 
lehet körbejárni. Márpedig a szobrokat „a kultúrát 
szerető emberek szeretik körbejárni”. Ha mégis felál
lítanák, akkor azt javasolja, hogy a várfal egyik szög
letébe, egy „kiképzett dombocskára helyezzék el.”

A keltaur
Most egy pillanatra, mielőtt Deák Péter hozzá

szólna, megszakítanánk a közgyűlés folyását, mert 
fontosnak gondoljuk megjegyezni, hogy Gellér B. 
Istvánnak sohasem létezett a fenti címen szobra. 
Gellér úgy kerül a képbe, hogy az ő ötlete volt 
korábban annak az őzszerű, vállán vándorbotot és 
batyut hordó kentaur várfalra helyezése, amely szo
bor Juhos László, Szekszárdon élő szobrászművész 
alkotása. Gellér tehát csupán ötletadó volt, nem 
önmagának, hanem egy kollégának, illetve egy 
műnek próbált lehetőséget biztosítani.

De figyeljünk most Deák Péter képviselőre. 
Kompromisszumos megoldást javasol. Bár értékel
hető, hogy a város kelta múlttal is büszkélkedhet, 
mondja, de sokkal többet visel magán a keresztény
ségből, a püspöki város mivoltából, ezért, ha már 
a városfalra szobrot kíván az önkormányzat állítani, 
akkor Szent Istvánt kell megmintáztatni. Azzal a 
város mindenképpen azonosulni tudna, és 
kevesebb vitát is gerjesztene.

Erre a javaslatra Toller polgármester is rábólint. 
Annál is inkább, mert, mint említi, másfél évvel 
korábban ő maga vállalta, hogy támogatják egy 
Szent István-szobor elkészíttetését, és a befutó szak
mai javaslatok éppen azt a környéket preferálták.

A kelta ingatag

Hamar kiderül, hogy Újvári Jenő alpolgármester is 
a kompromisszumok embere. Tekintettel arra, hogy 
a szakértői bizottság művészi kivitelezésében, el
gondolásában elfogadhatónak tartotta a keltaurt, 
ezért azt javasolja, hogy jelöljenek ki egy másik 
helyszínt számára. Ezt az ötletet az is alátámasztja, 
hogy a sétányt éppen a közelmúltban nevezték el 
Szentágothai Jánosról, így a két elképzelés, már
mint a keltaur figurája és Szentágothai, mint sétány, 
valamilyen módon ütközik egymással. A kelta 
alapítás is eléggé ingatag, állítja, hiszen legtöbben 
most hallanak róla először. Ilyen alapon, érvel, a 
népvándorlás korának valamennyi népe város
alapítóként jöhetne szóba. Javasolja, hogy az új hely 
kijelölésére a művész bevonásával egy későbbi 
időpontban kerüljön sor, a Szentágothai sétány 
pedig valóban alkalmas lehet a Szent István-szobor 
befogadására.

Pihenjünk meg egy darab időre a Szentágothai 
sétányon. Egyrészt azért, hogy elmélázhassunk a két 
elképzelés, vagyis a keltaur szobor és a Szentágo
thai sétány antagonisztikus egymásnak feszülésén, 
másrészt pedig azért, hogy ízlelgethessük egy kicsit 
a két „szent”, Szentágothai és Szent István alliterá- 
cióját. De az ingatag kelták is megérdemelnek 
néhány szót, már csak azért is, mert a legtöbben -  
amint azt az alpolgármester említette -  most hal
lanak róluk először. Hívjuk segítségül Szabó Miklós 
akadémikust, az ELTE Régészettudományi Intézet 
igazgatóját, A kelták nyomában Magyarországon 
című könyv szerzőjét, aki többek között a Magyar 
Tudományos Akadémia, a katalán Királyi Akadémia 
és a Német Régészeti Intézet levelező tagja, a dijoni 
Bourgogne Egyetem díszdoktora és a Görög 
Régészeti Társaság tiszteletbeli tagja. Mindezt
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csupán azért írjuk ide, hogy egyértelmű legyen, 
személyében ezúttal nem politikusról, hanem szak
értőről van szó. Szabó Miklós megkeresésünkre azt 
üzente, hogy a legfontosabb kelta törzsek éppen 
ezen a tájékon éltek. Állítja, hogy azt a hipotézist, 
miszerint a Kr. e. IV. század közepe táján kelta 
csapatok tűntek fel a Balkánon, egy jó ideje lelet
anyaggal is alá lehet támasztani. Sőt azt is joggal 
állíthatjuk, hogy ezek a kelták kárpát-medencei, ha 
úgy tetszik, pannóniai eredetűek voltak. Mindebből 
az következik, hogy a hellenisztikus világ elleni 
kelta invázió hátországa a Közép-Duna-vidék volt, 
amely egyúttal a nyugatabbról érkező kelta hul
lámok gyűjtőmedencéjeként is működött. A Kr. e.
IV. század végén Szlovákiában, Északkelet- 
Magyarországon, a Dél-Dunántúlon és Észak- 
Szerbiában új La Téne-temetők sora jelent meg, 
tudhatjuk meg Szabó Miklóstól. A Kárpát-medence 
keltaságának sorsa nem különbözött a kontinens 
nyugatabbi területein élő rokonaiétól. Függetlensége 
elvesztésében a római hódítás mellett komoly 
szerepe volt Burebista királysága megerősödésének: 
a dák offenzíva zúzta szét a Kr. e. I. század közepe 
táján a boiusok és a tauriscusok szövetségét. 
Végeredményben a Kr. e. I. század közepére a 
Dunántúl a későbbi Pannónia provincia része lett, 
míg az Alföldön Kr. u. 10 körül a szarmata jazigok 
telepedtek meg, észak felől pedig germánok húzód
tak le a Kárpát-medencébe.

Ajándékszobor könyvjóváírással

Újra Toller polgármester kér szót, pontosítja Gáspár 
képviselő asszony adatait: csak 40 milliót adott a 
polgári kormány, ám közel 30-at a város. Talán meg 
kellene pályáztatni a szobrot, veti fel váratlanul, és 
olyan városnak odaajándékozni, amelyik a kelta 
hagyományokat magáénak érzi. Akár könyvjóváírás
sal is odaadják, jelenti ki.

Nagyvonalú gesztus, valóban, gondolkodunk el 
egy pillanatra, többmilliós műalkotást elajándékozni 
pusztán azért, mert nem szimpatizálunk a keltákkal, 
akik egyébként ebben a szoborügyben kivételesen 
teljesen vétlenek, s talán azt sem lehet a szemükre 
vetni, hogy ezen a tájékon éltek. Bár az kétségtelen, 
hogy ehhez a tevékenységükhöz előzetesen sem 
Szent Istvántól, sem a városi tanácstól, horribile 
dictu, a pártbizottságtól vagy az önkormányzattól 
sem szereztek be engedélyt. Nem is tehették, hiszen 
a magyarok akkor még valahol Ázsia mélyén puhí
tották a nyereg alatt a húst, s a La Téne-kor anyagi 
kultúrája még a legszebb álmaikban sem sejlett föl, 
legfeljebb a könyvjóváírás fogalmával rémisztgethet
ték őket sámánjaik.

Gáspár Gabriella zökkent ki ázsiai kalandozá
sunkból. Úgy véli, nem a kelta hagyományokról és 
nem a szobor milyenségéről kellene beszélni, hiszen 
véleménye szerint a szobor szép, hanem kizárólag 
arról, hogyan került be az a közbeszerzési eljárásba. 
Azt firtassák inkább, javasolja, miképpen fordulha
tott elő, hogy a hivatal munkatársai nem vették 
észre korábban ezt a problémát, annál is inkább, 
mert ő már a tavasszal szóvá tette.

Csak a nyár folyamán jutott a tudomására a 
szoborügy, magyarázza most Papp Juciit jegyző, 
akkor megpróbálta helyrehozni az eljárási hibákat.
Az engedélyezési terv benyújtásakor, amely a 
műemlékvédelmi hatóság feladata volt, nem pedig a 
hivatalé, már szerepelt a szobor. A terv pedig része 
volt az önkormányzat által meghirdetett azon 
közbeszerzési eljárásnak, amelynek első fordulója 
eredménytelen lett a magas árak miatt. Amikor az 
önkormányzat áttért a tárgyalásos eljárásra, a 
közbeszerzési törvény szerint már nem tudtak 
változtatni az eljárási metóduson. A hivatal vétett, 
ismeri el a jegyző, és ennek minden 
következményét felvállalják. Vétett azért, mert 
akkor, amikor a szoborügy felmerült, az illetékes

bizottságok elé kellett volna terjeszteni, tájékozta
tást adni számukra, és beindítani azt az eljárási 
folyamatot, amely egy szobor felállításához szük
séges. Két kolléganője helyszíni szemlén vett részt 
Dunaújvárosban (akkoriban ugyanis Palotás József 
még ott élt), és azonnal intézkedtek arról, hogy a 
szobrász részéről a megfelelő eljárás megtörténjen, 
és a szobor zsűrizhetővé váljék. De akkor már, 
hangsúlyozza a jegyzőnő, fáziskésésben volt a 
hivatal. Ezért került a szoborügy később a bizottsá
gok és most a közgyűlés elé.

A szavazás következik, gyorsan pereg.
Mindössze egy igen a tizennyolc ellenszavazat és 
tizenöt tartózkodás ellenében. A közgyűlés tehát 
Palotás József Keltaur című szobrának a Kálvária 
utcai várfalon történő elhelyezésével kapcsolatos 
rendelettervezetet nem fogadja el.

Végjáték a garázsban

Elgondolkodtató, hogy a keltaur szoborról vitatkozó 
és végül felállítása ellen szavazó képviselők közül 
egyetlen egy sem látta a művet. Mindössze a 
jegyzőnő által is említettek, a kulturális főosztály két 
munkatársa látogatta meg a szobrászt műtermében 
akkor, amikor a szobor agyagváltozata elkészült, és 
hozott a félkész „termékről” fényképet. Ezt ismer
hették talán azon kevesek, akik drága idejükből 
szántak rá néhány percet. A szobor, amely a város 
tulajdonát képezi, hiszen kifizette, elkészülte óta egy 
magángarázsban hever becsomagolva. A polgármes
teri hivatal egyik főosztályának prominens személyi
sége szerint a városnak semmi köze hozzá, a tavaly 
októberi közgyűlés óta sorsával érdemben senki 
sem foglalkozott.

Természetesen előfordult már a magyar 
kultúrtörténetben, hogy egy képzőművészekből álló 
grémium által elfogadott alkotás nem állta ki az 
idők próbáját és értéktelennek bizonyult, de ezt a 
folyamatot nem helyettesítheti egy politikusokból 
álló testület „szakmai” állásfoglalásával. Az pedig 
érdektelen bármilyen mű esztétikai értékének 
meghatározásakor, hogy kelta, magyar, pogány vagy 
keresztény ihletettség nyomán jött létre, az elkészült 
alkotást ennek alapján megítélni nem lehet, mert az 
a kezdetlegestől a remekműig terjedő széles skálán 
bárhol helyet foglalhat. Mint ahogyan önmagában 
annak sincs különösebb súlya, hogy egy szobor 
éppen Szent Istvánt mintázza, amit jól bizonyít 
a millennium tiszteletére országszerte tucatszám 
készíttetett Szent Istvánok halmaza, felváltva a 
rendszerváltás hevében eltávolított másik halmazt, 
a Leninekét.

Nehezen érthető és elfogadható a politikusoknak 
színezetüktől független, egységes érvelése Szent 
István mellett egy olyan testületi ülésen, amelynek 
lapunk által tárgyalt napirendi pontja voltaképpen 
mégsem egy Szent István szobor létéről vagy nem
létéről szólt, hanem egy már elkészült, egészen más 
jellegű szobor felállításáról, amelyről viszont sem
miféle tudásuk sincs. Az ellenséges hangnem annak 
ismeretében is elfogadhatatlan, hogy bár a keltaur 
létrejöttének körülményei valóban vitára adhatnak 
okot, de az elkészült mű, mint feltehetően valami
féle érték, nem cipelheti magán teherként a fogan
tatás körüli bonyodalmakat, miként egy erőszakos 
nemi közösülés eredményeként világra hozott 
gyermek sem apja bűnét.

A városnak egyetlen elfogadható döntése a 
keltaur felállításának megszavazása lett volna annak 
a tanulságnak a levonása mellett, hogy legközelebb 
alaposan megnézi, mit tartalmaz az a dokumentá
ció, amit aláírásával jegyez. Addig pedig akad 
teendő bőven, mert hiszen az önkormányzat meg
célozta az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeré
sét. Az azonban nagy valószínűséggel állítható, 
hogy az eddigi nyertesek a köztéri szobrokat köz
terekre állították, nem pedig gépkocsitárolókba. ■
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Immánuel Kant a Rákóczi úton

Ciindery

A Dél-dunántúli Építészkamara támogatásával az Echo a régió építészeti kultúrájának, kutatásának és az építészeti kritika jobbítása érde
kében egy-egy téma felvetésére, körüljárására különböző szerzőket kér fel. A szerkesztőség úgy találta, hogy a város megközelítésének 
egyik első lehetőségét, a 6-os út és Pécs „találkozását” teszi mindenekelőtt egy kritikai írás tárgyává. Az út, főút és a város kapcsolatát 
vizsgálja, értékeli cikkünk. Bízunk abban, hogy szerzőjének megállapításai újabb és újabb észrevételek megfogalmazására sarkallnak, 
hogy a cikk tanulságai Pécs városépítészetének mindeddig meghatározó elveit vagy elvtelenségeit kitapinthatóbbá teszik.

És végül elérkezettnek látva az időt, hatalmunknál 
fogva, ám legfőképpen a várost valóságos, érző és 
tudattal rendelkező személyként elképzelve; min- 
denekfelett pedig leginkább elbeszélői tehet
ségünkben bízván, mellyel az irodalmat mint felettes 
mesélő lényt próbáljuk segítségül hívni, de csakis 
akkor: azt írhatnánk a pécsi Rákóczi útról, hogy az 
nem más mint a 6-os út csendes agóniába torkolló 
négyfelvonásos hattyúdala. Mondhatnánk, hogy se 
vége, se hossza, csakhogy hossza az van, vége 
szintén. Ez utóbbi a valósággal szembesítve nem 
állja ki az érzelmi emelkedettségnek azt a próbáját, 
melyet saját életünkre és esendőségünkre gondol
ván a dolgok végéhez, még inkább az elejéhez 
kötünk. Elbeszélésünket továbbra is az irodalom 
mindenható leírói eszközének oltalma alatt tartva, 
érzelmeink áradását nem korlátozva, még azt is 
mondhatnánk, hogy Pécsett a Rákóczi út a vágyak 
útja, melynek viszont nincs villamosa.

Elbeszélői hangunk posztmodern megingását 
javítva, mesénk elitista és talán felesleges utalgatá- 
sait ráncba szedve, érzelmeink áradásához vissza
térve joggal írhatnánk a vágyról. Ez rendre letérít 
utunkról, mivel a környező mellékutcákban megta
lálván mindazt az Árkádiát, melytől Pécsett sanyarú 
helyzete folytán a Rákóczi Ferenc út elválasztatott, 
arra gondoljunk, hogy e mellékutcák és a fal árnya 
jelentik az édent, amit ez az utca sohasem jelentett,

és talán sosem fog jelenteni. A várost még mindig 
hangsúlyozottan valós személyként kezelve, ennek 
tömör indoklását abban látva, hogy talán sohasem 
akart az lenni, és örök kétségünknek hangot adva, 
hogy egyáltalán bármi is akart volna lenni. Azt is 
mondhatnánk Pécsett a fel tövébe kanyarított útról, 
hogy szűkszavú, titkát nem fedi fel. Tatán, mert 
nincs is olyan neki. Vagy ha van, azt tekintetünk, 
házait elemezvén, úgysem látná meg. Vagy ha 
mégis, kutakodó elménk titokra bukkanván kény
szerűen belátná, hogy az bizony a mi titkunk, amit 
papírra vetve, örök igazságként megszólítva bizony 
csak csalfa és tünékeny vélemény, amit 
elbeszélőként most az olvasóra erőltetünk. Tudván, 
hogy olvasónkat nem untatjuk, a mediterrán szubur- 
bia mázas, színes cserepeiről is mesélhetnénk. Arról 
ahogy, immáron a házat is mint önálló akarattal 
rendelkező személyt kezelve, a házak próbálnak 
pomádéjukban egymásra, vagy valami fellegi szépre 
és jóra hasonlítani. Vagy arról a négy toronyról, ami 
ha köszönni tudna, bizony köszöntene bennünket 
utunk egyik kanyarulatán. De a tornyok nem 
köszönnek, mint ahogy bármilyen megszemé

lyesítése a városnak vagy a háznak hazugság, sőt 
szavunkat fájva bírálván beláthatnánk, hogy 
nélkülünk a ház vagy a város sem létezik. Sőt az 
utca sem, vagy ha mégis, azt metafizikus festészet
nek nevezzük. Esetleg tömegkatasztrófe eredmé
nyének, de feltétlenül olyasvalaminek, ami lángoló 
képzeletű filmrendezők fejében fogan leginkább 
meg. Olvasónk türelmével visszaélve arról is mesél
hetnénk, ahogy kikezdi városainkat, utcáinkat, de 
leginkább házainkat és házainkban saját magunkat 
az idő vasfoga. Mi több, elbeszélésünket az iro
dalom talán túlontúl is fojtó védőiében tartva, 
élőbeszédünk végéhez diadalmas crescendóval 
közeledve, érzelmeink szabad tolulását végképp 
nem korlátozva, joggal juthatunk arra az 
elbeszélőkre jellemző, nagyotmondó megállapításra, 
hogy ez az utca el sem kezdődik, és igazándiból 
véget sem ér. így mégsincs vége, se hossza. Ezért 
inkább azt mondhatnók, hogy egy ponton 
megszűnik. így sehová sem vezet, és ugyanígy: 
a semmiben kezdődik, már amennyire semminek 
lehet nevezni a 6-os utat, illetve annak budapesti 
végét. Azt bejárván nem az foglalkoztat bennünket, 
hogy miképpen maradjunk rajta, hanem az, hogy 
miképpen is térhetnénk le róla. Elfogadjuk tehát 
(és elbeszélői hatalmunknál fogva e papírra vetett 
szavak jelentése bizony ezt követeli), mi mást is 
tehetne a kedves olvasó, mint hogy ő is elfogadja:
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ez az út Budapesten kezdődött. Vagy éppen 
ellenkezőleg, ott van vége. Mindezt szigorúbban 
végiggondolván felismernénk, hogy tulajdonképpen 
egyetlen úton járunk, melynek a vége mindig ott 
van, ahol még nem vagyunk, az eleje pedig ott, 
ahol már nem lehetünk, mert onnan indultunk.
E seholiságunkat keserű pirulaként adagoló útról 
letérni ugyan könnyen lehet, hogy szívünknek tet
sző, de mégiscsak újabb utakra bukkanjunk. Akkor 
viszont már (ezen a ponton tudatosan engedve a 
posztmodern, a road movie-k és Róbert M. Pirsig 
közös csábításának) bizony feleszmélünk: lassan két 
órája masszív és szűnni nem akaró teherforgalom
ban autózunk. Autóutunk végén pedig úgy járjuk 
e báj és kellem nélkül idekanyarított út kövezetét, 
hogy közben nem vagyunk itt. Mert ez bizony nem 
hely, hanem inkább az a néven nem is nevezhető 
valami, ami helyeket köt össze. A „valami” és a 
„helyek” persze egy pontból nézve mindig máshol 
vannak. A „máshol” felől előtünedező mellék
utcákról még nem szólhatunk, most az a feladatunk, 
hogy a kedves olvasónak, az ő türelmének poharát 
immáron az utolsó cseppig hörpintve, a pécsi 
Rákóczi útról tegyünk említést.

Az építészeti tárgy és az azt körülíró szöveg 
U .  egyáltalán nem egyértelmű és távolról sem 
tisztázott viszonyrendszerének ismeretében a két 
eltérő médium -  vagyis az építészet és az irodalom 
-  gyakran csak csikorogva, recsegve-ropogva csat
lakozik egymáshoz. Az irodalom, a képző
művészetekét jóval megelőző elméleti eszköztárával 
a háttérben nagyvonalúan kidolgozta a táj-, és 
városleírások rendszerét, melyek azután az úti
naplókban rendeződtek külön műfajba. Az elegan
cia, amely egy tér, vagy városi együttes kapcsán 
irodalmi eszközökkel elérhető, az nem a leírás pon
tosságának, hanem annak az illusztratív erőnek 
az eredménye, amely az irodalom sajátjaként az 
elmesélt történetet az adott leírással nem megsza

kítja, hanem az irodalmi időt lassítja le, olykor 
merevíti ki oly mértékben, ami már lehetővé teszi 
a környezet, vagy a tér rögzítését. Erre az utóbbira 
példa Márai Sándor: Egy polgár vallomásai első 
kötetének végén található leírás, amely fokozó dra
maturgiai eszközként az I. világháború kitörését, 
egészen pontosan a trónörökös meggyilkolását 
vezeti be. Az irodalmi leírásban szereplő tér, adott 
esetben utca „szövegszerű” megközelítése legtöbb
ször metaforákon és megszemélyesítésen keresztül 
történik. E megközelítés mentes az értelmezéstől, 
ugyanakkor véleményt hordoz, amely -  ha az akció 
szintjén nem is, de -  a dikcióban már feltétlenül 
kiderül.

A Rákóczi útnak, egykori határvonalon történő 
1 .  kialakítása folytán nincs eleje, nincs vége.
A központi magot érintő vonalvezetése és a forga
lomtechnikai okok folytán is a 6-os út városi leve
zetése, ebben a minőségében pedig négy szakaszra 
oszlik. Ez a szakaszolás független az építészeti 
karaktertől, sokkal inkább a környező városrészek 
közlekedési csatlakozását szolgálja. A Felsőmalom 
utcai tompaszögű kereszteződésben leválik a busz- 
forgalom, a Skála tömbjét határoló Irgalmasok 
utcájánál pedig a „többiek”. Az Európa tér és 
a Szabadság utca között már a „helyi erők” belső 
körforgalma dominál és hozza mindazon attribú
tumokat, melyek Kijevtől Gibraltárig az egész konti
nenst jellemzik. Fukszos vállalkozó Merd kis
buszban, kigyúrt, kopasz nepper ültetett „bömbi- 
jében”. Időnként egy mélynyomó lüktetése oldja 
európaivá a helyinek induló ízeket, így a hozzánk 
hasonlatos megrögzött városlakó is megkönnyeb
bülten sóhajt fel: végre vége a vidéknek.

A Szabadság utcától a kórház tömbjéig viszont már 
egy rendkívül intim kisvárosi léptékű, nyugodt és 
élhető környezet jön létre.

Egy kezdet és vég nélküli út néha apokalip
tikus, olykor túlfűtött részletképein túl vitathatat
lan, hogy Pécsett hiányzik a reprezentatív 
felvezetés, a városkapu motívum, ehhez csat
lakozva pedig a megérkezés élménye. A 6-os út 
két oldalán jelentkező tereket -  inkább 
ürességeket -  elhagyván, nagyon sokáig még 
csak utcaképről sem beszélhetünk. Hiányzik 
a gesztus, vagy urbanisztikai tett, amely a 
szavakon túl rögzíthetné, hogy eddig az 
országút, innen pedig városunk útja. Az általunk 
vizsgált szakasz első és rendkívül cinikus 
bevezetési pontja a McDrive, melyre a túloldalon 
kialakított elsivatagosodott, kőbuckákkal 
nehezített, gigantikus „parkoló" tercel. 
Hátterében a DDGÁZ historizáló posztmodern 
„izéjével”. A Zipernowszky középiskola markáns 
történeti tömbbel indíthatna, és a székesfe
hérvárihoz hasonlatos ikergimnázium képével 
lehetne reprezentatív városkapu, vagy legalábbis 
jele annak, hogy „igen, megérkeztünk”. 
Csakhogy vele szemben megint csak tér -  ugyan 
ápolt közpark -  van. Az első városi utcaszakaszt 
a tudományegyetem Állam- és Jogtudományi, 
valamint Közgazdaságtudományi kara és a vele 
szemben épített modernista lakóházsor alakítja. 
Ámde a Légszeszgyár utca sarkán a Rákóczi útra 
téglabütüvel, pécsiesen ellibbentett pillangó
tetővel érkező, helyi típusleleményként jelent
kező szocialista modernizmus könyörtelenül 
leveri a konzervatív urbanisztikai terminusokban 
fogalmazó gondolatokat. Az elbeszélésben 
választott, kissé pikírt szavaink ellenére sem 
szeretnénk a kedves olvasóban kételyeket 
támasztani: szívünknek egyébként igen kedves 
épületről szólunk. A lényeg viszont, hogy utána
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megint csak a semmi következik. Már amennyire 
az egykori mezővárosi beépítés reminiszcenciá
jaként jelentkező félnyereg-, és nyeregtetős, 
cseppet sem festőién amortizálódó földszintes -  
„ez-egykor-majdnem-parasztház-volt" -  épületek 
semminek tekinthetők. A Felsőmalom utcai 
kereszteződést túlélve, a Diego reklámfelületű 
bütü-borzalmon keresztülverekedvén, egy foghij 
mögött az ipari téglaépítészet eltévedt ready 
made-jére bukkanunk (játéknagyker). Kicsivel 
a Bercsényi'utca előtt újrakezdődik valami 
utcaféleség, amennyiben azt nem gépkocsik 
közlekedésére kialakított burkolt felületként, 
hanem térfallal rendelkező urbanisztikai 
elemként tekintjük. Négy telekhossz után az 
éppen felállt struktúra új fent szétesik, az illúzi
ókkal a Hal tér, a Skála gazdasági bejárata 
számol le végleg. Az Irgalmasok utcája után 
az Európa térrel ugyan kellemesen lazul fel az 
utcakép, csakhogy az igazgatási-jogi központ 
(volt Megyei Tanács) előtti üresség már újra 
megszünteti a térfalakat. Ennek a térnek a leg
nagyobb hibája, hogy használhatatlan. Gőgös és

láthatatlan egzisztenciális falak határolják, 
melyek sokkal inkább kötik a volt pártpropagan
da, most az igazságszolgáltatás arisztokratiku
san félreálló épületéhez, semmint a városhoz. A 
bíróság épületét és az egész együttes építészeti 
ízét nem kötelező szeretni, ám kérdéses, hogy az 
elidegenítő és embertelen híddal elemeit 
épületkomplexum mennyiben vállal közösséget 
azzal a társadalommal, melynek ügyes-bajos dol
gait rendezi, illetve azt milyen módon reprezen
tálja. Ebben az értelmezésben ez az élettelen 
együttes egy önmagától is elidegenedett dikta
túra kínosan hiteles önképe. Folytatva az utat: 
az Iparos ház után rendeződik a kép, a Rét utcai 
kereszteződés után pedig megkapjuk azt a nyu
godt hangulatot, melyet messziről jött emberként 
én legalább is Péccsel azonosítok. Valahonnan 
az egykori városfal is előkerül, csakhogy a Hotel 
Pátria illetve a kórház ritmusos épületeinek 
összképe merőben különbözik a korábbi szaka
szoktól, így karakterológiai értelemben le is sza
kad az út korábbi részéről. A Rákóczi útnak -  a 
melodramatikus hangnemet félretéve -  voltakép
pen tényleg nincs vége, mivel két oldalán felsza
kadozó középületekkel és egy tört, szabálytalan 
geometriájú kereszteződéssel „kapcsolódik” 
a történelmi belvároshoz.

Apollinaire az 1913-ban Párizsban kiadott Les 
2 .  Peintres Cubistes -  Kubista festők című 
művének egyik, az építészetet a kortárs szobrászat
tal összevető meglehetősen kritikai passzusában így 
fogalmaz: „A célszerűség, amit építészeink zöme 
mindenkor szem előtt tart, felelős azért, hogy az 
építészet a többi képzőművészeti ág mögött messze 
elmaradt. Az építészt, vagy a mérnököt magas célok 
hevítsék:... hogy az időnek és a repkénynek a 
legszebb romot készítse elő... és végül maradandó 
harmóniát komponáljon, a legerőteljesebbet, ame
lyet ember valaha is elképzelt.” A korszakfüggetlen

filippikán túl Apollinaire legfontosabb érdeme, hogy 
felismeri az idő szerepét a műalkotás létrejöttében, 
sőt a régiséghez társított értéken túl izgalmas 
szinkronszemlélettel ezt már stilisztikai 
megkötöttségek nélkül a korabeli kortárs építészetre 
is alkalmazza. E gondolat azért jelentős, mert Alois 
Riegl csak 1919-ben, tehát hat esztendővel a 
Kubista festők után jelenteti meg azt a tanulmányát, 
amelyben a művészettörténet-tudomány eszközeivel 
rögzítette a régiségérték fogalmát. A modern műem
lékkultusz alapját jelentő tézisek a jelenkori 
építészeti gyakorlatban a dekonstruktivizmus félre
értett és primitív vadhajtásaként emeli az időt ter
vezőtárssá. A természetes anyagi amortizációhoz 
esztétikai többletértéket rendel. Magyarán szép egy 
rozsdás fal, sőt idővel még szebb, a pergő, vagy 
megfeketedő vakolat pedig az épület rajzon nem 
megjeleníthető véletlenszerű dekorációs eleme.
A Rákóczi út leszámol ezzel a mítosszal. Bevezető 
szakaszán, az egyetemi karokkal szemközti, elfeke
tedett modernista térfal, vagy a Felsőmalom utca 
sarkán álló lepukkant épület nem az esztétikához, 
hanem a szegénységgel karöltött igénytelenséghez, 
tehát sokkal inkább a szociológiához kötött.

Az egyetemi épület mai színességével szem
ben egyébként különösen nyomasztó a 
szemközti, a múlt század 30-as éveinek végén 
emelt házsor. A fullasztó kontraszt nem csak az 
egyetemnek, hanem a bennünk élő prekoncep- 
ciózus képnek, a mediterrán kisváros elvárt 
színességének is szól. Első „utcaélménynek’’ 
egyenesen kiábrándító.

3 A Rákóczi út mentén elhelyezett jelenkori 
.  építészeti alkotások színe-java az illeszkedés 

es az így-úgy értelmezett makrokömyezeti tradíció 
szorításában vergődik. Ez a látlelet nemcsak 
Pécsett, de en bloc, a 80-as évek eleje óta ere
deztetett kortárs magyar építészetre jellemző. Az 
anamnézis pontossága a Rákóczi út, mint átfogó
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városrendezési gesztus nélküli egykori határvonal, 
speciális senkiföldje helyzetén alapul. A tradíció és 
az illeszkedés nem építészeti kifejezések, maxi
maként történő beállításuk tévút. Ezen fogalmak 
jelentése bizonytalan, ráadásul az alájuk rendelt 
definíció is hiányzik. Az tehát, hogy egy történeti 
kontinuum melyik elemét tekintjük folytatandónak, 
építészeti alkotások esetén pedig mely formai -  
esetleg intellektuális -  elemek azonosságát, vagy 
illesztését tartjuk fontosnak, az kor-, és divatfüggő. 
Ami a Rákóczi úton a jelenkori építészet címszava 
alatt történik, az leginkább a reflektív, illetve a 
definitív individualizmus kategóriáival közelíthető 
meg.

Ha nem így lenne, akkor az épületeknek vala
mennyire hasonlítani kellene egymásra.
Márpedig nem hasonlítanak. A Zsolnay gyár okán 
a kerámia alkalmazása kevés ahhoz, hogy 
egységes modus operandit hozzon létre. Tézisem 
szerint az építészetet alapvetően autonóm médi
umként kezelve az építészek saját és koruk 
ízlését tükröző épületeket készítenek és készítet
tek mindig is. Ez elválaszthatatlan az individualiz
mustól, ennélfogva az építészet művészetként 
történő percepcióját is feltételezi, melyben nem 
az a kérdés, hogy az adott tárgy művészeti 
alkotás-e avagy sem, hanem azt akként definiál

va, hogy jó, avagy rossz művészet-e. 
Feltételezésem szerint komoly kulturális hagyo
mányokkal, egyedi mikroklímával és történeti 
építészeti emlékekkel rendelkező befogható lép
tékű városok építészeti közéletére -  így például 
Szentendrére is -  ez általánosan jellemző. 
Csakhogy a környezet táplálta autonóm művész
személyiség, a belőle eredő individualizmus, 
illetve mindezek alapjaként jelentkező vizualizált 
történelem, illetve annak derivátuma, a tradíció, 
már ellentétes fogalmak. Az integer és ugyan
azon művészeti és történeti háttér által táplált 
autonóm individualizmus és a hagyomány 
könnyen kizárják egymást. A kettő egymásmellet- 
tiségét olyan alkotástechnikai trükk kívánja ren
dezni, mellyel az alkotó a történelem kitermelte 
formajegyekből saját ízlése és pantokrátori 
akarata folytán önkényesen választja ki azt, amit 
éppen követni, vagy alkalmazni kíván. így uralja 
íveivel a Zsolnay-szobornál a kevertstílű 
neoromán saroképület a környezetét. Az 
Iparosház idiotizmusnak tetsző öncélú íveit, a 
volt Fészek, most Matáv-pont vasbeton napellen
zőit, vagy a neoromán sarokház zöld zsolnays 
tűzfalszomszédjának gagyiba hajló zárterkélyeit. 
Az út végén a Pátria Hotel melletti OTP az egykori 
városfallal történő azonosulás jegyében fogal

mazza meg terméskő lábazatát, majd félelmetes 
intellektuális zavarról tanúságot téve hajlítja fel 
ugyanezt a burkolatot egy lapos tetős nyak
taghoz, csak azért hogy, a magasabb párkány
magasságú szomszédhoz csatlakozást elkenje. 
Ugyanez a helyzet a Régió Áruház és a Liszt 
Ferenc Iskola sarok-kettősével, ahol az iker
tornyok architektúrája jelentené a Bercsényi utca 
reprezentatív és megfogott nyitását. Hát hogy is 
mondjam: tudom én, hogy az európai kultúrtradí- 
ció az egyiránypontos perspektíva felfedezése 
óta a szimmetria szorításában vergődik.
Csakhogy ez a gesztus a háttérben épülő 
központ ismeretében túlzó. Ráadásul díszítgeté- 
seivel együtt végső soron a mértéktartó lyukar
chitektúrát a legostobább posztmodern histori- 
záló giccsébe hajtja. Ugyancsak ebben a passzus
ban vagyunk kénytelenek megemlékezni a pécsi 
kortárs építészet egy másik, a kardot lépéssel 
toldó kismagyar virtus jegyében rittyentett 
darabjáról. Igen, jól sejti kedves olvasóm, az 
Aqua üzletházra fordítottuk tekintetünket. Nos, 
erre a házra én nem találok szavakat. Pedig kere
sek. Tehát csak annyit jegyezzünk meg, hogy ez 
a ház tényleg az építészeti bunkóság förtelmes 
szépségű exempluma. Ezeken az épületeken 
megjelenik az individualizmus, ugyanakkor
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képtelenek a mintaképi előzmény normativi- 
tásától szabadulni, egymástól eltérő karakterük 
ellenére környezetük legmarkánsabb építészeti 
szerepére kacsintgatnak. Ez az attitűd a reflektív 
individualizmus, amely bátorság híján heterogén 
és elhibázott képviseletét adja egy intellektuális 
talapzat nélküli formának. A definitív individualiz
musnak ezzel szemben a személyes döntéseken 
alapuló személyes kreativitása következtében, a 
korszellemet megjelenítvén nincs szüksége arra, 
hogy önmagát környezetének elemein keresztül 
legitimálja. Az egységes korszellem tételezésén 
nyugvó definitív individualizmus példája az 
építészeti összképből messze kiemelkedő Európa 
téri OTP, bár a bűtökön megjelenő hasábok ked
veskedő lefedése Pécs török kori emlékei felé 
történő kacsintás. De egyenesen bokázós, idétlen 
az a gesztus, amivel a szalagablakos Matáv- 
épület kommunikálja a dóm közelségét. Nem 
pécsi olvasómnak mondom, hogy képzelje el 
a KFKI budai épületét, csak háromszintesben. 
Ennek sarkaira és közepére gondoljon sarok
tornyokat, afféle románkori harangtorony- 
féleségeket, csak kevésbé zömökeket. Azokon 
néhol idézzen álarcos-szimbólumos, kékes, figu- 
ratív -  de. semmiképpen sem absztrakt kerámia- 
betéteket. A tornyokra álmodjon sityakokat, azok 
tetejibe kis gömböcben végződő csibesárga 
csúcsocskákat. Az egészre pedig magostetőt de 
azért ne olyan magasat. Mindezt cserepelje be 
olyan mázason, ahogy a budai levéltáron is van. 
Csak kevéssé színesben, de legalább annyira 
mintásán.

.  A városi fejlődés természetes üteme 
Zi. megszünteti, illetve a városszerkezetbe inte
grálja azokat a természeti-geometriai vagy korfüggő 
ikonográfiái elemeket, amelyek kezdetben a városok 
képét, utcahálózatát meghatározták. Ez az integráció 
rendszerint egy nagyvonalú és rendkívül koncep
ciózus, időben pedig lehatárolt -  kis anakronizmus
sal -  városfejlesztési akció vagy lépéssor keretében 
zajlik le. A barokk Róma főútrendszere a zarándok- 
helyek összekötetését hivatott megoldani, ugyanott 
a Piazza Navona az ókori kocsiversenyek helyszínét 
integrálja koncepciózus városi térré, Pesten a 
Lipótváros kartéziánus utcahálózata a rosszemlékű 
Neugebaude tömbjét rögzíti, a Kiskörút és a bécsi 
ring a városfalak egykori helyére illeszkedik, az 
egykori dunai holtág a pesti Nagykörút nyomvona
lán él tovább. Hasonló, szintén korabeli városren
dezési bravúr, ahogy a szabálytalan utcavezetésű

pesti belváros az egykori városfel helyén a Váci 
utcának tengelyes értelmet adó Vörösmarty térrel 
csatlakozik a geometrizáló északi városnegyedhez.
E megoldások nem vesznek az idő feneketlen kútjá
ba, zsenialitásukat pontosan az adja, hogy rendsze
rint egykori határvonalból kötőelemmé lesznek, így 
olyan természetesen válnak a szerkezet részévé, 
hogy a határoló területek egyidejű szemlélete válik 
lehetővé. Pécsett a Rákóczi út az egykori fel helyén 
épülve viszont még mindig határvonal. A kiépítés 
alatt álló új és a régi belváros az út két oldalán 
nem hatolnak egymásba, nem utalnak egymásra, 
hanem elcsúsznak egymás mellett. Ez az út a 
speciális senki földje helyzetéhez vezet, ezért 
különösen élesen mutatkoznak az egyes házak 
kapcsán tett -  az előző pontban tárgyalt -  véglete
sen korfüggő tradíció-, és illeszkedéselméleti 
erőfeszítések.

E tézis igazolásául szolgálhat a mellékutcák 
közvetlen kapcsolatrendszere. Az egyetemi 
épület sarkához futó utcácskában a Park mozi 
íves faburkolatú reklámtáblája, a már említett 
foghíj mögött fellelt téglacsarnok, vagy a Hal tér 
kibontott foghíja mögötti házsor, és ugyanitt a 
Tímár utca sarkán épített Walder Gyula tégla pre- 
modernjét és a szegedi dómteret idéző épület.
A felsorolást számtalan példával lehetne folytat
ni. A Rákóczi út peremterületi státusát a Skála 
Áruház gazdasági feltöltése szentesíti. Tudatos 
építészeti döntés eredményeként került az utca 
szintjére a majdhogynem szabadtéri szemét- 
tároló. Ez a gesztusértékű tett folyamatosan 
alacsonyabb rendű, ténylegesen szégyellnivaló 
valamiként rögzíti a Rákóczi utat, és ettől az 
imázstól a felső szakaszon, a dzsámi történelmi 
erejének segítségével sikerül csak szabadulni. A 
kórház tömbjébe épített dzsámi, illetve városképi 
integrációja az egyenértékű entitások plurális 
egymásmeUettiségére példa. A korstílus és a 
helyi kultúra unalomig szajkózott olyan emléke, 
amely archetípusokkal operálván fel sem veti az 
illeszkedés, vagy alkalmazkodás kérdését. Nem 
véletlen, hogy az Európa tér fém ágasfás, íves 
tetejű organikus építészetre hajazó borzalma 
mellett, ugyan normatív Aldo Rossi mutánsként, 
de mégiscsak a nyugodt tetejű ház archetípusá
val végzett kísérlet eredményeként, a szeg
mensíves nyílászárók vidámparki cikije ellenére 
is időt álló darabként jött létre az „Új Centrum 
Áruház”.

Történeti építészeti példák illeszkedés
mentes, harmonikus egymásmellettiségének

elemzése kapcsán a kissé aluldefiniált 
korszellem, vagy korstílus tudatosságot mellőző 
rendező erejét szokás citálni. E tétel nagy vona
lakban igaz is, csakhogy nem veszi figyelembe, 
hogy éppen melyik korstílusról, és vajon hol is 
beszélünk. Az egész Rákóczi útra jellemző reflek
tív individualizmus -  igaz, történeti -  ellenpéldája 
a fal tövében felépített Borostyán Bútorház (volt 
Tűzoltó Laktanya), amely nem valamilyen 
korszellem explicit példája. Az egységes akarattal 
épített három egység tömegében és méretében 
is eltér, ám együttesként történő megjelenése a 
legújabb kori átalakítások ellenére is érződik.
A harmadik épülethez csatlakozó lakóház eltérő 
karaktere mellett is a téglakeretes együttes je l
legzetes darabját, a vakolt nyíláskeretekbe 
illesztett zárókő motívumot veszi át. A következő 
épület pedig már az íveket is elhagyván, csak a 
nyílásosztásra „figyel". Még bonyolultabbá válik 
a kép a városi léptékű csatlakozás esetén, mely 
illeszkedést a Rákóczi út -  átfogó vízió hiányában 
-  nem oldotta meg.

Jól hangzó és számtalan esetben indokolt 
S  • építészelméleti, vagy városelemzési közhely a 

városrész, település és az épület történelembe, vagy 
tradícióba ágyazott rétegzettségéről írni. Ez olyan, 
főleg műemléki környezetben igazolható kulturális 
vertikalitást feltételez, amely az egyes építési korok 
megkövült, megőrzött vagy sokszor ásatásokkal 
felfedezett rétegeit nem mint egymástól időben 
izolált és jól megkülönböztethető emlékeiként, 
hanem az épített környezetet is a természet 
részeként kezelve élő kontinuumként határozza 
meg. Ennek illusztratív képi feldolgozását adják 
azok a jól ismert piktogramok, melyek a mélyben 
húzódó földtörténeti ásványrétegeket, a közöttük
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fellelt neolitikus kultúra emlékeit, rajtuk a római 
vagy etruszk település fragmentumait, felette a 
tatárkori, azon a török dúlta falut, rajtuk a labanc 
település emlékeit, még azon egy huszárkaszárnya 
töredékeit, a konstruktum tetején pedig a 
világháborúban lebombázott bérház alapjaira húzott 
építészeti csodát ábrázolnak. A hagyomány és konti
nuitás létező építészeti elemekkel történő rögzítését 
és vizualizálását 1982-ben Berlinben Peter Eisenman 
amerikai építész egy önkényes raszter szerint beállí
tott és szabadon modulált kartéziánus rácsrendszer 
segítségével végezte el. Eisenmannál az egyes 
rétegeket megjelenítő, egymástól pár fokos szögben 
elforduló rácsok képe hamarosan divattá, ami 
viszont fontosabb: az újnak régibe történő beágyaz- 
hatóságának megkérdőjelezhetetlen bizonyítékaivá 
váltak. (Ugyanez, az építészetet röghöz kötő verti
kumként elfogadó attitűd az, ami a kortárs hazai 
téglaépítészetet táplálja, és biztosítja a tégla már- 
már mágikus toposzát.) A ház illusztrált, gyakran 
didaktikus vertikális beágyazottságához intellektuális 
izgalmat és pozitív ízlésítéleti jelzőt rendelünk, 
csakhogy ugyanezt a folyamatot horizontalitásában 
megjelenítő Rákóczi útról távolról sem mernénk azt 
állítani, hogy szép. A Rákóczi út ugyanis -  a korábbi 
analógiát folytatva -  horizontális történet, egy elfek
tetett vertikum. Ennek az a következménye, hogy 
esetleges történeti és vizuális hitelessége ellenére -  
mivel épületei hűen tükrözik saját korukat -  az 
egyes házak időbelisége didaktikusán nem ren
dezhető, az utcakép időben elnyújtott és fokozódó 
linearitása nem valósítható meg, így a horizontálisan 
kevert építéstörténeti puzzle elemei inkább 
idegesítők. A jelenlegi kulturális divat szerint 
értelmezett tradíció és kontinuitás csak akkor érték, 
ha vertikális, kártya módjára megkeverve és kiterítve 
illeszkedésért és utcaképért kiáltunk. Extrém

elméleti példával: egy jurta romjára üvegfödémmel 
épített bank: Pro Architectura-díj. Ugyanez a jurtánk 
mellett: blaszfémiát kiáltó lakossági kirohanás, szak
mai kiközösítés.

Tekintetünket a Rákóczi úton végigjáratván,
Pécsnek e kalandosan kanyarított útja kapcsán tett 
mesénk tanulságát abban látjuk, hogy az idő nem 
megszépít, hanem tönkretesz. Rendszerint romba 
dönt. Márpedig a romok csak a ködös Albion 
lankás tájain, dudaszó mellett szépek. Másfelől 
belátva és bizonyítottnak tekintve elmondanánk, 
hogy a tradíció és az illeszkedés építészeti maxi
maként hangoztatása bizony konceptuális kreativi
tástól mentes, reflektív és normakövető individualiz
must takar.

Epilógus

Egy kantiánus típusú ízlésítélet megalkotása rendkívül könnyű. Elintézhető a szép-nem szép, kissé személye
sebben a tetszik-nem tetszik kategóriáival, és tehető mindez úgy, hogy különösebben megindokolni sem 
kell, ennek megfelelően az állítással vitatkozni sem kell.

A művészettörténet-tudomány által kidolgozott kritikai és elemzési módszerek azonban előfeltételezik 
a művészet, mint olyan létezését. Ez viszont ellentétben áll az építészet jelenlegi társadalmi megítélésével. 
Illetve kínosan világít rá a hazai „művész”-építészség és mérnökség között vergődő státusának tarthatatlan 
helyzetére.

Lessing szavaival élve -  „ha ki mertem volna tenni a cégért, hogy kritikus vagyok” -  már egyetlen 
épületen végzett komolyabb elemzéshez is fogalmak oly mértékű dekonstrukciós-újraértelmező definíciójára 
lett volna szükség, amelyre jelenleg adott kereteink és talán az alkalom sem megfelelőek. Más kérdés, hogy 
amíg az egyes elméleti-esztétikai fogalmak kipucolása, építészeti alkalmazhatóságuk vizsgálata nem történik 
meg, addig a építészetkritika történeti-intellektuális érveit kantiánus ízlésítéletek fogják helyettesíteni. Mint az 
életben. Mint a Rákóczi úton.
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W. Shakespeare: Rómeó és Júlia
Pécsi Nemzeti Színház B A L O G H  R Ó B E R T
2003. március 26.

Éljen Mercutio!
Avagy hol, s miként kell a zene ütemére tapsolni

A világ egyik legismertebb tragédiájában öt napba 
belefér egy ifjú pár katasztrofális szerelme, a fellob- 
banástól a sírboltig tartó utat végig követhetjük.
A darab egyszerre komédia, tragédia, ráadásul 
dúskálunk a lírában. Él Veronában két család, 
melyet az öreg családfők kormányoznak középkori 
fogásokkal, és nem tudnak arról, mi történik 
körülöttük,- egyszerre nevetséges figurák, s egyszerre 
félelmetesek: kezükben a hatalom, sorsokról dön
tenek. A kamaszokat a szenvedély kormányozza: 
Rómeót és Júliát a testi-lelki szerelem, Tybalt-ot az 
erőszak, Mercutiót a krakélerség. A szerelem és 
a gyűlölet, s mindkét hevület megkérdőjelezése 
azonos fontossággal bír a pécsi előadásban, ez 
Balikó Tamás interpretációjában a Romeo és Júlia, 
azaz: aki opportunista közegben kamaszosan 
ösztöneit kiéli, pusztulásra ítélt. Balikó nem nyúlt 
durván a darabhoz, az új fordításra és a színészi 
játékra bízta az előadást.

Pilinyi Márta jelmezei a korhűségre törekedtek, 
megidézték a reneszánsz öltözéket, csak a zeneszer
kesztőként feltüntetett Weber Kristóf munkája értékel
hetetlen. Nem illik a korhűségre törekvés mellé a 
Dire Straits együttes zenéje, de a klasszikus zenei 
közhelyek sem. Balladisztikus rockzene a rene
szánszban, ráadásul egy Drakula-film hangkulisszái
ból idézni? Legvisszafogottabban is csak annyi 
írható az atmoszférateremtő zenei háttérről, hogy 
destruált minden egyéb színpadi hatást.

Dinamikusan, pörgősen indul a pécsi előadás, 
kardok pengnek, az utcafrontot ábrázoló díszlet 8-9 
ablaka kitárul, mindenhonnan szereplők bújnak elő. 
Később néha szavalásba kezdtek a színpadon,

Rómeó és Júlia (Köles Ferenc és Mészáros Sára)

szerencsére hamar kikeveredtek belőle. Az első rész 
dinamikája magával ragadó, de több alkalommal 
hegyeznem kellett a füleimet, alig tehetett érteni a 
színészeket a hetedik sorból. Az előadás Rómeója, 
Köles Ferenc az alternatív színjátszásból került 
kőszínházba, számára az ekkora szerep a tanulási 
folyamat része, képességeit a hirtelen feltörő 
ösztönök, indulatok hű ábrázolásában teljesíti ki. 
Mészáros Sára alakítja Capuleték lányát, Júliát, övé 
az idei év egyik legjobb alakítása a Pécsi Nemzeti 
Színházban, csak nem ebben az előadásban (ő 
Pirandello: Ártatlan Bűnök előadásának Bice-je, ren
dezte: Rázga Miklós) -  indulatai ebben az előadás
ban nem mindig elég júliásak, de a rendezés nem is 
a szerelmesekre tette a fő hangsúlyt. A szerelmesek 
produkciójából hiányzott a lelket átfűtő erotika. 
Kapunk egy kis lángot, parazsat. Az előadás vissza
fogott, elkendőző a szerelem s az erotika ábrá
zolásában. Ehelyett a rendező Mercutio szerepét 
tette a központba. Harsányi Attila alakítja 
Mercutiót, ő szakosodott Pécsett az őrült figurákra -  
az emlegetett Pirandello-darabban szintén őrültet 
alakít, akárcsak a POSZT versenyprogramjába is 
beválogatott Imposztorban. Harsányi visszafogottan 
játszik, mégis övé a színpad, s a főszerep (ez a 
közönség tapsából is kiderült). A többi színészt 
szinte észre sem lehet venni: Lesznyák Katalin 
beteges Lady Montague-ja láthatatlan, de Bukszár 
Márta Lady Capulet-je is csak ismétlődő, egyhangú 
kárálásával hívta fel magára a figyelmet. Meglepő,

hogy az operettszínpadról ismert Bukszár Márta 
kapta ezt a szerepet, nemcsak azért, mert Lady 
Montague életkora Shakespeare darabjában 28 év, 
hanem mert színészi eszköztára szegényes a szerep 
megformálásához. Júlia 14 éves, s férjhez akarják 
adni, az édesanya fiatal kora éppen arra szolgál, 
hogy megmutassa, ugyanezt a sorsot élte meg 
gyereklányként, ami a lányára is várna. Ugyanígy 
kérdéses Párizs fiatalsága is (Domonyai András), 
hiszen Párizs nem Júliának, hanem az apjának 
udvarol. Balikó rendezésében Párizs egykorú a 
Rómeoó-Tybalt-Mercutio triásszal, akik egészen 
másféle eszmények mentén döntenek sorsukról, az 
agresszív önimádat éppúgy vezérli őket, mint szerte
len önfeláldozás. Tybalt (OttlikÁdám) személyisége 
egysíkú az előadásban, csak a fortyogó gyűlölet lát
szik belőle, ahogy Harsányi Mercutiójából az eszte
len krakélerség. De amíg Ottliknak csak a gyűlölet 
megmutatása jutott, addig Harsányinak számtalan 
lehetősége akad színészi képességeit villóztatni, ha 
kell, mutogat (pl.: a kardjával önkielégítést, s egyéb 
ordenáréságokat mímel, akár több válfajban is), 
hangjával, mozgásával, s egyáltalán a színészi tech
nikák összes spektrumán egyformán jól játszik, az 
ő jelenléte dominál leginkább a színpadon. Ez az 
előadás az övé.

A díszlet (Horesnyi Balázs munkája) főleg 
kezdetben sokat tett hozzá a játékhoz, de az elő
adás előrehaladtával erőltetettnek tűnik a helyszín 
átértelmezése, unalmassá válik a változások kény
szerű sötétjei után alig-alig változó színpadkép, 
ráadásul minden alkalommal az előző jelenet belső 
építkezését szétzúzza az oda nem illő zene.

Az előadás két ellentétes részből áll. Az első 
rész dinamikája átsegít a döcögős részeken (a 
szerelem fellobbanásakor a táncesten a mulatság 
inkább halotti tor totyogó párokkal, mint vidám, 
élettel teli karnevál), míg a második rész vontatott, 
lassú, unalmas, ez negyedóra húzással elkerülhető 
lett volna.

Balikó Tamás visszafogottan nyúlt a darabhoz, 
szerencsésen választotta az új fordítást, s inkább 
komikus-kardos vérdrámát rendezett, mint roman
tikus vagy erotikus tragédiát. Az előadás kamaraje
lenetei összecsiszolódtak, de a tömegjelenetek szín
vonala a statisztéria civil mivolta miatt műkedvelő 
színköröket idéző. A háttérben mozgó, egy-két 
mondatos szerepet kapó kórustag (az előadásban 
zenészt alakít) egy Brecht-előadásban talán elidege
nítő effektusként működhetne, de itt, egy klasszikus 
előadásban érthetetlen, mit keres.

Az előadás végén elindul egy kis katarzishullám, 
mégiscsak vérlucskos a kriptalépcső, oda a happy 
end, csak nem tudni, célt érhet-e valaha. Mert a 
függöny lehulltakor megszólaló Dire Straits zene rit
musára tapsoló nézőtéri tömegben nem egészen 
tudtam, hol is vagyok. Színházban? Lagziban? 
Szuperbulin?

Rómeó és Júlia 
Tragédia 2 részben 
írta: William Shakespeare 
Fordította: Nádasdy Ádám 
Rendezte: Balikó Tamás
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Bertolucci: Az utolsó tangó Párizsban

PNSZ Kamaraszínháza Z Á B R Á D I  M A R I A N N
2003. március 28.

Az utolsó tangó esete Szikorával
Annyi középszerű van a minket körülvevő világban.
S még több középszerű van a színházi életben, ahol 
talán még feltűnőbb koncentráltsága miatt. 
Kényszerű, szűk keretek közé zárt középszerűség. 
Szikora János rendezőként, művészként egész élet
művével ez ellen lázad, s tesz kisebb-nagyobb 
erőfeszítéseket az ezzel ellenkező értékrend felmu
tatására.

A kilencvenes évek első felében a pécsi közön
ség kaphatott egy kis ízelítőt abból, hogy mit is 
gondol Szikora a középszerűséggel szembeni 
értékrendről. 1993-ban a Pécsi Nemzeti Színház 
Kamaraszínházának művészeti vezetőjeként, igaz, 
csak egy évadon keresztül -  és ez a kibontakozásra 
elégtelen idő -  alkalmat adott rendezőknek, 
művészeknek olyan előadások létrehozására, 
melyek minimális kötöttséggel, az akkori hazai 
legkorszerűbb technikai feltételek mellett teret 
engedtek az intellektuális és művészi szabadság 
szárnyalásának.

Xantus János, Kamondi Zoltán és maga 
Szikora rendezése is sok-sok pénzbe került, keveset 
hozott a konyhára, de kialakult -  már a kezde
tekkor! -  egy közönségréteg, akinek ezek az előadá
sok nem csupán-önmagukról, hanem a létezés egy 
szabadabb, invenciózusabb szintjéről szóltak. A 
kortárs francia Jean Dániel Magnen: Húsdarab című 
posztmodern darabja, vagy a bestseller-írónő Beth 
Henley: A szív bűnei című darabja a karosszéria- 
lakatos műkedvelő énekes ikerpár főszereplésével, 
vagy a kultusz övezte Tüzes angyal Bódy Gábor át
iratában mind-mind a létező, jól megcsinált, iparos 
színháznak kívánt hadat üzenni. A csata még 
csírájában, a pénzcsapok elzárásával fejeződött be.
A színháznak továbbra is profitot termelő, széles 
közönségigényt kielégítő előadásokat kellett pro
dukálnia. A szikorai próbálkozást nem gyermek- 
betegségeiből kigyógyítani, hanem gyökeresen 
kioperálni lett a végső konklúzió. Szikora aztán 
próbálkozott Szegeden színházvezetéssel, más vidé
ki és pesti színházakban egy-egy rendezéssel, 
egészen a nemzet színházának nyitó előadásáig.
Az ember tragédiája is nagy költségekkel, sok-sok 
emocionális és intellektuális invencióval készült, 
nem igazán törődve a befogadó közönség várható 
reakcióival. Ahogyan az öntörvényű művész él a 
világban, maga ellen híva a sorsot, megalkuvások 
nélkül. Az előadás fogadtatása ennek megfelelően, 
akár a pécsi érában, rendkívül hangos indulatokat 
váltott ki, ellenző, értetlen és szimpatizáns szakmai 
és nézői táborok alakultak körülötte.

De beszéltek róla. Indulatok, gondolkodásbeli 
különbözőségek feszültek egymásnak, s ezek min
den bizonnyal akkor is így lettek volna, ha a mű 
nem az amúgy agyon politizált légkörben és konkrét 
térben -  a Nemzeti Színházban esik meg.

Szikora eszesen fürkész, alkalmasint pedig 
könyörtelenül lecsap az elejteni kívánt vadra.

Ilyen vad most számára Balikó Tamás. Az utolsó 
tangó Párizsban című nagy-, és kétes hírű kultfilm 
forgatókönyvét ugyanis csak akkor érdemes színre 
vinni, ha adott az aktuális Brando-figura, testileg és 
lelkileg egyaránt. Réti virágszál pedig mindig terem, 
akinek fellelésére Szikomnak szintén jó orra van.
A legendás Bertolucci-filmben is inkább Marion 
Brando, mint Maria Schneider neve vált örökzölddé.

Talán mert a darab, a film és az élet is inkább róluk 
szól. Jellemző, hogy az aktuális magyar sajtó 
Verebes Linda teljesítményének elemzésénél is 
elsősorban meztelenségére fókuszál, amely magyar 
színpadokon igenis szokatlan, a filmipar hiába 
előzte meg hosszú-hosszú évtizedekkel a tabu- 
döngetésben.

Az utolsó tangó Párizsban éppen 31 éve kavarta 
fel az erkölcsös, katolikus világ gyomrát nyereségé
vel, a nyíltan vállalt szexualitás ábrázolásával, ami 
ráadásul agresszióval, s ha tetszik, nihilista 
világlátással volt megfűszerezve.

A hatvannyolcas nemzedék számára szin
tézisként funkcionáló film világa mitől lehet aktuális 
az egyébként szimplán szexista és agresszív, 
nihilista légkörű mindennapjainkban?

Ismerős-e a névtelenségéből csak túl későn 
feltárulkozó, korosodó Paul, vagy a sekétyes, elide
genedett hétköznapjaiból kitörni vágyó fiatal lány, 
Jeanne? Igen, s valószínű, hogy ha egy motel
szobában emígyen összetalálkoznának, újraforgat
ható jelenetek sorozatai állnának a művészet ren
delkezésére.

Persze a helyzet ennél itt, jóval bonyolultabb.
Az összeomlás határán álló férfiról megtudjuk, hogy 
néhány éve Amerikából érkezett Párizsba, egy 
véletlen találkozásból lett házassága az éppen most 
öngyilkosságot elkövetett feleségével, aki közben a 
gyengédséget kereste egy másik férfi társaságában. 
Rosa-val való megismerkedéséről szinte semmit 
nem tudunk meg, Jeanne-nal való találkozásáról 
azonban annál többet. A párhuzamosság 
egyértelmű. A végkifejlet előrevetíti a kezdődő kap
csolat egyetlen, lehetséges végét. A színpadon is 
egyértelműen elénk tárt féktelen szexuális vágy, 
a beteljesülés sokszor állatias, artikulálatlan 
módozatai minden bizonnyal a menekülés olthatat- 
lan vágyának artikulációi. Menekülés egy másik 
(nem létező) világba, de leginkább maguk elől.
Az öngyilkosságtól a gyilkosságba. Szépen felépí
tett, ugyanakkor elborzasztó perspektívát tár elénk 
Bertolucci.

Az 1972-ben botrányt kiváltó, majd betiltott film 
ellenzői azonban nem a benne rejlő igazi borzalmak 
ellen tiltakoztak, megragadtak a féktelen, buja 
szexualitás feletti berzenkedés szintjén. Szikora ren
dezésében vélhetően ezeket a mélyen rejlő indula
tokat kívánta artikulálni, a tétova feltételes mód 
azonban azt sugallja, kevés sikerrel. Színészei zavar

ban vannak, látszatra készek a feladatra, azonban 
nem sikerül elég mélyre ásni magukban, vagy 
eszköz híján nem sikerül mélységüket artikulálniuk.
A pécsi tangó ezért nem tud megrázó lenni. Pedig 
Szikora, a részletekre ügyelő rendező, itt is nagy 
hangsúlyt fektet a hússzínű díszletfalak és a szemé
lyiségről árulkodó jelmezek segítségével, a natura- 
lisztikus ábrázolásmóddal az egységes képi és gon
dolatvilág megteremtésére. Eszközei azonban nem 
elég eredetiek. Megjelenik a 9 és fél hét című film
ből elhíresült reluxa-fényben erotikus táncot lejtő 
Kim Basinger képe előttünk, amikor a motel
szobában vadul szeretkező meztelen pár szintén 
ebbe a fénybe van „beöltöztetve”.

Az utolsó tangó jelenet diszkógömb fénykockái 
is játszottak már itt-ott, egyedül talán a hihetetlenül 
ronda barna és gusztustalan formájú kanapéval tud 
a nézőben döbbenetét okozni.

A civil világ, a darab többi szereplője mobil.
Más itt, más Dunaújvárosban, s más a pesti 
előadásban. Ám mivel ők egy olyan marginális 
keretet képeznek a darabban, hogy még Jeanne 
vőlegénye sem tud egy icipici konkurenciát sem 
jelenteni a másik férfival szemben, ezért ezek a 
szálak, bár tisztességesen megcsinált szerepek, akár 
elhagyhatók is lehettek volna az előadásban.

Paul és Jeanne kapcsolatát láttatva semmilyen 
pozitív végkifejletet nem tudunk elképzelni, mint 
ahogy a rendezés is megerősít ebben. Hiába a 
hevesen artikulált lázadás a társadalmi konvenciók 
ellen, a szexualitásba menekvés, a maximális testi 
odaadás is kevés a kitöréshez, nincsenek értékel
hető pozitív minták, nincsen eszmény a jóra, csak 
az elvágyódás, a létező világ tagadása. Amikor ezt 
Jeanne felismeri, nem marad számára más választás, 
mint a gyilkosság, az IDEGEN EMBER meggyilkolása.

Mert Paul akárhogy is, de idegen marad Jeanne 
számára. Nem csupán azért, mert semmit nem árul 
el magáról, a múltjáról, s a lányt is számtalanszor 
megfenyegeti, ha megszegni készül ezt a játéksza
bályt, hanem azért is idegen számára, mert az a 
világ, amelyet alternatívaként kínál a szürke, közhe
lyes külső világgal szemben, amiből épp elme
nekülne, az legalább annyira idegen, mint ő maga.

Irta: Bemardo Bertolucci
Díszlet, jelmez: Ernán uelle Sachet
látsszák: Balikó Tamás, Verebes Linda, Vidákovics Szláven,
Sólyom Katalin, Németh János, Bődis Irén, Tadics Ágnes
Rendező: Szikora János
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W. Shakespeare: Hamlet

PNSZ Kamaraszínháza Z Á B R Á D I  M A R I A N N
2003. április 4.

A gonoszság napfényre jön, 
leplezze bár egy ország (.••?)

Shakespeare Hamlet című tragédiájáról nehéz 
közhelyek mellőzésével beszélni. Jelentős kutatók 
kísérelték meg az irodalom- és színháztudomány, de 
a pszichoanalízis eszközeivel egyaránt a drámában 
rejlő sok-sok szintet felfedni.

Az éppen most 400 év óta játszott darab így 
aztán érthető módon a színházi rendezők számára 
is óriási, de elkerülhetetlen kihívásul szolgált a 
különböző korokon keresztül.

Minden érának megvolt a maga Hamlet- 
problémája, mert minden korban „bűzlik valami 
Dániában”, mely romlott levegőjű kor mindig valami 
megújhodás után kiált, és persze soha nem kevés
bé, mint a darab születésének, a sokat vitatott 
reneszánsz kultúra kibontakozásának idején.

A legtöbbet azonban a XX. században játszot
ták, értelmezték, idézték Shakespeare remekét. A 
véres diktatúrák és háborúk korában számtalanszor 
fogta fel hívó jelként a művészet, hogy az a valami, 
a „Dániában bűzlik”, az leginkább róluk szól, s a 
dán királyfi/herceg dilemmái a létezés illetve nem 
létezés alapkérdését, az értelem válságát, a 
kizökkent idő okozta tehetetlenség rémületét 
visszhangozzák.

Megnyugtató válasz a kérdésekre persze sosem 
érkezett, az önkínzó kétség, hogy jobb-e élni, mint 
meghalni, muszáj-e gondolkodni egyáltalán az 
emberi létezés kérdésein, nem pusztán a hívő 
ember vitája az öngyilkossággal, hanem az egész 
emberiség jövőjének nyitott kérdése maradt.

A kérdés nyitott a XXI. század küszöbén 
ugyanúgy, mint a megelőző korokban. Hamlet 
alakját a legtöbb interpretációban történelmi dimen
zióba helyezte a színpad, az ő személyén keresztül 
próbálta burkoltan vagy akár leplezetlenül láttatni a 
társadalom bűnösségét, a zsarnoki hatalmak, dikta
túrák igazi arcát. Hamlet figurája ugyanakkor nem 
pusztán katalizátora korának, hiszen személyes 
tragédiájával, az individuum időtlen tragédiáit 
mutatja fel.

W. F. Trench angol Shakespeare-kutató 1913-ban 
így ír: „Hamletet még Shakespeare segítségével 
sem könnyű megérteni; lehet, hogy ez még 
Shakespeare-nek sem volt könnyű. Hiszen 
Hamletnek sem sikerült megértenie önmagát.
Bár a többieknél jobban tudott olvasni mások 
érzelmeiben és indulataiban, a sajátjait mégis 
képtelen volt kisilabizálni".

Itt a kérdés tehát, mit bogoz ki az örök rejtély
ből, melyik elintézetlen szálat emeli ki, milyen 
értelmezést kínál pécsi közönségének Hargitai Iván 
rendezése.

A Kamaraszínház mobil terében Huszti Edit 
díszlettervező labirintus rendszerébe helyezi az 
előadást, mely labirintus elsőre ronda, másodjára 
funkcióban, harmadszorra már nem is annyira 
zavaró. A szürke, csapzott, ázott macskaszőrre 
emlékeztető műszőrrel borított plexidobozok 
értelmét megfejteni nem sikerült, bár elég jó 
fényeket lehetett rajtuk néha megvillantani.

Fillár alkatilag nem egy született Hamlet, de iá  színész, 
képes szép, tragikus pillanatokat, csendeket teremteni...

arisztotelészi hármas egységével nincs is több gond. 
A díszlet redukciós elmélete mellett azonban fel
bukkan a ma nagyon is divatos háttérvetítés, ami itt 
a modem, Nádasdy Ádám fordította szöveg, a mini
malizált díszlet, az időtlen, kortalan jelmezek 
szövevényében erős kohéziót hoz létre. A vetített 
képek bár nem minden esetben értelmezhetőek, az 
esetek többségében azonban megerősítik a hallot
takat, színpadi történéseket, az esetek egy 
elenyésző hányadában pedig még kis humort is 
visznek a véres komolyságokba.

Hogy a pécsi előadás a Hamlet társadalmi 
drámai vonatát, vagy inkább a személyes, emberi 
tragédiát hivatott inkább kiemelni, arra talán meg
van a válasz, kizárásos alapon. Bár a szövegben 
sokat beszélnek országos gondokról, a 
nép/udvar/polgárok/emberek/tömegek -  költség- 
kímélés, helyhiány miatt -  nem jelennek meg.
A gonosz hatalmi jelenlét Claudius egyszemélyes 
terhe, ezért bátorkodom arra következtetni, hogy 
itt az individuum igazi lét, nem lét problémája kerül 
inkább boncasztalra.

Fillár István Hamlet-figurája törékeny, kicsit 
ideges, humort nemigen értő, nagy terhet cipelő ifjú, 
mindazonáltal egységes, jól megcsinált szerep. Fillár 
alkatilag nem egy született Hamlet, de jó színész, 
képes szép, tragikus pillanatokat, csendeket 
teremteni, az általa közvetített figurát megismerni, 
jellemezni azonban azok alapján, amit mutat

Ijesztőnek tűnt, hogy a színészeket gátolja mozgá
suk korlátozása a játékban, azonban rutinosan, 
észrevétlenül jártak-keltek a bonyodalmasnak tűnő 
térben, így az labirintus jellegét ezzel el is veszítette.

A jelmezek -  Kovalcsik Anikó munkája -  
időtlen eleganciája meghatározhatatlan korba 
helyezi viselőit, mely időtlenség a labirintus abszur
ditásával felerősödik, tehát a tér, idő, cselekmény

magából, egészében nagyon nehéz, szinte 
lehetetlen. Nem tudjuk pontosan, milyen ember is 
ez a Hamlet gyerek, így aztán nehéz őt szeretni, 
együtt érezni vele, pedig igyekezettel van a közön
ség színe-java.

Nagyon halovány szál, pedig jelen sorok 
szerzőjének is kedves Hamlet Ophéliával való kap
csolata. Ez persze egyáltalán nem Fillár hibája, 
Simon Andreáé is csupán annyiban, amennyiben 
kiderül, hogy a színésznő ennyire képes. Sokkal 
inkább a rendező hiánya érződik a szerelmi szál 
kibontásánál, miközben a főhős személyes 
tragédiájának szövegszerűen is nagy része van 
abban, hogy itt sem jöttek össze a dolgok.

Ahogy ő fogalmaz végső elkeseredésében:
„Csak rinyálok itt, mint a fürdős kurva”.

Hamlet Gertrudhoz való viszonya ebben az 
előadásban nem, vagy legalábbis nehezen 
értelmezhető a pszichoanalitikus közelítések mód
szerével, miszerint Hamlet Ödipusz- vagy Oresztész- 
komplexusával magyarázható bosszúvágya. Unger 
Pálma Gertrud-figurája inkább tehetetlen báb 
hitvese mellett, minthogy érzéki nő lenne, aki fia 
számára a hatalom mellett ödipuszilag is kívánatos 
lenne.

Partnere, N. Szabó Sándor Claudius szerepében 
sokkal inkább otthonosan mozog ebben a közeg-
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ben, bár elsősorban ő sem drámai színész. 
Általános hibája a rendezésnek, hogy a figurák 
halványak, nem bontakoznak ki előttünk karak
teres jellemek, akiket aztán nézőként szerethetünk, 
elvethetünk, vagy bármilyen viszonyulásunk 
legyen hozzájuk azon túl, hogy jelenetről jelenetre 
beazonosítjuk. N. Szabó Sándor alakítása talán 
kivétel ez alól. Fő gonoszként koherens, szépen 
építkezik az összeomlásos jelenetében, félmezte
lenül pedig már egészen megborzongat bennün
ket.

Másik problematikus pont a szerepösszevoná
soké. Gyanítom, hogy inkább spórolás, mint kon
cepció a sok összevonás, s talán az egyedüli 
Barkó Györgynek jön ez jól, mert a harmadik 
szerepében Sírásóként alakít legjobbat. Hamlet 
szellemeként gyűrött lenvászon öltönyében (agyon
feküdte a sírban?) sem nem ijesztő, sem nem 
sejtelmes, inkább csak olyan fura, hogy ott járkál, 
minden túlvilági effekt nélkül mondja a magáét, 
a leleplező nagy igazságot. Nehéz erre beindulni, 
mint ahogy Hamlet is eléggé tétovázik. Hisz is 
meg nem is, cselekszik is, de leginkább nem is.

Horatio -  Bajomi Nagy György -  nagyon 
kedves figurája lenne a drámának. Itt viszont 
olyan semmilyen szemlélődő figura, azt mondja 
barát, de nem cselekszik barátként. Igaz, ellen
ségesen sem. Ám nincs ezzel egyedül. Ottlik 
Ádám, Urbán Tibor, Széli Horváth Lajos, Tadics 
Ágnes, Stenczer Béla számtalan szerepükben 
amúgy rendesen eljátsszák a dolgukat, ám azért 
Stenczer jelenléte Poloniusként nem ártott volna, 
ha kicsivel nagyobb hangsúlyt kap.

Mindent egybe vetve a pécsi Hamlet-előadás- 
nak nagyon nagy erénye, hogy Nádasdy korszerű 
szövegéhez illő képi, tárgyi, vizuális és metakom- 
munikatív világ egységes, és ezáltal a középiskolá
soknak a kötelező érettségi-tananyag elsajátítá
sához óriási segítséget ad. ■

Dramaturg: Duró Győző 
Jelmez: Kovalcsik Anikó 
Díszlet: Huszti Edit 
Zene: Weber Kristóf 
Rendezte: Hargitai Iván
Szereplők: N. Szabó Sándor, Unger Pálma, Fillár István, Barkó 
György, Stenczer Béla, Széli Horváth Lajos, Simon Andrea, Ottlik 
Ádám, Bajomi Nagy György, Tadics Ágnes

Háber László, Urbán Tibor, N. Szabó Sándor, Unger Pálma,
' Széli Horváth Lajos, Fillár István

Expen'Dance Tánctársulat; Ezeregyév

Pécsi Nemzeti Színház 
2003. március 10.

Ezeregy csapás
A címben jelzett mennyiségű történelmi vihar hál’ istennek nem érte a magyarságot. Viszont a Pécsi Nemzeti 
Színházat csordultig megtöltő nézősereg legalább ennyi csapásnak lehetett tanúja. Mármint ha „csapás” alatt 
azt a néptáncos műszót értjük, mikor is a táncos meghatározott ritmusban tenyereivel különböző testrészeit 
-  főleg a lába szárát -  illeti hangkeltés céljából. Eme műveletet igencsak magas szinten értették az 
ExperiDance Tánctársulat tagjai, akik Ezeregyév című kétrészes táncestjüket mutatták be Pécsett a Tavaszi 
Fesztivál nyitó előadásaként.

Román Sándor társulatát a híre jócskán megelőzte. Jó pár éve már, hogy bizonyos Michael Flatley az ír 
sztepptánc motívumait és a Broadway látványvilágát sikerrel ötvözve hódító útra kelt show-műsorával, ami

vel világszerte ismertté tette az ír néptánc formailag 
ugyan szegényes, ám ritmikailag hihetetlenül variáció
dús sztepp-motivikáját. Román Sándor amerikai kint
létekor szembesült a ténnyel: ha az ír tánc ilyen tö
megeket vonz a színpad közelébe, akkor mi mindent 
lehetne elérni a jóval gazdagabb magyar folklór motí
vumvilágával! 2000 októberére állt össze a „csapat”, 
jól képzett néptáncosok csizma helyett vasalt talpú 
cipőt húztak, látványos jelmezek és csúcsminőségű 
világítástechnika is került, Román Sándor személyé
ben pedig koncepciózus koreográfus-rendező állt a 
lelkes fiatal társaság élére.
Ezeregy év hosszú idő. Az est műsorfüzete szerint 
azonban még ennél is többről van szó, messzebbről 
indulunk, onnan, hogy a Teremtő megteremté az első 
emberpárt és konfliktusba keveredik bizonyos Lucifer
rel. Megtudjuk, hogy „a jó és a rossz csatája a ma
gyar történelem nagy metszéspontjaiban csúcsosodik 
ki”, ezek a nagy pillanatok lesznek felvillantva az est 
folyamán. Azt nem tudjuk, hogy ha Madách nem írja 
meg véletlenül a Tragédiát, a mai est létrejöhetett vol
na-e egyáltalán, de ne kötözködjünk. Inkább köves
sük figyelemmel Ádám és Éva (Kovács Dénes és Pin
tér Ágota Lotti) harcát a körülöttük folytonosan vál

tozó világban. Ugyanis jön minden, szépen kronológiában. Nem tévedhetünk el az időutazás folyamán, mert 
a kiváló jelmezek (Debreczeni Ildikó) révén mindig tudjuk, hol járunk. Nem lenne ilyen könnyű a dolgunk, 
ha a táncnyelv alapján próbálnánk meg beazonosítani, hogy most éppen sámántáncot látunk-e, vagy Mátyás 
király reneszánsz udvarában vagyunk. Ugyanis a koreográfus által használt motívumvilág -  a végletekig foko
zott dinamikájú eleki-moldvai-román tapsos-csapásolós-dobbantós turmix -  mint egy sűrű ragasztóanyag, 
masszívan áthatja az egész előadást. Ettől a produkció ugyan egységes lesz, de megfosztja táncosait a sze
mélyre szabott táncos (!) karakterábrázolástól. Úgy hisszük, a magyar tánckincs nem csak az ír sztepptánc
nál gazdagabb, hanem Román Sándor választott táncnyelvénél is. Mert hogy egy-egy tánctípusunk sajátos 
előadói habitust igényel: a legényes könnyed, virtuóz, magamutogató előadásmódja nagyban különbözik 
például a verbunk súlyosabb, komorabb, befelé forduló karakterétől. Érzésünk szerint a táncszínpadon a 
szituációnak és a szereplőnek megfelelően megválasztott tánctípus szinte „megszólal”, erősíti a színpadi 
jelenlétet. Esetünkben viszont a honfoglaló magyarok ugyanúgy ropják, mint a kurucok, és a 48-as huszárok 
sem verbunkot járnak.

Persze ne legyünk túl szigorúak egy ilyen hatalmas időintervallumon átívelő dramaturgia esetében. In
kább csodáljuk meg a csapat félelmetes tánctudását és állóképességét. Lenyűgöző, ahogy időnként a lányok 
is helytállnak az ízületeket próbáló férficsapásolók özönében. Villámgyors átöltözések, „élő” arcok még a 
hátsó sorokban is, remek humorú jelenetek. Időnként a Teremtő is feltűnik Román Sándor személyében, aki 
bölcs derűvel (és virtuóz sétapálcájával) igazít egyet-egyet a cselekmény fordulatain, úgy is, mint az est te
remtője. Az ő jelenléte mintegy idézőjelbe teszi az egyes történelmi korok bemutatását, általa válik elfogad
hatóvá, hogy az idő gépezete néha kicsit meg-megbicsaklik, ilyenkor a táncosok összekacsintanak a nézővel, 
ilyenkor a középkori apácák is rappetnek egy vidámat, ilyenkor válik játékos sztepp-vetélkedővé a kurucok 
és labancok csatája. A humoros hatást nagyban segíti Rossa László kiváló zenéje, aki az eredeti magyar 
folklór és világzenei megoldások közé magától értetődő könnyedséggel csempészi be napjaink közhely-dalla
mait.

Lehet, hogy a „klasszikus” néptáncműsorokon edződött néző szemének szokatlan a színpadi látványele
mek -  és a füst -  ilyen bőséges áradása, de be kell látnunk, hogy napjainkban a Román Sándor által létre
hozott „euro-konform” show-műsor több külföldit tud a magyar folklór közelébe csalogatni, mint hagyomány- 
őrző együtteseink. Csak nehogy úgy járjunk a külföldiekkel, mint az egyszeri hazánkfia Athénban: az utcán 
lépten-nyomon árusított görög vázák kíváncsivá tették, hogy milyen is lehet egy valódi. De nagyon megbán
ta, hogy drága belépőt váltott a múzeumba, mert a sarkon árusított vázák sokkal szebbek voltak! ■
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Nemrég jelent m eg a Népszabadságban 

e gy  összeállítás a magyar egyetemi színját

szá sró l A  legtöbb figyelmet egy pécsi tár
sulat kapta, aki már évek óta jelen van a 
felsőoktatás színházi életében, nem is akár

hogy. Díjakat szereznek itthon és külföldön, 

bemutatóiknak nem csupán a barátok és 

rokonok, de a szakm a véleményformáló kö

reiben is visszhangja van. A  társulat válto

zik ugyan, sokan kerültek át profi színházak 

társulataiba, de a színház vezetői m indig 

képesek megújítani a csapatot Egyetlen 

vágyuk  hosszú évek albérletezése után tel

jesült februárban új játszóhelyén tartotta 
m eg a Lóvátett lovagok bemutatóját a Ja- 

nus Egyetemi Színház.

G Y Ő R F F Y  T O L T Á N

fontos, amit csinálunk és egy-egy előadás után 
éjszaka egyszerűen nem tudunk aludni, annyira 
felpörög az agy és a szív.

A társulat 2000-2002 között a Pécsi Nemzeti 
Színházban dolgozott, itt mutatta be előadásait. 
De ez idő alatt is keresték a megoldást, hogy 
találjanak egy másik, saját játszóhelyet. 
Felmerült a Liszt hangversenyterem próbater
mének átalakítása, de annak rekonstrukciója túl 
sok forrást igényelt. Amikor megint majdnem a 
csüggedés korszaka látszott beköszönteni, 
sikerült egy újabb variációt kiötleni. A Szántó 
Kovács János utcai egyetemi épületegyüttes 
árkádja egy részének beépítésével pár hónap

A Janus Egyetemi Színház, népszerűbb nevén 
a JESZ, hét éve, 1996-ban alakult meg. A társaság 
már akkor is két színházcsináló köré épült fel. 
Mikuli János és Tóth András Ernő 1997 őszén érte 
el, hogy az akkori Janus Pannonius 
Tudományegyetem vezetése játékteret adott 
a formálódó csapatnak. A Pécsi Egyetemi Klub 
alagsorában 1997. november 11-én nyílt meg 
a színház, amely néhány év alatt sok nagyszerű 
előadást tudhatott maga mögött, kialakult a 
törzsközönsége, majd kényszerűségből bezárt. 
2000 tavaszán ugyanis a JESZ színháztermének 
födémje megrepedt, alkalmatlanná vált a szín
házi munka befogadására.

-  Soha nem gondoltatok arTa, hogy elég volt, nem 
harcolunk tovább?

Mikuli János: Számtalan helyzet volt már 
ez alatt a hét év alatt, amikor 
eljátszottunk a feladás gondo
latával. Aztán másnap csináltuk 
tovább a dolgunkat. Úgy vélem: 
kell ehhez egyfajta „jóindulatú 
megszállottság”. Amikor tudjuk, 
hogy van egy társulat, aki 
várja a bemutatót, van közön
ség, aki várja a premiert és ter
mészetesen vagyunk mi, akik 
szintúgy -  akkor nem lehet csak 
úgy feladni. Ha adódnak is ilyen 
helyzetek -  és nem szűkölköd

tünk az ilyenekben sajnos - ,  akkor nem engedünk 
a sodrásnak és eddig szerencsére mindig sikerült 
valamilyen jó megoldást találni.

Tóth András Ernő: Harcolni jó. Ennyi a
rövid válasz, de persze elmond
hatom hosszabban is. Én vala
mikor az egyetemi éveim alatt 
keveredtem az Anna utcába, a 
Hegedűs a háztetőn volt az 
első színházi produkció, amely
ben részt vettem. Akkor egy jó 
társaság járt oda, akik hittek 
a struktúrán kívüliségben, hogy 
az ilyen színházcsinálás egy élet
forma, egy magatartás, és kell a 
küzdelem, hogy létrehozhassuk 
az előadást. Mi most is meg- 

küzdünk minden egyes előadásért, mert nem 
könnyű megteremteni a feltételeket, de számomra 
annál nagyobb öröm látni a színészeink arcát a 
bemutató végén, amikor a meghajlás ideje jön el.
Ez engem rendkívül feltölt energiával, életkedvvel, 
ilyenkor mindig azt hiszem el, hogy tényleg nagyon

Felpörög az
alatt készült el és 2003. február 27-én ünnepé
lyes keretek közt nyílhatott meg a Janus Egyetemi 
Színház -  az immár tényleges, nem csupán társu
lattal, de játszóhellyel is büszkélkedhető színház. 
A Lóvátett lovagokban immár egy felfrissített tár
sulat is bemutatkozhatott, hiszen együtt játszott 
itt olyan, aki szinte végigkísérte a JESZ hét évét 
és olyan is, aki először lépett színpadra. Ennek 
ellenére egy majdnem összeforrt előadást látha
tott a közönség, amelynek fiatalos lendülete csak 
néha-néha bicsaklott meg.

1998. Parti Nagy Lajos: Ibusár (Nagy Lilian és Tóth András Ernő)

j998. Cocteau: Az Eiffel-torony násznépe
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és azok is, akik egy profi társulatnál folytatják.

agy és a szív
-  Nem féltek attól, hogy folyamatosan cserélődik 
a társulat, nehéz hosszabb időre előre tervezni?

Mikuli János: Amit mi hét éve csinálunk, 
nyugodtan mondhatjuk: modellértékű az amatőr 
színjátszás viszonyai között. Általában egy kariz
matikus vezető, színész vagy rendező köré épül ki 
egy csapat, aki öt-hat év alatt kipukkan. Mi ezt 
próbáljuk elkerülni. Van egy állandó mag, amely 
be tudja avatni az újonnan érkezőket a színház 
törvényszerűségeibe. Ugyanakkor időnként bedo
bunk új embereket a mély vízbe, a csapat viszont 
kisegíti abban, hogy a szerepet a saját személyi
ségére formálhassa. A Lóvátett lovagokban például 
negyvenesek és tizenévesek játszottak együtt, ahol 
mindenkit olyan helyzetbe hoztunk, amit meg tudott

oldani. Más a módszer, mint egy nagyszínházban, 
hiszen itt nem a rendelkezés, hanem a töltekezés 
a fontosabb, helyzetbe hozni a színészt, lehetőséget 
adni neki, hogy a megszólalása hiteles legyen.

Tóth András Ernő: Mi általában azt 
próbáljuk meg elérni, hogy egy-egy bemutatónk 
a közösségi munkát mutassa meg, a csapat egésze 
legyen jó, ne tűnjön ki senki -  se le, se föl. Ez néha 
talán sikerül is, hiszen éppen a közösségi munkát 
tüntették ki több színjátszó fesztiválon is. Egy 
egyetemi társulatnál természetes a cserélődés, de 
nagyon örülünk neki, hogy ha el is mennek, 
ugyanolyan természetes, hogy időnként visszatérnek 
hozzánk. Azok is, akik megtalálják a civil életüket és 
már nem a színház az életük, csak annak a része,

A Lóvátett lovagokat nézve a szerzőnek mindig 
egy jó néhány évvel ezelőtti, szintén egyetemi 
színpados Lóvátett lovagok jut eszébe. Akkor 
még az Anna utcai teátrumban játszott a csapat, 
és természetesen más volt, de ha jól emlékszem, 
abban is játszott már például Rajnai Attila. 
Felbukkannak ebben az előadásban ismerősebb 
arcok, de sokkal izgalmasabb volt megfigyelni az 
új arcokat. Jelenlétük nem osztja meg az össze- 
szokottabb „öregek” játékát, talán egy kicsit, és 
szerencsére csak ritkán válik darabossá, vagy 
csak kevésszer kerülnek előtérbe a túl harsány 
színészi és rendezői megoldások. A fiatalok 
olykor hangosabb bolondozása, olykor visszafo
gottabb helykeresése mellett kellemes színházi 
pillanat Mikuli János epizódja a hírnök 
szerepében.

-  Eddig általában Andrást láthattuk János rendezé
seiben. Most megfordult a kocka. Ugyanakkor kívül
ről úgy látszik, hogy ti ketten kétfajta stílust is 
képviseltek egy társulaton belül.

Tóth András Ernő: Én egy tízessel fiata
labb vagyok, közelebb az egyetemistákhoz. Emellett 
természetesen vannak személyiségbeli, habitusbeli 
különbözőségek. Máshogy választunk darabot, 
mások a munkamódszereink. János átgondoltabb, 
többet dilemmázik egy-egy probléma megoldásán, 
sokkal többet munkálkodnak a 2-3 szereplős 
jelenetek elmélyítésén, ahol el lehet szöszörészni az 
emberek közötti viszonyokon. Én vastagabb 
ecsetvonásokkal festek meg egy előadást, nálam 
sokan jönnek-mennek a színen, és mindig azt 
szeretném, hogy még többen legyenek.

Mikuli János: Habitusban tényleg nagyon 
különbözünk, de a színházvezetésben kiegészítjük 
egymást. Én nyugodtabb alkat vagyok, András 
nagyobb vehemenciával mondja ki azt, ahova én 
talán nem jutnék el. Egy-egy előadást, ha közösen 
megnézünk, nemigazán vannak nagyobb viták 
közöttünk annak értékelésében. Ez a munkában is 
megjelenik, hiszen természetes, hogy bemegyünk 
egymás próbáira, elmondjuk a gondolatainkat. 
Meghallgatjuk, és komolyan vesszük egymást, tatán 
épp a különbözőség miatt.

Tóth András Ernő: A Lóvátett lovagok 
próbafolyamata is jó példa erre. Egy idő után annyi
ra jól éreztük magunkat, hogy talán egy picit har
sányabb lett a kelleténél, amikor János megnézte, 
és utána elmondta, hogy figyelj, ez nem az, amiről 
meséltél, amit szerettél volna. És akkor elgondol
kodtunk és kezdtünk visszavenni a túlzásokból.

A Janus Egyetemi Színház februárban vehette 
birtokba új színháztermét, amelyet most élettel 
igyekszik megtölteni. A próbatáblán alig van üres 
hely. Felolvasó színházi próbák, az új bemutató 
előkészületei, este előadás, utána még egy kis 
tréning a színház szakosoknak. Lehet vitatkozni a 
JESZ-ről. Hogy miért ennyi bemutatót tart és miért 
azokat, lehet vitatkozni művészi teljesítmények
ről, szereposztásról. Tegyük is meg gyakrabban, 
ha segítő szándékkal tesszük, némi kis aggódás
sal a felsőoktatási színjátszás egyre fogyatkozó 
világa iránt. De egyet ne feledjünk el: ez a csapat 
ma Magyarország egyetlen olyan egyetemi társu
lata, aki rendszeresen próbál és játszik, aki itthon 
és külföldön egyaránt sikeres, akinek közönsége 
van. Ez egy egyetemi színház, amely már rég 
kiérdemelte ezt a most megkapott 94 
négyzetmétert. ■

2003. Shakespeare: Lóvá tett lovagok 
(Várnagy Kinga, Szabados Tímea, Horváth Krisztina)

2003. Weöres: Hétfejű fenevad
(Rajnai Attila, Inhof László, Vidéki Péter és Tóth András írná)

2003/2 echo 29



F E K E T É N - F E H E R E N

Képzőművészet, fotó, zene, 
építőművészet

Szemle

motívumok: vaginára helyezett csillag, a belső nemi 
szervek, a testen kívül ábrázolt méh és petefészek, 
a köldökzsinórral anyjához kötődő magzat, a kifelé 
fordult légutak, vagy éppen az önmagukban is kife
jező erővel bíró testrészek mint a száj, az arc, a 
pénisz. Szubjektív létélményeiből Edita egy olyan 
historizáló stílust teremt, amelynek szürreális 
atmoszféráját akadémikus eszközökkel igyekszik 
oldani; olyan, ma már klasszikusnak számító stílus
elemeket épít rajzaiba (és még jellemzőbben fest
ményeibe), melyek konkrét utalásokat tartalmaznak 
például és leginkább a reduktív festészet irányába.
A gyakran indexikusan elhelyezett, szimbolikus töl
tetű karakterek (kéz- és testtartások, arckifejezések, 
szent szűz motívum, mandorla stb.) referencia
tartománya egyértelműen egy ortodox ikonológiai- 
kultúrtörténeti tradícióra vonatkozik. Vonalas, 
sík-szerű technikai megoldásainak, zárt formáinak 
redukáltsága, minimalizmusa a festői hagyományok 
dekonstruktív lecsupaszításaként értelmezhető.
Az ezekből származó impulzusokat azonban rendre 
megtörik az alkotó tudatos, neoavantgárd gesztusai, 
amelyek egy szubjektív-historikus elemekből 
felépített, egyedi jel- és jelentésrendszer létre
hozására irányulnak. Mindebből a művész egy belső 
feszültségekkel telített képi világot teremt, melynek 
rezonanciája a szubjektiven átélt napi kataklizmák 
és önfetszámolások szemantikájából keletkezik.
A belső morális értékrend szinte teljességgel 
feloldódik a külső világ értékválságában, relativiz
musában; ez olyan mélyreható konfliktusként van 
jelen, amelyben az alkotói állásfoglalás csak a külső 
erőknek kiszolgáltatott individuum pillanatnyi belső 
állapotának rögzítésére, exponálására szorítkozhat.
A belső világ rögzítése az alkotó puszta létének 
megerősítését, egzisztenciájának legitimitását, 
ontológiai státusának igazolását szolgálja.
A képekbe zárt érzelmek és a gesztusszerűen meg
nyilvánuló érzések elementaritása éppen e kis 
részigazságok egymásra rétegződéséből nyeri 
energiáit. Az egyes képek minimáltörténetei majd
hogynem képregényként is olvashatóak, azonban 
ezek idődimenziója nem követi a bevált lineáris 
olvasási módot, mivel itt „egy” időpillanattal, „egy” 
lelki állapottal és ezeken keresztül a világ külön
böző olvasataival állunk szemben. Edita képei tehát 
sokkal inkább egy mozaikszerűen összeálló 
pszichikai világkép megjelenítői, ezzel együtt egy 
önálló, esztétikai formanyelv dokumentumai és egy 
szubjektív nyelvi-vizuális modell megteremtésének 
kísérletei.

Dobovitzki Attila

Edita Kadiric Kis tanulmányok 
a melegvértíségről c  kiállításáról

Edita Kadirid 17 évesen, korengedménnyel nyert 
felvételt az Újvidéki Művészeti Akadémiára, ahol 
festőművész diplomát, majd a Belgrádi Művészeti 
Akadémián magisztrátusi fokozatot szerzett. Munkáit 
Európa-szerte jegyzik, s amelyek több magán- és 
közgyűjteményt gazdagítanak. Pécsett évek óta, 
rendszeresen megfordul a Közelítés Művészeti 
Egyesület vendégeként.

A fiatal (26), szerb művésznő itt látható grafikái 
egy szélesebb ouvre részei, valójában festményei

nek -  önálló értékkel bíró -  vázlatai, tanulmányai.
A hol csak stilizált, hol meglepően kimunkált rész
letekbe hajló, mély gondolatvilág elképesztően 
expresszív, néhol már-már nyomasztóan ható 
motívumokkal terhelt. A merített papírokra készült, 
a monochromra pasztellszerű színrétegeket építő 
rajzokat át meg átszövi a testiség és a nemiség 
gyermeki, mondhatni naiv felfedezésének gondolata, 
azonban ezzel egy félelemmel átjárt, a szorongás 
élményét magába záró képi világ formájában szem
besülünk. Viszonylag könnyen lehet párhuzamot 
vonni a kulturális-társadalmi környezet, a jugoszláv 
háború, a kollektív mítoszok összeomlása, a fiatal 
művésznő erre az időszakra eső testi-szellemi érése, 
valamint Edita önnön lelki mélyrétegeit feltáró 
alkotói alapállása közé. Egy így körvonalazódó kon
textusban más értelmet nyernek a sematizált, több
nyire fekete-fehér figurális ábrázolások, melyek 
szinte kizárólag csupasz gyerekek, és az azoknak 
egyes részleteit vörössel, pirossal kiemelő

április 6.
Közelítés Galéria 
2003. március 11. -
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Pécs, Ferences templom 
2003. március 13.

25 éves a
Budapesti Tomkins Énekegyüttes

2003. március 13-án a Ferences templomban hall
hatta a pécsi zeneszerető közönség a Budapesti 
Tomkins Énekegyüttest. A Tavaszi Fesztivál 
keretében megrendezett jubileumi koncerten széles 
repertoárjukból adtak ízelítőt.

A Budapesti Tomkins Énekegyüttes 1978-ban 
alakult Dobra János vezetésével. Azóta Európa szá
mos országában, valamint Japánban és Indiában is 
koncerteztek. Repertoárjukon megtaláljuk a 
reneszánsz zeneszerzők táncdalait, madrigáljait, 
motettáit, miséit, Purcell, Carissimi oratorikus 
műveit, operáit, Bach kantátáit és motettáit, Haydn, 
Mozart és a német romantika valamennyi jelentős 
mesterének énekes kamaradarabjait, valamint a XX. 
századi ilyen kis létszámú együttessel megszólal
tatható, illetve az együttes számára komponált 
kortárs műveket is.

Nagy várakozással készültem a koncertre, mivel 
élőben még sohasem hallottam az együttest. 
Sokfelől, sok jót hallottam róluk, szakmai körökből 
is, felvételről pedig magam is meggyőződhettem jó 
hírük megalapozottságáról. A 25 év repertoárjából 
ízléssel kiválogatott, a szokásos történeti szálra 
felfűzött műsor, és benne a még ma is (főleg 
Pécsett) unikumnak számító Rahmanyinov-darabok, 
a Ferences templom kiváló akusztikája tovább 
fokozhatták a reményt, hogy hallhatunk egy szép 
koncertet.

Ezekkel az előzményekkel ültem be a majdnem 
zsúfolásig megtelt, kissé hűvös templomba.

Dobra János művészeti vezető bevezetőjéből 
megtudtuk, hogy erre a koncertre kibővített 
együttessel jöttek, a jubileumi koncertsorozatra 
meghívást kaptak az alapító és oszlopos tagok 
közül jó néhányan. A koncert nyitányaként A. 
Scarlatti: Exultate Deo című művét hallhattuk, amely 
kiváló indítást, alapozást tud adni egy hang
versenynek. Sajnos a hangzás nem adta vissza a 
mű kitörő ujjongását. Talán a nagy várakozás okoz
ta hirtelen csalódottságomat, de nem győzött meg 
az együttes, hogy éppen dicsőítik az Urat.

A kisegyüttesek sajátossága, hogy gyakran 
problémát okoz a nagy hangerő, az átütő éneklés 
megvalósítása. Legtöbbször ezt a létszámra fogják, 
de sokszor tapasztalhatjuk, hogy a két dolog nem 
függ össze feltétlenül: egy négytagú énekegyüttes is 
tud „nagyot énekelni”. A hallgatóságban az élő kon
certeken meghatározó a látvány, az akusztika és a 
hallható hangok keverékének egyensúlya, illetve az 
ettől való kisebb-nagyobb eltérés. Egy 15-20 fős 
együttestől nem várja el a közönség, hogy 60 tagú 
Wagner-kórushangzása legyen. A jó akusztikában 
(mely az adott koncerten rendelkezésre állt) a 
megfelelő vizuális hatásokkal párosulva maximális 
hatást lehet elérni kis létszámmal is. A vizuális hatá
soknál elsősorban nem a karnagyi mutatványokra 
gondolok, sokkal inkább az énekesek átéltségének 
megjelenésére, illetve annak a közönség felé való 
közvetítésére. E nélkül is lehet jó hatást elérni, jó 
példa erre a más népek népzenéjében gyakran elő
forduló, kifejezetten egymás felé, egy kis körben 
befelé forduló énekesek együtt éneklése, ahol a 
kialakuló hangélmény mindent pótol, de az európai 
kórusmuzsika nem ezt az irányvonalat követi. 
Egyszóval az összkép, a hang és a látvány nem 
tudott meggyőzni, és ez az érzet megmaradt a 
következő műveknél is. Lassus és Tomkins 
műveiben is, csakúgy mint az első műben valami 
hiányzott a jó koncerthez. Elmondható, hogy 
legtöbbször tiszta intonálást hallhattunk, de a 
szólam- és dallamvezetésben, a művek 
felépítésében voltak hiányosságok, és legfőképp a 
darabok érzelmi töltése hiányzott számomra. Volt 
szerencsém énekelni Tomkins: When Dávid heard 
című művét, melybe akkor első hallásra belesze
rettem, így ezt különös odafigyeléssel hallgattam.
A mű a fia elvesztését sirató ember fajdalmát, az 
Istenhez szóló könyörgését festi le. Tomkins 
gyönyörű harmóniái, a dallamvezetések mind-mind 
a magatehetetlen fájdalomról, a könyörgésről szól
nak, melyeket nem hallhattunk vissza az előadás
ban.

J. S. Bach Choralgesange-je már sokkal meg
győzőbb volt, látszott az együttesen, hogy biztosan 
magáénak tudja a művet és szeretik is énekelni. 
Mendelssohn: Motette-jével sajnos tovább erősödött 
bennem az örök ellentét a romantikus kórusmuzsika 
és a kisegyüttesek között. Többször, több helyen 
bebizonyosodott, hogy a romantikus kórus/kama- 
raének-irodalom darabjait kétféleképpen lehet meg
nyugtató módon előadni: szólisták, szólóképességű

kórustagok kamaraénekként szólaltatják meg 
azokat, vagy profi nagykórus adja elő tökéletes 
kivitelben. A kisegyüttesek a két szék közt a pad 
alá esnek ezekkel a darabokkal, mert a romantikára 
oly jellemző nagy erejű, sodró előadásmódot ritkán 
tudják produkálni, ugyanakkor a szolisztikus 
előadásmódban rejlő egyéniség megjelenését sem 
tudják már megvalósítani.

Sajnos ezen a koncerten nem hallhattunk 
magyar szerzőtől művet -  melyeket egyébkén 
gyakran adnak elő - ,  mivel a kisegyüttesek 
rémeként emlegetett sorozatos megbetegedések 
miatt nem tudták vállalni Ligeti György Lux aeterna 
cím darabjának előadását.

Rahmanyinov két művéből hallhattunk rész
leteket a műsor második részében, mely a legna
gyobb várakozást keltette bennem. Az együttes 
különleges érdeklődési területe a liturgikus zene, 
különös tekintettel Rahmanyinov kóruszenéjére, 
amelyet -  mint sok egyebet -  Tomkinsék mutattak 
be először Magyarországon. A polifon zenén 
nevelkedett együttes különleges feladatra vállalko
zott 1987-ben, amikor Magyarországon először 
bemutatta Rahmanyinov Vesperását. Ezt követte 
a szerző liturgiája, az Aranyszájú Szent János, és 
megismerkedtek más jelentős orosz zeneszerzők 
egyházi darabjaival is.

Ennek a kutatásnak és sok-sok munkának 
az eredményét hallgathattuk, a Vesperásból és a 
Liturgiából idézett részletek elvittek minket az 
ortodox templomok világába. A nagyszerű művek 
előadásában két kitűnő férfiszólistát hallhattunk.
A basszista érces hangját bármelyik görögkeleti egy
házi kórus megirigyelheti, a tenorista fáradhatatlan 
előéneklései a pópák hangját idézte. Ismét az 
összképpel (hanggal) volt a baj, az együttes nem 
tudta maradéktalanul megvalósítani a kitűzött célt, 
sok helyen voltak kisebb-nagyobb hibák, néhol már 
az intonációval is voltak gondok.

Visszatérve a vizuális hatásokra: Dobra János 
dirigálására kezdtem jobban odafigyelni ezekben a 
művekben. Úgy láttam, hogy a vezető nem segíti, 
nem irányítja kellőképpen a kórust, a hangszerét, és 
ez utólag visszagondolva a többi műben is igaz 
volt. Talán ez is befolyásolta a többször előforduló 
ritmikai elcsúszásokat.

A koncert zárásaként spirituálékat hallhattunk, 
melyeket előszeretettel énekelnek kisegyüttesek. 
Sajnos itt is hiányzott az a kis plusz, amitől igazi 
fekete spirituálékká váltak volna a darabok, és a 
szólista hölgy sem volt oly meggyőző, mint kollégái.

A fentiekből talán az szűrhető le, hogy ez egy 
csapnivaló koncert volt. Nem így van. Az együttes 
hírnevéből általam kialakított elvárások alapjáról 
vizsgáltam meg a koncertet. Remélem, hogy ezek 
nem csak az én saját elvárásaim, noha belátható, 
hogy minden együttesnek vannak kevésbé sikeres 
időszakai, sőt a hideg, nyirkos templom sem 
segítette az előadókat.

Összességében -  és ezt a közönség tapsa is 
bizonyította -  szép koncertet hallottunk, néhol kife
jezetten megkapó fordulatokkal. Különösen szép 
emlékekkel gondolok a művek, illetve az egyes 
műrészletek záróakkordjaira, melyek megszólal
tatását a lehető legnagyobb gonddal és odaadással 
művelték. Kissé tán furcsa, hogy egy-egy hangról- 
akkordról ilyeneket írok, de egy mű, egy műrészlet 
lezárásának tökéletes megvalósítása, különösen 
a piano, pianissimo lezárások puha, ugyanakkor 
határozott megszólaltatása talán a legnehezebb 
feladatok közt vannak. Ezt a leckét az együttes 
szinte maximálisan teljesítette, a leheletfinoman 
megszólaló, majd tökéletes összhangban elhaló, 
vagy megszűnő záróhangok önmagukban kárpó
tolták mindenért a hallgatóságot.

Vinter Miklós
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Várostörténeti Múzeum 
2003. március 20.
André Kertész fotográfiái Pécsett

A  szív, mint tudjuk, magányos, 

nagy vadász

A tavasz kiemelkedő kulturális eseménye a 
Budapesti Tavaszi Fesztivál és az ehhez hagyo
mányosan társuló pár további magyar város fesz
tiválprogramja. Pécs ez alkalommal is több rend
hagyó esemény színtere volt. Közülük az egyik leg
emlékezetesebb a világhírű André Kertész fotóiból 
az Alliance Franfaise által a Pécsi Várostörténeti 
Múzeum kiállítótermében megrendezett Kertész-tár
lat, amely átívelvén a nagy magyar fotográfus egész 
életpályáján, Az olvasás meghitt élvezete címet 
viselte.

Kamaszkora végén tudatosult benne a cél.
André Kertész egyszer csak úgy látta meg magát 
benső tükrében, mint akinek a kezében ott van egy 
Leica, és az a dolga, hogy „írjon” vele. 
Följegyzéseket, észrevételeket tegyen. Egy érdekes 
szó is társul mindehhez, a fotónapló. Gondolta, neki 
fotónaplót kell írni egy fényképezőgéppel. Az élet 
szakadatlan szenzációját a világgal megosztó 
képeket k'ell készítenie. Furcsa képregényt, ami 
egyedi alkotásokból áll, de képileg egyedenként ég 
be az emlékezetbe, mint a pécsi kiállításon is bemu
tatott, az első világháború valamelyik lövészárkában 
1915. augusztus 8-án készült, Reggeli imádság 
Magyarországon című képe. Furcsa egy lövészárok 
ez, mélyedésekkel üregekkel, horpadt emberi oltal
makkal. Egy tövig lebombázott utcasor alapjára is 
emlékeztet. Valamiféle minimális lét -  éppen csak 
ami életnek mondható -  nyilvánul meg benne. Ez 
kinek-kinek élettérként, életként adatott. Mégis min
dez csak egy képi följegyzés, naplóadalék. Egy pil
lanat totalitása, jelenség, amiben ott a lényeg és 
amely maga alkotásként, különösként mutatkozik 
meg. E képével már fotónaplót ír Kertész, jóllehet 
csak apránként nyílnak föl előtte élete értelmének, 
küldetésének részletei, és majd csak 1925-ben dönt 
úgy, hogy végleg a művészetek fővárosában, 
Párizsban veti meg a lábát, telepedik le, hogy 
a művészetnek hódolhasson.

A Picassót is fotografáló Brassai, az egész 
akkori kortárs képző- és iparművészet, költészet, 
irodalom Párizsban látja azt a világcentrumot, ahol 
megnyilvánulhat, ahol teteheti a maga legnagyobb 
áldozatát, amit a művészetnek képes szentelni. 
Kertész természetesen nem tud betelni Párizzsal, 
a Szajna-parttal, a művészet világvárosának 
szellemével, eleven alakjaival, akik számosán közeli 
ismerőseivé, barátaivá válnak. Néhány közülük: 
Mondrian, Chagall, Tzara, Colette... Hogy miért pont 
ők? Amint a nagy André Kertész-i fotó-napló, napló
regény fényei belobbannak, ők avatják szakrális 
tárggyá, univerzális érzékelő szervvé Kertész 
Leicáját, a napló első oldalait. Ily módon a majdani 
nagy egészt fölszentelő papok szerepkörét is 
betöltve.

Hamvas Béla szerint a szöveg, az írás megöli az 
életet. Mit tesz az élettel a fotó? „Megörökíti...” Nem 
ugyanaz ez? A fotó preparátuma valóban egy pil
lanat emléke. Azonban az „élet” itt is halott. A fotó 
csak az idő egy éppen hogy megfogható pillanatát 
menti át valamiféle paradox és ugyancsak igen 
erősen relatív örökkévalóságba. Valami mégis él 
a képen... Ül egy rövidre nyírt hajzatú katona a 
lövészárokban és olvas. Imakönyvet. Egy bizonyos 
napszak bizonyos pillanatában olvassa ezt. Ennek 
a pillanatnak már semmi nem vethet véget. Aztán 
három gyerek hajol egy könyv fölé. Bogarásszák.

Itt egy párizsi önarckép könyvvel 1927-ből. Kertész 
fiatalemberként, stabil személyiségként, céltudatos 
polgári tekintettel néz a kamerába. Kertek és 
könyvek. A Luxembourg kert újságolvasója lehetne 
a pécsi dómnál is. Aztán egy csendélet Ady 
szobájában 1928 körül. Hol? Mikor? Nyilván a 
„napló” egyes olvasói előtt ez nem kérdés. Egy 
naplóban nem kell mindent megérteni, értelmezni 
tudni. Elég a honnan hova. A tendencia. A leg
apróbb részletekben is ottlévő nagy általánosság, a 
kor. A hiteles, autentikus időzítettség. Időzíthetőség. 
New York 1938. április 19. Aztán New York 1970. 
december 22., Washington Square. Mindez az, ami. 
A háború előtti Párizs, Európa. Majd a háborút 
messze maga mögött tudó korszakok Európája. 
Ezúttal olvasó emberekkel. Az olvasás a tárlat kép
anyagának, „naplójegyzeteinek” a vezérfonala. Az 
olvasó ember kilép magából, eggyé válik az olvas
mányával, átmegy a tárgyba mint olvasnivalóba. A 
fotográfus a műfajokat is megidézi. Az újságolvasó 
újságszerűen súlytalan. A vers versként, a novella 
novellaként, a regény regényként jelenik meg a képi 
transzformációban. Olyan nyelvezet, képi előadás
mód ez, amely csak egyetlen példányban létezik 
a fotográfiában. André Kertész ilyetén tematikus, 
naplóírói megidézése Márai esetében is 
működőképes volna. Ha kigyűjtenénk Márai 
naplóiból a tematikus részleteket, alighanem az 
eredmény is hasonló lehetne.

A kor nagy irodalmi műfaja, a napló 
Churchillnél, Thomas Mann-nál valóban „csak” 
leírás. Márainál már olykor a művek is a napló 
takarásába kerülnek. A sok között van egy újabban 
igen jelentőssé vált napló is, a Gályanapló, amely 
Kertész Imréé. Mindez itt most találkozik, elképesztő 
ritka irodalomtörténeti, művészettörténeti, 
kultúrtörténeti metszéspontot alkotva. André Kertész 
a fotográfia Máraijaként is értelmezhető. Kertész 
Imre Gályanaplója is bevonható ebbe a körbe, annál 
is inkább, mivel ott a filozófiai szintek, szellemi 
nemesfém telérek, valamint a filozófiai gondolkodás 
hétköznapi vetületei is ugyancsak árnyaltan vannak 
jelen.

Ahogy a Gályanaplóban megjelennek a kor 
totalitásaként is felfogható mozzanatok, azok 
mélyen rokoníthatók André Kertész megjelenítési 
módjával. Miként is volna elképzelhető, hogy André 
Kertész elmenne egy olyan „kép” mellett, amit 
Márai háborús naplójában megjelenít, amikor 
Budapestre utazgat a HÉV-vel. Egyik ilyen alakalom
mal észrevesz ugyanis a vonat ablakából egy éppen 
pihenőben lévő, keretlegények övezte, zsidó
menetet úgy Szentendre környékén. Fölfigyel egy 
gyerekre is, akit meg is említ. Kertész Imre volt a 
gyerek. A mai Nobel-díjas író, aki a „sorstalanság-

gal” kettétört gyermekkorában többször is látta az 
uszodába járó Márait, magára ismer a zsidó menet 
gyermekalakjában. Mindez akaratlanul is André 
Kertész fotográfiájának erejével, vonalvezetésével 
rögzül elménkben. Eleve az ő látásmódjában árad
nak felénk ama képek, képsorok, amelyeket a 
fotográfus André Kertész „jegyzett volna fel” 
Leicájával az Auschwitzba tartó zsidómenet 
látványáról.

Van egy öregkori kép róla. ÁH a New York-i 
lakása teraszán. Nadrágja bokán fölül ér. Körülötte 
a felhőkarcolók hangsúlyozzák magánya, elhagya- 
tottsága, emberi sebezhetősége hatalmas arányait. 
Tíz éve nem jár ki a környékre. Elrabolták egyszer 
fényképezőgépét is. Ekkoriban készül egy közön
séges Polaroiddal az ugyancsak világhírű From my 
Window halhatatlan képsora.

A szív, mint tudjuk, magányos, nagy vadász. 
André Kertész egész életében méltányolta 
önmagában a szív eme vadászszenvedélyét. De a 
szív szegény lomha ökör is. Húzza a szekeret. Meg 
szeret csak úgy itt-ott szédelegni. Kiiktatni magát 
a világból. Kiiktatni magát amaz egyéni lényből, 
akinek mellkasában vernie adatott. Közérzetként, 
kézzelfoghatatlanul. Ott leselkedik, és cserkel annak 
a Barthes által is beazonosított kelet-európai, vidéki 
mezővároskának a nyűtt, kocsikeréknyomok szab
dalta, porlepte utcáján is, ahol egy öreg, vak 
hegedűs cigányt vezet át az úttesten egy fiúcska. 
Látható, hogy ez a mi voltaképpeni egyetlen igaz, 
hamisítatlan világunk. Ahogyan az öreg hegedűs 
meg a gyerek átmennek az úton. Mindez persze 
nincs sehol. Hiába keresnénk. Ez egy puszta 
adottság. Találni ilyent nem lehet. Nincs rajta az 
interneten sem. Csak talán valahol a régmúltban.

Bodor Ádám és André Kertész viszont ebben 
a képben találkoznak. Ez ugyanis egy tökéletesen 
sinistrás kép. Azt mondja Esterházy, nem fáj a múló 
idő. Nem a fenét! Tud az fájni nagyon. Persze, nincs 
mit vitatni rajta. Egyfelől fáj, másfelől meg nem. 
Egyfelől teher, másfelől megkönnyebbülés. Hogy 
múlik... És még valami. Ez az utca nem a Logodi. 
Csak egy hajdani közép-kelet-európai, kárpátiai 
kisvároska agyonhasznált utcája. Mindemellett, hogy 
bál lenne eme régió magasában estelente... Még az 
sem kizárt! Azért sem, mert a Logodi utca sem vala
mi úri hely. Ha csak kicsit is összeszűkíted a 
szemed, kivehetsz belőle minden kontrasztot. Hogy 
az öreg cigány maga volna-e Kosztolányi Dezső, 
képtelen még feltételezésnek is. Ilyen Kosztolányi 
nincs. Meg olyan vak zenész sem igen akad a világ- 
egyetemben, mint André Kertész világhírű fotográ
fiáján. Vagy talán mégis?

Ilyen volt egy ember, akinek a pályája 
valamiképpen magában foglalta az egész XX. 
századot. A század kultúráját. Kulturálatlanságát. 
Amikor meghalt, hamvait szétszórták a szélben. 
Néhány porszemet bizonnyal erre a kocsikeréknyo
mok szabdalta úttestre is leejtett valami könnyed 
légáramlat.

Bebessi B. Károly

Előre kell bocsátanom, hogy jómagam is részese 
voltam és valamilyen formában vagyok is annak 
a folyamatnak, amit Apagyi Mária és Lantos Ferenc 
kezdett már több évtizede a művészetpedagógia 
terén, és amit ma is nagyon jó eredményekkel

Pécsi Galéria Pincegalériája 
2003. április 8.
A Martyn Ferenc 
Művészeti Szabadiskola 
Vizuális tagozatának kiállítása
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folytat. Nem is bírom ki, hogy néhány jó csengésű . 
nevet ne említsek mindjárt az elején -  pl. a zene 
terén Király Csaba, Gyöngyössy Zoltán, vagy a 
képzőművészetben a Pécsi Műhely tagjai, 
Pinczehelyi Sándor, Ficzek Ferenc, Halász Károly 
vagy Kismányoky Károly, mind meghatározói lettek 
a művészeti életnek. Mindemellett nem feledkeztek 
meg a rajztanárok, zenepedagógusok folyamatos 
továbbképzéséről sem, ami rendkívül fontos, hiszen 
ők azok, akiknek a jövő nemzedékét kell 
felérzékenyíteni, nyitottá, fogékonnyá és kreatívvá 
tenni, függetlenül attól, hogy valaki milyen pályán 
szeretne mozogni, hiszen a jó értelemben vett rajz
tanítás, vizuális nevelés, éppúgy segíthet a későb
biekben egy matematikust vagy autószerelőt, mint 
egy költőt, énekest.

A kiállításon a Martyn Ferenc Művészeti 
Szabadiskola vizuális tagozatának két meghatározó 
tanára által vezetett, különböző korosztályú csoport
jai mutatkoznak be. Az egyik csoportot Lantos Éva 
vezeti, a másikat Grosch Szilárd. Sietve meg kell 
jegyeznem, hogy ebben az iskolában olyan emberek 
dolgoznak együtt, akik egyöntetűen egyetértenek és 
hisznek azokban a módszertani alapelvekben és 
célokban, amelyet az iskola alapítói fektettek ugyan 
le és fogalmaztak meg, de amit azóta is folyama
tosan közösen csiszolnak, fejlesztenek, mert nem 
szeretnék, ha mindez dogmává válna, és mert a 
tanulók visszajelzései is mérvadók a számukra. Ez 
nagy nyitottságra vall, kevés iskola büszkélkedhet 
ezzel. Hisznek abban is, hogy mindent az alapoknál 
kell kezdeni, mert szilárd, biztos fundamentumra 
lehet csak bátran és szabadon építeni.

Ezen alapokat úgy határozták meg, hogy a 
kevésbé tehetséges diák is meg tudjon birkózni 
velük és egy esetleges zsenit se korlátozzon sem
miben.

Az egyik ilyen alap a vizuális elemek kérdés
köre, a másik az ezekkel való építkezés. A tanulók 
problémaközpontú feladatsorokat kapnak, amiket 
mindenkinek a maga módján kell megoldania. Van 
tehát minden feladatban természetszerűleg 
kötöttség, és a korlátokon belül mindenki szabadon 
a maga egyéniségének, habitusának, élményanyagá
nak megfelelő megoldással élhet, ami a közös 
vonásokon túlmenően a másságot eredményezheti.

Meggyőződésem, ha az ember helyesen viszo
nyul a korlátokhoz, akkor azok jó értelemben vett 
fogódzókká válnak. Számtalan remekmű született a 
múltban hasonló alapállásból. Bármily hihetetlen, 
sokszor még azt is meghatározták a megrendelők 
egy Dürernek vagy Rembrandtnak, hogy bizonyos 
színekből mekkora mennyiséget használhatnak.

De visszatérve a gyerekek munkáihoz, jól 
nyomon követhető rajtuk, hogy bizonyos feladat
sorok révén hogyan ismerkednek meg játékos for
mában a vizuális alapelemek tulajdonságaival és 
hogyan keresik azokat a tulajdonságokból fakadó 
természetes összeépítési lehetőségeket, amelyekkel 
el tudják mondani közlendőjüket, érvényre tudják 
juttatni belső élményeiket, érzéseiket. így születnek 
pontokból, vonalakból, foltokból vizuális mesék,

vagy akár figurális megoldások, amik sikerélmény
hez juttatják a gyereket, de ami szerintem még 
ennél is fontosabb, hogy mindeközben megtanulnak 
mérlegelni, vizuális döntéseket hozni, rendet 
teremteni a síkon, összefüggéseket kell átlátniuk, 
alternatívákat kigondolniuk, kreatív megoldásokat 
találniuk.

Azt hiszem, ez mind olyan dolog, amit az élet 
bármely területén hasznosítani lehet. Kitűnik ezek
ből a munkákból az is, hogy mind a feladatok 
megadása terén, mind pedig az eszközhasználat 
esetében maximálisan figyelembe veszik a tanulók 
életkori sajátosságait. Olyan egyszerű eszközöket 
adnak a kezükbe, amelyek használata nem ítéli 
eleve kudarcra a próbálkozót. Elsősorban tehát nem 
az ügyes kézre építenek, de nem zárják ki a magas 
szintű technikai megnyilatkozás lehetőségét sem. 
Ezzel párhuzamosan természettanulmányokat is foly
tatnak, amelyekből nem csak inspirációkhoz juthat
nak, hanem komoly tapasztalatokhoz a forma- és 
színképzés, valamint a rendkívül gazdag és szinte 
kimeríthetetlen szerkezeti megoldások terén.
Mindezt két alapvető szempont szerint végzik. Az 
egyik a látvány értelmezési lehetőségeit tartalmazza, 
a másik a tárgy oldaláról vizsgálja az összefüg
géseket. Míg az előbbi szubjektivitást feltételező 
feladat, addig a másik meglehetősen egzakt, pon
tos, mérhető, ellenőrizhető megfigyeléseket jelent.
Az így szerzett tapasztalatok persze visszaépülnek 
az elemekkel végzett szabadabb gyakorlatok sorá
ba, pontosabban oda-vissza hatás van a kettő közt.

így válhat a vizualitás egyszerre a valóság 
megismerésének eszközévé, és önmaguk gondo
latainak, érzéseinek kifejező eszközévé.

A fentiek alapján jellemezhetném a plasztikai 
anyagot is, hiszen egyetlen lényeges megkülön
böztető momentuma a falon látható anyaggal szem
ben a valódi térbeliség és tömegszerűség. Jól 
látható, hogyan ismerkednek játékosan a plasztikus 
formálás alapjaival egy egyszerű, mindenki által 
kezelhető anyag révén, a papír által. Közben megta
pasztalják hogyan lehet homorú és domború for
mákkal tömeget létrehozni, miként lehet a teret 
pozitív-negatív formakapcsolatokkal befogni, vagy 
hogyan lehet belülről feszülő formákat létrehozni. 
Miközben persze ezek a munkák készítőjük gondol
kodásáról is vallanak, hisz van, aki figurálisán oldja 
meg a feladatot és van, aki egyszerű, amorf, sejt
szerű megoldásokat produkál. A munkák egy másik 
része a tér birtokbavételének lehetőségeiről szól, 
gondolok itt a papírcsíkokból építkezőkre. Vannak 
megoldások amelyek természeti formákat idéznek, 
és vannak amelyek építészeti formákra emlékeztető 
geometrikus konstrukciók, miközben mindegyiknek 
meg kell felelnie bizonyos elvárásoknak, mint 
például hogy stabilan megálljának, és lehetőleg 
minél magasabbak legyenek. Időnként színt adnak 
a plasztikáknak, figyelve, hogy az mit eredményez 
a plasztikai forma térbeli megjelenésében.

Összességében azt hiszem elmondható, hogy itt 
egy játékos, önfeledt megismerésről, és egyben a 
megismerés tapasztalatait kreatívan alkalmazó folya
matról van szó, amely újabb és újabb ismeretekhez 
juttatja a tanulókat, és felfedezésekben, élmények
ben gazdagabbá teszi őket.

Egy művészeti iskola, amely nem akar feltétlen 
művészeket nevelni, mégis rendre kinőnek belőle 
meghatározó egyéniségek, akik hitem szerint azért 
válhatnak azzá, mert olyan alapokon nőttek fel, 
amelyre saját erőfeszítéseik révén egy hiteles, 
erőteljes világot építettek, legyen szó művészetről 
vagy az élet bármely más területéről. Én ebben 
látom ennek az összefüggésekre épülő művészeti 
oktatásnak elsősorban a jelentőségét és 
fontosságát.

Dechandt Antal

Horváth Zsombor (13 éves): Papírplasztika

Közelítés Galéria 
2003. április 24.

Tomay Tamás Ybl-díjas építész 
kiállítása

Rendező: K. L. M. V. Csoport

A Közelítés Galériában 2003. április 24-én Tomay 
Tamás építész kiállítását Gettó József építész nyi
totta meg. A kiállítás anyaga és a megnyitó 
szövege, valamint a kiállító és megnyitó 
építészek személyének összhangja különleges 
élményt eredményeztek. A megnyitót követő 
beszélgetés pedig mindennek méltó folytatását 
adta. A beszélgetést felidézni itt sajnos nem áll 
módunkban. Annyit azonban rögzíthetünk, hogy 
a város építészeti-szellemi közegében nehezen 
tudnánk felidézni alkalmat, amikor az építészeti 
gondolkodás ilyen hitelesen nyilatkozott volna 
meg. A kiállító Tomay Tamás munkássága -  
munkái és szövegei -  jól publikáltak. Személyes 
jelenléte azonban még azok számára is élvezetes 
és örömteli volt, akik ezeket a szövegeket 
ismerik. Tomay tanító ember. Ha szándéka 
szerint talán nem is, gondolkodásának tiszta 
közlésmódja és morális megfontolásain nyugvó 
felépítése elkerülhetetlenül azzá teszik. Gettó 
Józsefben ugyanez a habitus ugyancsak markáns. 
További elemzés helyett ezért vágatlanul 
közöljük a megnyitó szövegét. (P. Z.)

... Terv szerint, ahogy ez a meghívóban áll, 
a megnyitást követően szakmai beszélgetés 
lesz. Nem szeretném ezt a reményteljes 
találkozást megállapításokkal vagy teóriákkal 
ebben az elöljáró beszédben megterhelni; meg
nyitómban inkább köszöntésfélét mondanék -  
előlegezve és feltételezve az örömteli folytatást.

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Közönség,
Kedves Barátaim!
Hasznos szokás egy alkotói életpálya mél

tatásánál az előzményekre hivatkozni. A szemünk 
előtt alakuló életmű talányossága, többirányúsága, 
rejtőzködésre való hajlama ugyanis óvatosságra és 
tapintatra kötelezi a vizsgálódót, különösen akkor, 
ha a vizsgált személy maga is tartózkodik a 
meghatározástól. A kezdetek, az eredet, ha az már 
látható távlatokkal bír, mégiscsak következtetésre 
ad lehetőséget, egy tendencia lehetőségét a 
történések véletlenszerűségével szemben.

A háború utáni Európában a skandináv 
építészet példája a hazai fejlődésnek egy valóságos 
és vonzó lehetőségét vetítette elénk, a háborúból 
hazatérő pályakezdő építészek és nemzedékem, az 
egyetemi éveiket akkor kezdő generáció elé. Kicsit 
egyszerűsítve a tendencia Jurcsik Károly építészeti 
pályaképével jellemezhető. Az ő tanítványai és 
munkatársai és azóta ezek tanítványai és munkatár
saik e szellemi sugárzásban nőttek és nevelkedtek, 
hoztak létre a példából immár önálló építészeti 
művet. Olyant, mint amilyen itt és most ezeken a 
falakon látható.

Amennyire nehezen definiálható Tomay Tamás 
építészete általánosságban, olyan mértékben 
élvezetes elmélyülni az egyes munkáinak szem
lélésében. Épületei olvasmányosak, érzékiek; 
folyamatosan és könnyedén mutatják meg belső 
állapotukat, azt az értékvilágot, melyre elegancia, 
könnyedség, intellektuális tartás, műfaji komolyság 
jellemző. (Nézzék meg a legtöbbet idézett házát, a 
Pasaréti úti villaépületet vagy a Gül Baba utcai ház 
rajzait, fotóit -  látni fogják, hogy mire gondolok.)
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Valaki azt írta, hogy Tomay Tamás az anyaggal 
kísérletezik -  értelmeznem kell ezt az állítást. 
Szerintem az ő anyagértelmezése nem kísérlet, 
hanem tétel: pontosan definiált építészeti kifejezés, 
amely együtt az egésszel nyeri el végső jelentését 
a műben.

Nézzék a Pasaréti úti példát: nyersbeton, tégla, 
üveg -  és ezzel a naturalizmussal szemben egy 
ellentétes minőség: egy szín, terrakotta... Ennyi!
A kifejezés köre zárt, az állítás esztétikai értelemben 
önálló és teljes.

Érintenem kell a modern építészeti hagyományt 
és a hozzá való viszonyt, ez Tomay Tamás 
építészetét illetően nem mellőzhető. Nem mel
lőzhető, mert Tomay neve, különösen a tavalyi évi 
budapesti kiállítása kapcsán és azt követően a 
médiában erősen összekovácsolódott a modern
séggel és annak poszt, neo, elit stb. előnevű szi
nonimáival. Számomra azonban nem a jelenség 
elméleti része fontos. Szeretném most a modern 
építészeti hagyomány és Tomay építészetének 
összekapcsolását felhasználni e pécsi kiállítás idő
szerűségének hangsúlyozására.

Mindenki tudja, hogy Pécs a húszas évek elején 
építészek sorát adta az európai műveltségnek, 
Breuer Marcel személyében a világnak.
Tapasztaljuk, hogy életművük a város kulturális 
eszméletében egy szűk réteg határai között él csak
-  azt is látjuk, hogy szülővárosukban fellelhető 
épületeik pusztulása folyamatos -  ez viszont 
szomorú tény...

Mindig elmondjuk, hogy Pécsett a modern 
szellemiség -  legalábbis az értelmezhető közelmúltig
-  mindig jelen volt. Jelen volt Weichinger Károly, 
Lauber, Nyíri, Visy, Körmendy, Nendwich, 
Hoffmann, Ludvig és mások műveiben és szellemi 
hagyatékában. Ezek a művek és szellemi hagya
tékok szembesíthetők most, e kiállításon egy 
mértékadó alkotó műveivel, és a művekben hagyo
mány és korszerűség együtt járhatósága kérdésével 
és az erre adott válasszal.

E szellemi kontextusban szeretnénk látni és 
ajánlani Tomay Tamás bemutatott műveit a pécsi 
közönségnek.

Azt mondjuk, hogy az építészet elsősorban és 
lényegét nézve kulturális cselekedet, és mint hogy 
az, azt is mondjuk, hogy építészeti kiállítást megren
dezni, azt megnézni, róla beszélgetni, róla írni kell! 
Azt is mondjuk ezzel, hogy az építészeti nyilvános
ság része az egyetemes építészetnek, úgy tartozik 
hozzá, mint a megvalósult épület maga.

A meghívóban és katalógusban felsorolva állnak 
mindazok, akik támogatták a kiállítást, köszönet 
érte. Személy szerint szeretném megnevezni Lukáts 
István, Mészöly Csaba, Kis János és Veres Gábor 
építészeket -  és kérem önöket, köszöntsék velem 
együtt Tomay Tamás építészt. A kiállítást megnyitom!

Szentendre-Leányfalu. Hétvégi ház, 1991-98

Budapest, Pasaréti út. Családi ház, 
1997-98

Budapest, GUI Baba u. Garzonház, 
1999-2001
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Ergonómia vagy dizájn
-  előre az uniformizálás útján 
Ergonómia és dizájn
-  talán lehet máshogy is?
(könyvismertető)

„A weben az egyetlen állandó a 
változás”. Jákob Nielsen web- 
ergonómus Web-design' című, a 
Magyarországon megjelent, a web 
egészével (nem a web-kódolással, 
programozással) foglalkozó írások 
közt meghatározó jelentőségű 

könyvével, illetve annak megállapításaival 
foglalkozunk sorozatunk jelen epizódjában.

Ergonómia mindenekfelett?

Az ergonómia a munka gazdaságos megszer
vezése, az ésszerű erőkifejtés tudománya2. A szerző 
e fogalom köré szerveződőén vizsgálja a webet, 
sorba állítva egy web-tervezéskor figyelembe 
veendő kritériumokat: első az ergonómia, a 
hatékonyság, a mérnöki szempontok figyelembe 
vétele, és csak második a dizájn. Mindezt gyakorlati 
tapasztalatokkal támasztja alá, amiket nem lehet, és 
nem is szabad felülbírálnunk. A másik szó, ami oly 
gyakran előfordul írásában: a verseny. A „felhasz
nálóbarát szemlélet minden eddiginél fontosabb lett 
az internetes gazdaságban” és a „web hatalommal 
ruházza fel a vásárlót, aki egy kattintással mindent 
eldönthet” alapvetések minden bizonnyal igazak. Az 
USA-ban és más olyan országokban, ahol a webet 
használók száma megközelíti a lakosság 30-40%-át, 
külön iparág fejlődött ki az utóbbi években ezen -  
szintén tapasztalati úton szerzett -  megállapítások 
visszacsatolására. Az ergonómia ugyanolyan 
fontossá vált a termékfejlesztésben, esetünkben 
egy szájt tervezésében, mint például az autóiparban. 
A fejlesztési költségek nagy részét az ergonómiai 
kutatások teszik ki. A kínálat, a választék oly nagy, 
hogy a felhasználók, a vásárlók nagy része már nem 
a technológiai újításokért, a briliáns műszaki 
megoldásokért veszi meg a terméket, vagy használ
ja a szolgáltatást, egyszerűen a jobban, könnyeb
ben, gyorsabban, olcsóbban stb. használhatót 
részesíti előnyben. Ha már párhuzamot tudunk 
vonni a webes és a „hagyományos” ipari 
fejlesztések között, akkor meg kelt állapítanunk, 
hogy sajnos a szerző figyelmen kívül hagyja -  
legalábbis ebben a könyvében -  a dizájn fontos 
szerepét. Az autógyártásnál maradva gondoljunk 
csak bele, ugyanazt, vagy hasonló technológiai 
tartalmat, jó használhatóságot megkaphatjuk sok 
gyártótól, márkától, de mégis, a végső döntést 
a dizájn, a mai divatos szóhasználattal élve a 
„feeling” alapján hozzák meg sokan. A nem webes 
termékeknél itt „jön be a képbe” a divat kérdése, 
így mint minden példa, ez is sántít.

Divat és dizájn, dizájn-divat

A weben nem beszélhetünk a szó hagyományos 
értelmében vett divatról. A vezető informatikai, 
illetve internetes médiacégek időről, időre hoznak 
újításokat, főleg az új technológiákhoz, 
szoftverekhez kapcsolódóan. Ritkábban találkozunk 
azonban formabontó újdonságokkal. Korábbi írá

sainkban többször kitértünk erre a problémára: a 
mintegy tízéves „múlttal" rendelkező web-felület egy 
új médium, amelynek nagyon sok követelménynek 
kell egyszerre megfelelnie. A technológiai korlátok, 
a felhasználók technikai lehetőségeinek 
nagymértékű különbözősége, a tartalom fajtájának 
színessége és mennyiségének nagysága (vagy 
éppen kicsisége), a felhasználók rendkívül nagy 
száma (1999-ben mintegy 150 millió), illetve azok 
nyelvi variabilitása, különböző kulturális-vallási 
szokásai, igényei mind megkülönböztetik a többi 
médiumtól. Ebben a kavalkádban nehéz lenne 
egyértelműen meghatározó divatot csinálni, mégis 
meg kell próbálni, hiszen a többi médiumhoz 
képest igen jelentős az amatőr, néha dilettáns 
tartalom/dizájn-készítők száma. Az internetes tech
nológiával, webes kereskedelemmel foglalkozó 
cégek közül egyre többen ismerik fel ezt a köte
lességüket, de egyszerűen a hatalmas masszából ki 
kell tűnni, a szinte átláthatatlan piaci viszonyok közt 
szeretnének jobban érvényesülni egy jól kitalált, 
könnyen, eredményesen és szívesen használt szájt- 
tal. Ezeket az ötleteket mint bevált recepteket sokan 
később átveszik, kisebb-nagyobb sikerrel, olykor 
néhányan továbbfejlesztik azokat. A hagyományos 
divatcsinálás folyamata szinte csak regionálisan, 
egy-egy kisebb nyelvi, földrajzi, vagy piaci szeg
mensben követhető nyomon. Csak a legnagyobb, 
világméretű hálózattal rendelkező cégek tudnak 
a web egészére kiterjedő divatot csinálni.

Jákob Nielsen mindennek ellenére megpróbál 
egy olyan receptet, útmutatót adni, amely vezethet 
minket, melynek segítségével kikerülhetjük, vagy 
inkább megelőzhetjük a hibákat. Sajnos a dizájn 
fontosságát egyértelműen az ergonómia után teszi, 
azaz szétválasztja a két fogalmat, nem tekinti a 
dizájnt az ergonómia részének, mindemellett szá
munkra kissé érdektelen szemszögből közelíti meg 
a kérdéskört, mivel a webes üzlet oldaláról vizsgálja 
a problémákat.

Üzlet és web

Ma Magyarországon még nincs meghatározó 
szerepe az internetes vásárlásnak, egyelőre a 
hírszolgáltatás, a tájékoztatás, a szórakozás külön
böző formái a legnépszerűbbek. Bár szigorúbban 
megvizsgálva ezek is a webes üzlet részei, hiszen 
a nem műkedvelők, hobbi-webmesterek által 
üzemeltetett szájtok a hozzájuk látogatókból élnek, 
tehát az információt, a különböző szolgáltatásokat 
ha nem is közvetlenül, de megvásárolják az inter-
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netezők. Erről az oldaláról nézve az üzletet már 
sokkal jobban elhihetjük a szerzőnek, hogy a 
hatékony működésnek mindenekfelett kell állnia.

Ergonómia vagy dizájn 
-  előre az uniformizálás útján

A sok-sok problémát, mellyel meg kell küzdeni 
egy szájt tervezésekor, készítésekor és 
üzemeltetésekor, rendszerezve, lépésről lépésre 
felépítve láthatjuk a könyvben. Rögtön az első 
fejezetben kitér a számomra legfontosabb kérdésre: 
művészi vagy mérnöki szemlélet kell-e a webes ter
vezéshez:

„A webes tervezést alapvetően kétféleképpen 
lehet megközelíteni: művészi önkifejezéssel, illetve 
mérnöki, vevőközpontú, problémamegoldó 
elképzeléssel. Ez a könyv határozottan a mérnöki 
változat mellett teszi le a voksát. Bár elismerem, 
hogy szükség van művészi kivitelezésre, jópofa 
megoldásokra és általában arra, hogy jól szórakoz
zunk a weben töltött idő alatt, ezért úgy gondolom, 
hogy egy webes projekt legfőbb célja mégis-csak 
az, hogy megkönnyítse a különféle gyakorlati 
műveletek végrehajtását.”3

Első hallásra szimpatikus lehet ez a gondolat- 
menet, hiszen mi, a felhasználók vagyunk a közép
pontban. Ha jobban belegondolunk, rájövünk, hogy 
a megrendelő cég van a középpontban, hiszen az ő 
hasznát tudjuk fokozni ezzel, és ha közben a vásár
ló (értem ez alatt az internetezőket) is elégedett, az 
csak nyereség. Visszatérhetünk ismét az autókhoz: 
mi lenne az autókból, ha csupán a technikai és 
ergonómiai feladatokat oldanák meg a tervezők.
Ha jól tudom, az autógyártás folyamatában a ter
vezés a technológiai és ergonómiai kutatások mel
lett, vagy némely esetben jóval előbb, egy rajzasz
talon kezdődik, ahol a tervezőcsapat megálmodja 
az új járgányt. Sok-sok ceruzavonal, később néhány 
ív, egy-két szín, és kész az új csodaautó, melynek 
előjegyzéséért ezrek állnak sorba. Hát mi ez, ha 
nem a dizájn győzelme? Ha csak a technológia 
lenne, minden autó hasonló lenne. Az uniformizálás 
szó nem kerül elő, de a végeredmény csak ez 
lehet. Csakúgy, mint a nem működő művészi 
szájtok, a tökéletes funkciójú, szellemtelen oldalak 
sem lehetnek a webes fejlesztés céljai.

Ergonómia és dizájn -  talán lehet 
máshogy is?

Véleményem szerint az előbbiekben leírtak sem 
teljesen fedik a valóságot, itt is, mint oly sok más
ban az arany középutat kellene követnünk. Nem 
szabad beszélni arról, hogy melyik a fontosabb, 
a technológia, az ergonómia, vagy a dizájn, inkább 
három testvérnek (nem jó barátnak) lehetne 
elképzelni őket: néha vannak összezördülések, van
nak idősebbek és gyengébbek, szépek és okosak, 
de azért ez egy család, a három nincs meg egymás 
nélkül.

A fejlesztők feladata, hogy -  mint egy jó anyá
nak a családban -  megtalálják a helyes arányt 
köztük, szükség szerint egyszer itt, másszor ott 
engedve. Ha a dizájn jó, ötletes, netán egy kis 
művészi is van benne, és mindez nem rontja 
a használhatóságot, akkor egyértelműen pozitív 
a hatás. Némely esetekben, ha tudjuk, hogy a 
célközönségünknek fontosabb a művészi megje
lenés (például egy galéria honlapja), egy jó dizájn 
felér a használhatóság legteljesebb kidolgozottsá
gával.

Technika és művészet 
Új technika és új művészet

Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük: 
ugyanúgy, mint más médiumoknál, itt is lehetőség 
van művészetteremtésre. Egy ilyen méretű informá
ciós hálózat soha nem látott lehetőségeket ad a 
művészeknek, hogy elérjenek az emberekhez. Bár 
néhányan tagadják, a művészet az emberekhez 
szól. A rádió és televízió közönsége még nagyobb, 
mint a webet használók száma, de az internet és a 
tv összeolvadásával olyan méretű hálózat alakul ki, 
amelyet a mai technikai és rendszertani 
ismereteinkkel nem is tudunk átlátni, még a prob
lémáit sem tudjuk meghatározni, nemhogy azok 
megoldásain gondolkodni. 1999-ben világszerte 
mintegy 10 millió szájtot, benne kb. 1 milliárd oldalt 
tartottak nyilván. Ez a szám 2005-re a jóslások 
szerint 200 millió szájtra, benne ötvenmilliárd 
oldalra duzzad, és 2010-re mintegy egymilliárd 
felhasználó fogja a legkülönbözőbb nyelveken 
használni az internetet. Ekkora mennyiséggel 
egyelőre nem tudunk mit kezdeni, de a technikai 
zsenik előbb-utóbb találnak egy, vagy inkább sok 
briliáns megoldást, és reméljük, hogy művészeink 
tudnak hozzá külsőt illeszteni, ami nem csak 
a felhasználást, hanem mindennapi életünk jobbá 
tételét is segíti.

Használható és művészi web

Már ma is használják a webes technológiákat 
az új művészeti törekvések megjelenítésére, így 
nem csak üzleti, ismeretterjesztő és dokumentációs 
feladatokat lát el az internet, hanem aktív alakítója 
a művészetnek. Erről sajnos még nem adtak ki 
itthon könyvet, reméljük, hamarosan egy ezzel 
foglalkozó művet is bemutathatunk.

Addig is a megrendelők és a webfejlesztéssel 
foglalkozó cégek feladata, hogy Jákob Nielsen pro
fesszionális munkáját minden egyes web-fejlesztő
vel megismertessék, hiszen az abban megfogalma
zott irányelvek még hosszú évekig irányadóak 
lesznek. Ezek nélkül ténylegesen csorbát szenved
het a cél, hogy minél több ember megismerje és 
megszeresse a „terméket”, legyen az bármi, meg
fogható vagy megfoghatatlan. Tegyünk azonban 
arról is, hogy mindezt igényesen, érdekfeszítően, 
vizuálisan, és a későbbiekben, amikor már jelen
tősebb szerepet kap, zeneileg is művészien fogal
mazzuk meg mondanivalónkat. Az információk 
mögötti háttér, a körítés legyen gondolatébresztő, 
érzelemkeltő, így a technikai és művészi adottságok 
teljes kerekké válnak, és az ergonómia szó ebben 
a vonatkozásban elnyeri valódi, teljes értelmét. ■

1 A mű eredeti címe: Jákob Nielsen: Design Web Usability, New 
Riders Publising, 2000; Fordította: Nyisztor Andor, Tölgyesi 
Zsuzsanna, Tipotex, 2002

2 Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1994

3 Jákob Nielsen: Web-design 2002 - 1 1 .  oldal

Jákob Nielsen honlapja: az ergonómia győzelme a dizájn felett
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Echo a „kulturális 
fővárosban”
Az Echo április harmadikán folytatta azt a beszél
getéssorozatot a Művészetek Házában, amelyen 
Pécs városának művelődési ambícióit és problémáit 
tette láthatóvá-hallhatóvá a megjelent igazgatási 
szakemberek, politikusok, építészek, művészek köre. 
Régi szokásunk szerint egy találkozóra hívtuk 
olvasóinkat és mindazokat, akikkel az Echo-ban 
megjelent vitaindító cikkeket követően szólni 
lehetett arról, hogy mi tesz egy települést érdek
lődésre érdemessé, művelődési szokásaiban és kul
turális teljesítőképességében rendkívülivé. A vita 
során a képzőművész, építész, bábművész, zenész, 
művelődési szakember mondta a véleményét, 
osztotta meg tapasztalatát a kultúra jelenlétének 
szabályozó szerepéről, a kultúra és politikum kap
csolatáról, a művészetek és a piac jelentőségéről. 
Vagyis mindarról, ami ma és a jövőben befolyással 
lehet Pécs belső használatra és kifelé is megmu
tatható értékeire. Szóltunk elvont célokról, de 
legalább ilyen hőfokon arról is, hogy melyek azok 
a körülmények, amelyeknek hiánya közömbössé, 
meglétük vonzóvá teszi közösségünk tárgyait, terét, 
idejét.

Bizonyítékokat nyert, hogy Pécsett, Pécs 
művelődési és kulturális életéről szólva különösen 
gyakoriak a magabízó önminősítések, amelyek 
szerint e város kulturális küldetése mintha a 
sajátjánál tágasabb érdekkörben is érvényesülne. 
Kiderült: nincs fontosabb, mint a nagyralátó tervek 
valóra váltása előtt ezek érvényességét ellenőrizni. 
Nem az öncélú kétkedés kedvéért, hanem azért, 
hogy ne illúziók és hiedelmek határozzák meg a 
tudatos programadás folyamatát, amelyben végül 
a közösség értéke is megmutatkozhat. Fizikai 
minőségeiben és vállalt-vállalható eszményeiben. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a kultúra megtartó ereje 
csak akkor érvényesülhet, ha a városnak 
szándékában áll a kultúra elsőrangú művelőit ide- 
vonzani. A Kulturális Bizottság vezetője és a kul
turális ügyekért felelős alpolgármester elkötelezetten 
törtek lándzsát a város kulturális-művészeti életének 
megújulása, a „kulturális főváros” pespektívái mel
lett. Többen viszont szóvá tették, hogy progresszív 
helyi kultúráról mindaddig nem lehet beszélni, míg 
a kockáztatásoktól sem megijedő mecénások meg 
nem jelennek a városban. A mindenki részéről meg
nyilvánuló jó szándék és tenni akarás ezúttal sem 
volt elégséges a „nagy tervet” csak körvonalaiban is 
megragadható program felvázolásához.

(A szerk.)

No még egyszer...
Előző számunkban (2003/1) Mozart: Szöktetés a 
szerájból című operakritikánál megjelent fotó a 
próbán készült. Ezért a művészek még nem a teljes 
jelmezben pompáznak. Ezt elmulsztottuk megje
gyezni, sőt a nevüket is elhallgattuk. Ezért elnézést 
kérünk. Képünkön: Nagyági Mariann, Haramza 
László, Győrfi István és Vermes Tímea.



Az ANTIKART
és

MODERNART
Galéria

egy művészeti vállalkozás, amely fel
adatának tekinti, hogy a magyar és 
egyetemes művészettörténet legjobb 
teljesítményeinek bemutatásával szé
lesítse azoknak a körét, akik az érték 
és azonnali piaci haszon között kü
lönbséget tudnak és kívánnak tenni. 
Akik a befektetés és értékőrzés lehe
tőségeit egyaránt mérlegelik. A galé
ria ellenpéldát kíván adni, amennyi
ben a kizárólag kereskedelmi céllal 
létrehozott „műtárgyakkal” szemben 
megmutatja azon festményeket és 
szobrokat, bútorokat, amelyekkel a 
jóhiszemű közönség közösséget vál
lalhat. Amelyek nem talmiak, ame
lyeknek esztétikai és történeti értéke 
nem vonható kétségbe.

Gábor Jenő (1893-1968) 
Önarckép gitárral, akvarell

/UODERN4RT
/ TALÉRIA
7626 Pécs, Király u. 85.
Telefon: (72) 324-051 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, 
szombaton 10-12.30 óráig.

B-DEKOR Pécs, Alkotmány u. 55. 

Telefon: (72) 212-091 Fax: (72) 510-363

Kreatív és művészeti papírok 

Hobby- és művészfestékek 

Faber-Castell műszaki és rajzeszközök 

Olfa szikék 

Külföldi folyóiratok



Az Echo hat éve szolgálja Pécs m űvelődési életét. 
Azon elhatározásból született, hogy láttassa a város 
m űvészeti és kulturális közéletének értékeit és visz- 
szásságait, megítélését, helyi alkotók, gondolkodók 
lokális és tágabb megmérettetéseit.
Szerkesztősége összeforrott, szemléletében és 
szándékaiban egységes alkotóközösséggé vált.

A  kritika nyilvánvalóan szem élyes vélem ény, de 
kritikát gyakorolni, ehhez fórumot, közeget teremteni 
kom oly vállalkozás, s egy kiszám ítható, jól működő 
kritikai fórum végső soron maga is a kultúra 
alakítójává, alkalm asint szereplőjévé is válik. Kritikát 
írni morális kérdés. Kritikai lapot előállítani a morális 
kérdésen túl pénzkérdés is, ám a pénz, a hatalom 
vonzódásai nem afféle igazsággal kacérkodó, 
hősies gesztusokat tüntetnek ki figyelm ükkel, mint 
am elyekre az Echo hivatott. Mert még egy lelkes és 
talán bátor elhatározás sem képes anyagi fedezet 
hiányában tovább működtetni egy olyan szándékot, 
am ely nem pénzt termel, hanem véleményt.

Lapzártakor egyértelművé vált szám unkra, hogy 
már nincs hova pályázni, nincs kinél kalapozni, 

nincs már nyom da, am ely ingyen dolgozna, egyre 
kevesebb a minőséget teljesítő szerző, aki nem tart 
szám ot honoráriumra, nem adnak ingyen papírt és 
fax-üzenetet, és kevés már a m isszionárius vállalás. 
Az Echo felélte minden tartalékát, amit egy ilyen 

Pécshez hasonló kisváros szám ára biztosíthat. Az 
Echo évi hat szám ának előkészítési és nyom dakölt
ségei az adóvonzatokkal négym illió forintot tesznek 
ki. A város által megítélt tám ogatás kétmillió forint. 
Bár korábban szereztünk egyéb tám ogatásokat,

nyertünk pályázatokat, azok mértéke csak az „éppen 
m egélni” szintjéig jelentett biztonságot, az állandó 
szerzők honorárium át egy éve nem tudjuk kifizetni.
A  lehetőségeinket ma kimerítettnek látjuk. Nem 
tudunk már kihez fordulni, és nincsenek olyan pályá
zatok, am elyeken reménnyel indulhatnánk, illetve 

ahonnan jelképes összegeken túl valóban érdemi 
segítséget várhatnánk. Most hallgatásra kényszerü
lünk. Nem tudjuk m eddig és azt sem látjuk még, 
hogy miképpen tudjuk megteremteni a „feltám adás” 
újabb feltételeit. Hitünk nem tört meg, s mint ilyen, 
egy remélt, jobb anyagi környezetben az újrakezdés 
legfőbb biztosítéka lesz.

Lehetne persze m ás alternatívánk is. Feladhatnánk 
például elveinket. Feladhatnánk, hogy hitünk szerint 
szólaljunk meg, úgy és azokról, ahogyan és akikről 
akarunk. S im ulékonyabb, inkább méltató, mintsem 
kritikai, voltaképpen m arketing tevékenységet 
folytató szerkesztéssel, reklám hordozóként talán 
kelendőbbek lennénk. De ezt nem akarjuk.

Tudom ásul kell vennünk, hogy a rohamos 
léptekkel m odernizálódó M agyarországon az afféle 

lapok, mint am ilyen az Echo, egyre inkább életkép

telenek. Mint a m űvelődésügy és a kultúra más 
ágazatai, az Echo sem alkalm as a „piacosodásra”.
Ha nincsenek tám ogatói, nem létezhet. Pécsett, úgy 
tűnik, nincs igazán szükség az Echora, pedig az 
akadém iai intézetekben, m úzeum okban, országos 
fórumokon, a pesti írók Könyvesboltjában az Echot 
Pécsnek szóló elism eréssel em legetik.

Ha csak a m egjelenéssel szakítunk egy időre, a 
gondolkodással azonban nem, érdem es feltennünk 
néhány kérdést. Egy a kulturális pozíciókra, címekre

törő város szám ára egy ilyen lap miért nem jeleni 
értéket? Miért nem képvisel értéket éppen a váró1 
szám ára az a lap, am ely az országból nézve Pécs 

érdem ének látszik? A  város kultúra iránti elköte
lezettségének miért nem lehet bizonyítéka egy ak 
a várost is kritizáló lapnak a finanszírozása? Miért 
nincs ennyi nagyvonalúság a gondolkodásban?

A válaszokat is tudni lehet. Ma a művészet, 
kritika maroknyi közönségében, vagy a döntéshor 
köreiben nincs cselekvőképes érdekeltség arra, he 
egy ilyen -  példátlanul olcsó és bizonyítottan szín 
vonalas -  lapot fenntartson. A sokaság mást akar 
Nem kiválni, hanem elvegyülni. Nem válogatni, 
hanem befogadni. Kitárulkozva elnyelni mindent. 
Az időt „m úlatva” megfoghatatlan hatalm aknak 
alávetve lenni. A m űvészet, amiről az Echo beszél 
evvel szemben a kiválóság, a különösségek bírod 

ma. Eljutni hozzá harc, tanulás, a megértés 
kényszere. Fárasztó m unka. Szem besíthető igazsá 
gokkal a végén kevesek passziója. Kevesek öröm-

Úgy érezzük, kötelességünk, hogy m indezt elm° 
ju k  -  legyen bár ez valóban az utolsó szám , vagy 
legyen csak egy szakasz lezárása. Rövid fennállás1 
alatt tapasztaltunk őszinte érdeklődést és szirupé'1 
is. Talán volt szerepünk a kulturális közélet a la k ít 
sában. Ez m indenképpen több annál, sem hogy ne 
tartozzunk olvasóinknak elhallgatásunk magyaráz3 
tával, és m indeddig maradéktalan figyelmükért 
köszönettel.

Az Echo szerkesztősége

Aknai Tam ás, Cseri László, Gönczy László, 
Harnóczy Örs, Koszits Attila,
Patartics Zorán, Zábrádi Mariann


