
' remény hal meg utoljára. Olvasóink számára alig 
észrevehető közjáték lehet csupán, hogy a májusi 
írn u n k  hátoldalán lapunk jövőjét nem látva 
tünetet jelentettünk be, s most októberben újra 
etezünk. Az anyagi fenntarthatóság tavasszal még 
eküzdhetetlennek bizonyuló akadályai olyan szelle- 
111 és elvi kényszereket jelöltek ki számunkra, ame- 
h k  a magunk elé állított célok elérésében megaka- 
aVoztak volna bennünket. Inkább hagytuk, hogy 

aPunk életének fonala megszakadjon, mintsem 
10§y szánalmassá váljék a kényszerek szorításában, 
higiénésnek szánt búcsúzónkban nem átallottuk 
Jteondani a kritikát a közegről, amiben létezünk. 
JSy gondoltuk, nincs elégséges szellemi, vagy

bármely más érdekeltség az Echo fenntartására.
Ha a nagy számok világában így is van ez, azért be 
kell hogy lássuk, tévedtünk. Tévedésünket beismerni 
örömteli. Hiszen mégis van kinek írni, véleményt 
mondani, mégis vannak érdeklődők, ha kevesen is, 
mégis vannak támogatók, mégis képes a város 
nagyobb részben szerepet vállalni a fórum fenntartá
sában, hinni szeretnénk, hogy látja értékét.

Bebizonyosodott, hogy az „elvegyüléssel” szemben 
vannak hívei a „kiválásnak” is. Csak álmodoztunk 
arról, hogy megtörténhet: elköszönésünk nyomán 
mesterségükben kiváló és a kultúra dolgaiban segítő
késznek mutatkozó pécsiek és budapestiek kerestek 
meg bennünket a feltámasztás és az életben tartás

által vezérelve. Ők is úgy gondolják, hogy a művé
szet a közönséges fogyasztási rítusok kellékeivel 
szemben a kiválóság, a különösségek birodalma. 
Amelyhez eljutni harc, tanulás, a megértés kísérlete. 
Vagy fárasztó munka. Csak keveseknek passzió.
De néhányan készen álltak arra, hogy egy alapítvány 
létrehozásával az Echo létfeltételeit biztosítsák, ami 
így, az önkormányzat támogatásával együtt már 
valóban egy bátor, de körültekintő, kulturált, de 
nem megalkuvó, független, a mindenkori minőség 
létrejöttének folyamatait értékelő lapot hívhat életre. 
Mert célunk ennyi, miközben támogatóink sem 
várnak el tőlünk egyebet.
Az Echo szerkesztősége

Aknai Tamás, Cseri László, Harnóczy Örs, 
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A leírtak szó szerint így történtek.
Amint azt a televíziók nézői közül néhányan 

tudják, tavasztól Nyitott Egyetem cím alatt a 
legkülönbözőbb tudományszakok képviselői félórás 
előadásokat tartottak. Ezeket Pécsett is, másutt is 
közvetítették a tv-csatornák. Az előadások között -  
tekintettel arra, hogy Csontváry Kosztka Tivadar 150 
éve született* -  volt egy sorozat, amely a kevésbé 
ismert és közölt vagy interpretált művek bemu
tatását vállalta feladatának, így állított emléket 
a modem képzőművészet e páratlan alakjának.
A pécsi Csontváry Múzeumban őrzött művek segít
ségével. Az utolsó előadást a Magányos cédrus\ó\ 
szerették volna forgatni. Egy olyan mű bemutatását 
tervezték, amely viszont ismertsége ellenére is 
számos megfejtendő, talányos motívumot ábrázol, 
és egyetemlegesen érintkezésben van minden olyan 
kérdéssel, ami Csontváryt életében intellektuálisan 
és festőmesterként foglalkoztatta. Az egyetemi 
tv-stúdió munkatársai szeptember első hetében 
telefonon felkeresték a megyei múzeumi szervezet 
igazgatóját és engedélyt kértek a forgatásra.
A részleteket szokás szerint a közművelődési felada
tokkal megbízott munkatársakkal beszélték meg, 
tisztázták a napot, az időpontot és azt, hogy a 
hangfelvétel tisztasága érdekében a forgatás ideje 
alatt lekapcsolják az igen hangosan működő szellő
zőmotorokat. Eljött a nap, a stáb pontosan a 
megbeszélt időpontban megjelent, a kiállításon dol
gozó kollégák a szokásos örömmel fogadták őket, 
csakhogy a szellőzést nem kapcsolták le, mert arra 
nem hivatottak a helyszínen dolgozók. Izgatott tele
fonálgatás kezdődött. Kiderült, hogy senki, semmit 
nem intézkedett előzetesen az ügyben, hogy nincs 
a múzeumban délelőtt tíz órakor ember, aki le 
tudná kapcsolni a ventilátorokat. Biztattak, hogy 
majdcsak találnak valakit. Negyed tizenkettőkor 
aztán a kétszáz méterre lévő Zsolnay Múzeum egyik 
alkalmazottja talált alkalmat a berendezések leállí
tására. Magára a forgatásra tíz órától hatvan perc 
állt volna eredetileg a rendelkezésre. Ennyi idő 
bőségesen elegendő lett volna a beállításokra, 
a leszerelésre és az előadás felvételére. Hat ember 
várt feleslegesen egy és negyed órát, további prog
ramok felvétele (köztük egy harangöntés dokumen
tálása a Művészeti Kar öntödéjében) csúszott, pro
fesszori találkozó maradt el a feledékenység, 
közömbösség és a cselekvésre restség 
következtében. Csupa olyan dolog, ami lényeges 
lett volna, és amit az adott szó vagy a kötelesség
tudás, esetleg az együttműködésre készség magától 
értetődően engedett volna megvalósulni. Kárt 
okozott valami, amit kis kerülő úton éppenséggel 
munkajogi szabályokkal is szembe lehetne állítani, 
csakhogy itt minden bizonnyal mélyebben nyugvó 
és általános problémával szembesültünk, aminek 
tágabb jelentése viszont már nem az egyszeri 
eseten keresztül világítható meg. Amivel itt is 
találkoztunk, az nem létezik már Burgenlandban 
és Olmützben. De erejének teljében van még 
Nagyváradon. Köztes világ ez a miénk. Itt hol van, 
hol nincs. Egy mentalitásról van szó. A megbízatás
ról, feladatokról, a hivatásról, a „másikról” való 
általános vélekedés egy változatáról, amely sem 
a szervezet önérdekét -  hiszen a múzeumnak 
mégsem lehetett túl kellemetlen, hogy 
gyűjteményeiről televíziós adások szólnak sok 
ismétlésben - ,  sem mások érdekeit nem kívánja 
felfogni, készségeit cselekvéses válaszokban kife

E L S Ő  O L D A L
■

Eset
jezni. Amely kívánság minden bizonnyal bevált 
tapasztalat gyümölcse: minimális odafigyeléssel 
a szakmaiság látszatának fenntartásával is el lehet 
valahogy lenni. A panaszkönyv hasznosságáról 
szóló kabarétréfák nyomában fel sem vetem a 
„használó” , a szolgáltatásokat igénybe vevő korrek
ciós lehetőségeit.

Mindevvel többet és általánosabb értelemben 
szeretnék érzékeltetni. Az értelmiségi munka 
feltételeinek sanyarúsága, a változtathatatlanba 
beletörődés, az értékelések és minősítések álobjek
tivitása és a helyzet ismeretében elnézően félrefor
duló vezető toleranciája vezet többnyire oda, hogy 
a valóságos és rendeltetés szerint elvárható 
funkciók teljesítése veszélyeztetetté válik. Miközben 
a munkatársak lassan sértésnek tekintik, ha azt kell 
tenniük, ami a dolguk, mert hiszen ez zavarja azt 
a többnyire rokon tevékenységet, amellyel esetleg 
jövedelemhez lehet jutni. így aztán a szervezetről is 
szó van, amely nem képes megújulni és amely az 
újratermelődő hiányok, szükségállapotok következ
tében a vegetálás szintjén elvárható életjelensége
ket kéri csak számon. Oda-vissza kölcsönhatásról 
van szó, melyben különböző módon, de elformát- 
lanodik az ember is és a szervezet is. A keretekről, 
amelyek szabályokat követelnek. írottakat -  ha kell 
-  és íratlanokat, ha így is működőképesek. Esetünk
ben egyikről sem lehet szó. A köznapok dermesztő 
eseménytelenségei között a tét, — így valóságos 
funkciók — nélkül eltöltött időben nincs már érzék 
a kis mulasztások, kis becsapások, kis hazugságok 
helyretételére. Ezek együtt járnak a túlélési gyakor
lattal, amelynek egyik üzemanyaga a „ne törődj 
vele” programja. A következmények nélküli félre- 
nézés. A csalás. íratlan szabállyá a „csak utasításra” 
jelszava válik, de mert az ellenőrzés éppoly fogya
tékos, mint a végrehajtás, már az utasítás is 
kimosolyogható. Kijátszható. Nem szükséges tel
jesíteni, hiszen nincs következménye. Sok minden
nek nincs következménye a nélkülöző, az élet- 
feltételek éppen csak pislákoló fenntartására 
szorítkozó, de vállalkozásra képtelen szervezetek
ben. Másfajta erkölcsöt fedeztem fel viszont egy 
másik intézményben -  hogy azt ne mondjam, ma
gasrendű erkölcsi és szakmai értéket - ,  ami abban 
fejeződik ki, hogy a kormányzati takarékossági 
intézkedések nyomában, a művelődési intézmé
nyeken végigsöprő elvonások ellenére, ezek

következményeként vannak óraadó egyetemi 
munkatársak, akik ezentúl már ingyen is hajlandók 
tanítani. Mert valamiben hisznek, és mert számukra 
a hivatás, egy ügy valóra váltása szellemi szempont
ból egzisztenciális kérdés. Ők akkor válnak tetsz
halottá, ha tudásuk és hitük igazságait nem közve
títhetik, ha nem cselekedhetnek íratlan működési 
szabályaik szerint. Újra szükség lenne hétköznapi 
hősökre? Megint aktuális drámai alaphelyzetté válik 
a személyes meggyőződés és igazságérzet, valamint 
a körülmények szűkössége miatt létrejövő konflik
tus? Szépészeti alapon nincs ok lelkesedésre. 
Melodráma esélye rejtezik csupán az alaphely
zetben, mert a felidézett értelmiségi minta oly 
csekély terjedelmű és oly kevéssé alkalmas társadal
mi szempontból is elfogadható cselekvési modell 
megalkotására, hogy felemlegetése a nevetségessé 
válás veszélye nélkül alig kísérelhető meg. A meg
határozó modell a körültekintés nélkül anyagiakat 
szerző, műveltség, hivatástudat, emberség szem
pontjait hideg fejjel félretenni képes ember, akit 
nagyon nehéz elképzelni drámai alaphelyzetekben, 
mert nem lehetnek morális típusú összeütközései. 
Vágyak és lehetőségek konfliktusai sem jöhetnek 
létre esetében, mert ő minden vágyát a lehetősé
gekhez képes igazítani. Ha részvényt szerezni köny- 
nyebb, akkor a jutalék a vágy, ha földet, akkor az, 
és így tovább a színes végtelenig. A tekintélyes 
társadalmi befolyással rendelkező viselkedési és 
cselekvési minták ma nélkülözni látszanak számos, 
hagyományosan erkölcsinek tulajdonított minőség- 
jegyet.

Következményei ma még felmérhetetlenek, és 
ha ezek fogják újrahangolni a társadalmi viselkedés 
kollektív megnyilvánulásait, akkor a közeljövőben 
már nemcsak apró megegyezések, az adott szó, 
vagy íratlan szabály értelmetlenségéről fogunk 
további abszurd bizonyítékokat kapni, hanem magá
nak az értelemnek a teljes száműzetésére is fel kell 
készülnünk. És akkor újra, minden erővel be kell 
majd kapcsolni a ventilátorokat.

w*" —J

(*Lásd írásunkat a 46. oldalon)
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Májusi szám unk hátoldalán fájdalommal jelentettük be, hogy lapunk anyagi erő hiányában ideigle
nesen búcsúzni kényszerük Illúzió azt gondolni, hogy egy, a kultúrával foglalkozó kiadvány bevéte
leiből tudja fenntartani magák Minden ilyen elmarasztalás csak a helyzet nem értésén alapulhat 
Szomorúak voltunk, hogy az Echo nem elég vonzó azok számára, akik pénzzel támogatják a kultú
rát Rengeteget kalapoltunk kínkeservesen -  hat évre elegendőt De a forrásaink elapadtak, kevés
nek bizonyultak.

Újraindulásunk ilyen gyors eljövetelét nem is reméltük. Talpra állásunk oka a feltámasztó anya
gi segítség, melyet most nem is kerestünk, a segítők fordultak felénk. Előtűntek érzékeny emberek, 
akiknek módjukban áll segíteni, és akiknek az Echo már bizonyítottan fontos fórum, amelynek eltű
nését fájlalnák, és amelyért áldozni készek. Felemelő érzés! Jólesik az elismerés, örülünk a segéd
jobbnak, jelentőségét a támogatók személye is erősíti.

Támogatóink nem kérkednek, nem akarnak szerepelni, csak szerényen háttérben maradni. Érez
zük, hogy nem tudjuk eléggé kifejezni tiszteletünket Ennek ellenére talán ők is érzik, mi zajlik ben
nünk.

Támaszaink három magáncég, és a város. Előbbiek a megmentésünket ajánlották, utóbbi talán 
átértékelte a város és az Echo viszonyát, a lap értékét Belső igényünk, hogy kinyilvánítsuk köszö- 
netünket

A történtek kínálták az apropót, hogy foglalkozzunk a mecenatúra rétegeivel E szám unk gerin
cét ezért három, a téma különböző szegm enseit boncolgató írás teszi ki.

Kultúráról és mecenatúráról -
lelki vonások mentén

1.

Kitérővel kezdem -  látszólag.

Kedves barátom nemrégiben kezembe nyomta Spiró 
György Kanásztánc című rövid írását. A szöveg 
felkavaró, de helyenként, és főleg végső konklúzió
jával ellentmondásos. Műfajilag sem egyértelmű, bár 
ez nem zavaró. A szerző indulatait veti papírra, s 
közben érvel szenvedélyesen. Míg ókori bölcsek 
higgadtságával gondol alkotói létének nehézségei
vel, azonnal ingerült lesz, ha a művészet egészét éri 
a legkisebb támadás. (Szimpatikus alapállás.) 
Indulatait az a történés kavarta fel, hogy a pénzügyi 
élet meghatározó személyiségeit a művészeti-kultu
rális élet képviselői közös asztalhoz invitálták, még
pedig a művészettámogatás okán (mindez 1992- 
benl). A találkozó külső jegyeit a bankszféra etikett
je írta: svédasztalos fogadás, bőség, előkelő szín
hely és az elmaradhatatlan csokornyakkendő.
A külsőségek az egymásra találás reményéről és 
a nyelvzavarról egyaránt tanúskodnak. Spiró az 
eseményt illetően kezdetben gyanakvó és remény
kedő egyszerre. De illúzióit összezúzza éppen a leg
bőkezűbb bankár viselkedése: jelentős támogatása 
mellett, vagy tán pont ennek jogán beleártja magát 
a művészet érdemi kérdéseibe, habár megnyilat
kozásából nyilvánvaló, hogy annak összefüggéseit 
nem ismeri, nem érti. Miként nem konyít ahhoz a 
területhez sem, mellyel igazát hatásvadász történeti 
példákkal igyekszik alátámasztani, cinikusan, és 
mégis megteszi. Bőkezűsége feltehetően nem 
a meggyőződéséből fakad, talán a lehetőségei és 
némi spekuláció lehet a háttérben. Spiró kiemelé
sében a pénzember legfőbb üzenete és intelme a 
művésztársadalom felé, hogy a művészeknek más 
hasznos dolgokat, becsületes mesterséget kellene 
művelniük, és felesleges a sok színház, hovatovább

operaház is elegendő egy. Mintegy ennek alátá
masztásaként azt is megengedi magának, hogy 
Shakespeare-rel példálózzék: „...volt egyszer egy 
Shakespeare nevű illető, aki nem restellte, hogy 
bőrkereskedőként kereste a kenyerét”. Spirónak itt 
szakad el a cérnája, és nem állhatja meg, hogy 
véleményét ki ne fejtse, hiszen mint ecseteli, 
Shakespeare-rel foglalkozik az egyetemen, s e kis 
írásban kíméletlenül rápirít a műveletlen, de maga
biztos és cinikus bankárra: „Shakespeare úr soha, 
egyetlen pillanatig sem volt rákényszerítve, hogy a 
drámaíráson és szórványos fellépésein kívül mással 
is foglalkozzék;... nettója évente annyi dollárnak 
felelt meg, amennyi az Ivy League-ba tartozó 
amerikai egyetemeken egy tanszékvezető évi nettó
ja m anapság.... zseni volt, aki történetesen olyan 
struktúrába született bele, amelyben az anyagi és 
szellemi javakkal akkor értelmesen lehetett 
sáfárkodni, s amikor éppen tisztán volt látható, 
hogy a művészetre van igény, a művészt a tár
sadalom boldogan eltartja.” Míg Spiró a maga 
egzisztenciáját függetlenítette írói tevékenységétől, 
s ezzel utóbbit -  ha emberfeletti energiákkal is, de -  
nagy szabadságban művelheti, ellentétben a 
bankárral nem tanácsolja, hogy ez általános modell 
legyen. József Attilát, Arany Jánost, Bartókot, Vajda 
Lajost és másokat hoz fel példaként: tehetségükhöz 
méltatlan körülmények között kellett dolgozzanak, a 
megélhetés nehézségeivel küzdve. Jó volna, ha min
denki maradna a kaptafájánál, abban jeleskedne, 
amihez ért! A bankároknak nem kellene a művészet 
ügyébe avatkozniuk („pofázniuk”), mint ahogyan a 
művészek sem avatkoznak a pénzügyi élet döntési 
mechanizmusaiba! Bankárunk jobban tenné, ha a 
saját területén képezné magát, hiszen bőven volna 
mit jobban csinálniuk -  nekik, akik nem is igazi 
bankárok, hiszen státusuk az ölükbe pottyant; igazi 
verseny és kockázat helyett tervhivatali örökségük 
egzisztenciájuk forrása -  minősíti a szerző a „másik
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oldalt” . Spiró persze mindezt ügyesen teszi, saját 
kompetenciájának határait is felrajzolva, megkapó 
érveléssel, stílusosan, és patikamérleggel mérve az 
arányos dózisokat a laikus és a kioktató tónusok
ból. Spiró viselkedésével kedvemre van azonosulni, 
sokunk szívéből szól. De szomorú is vagyok, mert 
az önérzeten túl nem olvasom a konstruktív 
etőretekintést. A szöveg ugyanis nem mutat semerre 
-  egy ponton túl nem más, mint indulatos elégtétel.

Spiró azt sugallja, hogy a művészek igenis 
tudják, miként és mire kell pénzeket fordítani a 
művészet jobb sorsa érdekében -  mintha a problé
ma csak az volna, hogy nem kapnak eleget. 
Magabiztossága nem hiteles. Aki nyomon követ
hette már új intézmények létrehívásának, vagy 
meglévők korszerűsítésének menetét, nem állíthatja 
ezt ilyen biztosan. Sőt, szinte minden ilyen kérdés
ben megosztottak a művészeti szakmák. Olyan 
mértékben, hogy megosztottságukkal kifelé saját 
hitelük megőrzésére is képtelenek, nem hogy kellő 
meggyőző erővel bírnának azok irányában, akik a 
pénzek felett döntenek. Ez nagyon komoly problé
ma, amellyel maguk az érintett művészek sem 
tudnak és nem is kívánnak érdemben foglalkozni. 
Fokozza a feszültséget, hogy a művészeti 
területeken szétosztályozódik a két alapvető habi
tus. Az egyik az alkotás mámorában időzik, érdek
lődését és figyelmét az alkotás problémái, vagy 
éppen az újabbak után való keresés heve köti le. 
Képtelen arra, hogy művét áruvá tegye legalább 
olyan mértékben, hogy az számára biztos egziszten
ciát, az újraalkotás lehetőségét teremtse meg.
A másik, aki művész létét inkább eladni képes. 
Gyakran el is csábul, és emiatt egyre kisebb 
figyelme jut magára az alkotás folyamatára, melyből 
idővel akár ki is kerülhet. így aztán a tehetség 
sokszor önfenntartási problémákkal küzd, többnyire

meg is törik, tönkremegy, míg a kvalitások híján 
lévők „sikeresek” és létrehozzák a művészet látsza
tát, vagy a fogyasztott művészetet. Hogy hol van 
a határ a „sikerességben”, illetve a tehetségben, az 
persze viszonyítás kérdése. Maga a művészet mint 
minősítés is nagyon problematikus. Nem állítható, 
hogy a fenti kategorizálás minden esetben igaz, de 
mint tendencia, létezik. Csak kevesek rendelkeznek 
az alkotás és az érvényesülés képességével egyszer
re. Az alkotóknak fel kell ismerniük: felelősségük 
van abban, hogy a művészetről alkotott kép mivé 
lesz. Nem engedhetik át e kép alakításának 
lehetőségét a pozőröknek. Ennek érdekében ten
niük kell, mindenekelőtt meg kell tanulniuk megje
lenni azokban a körökben, melyekben lenni talán 
kevésbé szeretnek. Meg kell tanulják a megmutat
kozást, a vitát, a „tanítást”. Érvényt kell szerezzenek 
annak a tudásnak, amellyel rendelkeznek. E képes
ség hiányában nem csak környezetük kulturális 
alakulását hagyják magára, de nehezen találják meg 
a kapcsolatot a lehetséges mecénással is, akitől 
pedig nem várható el, hogy felkutassa a bezárkó
zott, sértődött tehetségeket.

Visszakapcsolva a Spiró-szöveghez tehát: A job
ban eladott művek keltik a hozzá nem értőkben a 
művészet hamis illúzióját, hiszen a közönség és 
annak öntudata, amire Spiró számít, nem képes rá, 
hogy nagy tömegben ismerje fel az igazi értéket. 
Ebben van Spiró írásának ön- és közveszélyes 
tévedése. Ezért lettem olvasása végén szomorú.
A szöveg utolsó mondata ugyanis így hangzik: 
„Intem ezért a bankár urat, ne bizakodjék el túlsá
gosan, mert hosszabb távon a társadalom mindig 
kiverekszi magának, amit a kis tervhivatalocskái 
egyelőre meg akarnak tagadni tőle: a művelődéshez 
és a gyönyörködéshez való jogot is, a többi jog 
között.” De kérdem én: milyen lesz az a gyönyör

a mai média formálta kulturális igények ered
ményeképpen? És ott, ahol értelmiséginek lenni 
nem jelent életformát, csak a diploma megszerzését.

A mecenatúrára szükség van. Be kell látni, hogy 
a mai időkben nélküle a művészet, az úgynevezett 
magas kultúra nem létezhet, és ez története során 
csak ritkán volt másképp, kivételes időszakokban, 
kivételes területeken, kivételes alkotók számára. 
Talán nem is volt az annyira idilli, amilyennek Spiró 
Shakespeare idejét véli. A bankárnak morális alapon 
járt a kioktatás, ez nem vitás. De látni kell, hogy 
neki nem kötelessége a kultúrát támogatni, szem
ben a Spiró által szintén felemlített kultúrpolitikával, 
amitől teljes joggal számon kérhető nem csak az 
elegendő mértékű támogatás, de az is, hogy azt 
azokra a helyekre adja, ahol az valóban értékeket 
teremt, és nem elsősorban piaci értelemben. Míg az 
adófizetők pénzének a kulturális területen való 
elosztásában számon kell kérni, hogy a döntés
hozók értsenek a támogatandó területhez, s 
legyenek műveltek®, addig az „adakozót” irányítani 
és motiválni kell, nem pedig fejen koppintani. Még 
akkor sem, ha Spiró szövege egyébként kerek, és 
némiképp önkritikus is, hiszen az idézett utolsó 
mondatát az elején egy kedves anekdotával vezeti 
fel Petőfiről, aki visszafizetni készült adósságát, de 
a neki kölcsönzőre várnia kellett, s mire 
megérkezett, Petőfi indulatosan szólt: „szarok 
neked még egyszer kölcsön kérni tőled!”.

A drámaíró által felhozott két döntéshozóban -  
bankárban és miniszterben -  feltétlenül közös 
nevező, hogy nem a saját pénzükből „nagylelkűek” . 
A bankár ilyen értelemben inkább szponzori 
tevékenységet végez, a politikus pedig a munkáját.
A bankok szponzorálási kedvének növelése kapcsán 
a kultúrát mint „üzletágat”, vagy „ipart” divatos ma 
emlegetni. Kétségtelen, hogy a művészet jobb 
menedzselése esetén az bevételeket képes termelni 
akár közvetlenül, vagy akképpen, hogy vonzóvá 
tesz egy közeget -  várost, vagy egy országot - ,  ahol 
más területeken, közvetve jelentkezik a kultúrába 
forgatott befektetés megtérülése és haszna. Ily 
módon lehetne ez haszon a politikusok számára is, 
de ehhez egy-két választási ciklusnál hosszabb 
távlatú gondolkodás szükséges, és nem elegendők 
a bátortalan és kis lépések, a tettek látszata, hanem 
komoly, hosszú távú koncepció volna szükséges, 
hozzáértő döntésekkel, vagy legalább hozzáértő 
tanácsadókkal. De honnan is tudhatnák a politiku
sok hozzáértés nélkül, ki a hozzáértő tanácsadó? 
Ebben a problémában most nem érdemes 
elvesznünk.

2.

Természetesen a művészeti-kulturális tevékenységek 
sok szempontból különböznek, a mecenatúrához 
való viszonyukban is. Az előadóművészetek reklám- 
hordozók, a képzőművészeti alkotások vásárol
hatók, az irodalmi, vagy ezzel rokon tevékenységek 
lényegesen rejtőzködőbbek. Más és más szempon
tok vezérelhetik a támogatókat. Ilyen bontásban 
azonban nem tudunk a problémával foglalkozni, 
csak általánosságban. Nagy vonalakban felveté
seimet azonban általános érvényűnek vélem.

Mint a fentiekből is kiderült, mecenatúrán 
többféle támogató viszonyt érthetünk. Némileg talán 
idillikus képet táplálunk magunkban mindenekelőtt 
a mecénás alakjáról: reneszánsz, művészetértő 
megrendelő, aki elegendő pénzt áldoz pártfogoltjára 
nem csak ahhoz, hogy az számára műveket alkos
son, de töltekezhessen is, az alkotás képességének 
folyamatos épülésére. Néha az ilyen ember maga 
sem gondolná magát mecénásnak, csupán
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igényesnek, és ezzel a kérdéssel éppúgy nem 
foglalkozik, mint az alkotó azzal, hogy művész-e.
Az ilyen mecénás örömét leli a művekben, a kultu
rális tettben, de saját tettében is, gyönyörködik ben
nük, és rajongással „létezik” a kultúra és a művé
szet közegében. Saját vagyonából áldoz, nagyvo
nalú, és számára mind a művészet, mind annak 
támogatása szükségletet jelent. Sokszor a 
kultúrához való viszonyát épp oly fontosnak éli 
meg, mint más alapvető szükségleteit. Ezen oknál 
fogva az ilyen mecénás nem felesleges pénzeit jut
tatja e célra az oly rengetegből, mint azt sokan gon
dolnák. Ezt a pénzt a hasonló módú emberek több
sége fogyasztási cikkekre, vagy ingatlanvagyonára 
fordítja. De a mecénás könnyen lemond azok hal
mozásáról az örömért, hogy valami, amit csodál, 
elismer, létrejöhessen segítsége által. Az ilyen 
mecénás viszonya a támogatott produktummal ben
sőséges és nemritkán értő, az alkotóval valójában 
partneri viszonyban van.

Az ilyen alapon nyugvó viszony sok mai alkotó 
számára zavarba ejtő. Egy értő megrendelőnek 
véleménye van -  igaz, a nem értőnek is. A nem 
értőt át lehet rázni, vagy el kell szenvedni. Az értő
vel vitázni kell. Vagy kiérdemelni bizalmát.

A mecenatúrának van olyan formája is, mikor 
a támogató nem értője annak, amit támogat, és 
még csak nem is megrendelője. Egyszerűen ad, 
mert számára ez öröm. Lehet, hogy ő sem a 
megszámlálhatatlanbó! teszi, de a gesztus az ő 
számára is fontosabb a tárgyi világ felesleges gyara
pításánál. A támogatáshoz elég ha hiszi, segítsége 
fontos ügyet szolgál. Az ilyen nagylelkűséggel 
találkozni mindig lenyűgöző.

Némileg másról van szó azzal kapcsolatban, aki 
a támogatást nem a saját szükségleteinek elvonása 
árán adja, mert az általa vezetett cég nem saját 
tulajdona. Az ilyen szervezeteknél általában költség- 
vetésben határozzák meg a szponzorálásra 
fordítható keretek mértékét, részben vagy egészben 
áttételes anyagi érdekektől motiválva. Az elosztás 
arányait a reklámérték, humánus szempontok, vagy 
a kulturáltság, esetleg a szűklátókörűség határozza 
meg. Előfordul, hogy egyébként felületes szétosztás 
elven kap, esetleg nem kap valamely alkotó, vagy 
közösség. Ismerünk viszont nagyformátumú dön
téshozót ebben a műfajban is, aki kemény munká
val megy utána, hogy a támogatás megfelelő helyre 
kerüljön, s bár nem a saját pénze, a mecenatúra 
szelleme ezen a cselekedeten is átsüt. Az ilyen dön
téshozó ugyancsak örömét leli a támogatásával 
segített eredményben, hiszen maga is érzékeny az 
adott területre. Azt a támogatást, mely nem más, 
mint a rendelkezésre álló és megpályázható pénz
keretek érkezési sorrendben való elosztása -  a 
támogatott céljai helyett csak a támogató céljai 
alapján - ,  nem nevezném mecenatúrának.

A kultúratámogatás alapvetően kormányzati és 
önkormányzati feladat kellene legyen. Pillanatnyitag 
hazánkban a kultúrára fordított pénzek meghatá
rozásában két elv játszik szerepet: a maradék elv, 
és az elviselhető elégedetlenség fenntartásának 
elve. A két elv eredménye a pénzkeret mértéke.
A politikum számára fontos, hogy a kiadások jól fel
mutatható eredményekre fordíttassanak. A jól felmu
tatható pedig nem szellemi, hanem alapvetően pro
pagandakérdés. Intelligens társadalmak tisztes 
kultúrpolitikájában a szellemi szempont aránya 
nagyobb, a politikai kultúra, a polgárság szellemi 
állapota és tartása alacsonyabb szintjén a propa
ganda-szempontok megeszik a szellemieket. Ezen 
törvényszerűségek miatt bizonyos létesítmények 
létrejönnek, de sokszor az emblematikus épület 
mögött zavaros a struktúra. így, és tekintettel arra, 
hogy mégiscsak az állampolgárok pénzének fel

használásáról van szó, ezeket a folyamatokat is 
nehéz mecenatúrának tekinteni.

Más kérdés, hogy ugyanezt lehet európaibb 
módon csinálni, mint példának okáért Francia- 
országban, ahol a mindenkori elnök személyes 
ügyként kezeli a kulturális beruházásokat, mintegy 
jó értelemben vett önmegvalósítást. Persze a két 
ország gazdasági lehetőségei közötti különbség 
szembeszökő, mégis ha valaki ebben mélyebbre ás, 
nyilvánvalóvá válik számára más különbség is: az 
ügyhöz való viszonyé.

A politika más pénzeit, melyet nem feltétlenül 
programszerű önigazolásra használ fel, szétosztja.
Ez a dolga. Ezek egy részét azonban megint csak 
politikai megfontolások vezérlik, másokat szakér
tőkre, kuratóriumokra bíz a megfelelő célba juttatás 
érdekében.

A mecenatúrának egy különleges, mai formája 
a pályázható, alapítványok által történő támogatás. 
A forrásokat valamely személy, vagy struktúra biz
tosítja, ami a fentiek szerint támogat, de egy szak
értő testületet működtet, aki elbírálja az igényeket, 
és optimális esetben gondoskodik a pénzek jó 
célba juttatásáról. Az elv kitűnő, a működését

Ennek a háznak miértjei nem alapvetően anyagi szempontok 
alapján dőltek el, mint ahogy az építész személye sem. Igazi 
építészeti kaland ez, az építtető Csizmadia Ferenc belátásából.

illetően sok a kritikus észrevétel. Míg egy mecénás 
szubjektivitása egyáltalán nem róható fel neki, 
hiszen pénzét arra adja amire akarja, a testületi 
döntésekben sokszor szerepet játszanak a lobbi
szempontok. A jól működő kuratóriumok fontos 
segítői a mecénási tevékenységnek, a rosszul 
működők alkalmasint károkat okoznak.

3 *

Spirónak abban feltétlenül igaza van, hogy az intelli
gens mecénás olyan kérdésekben dönt, amihez ért 
-  avagy nem ezen az alapon támogat, hanem 
nagyvonalúságból. Akár így, akár úgy, nem csupán 
pénzzel rendelkezik, de intelligenciával és empátiá
val is. Az intelligens támogatott pedig tisztában van 
azzal, hogy a támogatásért cserébe tartozik mindent 
megtenni a benne rejlő képességek érvényre 
jutásáért.

Talán van okunk bízni abban, hogy a polgáro
sodás -  melyben bőven akad még mit tanulnunk -  
visszahozza számunkra a mecenatúra kultúráját. 
Reménykedhetünk, hiszen az öntudatosabb polgári 
társadalmakban ennek vannak hagyományai, és a 
rendszerváltás óta eltelt idő kevés még ahhoz, hogy 
messzemenő megállapításokat tegyünk.

Óvakodjunk azonban attól, hogy elhiggyük: 
a mecenatúra csak a polgári gondolkodás sajátja.
A kedvenc idilli példák is Európa feudális korából 
valók, és a fenti elmélkedésben is megférnek azok 
a karakteres döntéshozók, akik korszaktól függet
lenül felvállalták a kultúrával való törődést. 
Hajlamosak vagyunk feledni azt is, hogy ilyen 
emberek voltak kilencven előtt is, a korszak ellent
mondásai ellenére -  hogy csak Takács Gyulát említ
sem itt, akinek tevékenysége biztos hátteret 
teremtett a ma nosztalgiával felemlített 20-30 évvel 
ezelőtti pécsi kulturális pezsgéshez.

A tisztesség úgy kívánja, hogy e kérdésekben 
erősítsük öntudatunk. Nem csak a lehetséges támo
gatók körében, de az alkotókéban is, mert a művek 
elkészülte után hajlamosak vagyunk megfeledkezni 
a mecénásokról. ■

Székely Péter mozgó kőszobra a Káptalan utcai Kőkertben
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Maecenas és a Xsara Picasso
Caius Cilnius Maecenas, kiváló római államférfi i. e. 
74- és i. e. 8. között fejtette ki máig emlékezetes 
tevékenységét. Maecenas, aki Augustus császár 
kultúrpolitikai tanácsadójaként is működött, 
leginkább arról nevezetes, hogy olyan kiemelkedő 
irodalmi alkotókat támogatott mint Horatius, 
Vergilius és Propertius. Házat és birtokot 
ajándékozott nekik, hogy ne a mindennapok megél
hetési gondjai nyomják vállukat, hanem a művészet
nek szentelhessék életüket. Napjainkra a helyzet 
kissé bonyolultabbá vált, hiszen a szerényen csor
dogáló állami és magánmecenatúra intézménye mel
lett a kulturális életben egyre határozottabban van 
jelen a szponzorálás és az azzal szorosan összefüg
gő reklámkampány; mindez valójában 
elválaszthatatlan a művészeti piactól.

A mecenatúra a nagylelkű művészetpártolók 
világa, a mecénás a maga örömére karolja fel az 
„éhező” művészeket és segíti a műalkotások létre
jöttét, s aki adakozik, az cserébe legfeljebb 
köszönetét vár el. Mert igazi mecenatúráról csak 
akkor beszélhetünk, amikor a magánszemély/cég 
névtelenül vagy alapítványokon keresztül gyakorolja 
művészeti támogató tevékenységét. Aki szponzorál, 
az voltaképpen üzletet köt, hiszen a pénzéért 
cserébe pénzben nehezen kifejezhető értékű propa
gandát kap, ugyanis a szponzoráció lényege a nyil
vánosság, a szponzor arról ismerszik meg, hogy 
mindig megnevezi önmagát. Manapság persze az 
sem ritka, hogy a folyamat akár meg is fordulhat, 
nemcsak cégek reklámoznak művészeket, hanem 
neves művészek különböző termékeket, mint pél
dául Picasso, aki saját aláírásával ajánlja a kedves 
fogyasztóknak a Citroen Xsara Picassót; természete
sen erről szegény Pablo mit sem sejt. Mondhatnánk 
akár azt is, hogy ez az autó nem jöhetett volna 
létre, ha nincs Pablo Picasso.

Visszatérve a szponzorálásra, ezt a fajta gesz
tust nem csupán azért gyakorolják, hogy egy 
műalkotás megszülethessen, sokkal inkább azért, 
hogy a nemes cselekedet nyilvánosságot kapjon. 
Mert a nyilvánosság gyakran fontosabb, mint a mű 
maga. S éppen ezért van igen komoly jelentősége 
a médiának, amely a publicitás megteremtésével 
voltaképpen szponzorrá válik úgy, hogy egy fillért 
sem költ az alkotás támogatására, ám kiemeli az 
alkotót, az előadót az ismeretlenség homályából.

A sarjadzó magánmecenatúra mellett működik 
az állami mecenatúra is, amelynek forrása a köz
ponti elvonás és újraelosztás rendszerére 
alapozódik, de tekintettel arra, hogy emberem
lékezet óta a mindenkori hatalom béklyójában 
kínlódik, egy valamire való művész voltaképpen 
jobban jár, ha a politikai hatalmaktól független 
szervezetektől kap segítséget, hogy megőrizhesse 
autonómiáját. Azt is tudni kell ugyanakkor, hogy 
akadnak a cégek közt olyanok is, amelyek hatalmi 
nyomásra szponzorálnak, s az sem tartozik a külön
legességek kategóriájába, hogy némely szponzori 
pénzek magánzsebekben kötnek ki.

A felvilágosodás korától kezdődően hazánkban 
a támogatott művészek alkotásai is hozzájárultak 
ahhoz, hogy ismertté váltak azok a főurak, akik

részben saját kedvtelésük miatt, részben a 
művészetek iránti szeretetből, tiszteletből fakadóan 
váltak mecénássá. A hazai nemesség számos jelen
tős alakja írta be a nevét a kultúra, az oktatás, 
a művészetek támogatóinak sorába. Keszthelyen, 
a Helikon Kastélymúzeumban rendszeresen megren
dezik az „Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra” 
című tudományos tanácskozást, immár hetedszer, 
legutóbb a XV-XVII. századot áttekintve.
Amíg a korábbi években szó volt egyebek között 
a Széchenyieké  és a Festeticseké  is, most 
Nádasdy Tam ásé, Pázmány Péterről, a 
Zrínyieké, a kevésbé ismert Padányi Bíró Márton 
veszprémi püspökről, aki templomokat építtetett, 
renováltatott a saját vagyonából, a Bánffyak tendvai 
tevékenységéről, Apafi M ih ályé  és az erdélyi 
fejedelmekről. Maga a múzeum is példát mutat 
azzal, hogy támogatja a kultúrát, fenntartja például 
a Helikon Kórust.

Természetesen nem csak az egykori arisztokrácia, 
a mai gazdálkodó szervezetek egy része is tisztes
ségesen költ pénzt nemes célokra, és a rendszer- 
váltás óta nem kevés pénzt áldozott a különböző 
területekre. 1995-től kezdődően a Nonprofit 
Információs és Oktató Központ Alapítvány és a 
Soros Alapítvány díjakat is adományoz az év egyéni 
illetve vállalati adakozójának, adományozójának. 
Ezeket a címeket elsősorban olyan cégeknek ítélik 
oda, amelyek átgondolt támogatási stratégiával és 
átlátható döntési mechanizmussal jelentős támo
gatásban részesítenek civil szervezeteket, hátrányos 
helyzetű csoportokat vagy a rászorulókon segítő 
közösségeket. Az év adományozója címet a szemé
lyes példa, az egyéni áldozatvállalás vagy ötletesség 
alapján ítélik meg. Azt tudni kell, hogy az adakozás 
nem csupán a kultúra területére irányul, de akad 
azért itt is néhány szép példa. Az elmúlt években 
dijat kapott például az Inter-Európa Bank, a Shell, 
a Matáv, az ÁB-Egon, a Siemens, de még egy 
kunszállási pékség, a P81P Pékáru Bt. is.

A Matáv kulturális támogatói tevékenységének 
minden szempontból legjelentősebb eleme a Matáv 
Szimfonikus Zenekar fenntartása. Az egykori Magyar 
Szimfonikus Zenekar működtetését 1992-től egyedüli 
fenntartóként vállalta fel a cég. 1995 májusában 
elkészült a zenekar önálló otthona is. Az együttes 
mellett működő Művészeti Pártoló Egyesületnek 
pécsi vonatkozása is van, ugyanis Ligeti András 
zeneigazgató hívta életre, s nemzetközileg is elis
mert, híres művészekből áll Jandó Jenő zongora- 
művész elnökletével.

Werner Siemens és cégei a tudomány, a mű
szaki tudás mint értékes tőke szerepét is felismerték 
és a tudományos egyesületek, a műszaki felsőok
tatás, a múzeumok támogatásával járultak és járul
nak hozzá mind a mai napig e tőke gyarapításához. 
A Siemens-mecenatúra másik fontos területe a 
kultúra. A konszern ma Siemens Kultúrprogram 
néven külön apparátust működtet, amely a zene, a 
képző- és előadóművészetek különféle ágait tudatos 
szervező, menedzselő munkával és jelentős anyagi 
erőkkel támogatja. Nemzetközi hírű az Ernst von 
Siemens alapítvány. Működésének magyar 
vonatkozásai is vannak: rangos nemzetközi zenei 
díját két kiemelkedő kortárs zeneszerzőnk, Kurtág 
György és Ligeti György is elnyerte. A Siemens kul

turális mecenatúrájának középpontjában három 
évvel ezelőtt a Budapesti Tavaszi Fesztivál állt, 
amelynek fő szponzora lett. Ez volt a legnagyobb 
ilyen jellegű vállalkozás a Siemens újabb kori hazai 
történetében, de 2003-ban is koncertek, színházi 
produkciók, kiállítások szerepelnek a támogatások 
körében. A fotóművészet kiválasztása sem volt 
véletlen, ugyanis a fényképezéshez gép kell, és a 
Siemens is gépekkel dolgozik és azt vallja, hogy 
bármilyen géppel is dolgozzék, mindig a kreatív, 
innovatív ember a fontos. így aztán a Siemens 
támogatja a Mai Manó Ház tevékenységét, s felaján
lott a végzős főiskolásoknak egy Siemens-dijat úgy, 
hogy a Siemens is jelöl egy személyt a zsűribe.
A Siemens munkatársai pedig munkahelyi igazol
ványukkal ingyen látogathatják a Mai Manó Ház 
kiállításait.

A Magyarországon működő pénzintézetek közül 
napjainkban talán a Raiffeisen Bank tesz legtöbbet 
a kultúráért. A Raiffeisen Bank fő tulajdonosa az 
Osztrák Raiffeisen Bankcsoport, amely a legnagyobb, 
100%-ig magántulajdonban lévő banktömörülés 
Ausztriában. A bankcsoport kiemelt figyelmet fordít 
a közép-kelet európai régióra. 2001 szeptemberében 
az RZB-csoport nyerte el a The Banker Magazin 
„Az év bankja Közép-Kelet-Európában” címet, 2002 
tavaszán pedig a Global Fináncé ítélte oda az 
RZB-nek -  immáron másodszor egymás után -  
„A legjobb bank Közép-Kelet-Európában és Közép- 
Ázsiában” címet.

A Raiffeisen Bank tavaly kötött első ízben 
együttműködési szerződést a Filharmónia Budapest 
Kht.-val, aki ennek köszönhetően új bérletet 
indíthatott a 2002/2003-as évadban. A hét koncert
ből álló, nagy sikert aratott Raiffeisen-bérlet 
keretében a 45 esztendős Bartók vonósnégyes ját
szotta el a Zeneakadémián Beethoven összes 
vonósnégyesét, és szólaltatott meg ebből tizenhetet 
Pécsett, a Kodály Zoltán Hangversenyteremben. Az 
együttműködés a 2003/2004-es koncertévadban is 
folytatódik, a Raiffeisen Kamaraestek elnevezésű 
sorozatban ezúttal a Kodály vonósnégyes hang
versenyei hallhatók a Magyar Tudományos 
Akadémia Dísztermében, megszólaltatva Beethoven, 
Brahms, Mendelssohn, Mozart, Schubert, Schumann 
és Verdi vonósnégyeseit. A szombat esti kon
certeken olyan neves közreműködők vesznek részt, 
mint Jandó Jenő, Perényi Miklós, Berkes Kálmán 
és Vásáry Tamás. Az új sorozat mellett további 
újdonság egy igazi szponzorációs különlegesség: a 
Filharmónia Budapest, a Filharmónia Dél-Dunántúli 
Kht. és a Filharmónia Kelet-Magyarország idei zenei 
évadja, benne a Filharmónia-Raiffeisen bérlet 
koncertjei, melyek tizenöt városban élvezhetők: 
Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Győrben, 
Kaposváron, Kecskeméten, Keszthelyen, Miskolcon, 
Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden, Szekszárdon, 
Székesfehérváron, Szombathelyen és Veszprémben. 
A legtöbb városban a bérlet öt-hét hangversenyből 
áll, a helyszín általában a helyi teátrum, például 
a Szegedi Nemzeti Színház és a Miskolci Nemzeti 
Színház. Pécsett a Filharmónia-Raiffeisen bérlet 
a „Világjárók” elnevezést kapta. A hét koncerten sor
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kerül Ránki Dezső zongoraestjére, a Moszkvai 
Patriarchátus Ortodox Kórusának hangversenyére a 
Bazilikában, az Amadinda ütőegyüttes „80 nap alatt 
a Föld körül” című fellépésére, Király Csaba orgo
naestjére és a Szabadi Vilmos-Gulyás Márta duó 
három Mozart estjére.

A nagyszabású szponzoráció zenei színvonalát 
jól érzékelteti, hogy Veszprémben például október 1- 
jén, a zene világnapján a Budapesti Fesztiválzenekar 
adott koncertet Fischer Iván vezényletével. Ugyan
ott novemberben a Liszt Ferenc Kamarazenekar ját
szik Mozart-műveket, 2004. április 28-án pedig a 
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara hallható 
Vásáry Tamás vezényletével és közreműködésével. 
Székesfehérváron a Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
és a Nemzeti Énekkar nyitja a sort, Verdi 
Requiemjét Kobayashi Ken-lchiro vezényletével 
adják elő. Ugyanott hallható decemberben a Magyar 
Rádió Szimfonikus Zenekara, Vásáry Tamás 
vezényletével, Jandó Jenő közreműködésével. 
Kecskeméten szintén október í-jén, a zene világ
napján indul az öt hangversenyből álló sorozat, itt 
például az evangélikus templomban játszik decem
ber 12-én a Liszt Ferenc Kamarazenekar, s a sort az 
MR Szimfonikus Zenekara zárja Vásáry Tamás 
vezényletével. Nyíregyházán december 2-án külön
legességnek ígérkezik a Budapest Saxophone 
Quartet koncertje, s 2004. február 3-án különleges 
farsangi koncertet ad a Talamba ütőegyüttes. 
Szegeden, a 12 hangversenyből álló bérlet 
keretében szinte minden alkalommal a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar játéka hallható olyan 
karmesterek vezényletével, mint Hamar Zsolt, Héja 
Domonkos, Vásáry Tamás. Egerben a már említett 
moszkvai kórus nyitja a sort a zene világnapján, de 
lesz itt például operaest Rálik Szilvia, Gregor 
József és Harazdy Miklós fellépésével, s minden 
bizonnyal sok zenebarátot vonz majd Klukon Edit 
és Ránki Dezső kétzongorás estje.

Április folyamán jelentősen bővült a Raiffeisen- 
gyűjtemény is. Mivel a bank az V. kerületi központ 
mellé új székházat is épített a XV. kerületben, ide 
vásárolt tizenegy művésztől 36 alkotást. Olyan 
alkotókról van szó, mint El Kazowszkij, Gábor 
Áron, Hajdú Kinga, Kása János, Orosz István, 
Pauer Gyula, Pinczehelyi Sándor, Schmal Károly, 
Szép falvi Ágnes, Nemes Csaba, Trombitás Tamás 
és Zsári Zoltán, akik eddig nem szerepeltek a 
gyűjteményben, amely így most már 50 kortárs 
művész 156 alkotását tartalmazza.

A Raiffeisen stratégiájának része, hogy a kultúra 
minden területén valamilyen módon jelen legyenek, 
és hogy a kultúrát, a művészetet és a művészeket, 
művészeti csoportokat ne csak Budapesten, hanem 
az ország minél több városában, régiójában is 
támogassák.

A Magyar Irodalmi Díjat a Magyarorszag 
Európában Alapítványt létrehozó tíz cég szponzorál
ja. Abban állapodtak meg, hogy öt évig egyenként 
1,5 millió Ft-ot biztosítanak, s évente 5 milliót kap 
a legjobbnak ítélt szépirodalmi mű szerzője. A díjat 
Fazakas Szabolcs, a Horn-kormány egykori ipari 
minisztere kezdeményezte, aki ma a Daimler- 
Chrysler magyarországi képviseletének vezetője. 
Hozzá csatlakozott még kilenc nagyvállalat, az 
ÁB-Aegon, az Eravis, a Hungexpo, a Kereskedelmi 
és Hitelbank, a Magyar Külkereskedelmi Bank, 
a Papyrus Hungária, a Philips, a Westel 900 és a 
Zwack. Elsőként Esterházy Péter kapta a Kossuth- 
dij kétszeresét érő dijat a Harmónia caelestisért.

A Pécsett működő cégek közül a BAT Pécsi 
Dohánygyár az egyik legjelentősebb szponzor, 
amely hosszú idők óta támogatja a Pécsi Nemzeti 
Színházat. Az évad a BAT-díj átadásával kezdődik, 
amit egy-egy népszerű színművésznek adnak át.

RánkiDezső

A gyár közel négymillió forintot adományoz évente 
a színháznak, amely azt szabadon használja fel.
A BAT, mint Baranya egyik meghatározó gazdasági 
főszereplője, úgy látja, hogy ezen a területen nincs 
elegendő pénz, ezért igyekszik támogatni a kultúra 
egyik főszereplőjét. Korábban támogatási 
stratégiájuk egyik legfontosabb szférája az 
egészségügy volt, azon belül a Pécsi Diagnosztikai 
Központnak folyattak jelentős összegeket. De a gyár 
által néhány éve végzett közvélemény-kutatási ered
ményeként úgy döntött, hogy elhagyja az 
egészségügyet, mert a közvélemény idegenkedik 
attól, hogy éppen az egészségre káros termékeket 
előállító dohányipar jelenjen meg ezen a területen.
A legújabb kutatások szerint azonban az emberek 
ma már másképp vélekednek, ugyanis az 
egészségügy olyan mélyre szállt, hogy minden 
támogatásra rászorul, bárhonnét jöjjön is az. A BAT 
egyelőre várakozó állásponton van, de a színházról 
nem kíván lemondani, hosszú folytatást remélve.
A vállalathoz rendkívül sok támogatási kérelem fut 
be, ahhoz mindenképpen tartják magukat, hogy 18 
éven aluliakat semmilyen formában nem támogat
nak. Az elmúlt évben indították be az úgynevezett 
roma-projektet. Körlevelet intéztek Baranya 
középiskoláihoz olyan roma származású fiatalokat 
keresve, akik rászorulnának továbbtanulási segítség
re. Pályázatot is kiírtak, aminek eredményeképpen 
vannak már jelöltjeik, elsősorban műszaki, közgaz
daság-tudományi és jogi egyetemekre igyekvőket 
vonnak be ebbe a körbe. A hallgatók bizonyos 
feltételek mellett egész egyetemi tanulmányaik alatt 
kapják a támogatást. A feltételek nem rendkívüliek: 
jól kell tanulniuk. Most még, az első évben nem 
igazán volt visszhangja a pályázatnak, vagyis nem 
tolongtak a roma fiatalok, de a gyár reméli, a 
jövőben tömegesebb lesz a jelentkezés.

A DDGÁZ Rt. három évvel ezelőtt újította meg 
támogatási struktúráját, a korábbi eseti, évi nyolc
tízmillióra rúgó támogatásokat felváltva nem egyedi 
igényekre reagál, hanem célzottan három területre 
összpontosít: a tömegsportra, a településépítésre 
és az amatőr kultúrára. Azért döntöttek így, mert 
a gázszolgáltatás terméke, a földgáz jelen van a 
közösségek mindennapjaiban, főznek, sütnek, 
fűtenek vele, következésképpen azt szeretnék, hogy 
a támogatások is a közösségek mindennapi életébe 
épüljenek bele. Ezért úgy gondolták, hogy a juttatás 
semmiképpen sem lehet pénz, hanem inkább 
eszközök, amelyek biztosan évekig azt a funkciót 
töltik be sokak számára, amire szánták. Azt vizsgál
ták meg, mik azok az eszközök, amik a települé
seken hiányoznak az embereknek, és amiket 
pályázatokon nem tudnak megszerezni, az önkor
mányzatoknak pedig nem telik rájuk. Egy-egy év 
szól egy adott témáról, vagyis az első évben a 
tömegsportot támogatták: több mint 120 település 
kapott a Dél-Dunántúlon utcai kosárlabdapalánkot, 
szerveztek sporteseményeket. A második év az utcai 
bútorokról szólt, egy iparművésszel megterveztetett, 
négy elemből álló utcai bútorkollekciót adtak a fal

vaknak, városoknak. 2001-ben és 2002-ben is 15 
millió forintot költöttek erre az akcióra, ahogyan 
idén is, amikor az amatőr kultúra került sorra. Arra 
törekedtek, hogy az adott közösségekben ismert és 
kevésbé ismert vizuális kulturális értékek kerüljenek 
bemutatásra. Ezért felkérték a településeken élőket, 
hogy mindazt, amit fontosnak tartanak, örökítsék 
meg a legkülönbözőbb eszközökkel: fotón, fest
ményen, rajzon, szobron, szőttesen. Eddig közel 
ezer alkotás érkezett be, és sorsukról nem a DDGÁZ 
Rt. dönt, hanem egyetemi tanárból, festő- és 
fotóművészből valamint általános iskolai tanárból 
álló zsűri. A díj egymillió forint összegben eszköztá
mogatás, vagyis a díjazott mű technikájához kötődő 
tárgyakat nyerheti a legjobb 10-15 alkotó, s még 
húsz fő alkotótáborbeli költségeit is finanszírozzák.
A határidő szeptember vége volt. A munkákból 
albumot is szerkesztenek, amelyet igen nagy 
példányszámban adnak ki, hogy aztán ingyen 
kaphassák meg az önkormányzatok.

A fő arculat mellett akad még olyan vonulata a 
DDGÁZ támogatásának, amely a múltból táplálkozik. 
Ebbe a körbe tartozik a Jelenkor irodalmi folyóirat, 
amelynek egyik budapesti felolvasóestjét finanszí
rozzák annak ellenére, hogy a Jelenkor, amennyire 
így kívülről megítélhető, nem feltétlenül az amatőr 
mozgalom terméke.

A Pécsi Direkt Kft. az Alexandra Kiadót és egy 
országos könyvterjesztő hálózatot foglal magába. 
Mennyiségi mutatóit tekintve mindkettő talán ma 
már a legnagyobb az országban. Tulajdonosuk, 
Matyi Dezső egy jó ideje, mint mondja, amióta 
megteheti, olyan rendezvények támogatását és 
kötetek megjelentetését is vállalja, amelyekről biz
tosan tudni előre, hogy sokba kerülnek, de hasznot 
nem hoznak. Nem kevés pénzt ad a színháznak, 
segíti a Pécsi Balettet, iskoláknak küld könyveket, 
finanszírozza a megyei közgyűlés augusztus 20-i 
rendezvényét, a könyvhét pavilonjait, színpadát. 
Mindennapos ma már, hogy olyan könyvekre bólint 
rá, amikről tudni, hogy csak kis példányszámban 
kelnek el, de komoly kulturális értéket képviselnek. 
Ilyenek például, hogy csak a legfrissebbeket említ
sük, Méhes Károly Weingruber vendége című no- 
velláskötete, amelyben többek között az Alföldben, 
az Élet és Irodalomban, a Hitelben, a Holmiban, a 
Jelenkorban, a Ligetben és a Tiszatájban megjelent 
írások olvashatók, vagy a Bazilikáról és az 
ókeresztény emlékekről szóló album Kalmár Lajos 
kiváló minőségű fotóival, és ilyen Sonkoly Károly 
„pécsi regélő” sorozatának első darabja, a 
klasszicista Pécs építőmesteréről, Piatsek Józsefről 
szóló kötete, ami végre egy tudományos 
igényességgel megírt, és gazdagon illusztrált, 
rendkívül izgalmas Pécs könyv.

Törőcsik Frigyes mérnök üzletember 1998-ban 
fedezte fel magának Nyári Zsoltot Nyáriról többek 
között annyit kell tudni, hogy a Pécsi Képzőművé
szeti Mesteriskola kőszobrász szakán végzett, har
madik helyezést ért el egy japán szobrászversenyen, 
Derkovits-ösztöndijas, és tanít a Pécsi Művészeti 
Szakközépiskolában. Törőcsik kapcsolata úgy 
kezdődött a szobrásszal, hogy először megvásárolta 
egyik művét, s mára már gyűjteménye van alkotá
saiból, melyekből nemrégen kiállítást is rendezett 
otthonának kertjében, Varga Lajos Márton meg
nyitójával. A rendezvény célja a gyűjtő elmondása 
szerint: „a mecenatúra fontosságának hangsúlyo
zása” . A vállalkozó nem hétköznapi személyiség, ezt 
az is bizonyítja, hogy karácsonyi ajándékként fest
ményeket és irodalmi köteteket ajándékoz nemcsak 
barátainak, hanem alkalmazottainak is. Talán ezt a 
fajta mentalitást lehetne javasolni minden magyar 
vállalkozónak, bár félő, az ötlet nem nyerné meg 
maradéktalanul a tetszésüket. ■
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Hass, alkoss, gyarapíts?
Tűnődések a képzőművészeti mecenatúráról

Honnan a hajlam az emberben, hogy amikor ma 
a kultúra és művészetek támogatásáról beszélünk, 
kézenfekvőén elsősorban az erkölcsi, a lelki, kisebb 
mértékben intellektuális készültség körébe utaljuk 
az egyébként anyagi mutatókkal is rendkívül pon
tosan körberajzolható gyakorlatot? Sietős történeti 
visszatekintés és máris előttünk a válasz: mert 
mindig is erkölcsi, szellemi természetű motívumok
ból kiinduló döntés volt a közösség művelődése, 
műveltsége és általában a magasabb rendűnek 
tekintett célok követése érdekében adni, támogatni, 
segíteni. Más tevékenység ez, mint amit a caritas 
(charity) eszméje vált ki. Ennek elenyésző jelen
tőségű az egzisztenciális segély-mozzanata, amazt 
viszont morális szempontból erősebb motívumok 
vezérlik. A kultúra támogatása a természetes és 
ösztönös gesztustól a vívódásokon át érlelt 
elhatározásig minden bizonnyal sokféle előzményt 
feltételez.

A mecenatúra a közösség szempontjából prog- 
resszívnek ítélt alkotó személyiségek, képekben, 
szobrokban, régészeti tárgyakban, könyvekben 
megtestesülő nemzeti örökség értékének gyara
pítását, kulturális programok, egyes műalkotások 
elkészülésének segítését jelentette mindeddig. 
Többnyire a tulajdonlás megváltozásával járó folya
mat ez, amelynek során egyének által birtokolt 
javakból köztulajdon lesz. Gyakori azonban nap
jainkban, hogy különböző vállalkozói, piaci bevétel
hez jutó szervezetek (vállalat, bank, biztosító stb.) 
vállalnak többféle formában kultúratámogatói 
szerepet. Bizonyos jelentésmódosulásokon is 
átment a mecenatúra kifejezés, amennyiben ma 
általában jelenti a kultúra bármely alrendszerének 
pénzügyi támogatását is. Formái személyesek és 
közösségiek lehetnek, egyén és az állam, valamint 
a kettő közötti átmeneti formációk mindegyike 
egyaránt játszhat mecénást. Igen jellemző, hogy 
mely formáció éppen kit, mit és mikor támogat. 
Talán jellemző lehet az is, hogy mely térségben 
(a kultúrának is van geográfiája) mely kulturális 
terület kerül kedvezményezett helyzetbe. Ebből a 
szempontból talán a folytatandónak vélt, de ve
szélyhelyzetbe kerülő hagyományok, a felszólítást 
megfogalmazó örökség kiterjedése, mennyisége 
sem jelentéktelenek.

Amennyiben a közösség maga képes még a 
veszélyhelyzetet felismerni, amennyiben nem teher 
számára az örökség mérete, a fenntartásával össze
függő kötelezettség, aktív, megőrző és teljesít
ményeire, javaira büszke emberekből állhat. Félő, 
hogy mostanra eljutottunk egy olyan össztársadalmi 
tudatállapotba, amelyben a tényleges fenyegetettség 
ténye, következményei már nem kapcsolódnak 
össze erkölcsi természetű felszólításokkal, amelyben 
az érték tudata gyenge, az értékőrzéssel kapcso
latos íratlan (írott) normák betartását erőtlen példák 
sugallják csak. Ezek legfeljebb néhány személyes 
gesztus kiváltására elegendőek, társadalmi méretek
ben nincs eredményük. A morális felszólítás

hatékonyságát alighanem gyengíti, hogy a kultúra 
és az értékek létrehozására, megőrzésére hivatott 
állami szervezetek, intézményrendszerek, szolgál
tatási hálózatok négy évtizede a vegetálás szintjén 
teljesítenek. A szellemi teljesítményeken alapuló 
értékteremtés reprezentációja eltűnt. A zeneiskolák, 
múzeumok, könyvtárak, levéltárak építészeti 
minősége, térbeli adottságaik a legteljesebb érdek
telenség tükrözésére alkalmasak csak egy olyan 
történeti helyzetben, amelyben kizárólag a szellemi 
és lelki erőfeszítések tekinthetők a változás garan
ciájának. A magyar történelemben is tökéletesen 
mérhető annak a Klebersberg Kúnó kultuszminisz
tersége alatt bekövetkező változásnak a követ
kezménye, amit az iskola, művelődési ház, 
olvasókör építkezések indítottak el a gazdasági vál
ság évei alatt. Az utóbbi negyven évben kollektív 
hagyománnyá lett „élni, éppen csak megélni” 
kényszerei között az egy-egy figyelemfelhívó akció 
elégtelen az érték tudatának létrehozására és 
őrzésére biztató indítvány „belsővé” tételére. 
Mondhatjuk ma már, generációk nőttek fel az 
ezeréves nemzeti történelem értéktudatától mentes 
klímában, vagy inkább fordítva, a kulturális teljesít
mények minőségi-erkölcsi minősítésének semleges 
közegében, ami az értékpluralizmus és tolerancia 
jelszavával hessegetett el minden, valamilyen 
megragadható irányban tett határozottabb 
indítványt. Ma a nyugati világ a sajátos nemzeti 
értékeket kéri számon a csatlakozásra váró keleti 
országok modem művészetétől és egyáltalán nem 
azt, amivel mi itthon, a globalizáció veszélyeként 
riogatjuk magunkat: nem az amerikai, angol, német, 
francia minták, modorok visszaplántálását. 
Ijedtségünk attól, hogy netán lemaradunk valamiről, 
már az általános modem érzület leképződése, 
amelynek levegőjében a kultúra mozdulatait is csak 
a verseny keretei között tudjuk minősíteni és 
eszünkbe se igen jut, hogy milyen nagyon furcsa is 
egy agrár-ipari ország kulturális diétán tartott 
közösségének a posztindusztriális társadalmak 
közegéből kinőtt szimulakrum, appropriation art, 
vagy neo-geo ott, némelyeknek kétségtelenül

releváns igazságával szembenéznie. A hazai moder
nizációban pedig elsősorban a nemzeti értékek vál
tak első számú áldozattá. Ezek alatt nem a bütyköst 
és a gémeskutat értjük, amire részben idegenforgal
mi iparunkat alapoztuk, hanem a nemzeti 
könyvtárat, a múzeumokat, nemzeti jelentőségű 
köz- és magángyűjteményeket, amelyekre idegenfor
galmi iparunkat nem alapoztuk. De ide értjük a 
néprajzi, népművészeti értékeket is természetesen. 
Ezek már sajnálatosan nem élő összetevői mai civi
lizációnknak, következésképpen megmutatásuk újra 
csak intézményi koncentrációt követelne. 
Gyűjteményt például, amit látogatni lehet, amelynek 
anyaga könyvekben mutatkozik meg. Mert 
bizonyosfajta mecenatúrának a megléte esetén 
megőrizhetők lettek volna a népi építészet élő 
funkciói és formái, a népi iparművészet öröksége.

A portrék a Modern Magyar Képtár alapítóját, jelentős adományozóit ábrázolják.
Forgács Hann Erzsébet: Gegesi Kiss Pál arcképmása II., 1936.

Szalatnyay József: Dénes Zsófia (é.n.) Biai Föglein István: Lázár Béla, 1933-38. Rudnay Gyula: Tamás Henrik portréja 1930. k.
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Ha nem a „tartalmában szocialista, formájában 
nemzeti”, máshol „formájában szocialista, tartal
mában nemzeti” paranoiás jelszavai uralkodtak 
volna el a kultúrpolitikában. A régit felváltó „új 
rend” kultúrája a destrukció volt, ami kielégült 
a „régi rend” nyomainak eltüntetésében. Amit 
teremteni tudott, az a szolganépek megbékítésére 
ezredévek óta alkalmas szociáltechnika volt csak.
A kenyér és cirkusz dialektikus körjátéka. És ne 
tévesszen meg bennünket, hogy valóban születtek 
látványos eredmények könyvtár, múzeum, levéltár, 
koncertélet ügyben. A minősítés kulcsa ugyanis nem 
az egyszeri és magas minőségű akciókban van, 
hanem a mindennapi működés nyikorgó, akaratta- 
lan, nyögvenyelős „nyitvatartási idejében”, a kul
turális szolgáltatások minőség-ár arányában és 
abban a sajnálatos tényben, hogy ma Magyarország 
népességének kulturális-műveltségi állapota csak 
erkölcsi természetű köz- és közegészségi 
állapotainknál van jobb helyzetben.

Az 1996-ban Nobel-díjat kapott Douglass North 
amerikai gazdaságtörténész a politikai és gazdaság- 
politikai döntések, piaci mechanizmusok emo
cionális és erkölcsi következményeire, illetve 
ezeknek a gazdaság, politika és piaci viszonyokra 
tett viszonthatásaira hívta fel a figyelmet. 
Bebizonyította, hogy a munka, a munkálkodás 
kultúraépítésben is mutatkozó értelme, az értelem 
expanziója miként idéz elő pozitív változásokat a 
szolidaritás felfogásában. Nemkülönben a tolerancia 
és intolerancia kialakulásában, a környezet jelen
tőségének a felismerésében, az együttműködés 
jelentőségének elfogadásában, az értéket az érde
mek alapján mérlegelő mentalitásban stb.

Miért is tenne egy megbízhatatlan állagú, örök 
átszervezések áldozatává lett művelődési, kulturális 
intézménynek gesztusokat a sors valamely (a hie
delmekkel szemben legtöbbször kifürkészhető) 
szeszélyéből ma mégis adakozó, javait a 
közösséggel megosztani vágyó ember? A régtől 
fogva bevált motívum mindenekelőtt az, hogy 
valamiképpen megörökítődjék a gesztus azoknak 
a cselekményeknek a sorában, amelyek egy 
közösséget gazdaggá tettek. A nagy alapítók, a 
nagy megajánlok közé kerülni hazánkban egyénileg 
ugyan lehetne, de akik egzisztenciális státusuk 
jóvoltából erre képesek lennének, azok ezt nemigen 
teszik. A reformkor nagy alapítói és adományozói, 
a millennium korának máig emlékezetes városatyái, 
múzeumépítői, gyűjteményszervező bankárai, föld- 
birtokosai számos mai hasonmással rendelkeznek, 
de mindebből még sincs kultúraépítési kedv, nincsen 
minta, példa. A nemzeti arisztokráciának még 
erkölcsi kötelessége volt a közösség gyarapítása, az 
értékőrzésre irányuló mintaadás. A szimplán gazdag 
embernek már nem az. A kulturális javak gyűjtésé
nek utolsó, nemzeti szempontból is jelenlévőnek 
számító letéteményese maradt az a megcsonkult 
polgári réteg, amely életformájában, de elsősorban

szellemi és erkölcsi igényeiben őrizni tudta vállalt 
előképeinek mintáit. Ebből, a mára már sajnálatosan 
eltűnő rétegből váltak ki a szocializmus időszaka 
alatt azok, akik még adományokat tettek, nevet
séges összegű életjáradékokért nemzeti értékű 
gyűjteményeket adtak át fővárosi és vidéki 
múzeumoknak. (Bedő Rudolf, Tompa Kálmán,
Glücks Ferenc, Kunváry Bella stb.)

A kulturális értékek piaca az országon belül 
gyakorlatilag harminc éven át nem létezett. A védet
té nyilvánítás gyakorlata a nemzetközi műkeres
kedelmi vérkeringésből kapcsolta ki a minőségi 
magyar műtárgyakat, amelyeknek valóságos és piaci 
értéke ezáltal sokszor önkényesen definiálódott. 
(Kassák Lajos életműve itthon a legfelsőbb 
művészettörténeti értékelés szerint is csak 
megtűrhetőnek tetszett még 1967-ben, miközben 
már a grazi múzeum is tízezer schillingeket fizetett 
egy Kassák-képért). Érthetően és természetesen 
indult el az illegális műtárgykivitel Nyugat felé, és 
vált milliókat hozó, ipari méretű, bűntudat nélküli 
bűnözéssel érintkező üzletággá a hetvenes évek 
közepére. Mert mit kaphatott az, aki netán jelentős 
vagy éppen jelentéktelen műalkotást felajánlott egy 
közgyűjteménynek?

Köszönetét érte feltétlenül. Udvarias levelet, 
amelyben elismerő utalás történt a nemes gesztusra 
és bátortalan ígéret a bemutatásra, kezelésre, állag- 
megóvásra, publikálásra. Aztán a mű, ha szerencsé
je volt, tényleg kikerülhetett a többnyire fűtetlen, 
rosszul világított kiállításokba, ahol jó esetben apró 
réztábla emlékeztetett egykori tulajdonosára. 
Többnyire azonban nem kerülhetett ki, így raktárak
ban maradt, amelyeknek belső viszonyairól e helyt 
jobb, ha nem teszünk említést. A raktári állapot 
természetesen nem jelenti feltétlenül az oda került 
tárgy teljes semlegesítését. Az nyilvánvaló, hogy 
a nagy gyűjtemények minden darabja nem kaphat 
folyamatos nyilvánosságot. A gyűjteményekben 
rendszerezett, ideális esetben egyre több anyag biz
tosítja a szakemberek számára a legkülönbözőbb 
ítéletek meghozatalához nélkülözhetetlen kritikus 
érv tömeget, amelynek birtokában történeti, 
esztétikai, stíluskritikai stb. megállapítások tehetők, 
új datálások, attribúciók fogalmazhatók meg.
Új és újabb összeállítású kiállítások rendezhetők.

Ha van tudományos kutatás. Ha van képzett 
szakember, aki ezeket a feladatokat elvégezheti, ha 
van apparátus, amely a vizsgálatokban segítséget 
tud nyújtani. (Apparátus alatt a szakkönyvtárat, 
laboratóriumokat, restaurátor-műhelyeket értjük.)
Ha vannak periodikák, amelyekben az új meglátá
sok szakmai párbeszédek tárgyává válhatnak. Ha 
van szakmai közvélemény, amely figyel önnönmaga 
kommunikációjára. Mindezek nem, vagy csak 
részben adottak. A magyar „vidék” 
művészettörténeti muzeológiája a legteljesebb 
hiányállapotokat éli. Ma már egy igényes gyűjtő

Horváth Árpád: Bokros Birman Dezső:
dr. Tompa Kálmán arcmása (é.n.) Nyerges Pál: dr. Ubrizsy Gábor, 19/7 Kunvári Bella portréja, 1939

nem láthatja gonddal megszerzett tárgyainak jövőjét 
biztosítva egy magyar közgyűjteményben. Vagy 
speciális garanciákat kér gesztusa fejében, amelyek
nek a teljesítése az idézett feltételek hiányában 
többnyire aligha lehetséges. Hasonlóképpen vannak 
evvel a művészek is. A pécsi Modem Magyar Képtár 
gyűjteménye országos hírét a művészettörténészek
nek köszönhette, akik a hatvanas évek közepétől itt 
dolgoztak és meg tudták győzni a magyar, külföldi 
magyar művészet első vonalát arról, hogy itt egy 
progresszív kollekció formálódik. A hatvanas-het
venes évek általános kulturális viszonyai közepette, 
a tiltás és tűrés gumiszabályaitól sújtott művészek 
valóban a továbbélés esélyét orrontották meg a 
múzeum védfalai között, illetve bízhattak egy mini
mális nyilvánosságban, amit a múzeum jelenthetett. 
Valóban, szinte százával kerültek műtárgyak ekkor 
a pécsi gyűjteményekbe. Életműveket adtak át 
özvegyek és leszármazottak. Külföldi magyar 
művészek egy udvarias levélre már festményekkel, 
szobrokkal válaszoltak, tekintélyes műkereskedők 
honorálták már az érdeklődést is milliókat érő 
küldeményekkel. És ezekből akkoriban valóban 
szinte szenzációszámba menő (vándorkiállításokat 
lehetett rendezni. (Ekkor jött létre adomány alapján 
a Vasarely-, a Nemes Endre-, a Martyn-, Amerigo 
Tot-gyűjtemény, jöttek Székely Péter szobrai, a 
Domberger-gyűjtemény, Modem grafika, Konstruktív 
törekvések, Mozgás ’jo  stb.)

Ma már természetesen kinyíltak a határok, a 
kultúra és művészet képviselői nagy frekvenciájú 
cserekapcsolatokat tartanak fenn a környező orszá
gokkal, létrejött valamiféle műtárgypiac is, az érték 
tezaurátásának felismert formája lett a műtárgy.
Erős és szakmai szempontból is kifogástalan 
galériákat alapítottak, amelyeknek élvonala már állja 
a nemzetközi megméretés mércéjét is. A művészeti 
értéket egyre megfelelőbb árak fejezik ki. Tegyük 
hozzá gyorsan, ezek az árak ma a jövedelmi 
viszonyok figyelembevételével Magyarország 
lakosságának 95%-a számára elfogadhatatlanok. 
Számukra a közgyűjtemények, a könyvtárak jelent
hetik egyedül a kivételes értékekhez hozzájutás 
csatornáit. Fejlesztésük tehát a szociális politika 
része kellene hogy legyen. A mai műtárgyárak 
vonzzák a befektetőket és elriasztják az állami 
gyűjteményeket, amelyek költségvetésükből éven
ként legfeljebb egy-egy alkotást tudnak megszerez
ni. Magánmúzeumok, a jelenkori művészet 
látványos teljesítményeit bemutató reprezentatív 
galériák nemegyszer látványos építészeti megje
lenéssel hívogatják a művészeket és biztosítanak 
számukra valóban lenyűgöző bemutatkozási 
lehetőséget. Tudományos-szakmai szempontból 
megbízható katalógusokat jelentetnek meg, amelyek 
a világ minden részén hatásosan, pontosan jelzik 
a magyar művészet egy metszetét. Ma a múzeumok 
a legritkábban engedhetik meg maguknak, hogy a 
fenntartás és állagmegóvás közvetlen költségein túl 
anyagiakat fordíthassanak tudományos katalógusok 
kiadására. Pályázniuk kell. A különböző művészet 
és kultúratámogatást magának megengedő piaci 
szervezet, gazdasági vagy pénzügyi vállalkozás 
közvetlen kapcsolatokat tart fenn a művészeti világ
gal, eldönti, hogy kit, mit, mennyivel támogat, 
mennyiért szerez meg. Számukra a mai múzeumi 
kiállítások atmoszférája kevés kivételtől eltekintve 
nem biztosítja a reklámot, ezért a kiállítások 
egyikét-másikát már csak állófogadások és koktél- 
partik szempontjából osztályozzák, mint szokatlan, 
de nem ellenszenves berendezésű tereket és fizetik 
az esetre kirótt bérleti díjakat. Mi van hát akkor, 
amikor a kultúra és művészetek valóságos folya
matainak támogatására sem erkölcsi, sem lelki, sem 
intellektuális késztetés nem mutatkozik az ember
ben és az erre hivatott intézmények is tehetetlenné 
váltak? ■
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A  Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) a város 
talán legrangosabb fesztivál jellegű rendezvénye. A 
fesztivál az elmúlt nyáron harmadszor került megren
dezésre. A  POSZT szép, de kényes ügy. Szép értékei 
miatt, melyeket hosszan sorolhatnánk a színházi 
szakma, a szakma és közönség közötti viszony, a vá
ros mint kulturális fesztiválhelyszín és egyéb erényes 
összefüggések szemszögéből Kényes pedig azért, 
mert nyíltan kimondani hiányosságait népszerűtlen 
dolog. Mivel ez a nézet általánosnak mondható, a 
POSZT bizonyos értelemben tabu téma lett Ha fele
lősséggel gondolkodunk, és rendelkezünk kellő intel
ligenciával a tudható, de kimondatlan dolgok felszín
re hozatalához és azok konstruktív kezeléséhez, ak
kor azonban belátható, hogy e kérdésekről ideje be
szélni. És akkor kiderül hogy nem a hiányokat ki
mondani, hanem elhallgatni veszélyesebb.

A rendezvényt -  és általában az ilyen rendez
vényt -  azért is veszélyes kritizálni, mert a kritikát 
azok veszik leginkább magukra, akik akár az adott 
helyzetben a lehetőségekhez képest erejükön felül 
dolgoztak, ugyanis ők azok, akiknek mindez fontos 
vo lt Ők azok, akiknek az eredmény, és nem pedig a 
hiányosság köszönhető elsősorban. Óhatatlanul 
bántva érzik így magukat pedig általában nem őket 
hanem azokat érinti a kritika, akik számukra a kere
teket megrajzolták, vagy akiknek dolguk lett volna a 
koordinálás. Mégis helytelen volna, ha emiatt nem 
beszélnénk fontos dolgokrót Kell hogy képesek le
gyünk a véleményünket a megfelelő módon elmon
dani, és kell hogy megfelelően olvassák, hallják, és 
értékeljék azok, akiket érint Előbbivel is, utóbbival is 
rendszerint sok a baj.

Minden kultúraszerető pécsi polgár örömmel fogad
ta a színházi találkozó Pécsre „helyezésének” hírét. 
Ezzel én sem vagyok másként. Az eltelt három év 
fényesen igazolta a reményeket, a város valóban 
remek helyszín lehet kulturális hagyományainál, lép
tékénél, térszerkezeténél, történeti kereteinél fogva, 
és a városnak nagyon „jól áll” ez a rendezvény: 
utcák és teraszok tele emberekkel, és végre nem 
csak a borgőzös, sörhabos mulattatás csalogatja 
őket oda, hanem a kulturális rendezvények és 
a találkozás öröme. Ez nagyszerű! Olyannyira az, 
hogy ügyelnünk kellene rá, meg is tudjuk ezt tar
tani. És ha már itt tartunk, azt is észre kellene végre 
venni, nem elég kimondani, hogy Pécs számára 
a fesztiválok befogadása és vonzása a gazdasági 
továbbélés egyik fontos pillére lehet, de ezért tenni 
is időszerű!

Ezzel kapcsolatban állandó ferdítésekkel találjuk 
szembe magunkat. Amikor tettekről beszélek, min
denekelőtt egy stratégiát, egy koncepciót szeretnék 
látni. Annak felvázolását, és szakszerű, körültekintő 
alátámasztását, hogy milyen forrásokból, milyen 
ütemben, milyen szervezeti és infrastruktúrát 
építünk annak érdekében, hogy a város valóban 
különösen alkalmas legyen a fesztiválok és a kon
ferenciák befogadására. Ehelyett eseti dolgok történ
nek. Bizonyos értelemben ilyen spontán dolog a 
POSZT is, vagy a most tervezés alatt álló Pécsi 
EXPO, mely állítólag konferenciák befogadására is 
alkalmas. Spontán alatt azt értem, hogy nem egy

Helyszínek 
és összefüggések
Az elkendőzés és a halogatás csapdáiról 
a POSZT kapcsán

A Nemzeti Színház nézőtere — impozáns, 
de erősen kompromisszumos
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koncepció részeként, hanem tulajdonképpen önnön 
erejükből jönnek létre. Hogy ilyenek is történnek, 
még önmagában nem volna baj. Az EXPO alkal
massága a kiszivárogtatott, vagy megismerhető 
információk alapján sok szempontból megkérdő
jelezhető. Az viszont bizonyos, hogy az nem egy, 
a város által szakszerűen megfogalmazott igényre 
tervezett, hanem egy elhagyott épület lehetséges 
hasznosítására ad megoldást. Ez önmagában is 
lehet elegendő ok az építésre, de hogy aztán ez 
a ház értékes eleme lehet-e egy stratégiának, amely 
megalapozottan tisztában van azzal, hogy milyen 
megközelítési lehetőségekkel, milyen léptékű 
terekre, milyen infrastruktúrára van szükség ahhoz, 
hogy a város vonzó célpontja legyen a konferen
ciáknak és fesztiváloknak, azt ma nem tudja senki, 
mivel ilyen stratégia nincs. Az viszont biztos, ha 
kiderül, hogy nem ilyen kellett volna, orvosolni nem 
lesz pénz.

Visszakanyarodva a POSZT-hoz tudni lehet, és 
kell is, hogy a színházi találkozó elvihető a város
ból, még ha jelenleg nevében pécsi is. Ha a felté
telek máshol kedvezőbbek lesznek és mutatkozik 
ilyen város másik, számos egyéb adottsággal, kap
csolattal, akkor majd hiányosságaink ordítóbbak 
lesznek. E hiányosságokat pedig akkor már késő 
lesz orvosolni, nem lehet majd néhány hónap alatt 
termeket építeni vagy korszerűsíteni, vagy akár szál
láshelyeket teremteni a semmiből. Szerencsére nem 
jutott még eszébe senkinek olyan butácska hason
lat, mint mondjuk Kapolcs -  hogy ott a meglévő 
istállókban és faluházakban is lehet sátoros 
művészeti fesztivált csinálni, ráadásul micsoda siker
rel! Nyilvánvaló, hogy a POSZT más természetű 
rendezvény, mint ahogyan az is evidencia, hogy a 
város kulturális jövőképét nem egyedül a POSZT-ra 
kellene alapozni. De vegyük sorra, mik is azok a 
problémák, hiányosságok, amelyek miatt van okunk 
félteni konkrétan a POSZT-ot.

A versenyprogramok 
helyszínei
A fesztivál versenyprogramjait jellemzően három 
játszóhelyen rendezik. Ezek a Nagyszínház, a 
Kamaraszínház és a Stúdiószínház. Nézzük először 
ezek állapotát! Teljes állapotjelentést a színházakról 
itt nem célom készíteni, ez egy sok, másra is szük
séges tanulmány feladata volna. Hogy a felvezetés
ben felvetett kérdéshez hű legyek, és a téma vala
melyest röviden áttekinthető legyen, csak a láttatást 
szolgáló problémákat sorolom, a teljesség igénye 
nélkül, de helyenként felemlítem az okokat is.

A Nagyszínház befogadóképessége 650 fő.
A nézőtér a földszinten enyhén a színpad felé lejt, 
amitől a láthatóság kedvező, de a székek geomet
riája a padló lejtését nem veszi figyelembe, így előre 
dől. Ettől a néző folyamatosan előre csúszik, vagy 
a lábával tartja magát. A székek komfortja e banális 
hiba miatt bosszantóan rossz. Az erkély üléseinél 
a lábtávolság egy kiskategóriás városi autó hátsó 
üléséét sem éri el, átlagmagasságú és súlyú férfi 
számára jószerivel használhatatlan. A második 
emeleti erkély sem sokkal jobb, ráadásul gyakorlati
lag semmit sem látni innen.

A rendszeres karbantartás ellenére is a színpad 
dobogószerkezete kissé elavult, igaz ez a nézők 
számára nem érzékelhető, a színpadon is a tánc 
jelenti a kritikus igénybevétett. A színpadi technika 
egyébként a vidéki magyar színházak mezőnyében 
jónak mondható, sőt a fővárosi színházakban sem 
jobb, eltekintve az új Nemzetitől és az Operaháztól. 
Ez mégsem megnyugtató, a fesztivál mint olyan,
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indokolja korszerűbb technika meglétét. Az, hogy a 
vidéki színházak vendégjátékai nem kívánnak ennél 
korszerűbb technológiát, az nem azt jelenti, hogy ez 
így van jól, hanem azt, hogy amazoknál sincs 
másképp. A vidéki magyar színházak ezért kényte
lenek adottságaikhoz igazítani a darabokat. Ez 
hosszú távon nem szerencsés, mert értelemszerűen 
egyfajta megrekedést is jelent a gondolkodásban, a 
színpadi eszközök használatában. Lassan a színházi 
szakma számára a mai szcenikai világi trendek 
elméleti problémává fajulnak.

A világítás és a hangtechnika mára 
egyértelműen elavult, kiváltképpen, ha rangos szín
házi rendezvényeknek kell az épület megfeleljen. 
Nem csak a látvány- és hangeffektek lehetőségeiben 
jelent ez korlátokat, de a fesztiválon alapkövetel
ményt jelentő átrendezhetőségben is tarthatatlan 
helyzeteket teremt.

A nézőtéren a légcserét a földszinti nézőtér ülé
sei alatt és az oldalfalon a lábazati mezőben benyo
mott friss levegővel biztosítják. A levegő a térből 
mennyezeti nyílásokon távozik a túlnyomás 
következtében, azaz gépi elszívás nélkül. Az ilyen 
rendszer alapvetően fűtésre tervezett, hűtésre 
kevésbé alkalmas. Nagy hűtésteljesítményre azért 
sem lehet képes, mert a befúvás mértéke és hűtése 
nem fokozható az ott ülők tűréshatárán túl. A tér 
közepén benyomott levegő a páholyok, erkélyek 
levegőjét nem cseréli hatékonyan, így a hűtésére is 
kis hatással van. A színház hűtési kapacitása felte
hetőleg közel elegendő volna, a rendszer működése 
miatt azonban nem kellően hatékony. (Ráadásul 
energiatakarékosnak sem nevezhető, mivel a hűtött 
levegő teljes egészében a szabadba távozik, így 
mindig friss levegőt kell a helyébe juttatni, azaz a 
kinti levegőt hűteni. Korszerűbb rendszerek a levegő 
egy részét visszaforgatják, és a friss levegőt csak a 
szükséges mértékben keverik hozzá, ezzel 
csökkentve a szükséges hűtőteljesítményt.) 
Összességében a Nagyszínház elfogadható mérték
ben temperálható, alapvetően azonban korszerű
sítésre érett.

A Nagyszínház terei, felületei egyébként átlagos 
állapotban vannak, finomabb hibákkal csak egy 
átfogó rekonstrukció során volna érdemes 
foglalkozni.

A Kamaraszínház már több sebből vérzik. 
Befogadóképessége nem is határozható meg 
egyértelműen. Eredetileg 250-280 fős közönségre
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A Kamaraszínház. A játszóhely színpadi 
és nézőtéri átrendezhetősége egyébként komoly erény, 

de nem következmények nélküli.

tervezték, erre méretezték építészeti és gépészeti 
szempontból is. A férőhelyek számát a színpadi 
elhelyezés és kialakítás erősen befolyásolja.
Bizonyos elrendezések mellett 320 fő is ül a 
nézőtéren, illetve a fesztiválok alkalmával a földön 
ülőkkel együtt a nézőszám akár a 400 főt is eléri.
Az állványzatra épített ideiglenes -  egy előadáshoz 
épített -  nézőtéri bővítés állandósult. A túlzott lét
szám hozzávetőleg másfélszeresére növelte a tér 
hőterhelését, így nincs okunk csodálkozni, ha meleg 
van.

A játszóhely színpadi és nézőtéri átren
dezhetősége egyébként komoly erény, de nem 
következmények nélküli. Az ülések ugyanis így 
ugyancsak mobilak, és ez nagyban meghatározza 
alacsony komfortjukat -  pontosabban ez esetben 
talán ennek is betudható. Meg kell jegyezni, ebben 
a műfajban is kaphatók ma már kényelmes ülőhe
lyek. A székek egyébiránt kétfélék, bizonyos 
mennyiség felett összecsukható reggelizőszékeket 
állítanak be kiegészítésként. Ugyancsak az átrendez- 
hetőség következménye a dobogós-lépcsős kiala
kítású nézőtér. Alkalmanként a nézőtéren nagyobb 
egybefüggő sík felületeket is ki kell képezni, és 
ezekről a látvány már részben korlátozott. Az áll
ványzatra került ülőhelyek használatához egyébként 
fiatalos bátorság szükségeltetik.

A nézőtér kiürítése a két ajtón nagyon lassú 
és nehézkes, a kijárat felé vezető utak szélessége 
csekély, gyakran az oldalsó dobogón kell bukdá
csolni, vagy az erkély állványszerkezetét kerülgetni.
A kiürítést nehezíti, hogy az előcsarnok mérete nem 
megfelelő, és főként alaprajzilag kedvezőtlen: a két 
ajtó nemigazán két alternatíva, a távolabbin kijutva 
toporogva be kell sorolnunk a közelebbin kiáramlók 
közé.

A színpadi technika itt is kifogásolható, 
látványos fényhatásokkal nemigen találkozhatunk, 
a hangtechnika pedig a laikus számára is észreve
hetően halovány. Alapvető problémák vannak 
a beszédérthetőséggel is, a színpadi hangokat a 
terem akusztikája túlzottan nyeli. Ez már az előadás 
élvezetét is rontja. Az ebben a teremben tartott 
vendégelőadásokra (a POSZT-on gyakorlatilag ezzel 
kell számolni) ez erősen rányomja a bélyegét. Más 
kérdés, hogy miért nem derül ez ki az előadók 
számára, miért nem instruálják a színészeket 
a térnek megfelelő hangerő használatára.
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Az akusztikai hátrányokat fokozza, hogy a szel
lőzésből ugyancsak zavaró zajok származnak, amik 
a színpadi hangok bizonyos tartományait kioltják, és 
tovább rontják az érthetőséget. A nagyteremmel 
ellentétben itt a hűtésből nem érzünk semmit, még 
a szellőzésben is kételkedünk. Van ugyan kiépített 
gépi szellőzés és hűtés is, de hatása gyakorlatilag 
semmi. A kiépített rendszernek legalább öt óra 
működés szükséges zárt nyílások mellett a tér 
lehűtéséhez. Ez azonban nem biztosított, ugyanis az 
előadás előtt ebben az időszakban folynak az 
előkészületek, nyitott ajtók mellett. így a gépek 
hiába működnek. A melegérzet miatt aztán kinyitják 
a természetes szellőzőket is, a tetőre vezető ajtókat 
és ablakokat, tehát a lehűtésre semmi esély, viszont 
bejut az utcai zaj -  a pontos időről a harang hangja 
tájékoztat folyamatosan. A berendezés egyébként 
korszerűtlen is, és alapvetően rosszul tervezett.
A légtechnikai vezetékek az átrendezhetőség miatt 
a mennyezet alá kerültek, rossz elrendezésben: 
a befúvó és elszívó nyílások egymástól néhány 
méterre vannak, ergo a befúvott levegőt rögtön 
vissza is szívja. Hiába fokoznánk teljesítményét, 
nem működhet rendesen.

A zaj, a rossz érthetőség, a levegőtlen és 
hűtetlen néző- és színpadi tér teljesen alkalmatlanná 
teszi a helyet a nyári színjátszásra. Ha esetleg szín
házba járó emberben valami kedves vonzódás 
mégiscsak kialakult a kamaraterem irányában, az 
vélhetően abban rejlik, hogy élményeit jelentős 
mértékben nem a nyári kánikulában szerezte, 
amikor a fenti hiányosságok elviselhetők, valamint 
sokkal inkább a műsorválasztásban.

A Kamaraszínház előtere felszereltségével 
működőképes, de kissé lehangoló, és a fent leírtak 
szerint rendkívül szűk. Jó időben ez nem feltűnő, 
természetes reflexként tekintjük, hogy a szünetek
ben „kimenekülünk” a térre. Téli időszakban azon
ban jól látszik a helyzet tarthatatlansága.

A Stúdiószínház olyan léptékű játszóhely, ahol a 
mai színháztól elvárható felszereltségtől hajlamosak 
vagyunk eltekinteni. A hangtechnikát ezzel együtt is 
meg kell említeni: kiábrándító. Ebben a léptékben

a színpadi teljesítményen jószerivel minden eldől. 
Ilyen szemszögből közelítve nem érdemes a komp
romisszumos berendezhetőséget kritizálni. 
Alapvetően egyébként a problémák a Kamaráéval 
azonosak, rendszereik közösek. Alapvetően a két 
terem egyidejűségét nem tervezték, és ez év közben 
meg is oldható, a fesztivál ideje alatt azonban 
nehezen kezelhető. Ugyanakkor nem lehetünk ilyen 
elnézőek a hely megközelítésével, és a külső zavaró 
körülmények kirekesztésével kapcsolatban.

A gazdasági (konyha) bejáraton való 
megközelítés kissé ciki. Előtér gyakorlatilag nincs, 
a ruhatár az étterem szellőzetlen konyhájának 
szagától bűzlik -  ebből tekintélyes szagemléket 
vihetünk haza az előadás után. A konyhából érkező 
szagok az előadótémél a filmbe illő presszó ciga
rettafüstjével dúsulnak, és ezt vihetjük be magunk
kal szünet után a nézőtérre. A szellőzés itt is prob
lematikus.

A gazdasági és presszózajok kiküszöbölésére az 
egyetlen teremajtó hivatott. Az akusztikai törekvések 
az ajtó szerkezetén láthatók, és maga a szerkezet 
működik is, de önmagában nem oldja meg a hang
gátlást. Az előadásban időnként megjelenő zajok 
képesek lerombolni a színpadon felépített illúziót.

Idén a PTE Rókus utcai épülete is helyt adott 
egy előadásnak a pincében. A szellőzetlenség és a 
meleg itt is próbára tett színészt és nézőt egyaránt.

A versenyprogramok helyszínei alapvetően 
meghatározzák a város alkalmasságát a POSZT 
befogadására, az off-programok helyszíneivel 
elnézőbbek lehetünk, habár hibáikat látni ezeknek 
is érdemes. A három alaphelyszín -  a három szín
házi terem -  problémái közül a meleg és a szellő
zetlenség viszi el a pálmát minden évben. A rossz 
komfort miatt a nézők képtelenek odafigyelni egy- 
egy súlyosabb darabra, és ezzel gyakorlatilag elmu
lasztják az élményt. Nem lehet tehát a gondot 
bagatellizálni, a nézők ugyanis az élményért váltot
tak jegyet, de abban nem részesülhettek elvárható 
módon. Azt sem lehet a szőnyeg alá söpörni, hogy 
a fülledt meleg a színészek koncentrációját is lerom
bolja. A POSZT-ot követően egyébként az egyik

tv-csatornán készült egy tartalmas összeállítás 
a találkozóról, amely alapvetően a szakmai prob
lémákat és erényeket feszegette. Megkerülhetetlen 
és megoldatlan gondként merült fel, hogy a nem 
megfelelő körülmények között nem lehet jó 
előadást csinálni: játékában gátolt színész, és kon
centrálni képtelen néző fejt ki egymással szemben 
hiábavaló energiákat. Megkerülhetetlensége mellett 
is e gond marginális maradt, de ennek oka abban 
van, hogy a színházi szakma is tele van még olyan 
kérdésekkel, amellyekkel kapcsolatban- zavarban 
van, és amiket a találkozó felszínre hoz. Ebben 
azonban kár volna bíznunk: csak ideig-óráig tereli 
el a figyelmet a helyszín hiányosságairól. Egyébként 
is nagyon cinikus alapállás volna.

A korrektség kedvéért el kell mondani néhány 
dolgot. A Stúdió és a Kamaraszínház építése 
1981-86 között történt, tervezése ezt megelőzően. 
Az eltelt idő alatt alapvetően megváltoztak a 
gépészeti rendszerekkel szemben támasztott elvárá
saink is. Ettől függetlenül a megépített rendszer 
rossz. A Nagyszínház valamelyest jobb, talán azért 
is, mert az a Kamara befejezését követően 
kezdődött, és 1991-ig tartott, tehát korszerűbb.

A színház jelenleg épületgépész tervezővel vizs
gáltatja a lehetőségeket. Célként tűzték ki, hogy 
a jövő évi rendezvényre a Kamaraszínház és a 
Stúdiószínház hűtését és légcseréjét megoldják.
A munka jelenlegi szakaszában a város anyagilag 
nem vesz részt, a költségeket a POSZT költség- 
vetése állja. Azt még nem tudni, hogy az alkalmas
nak tartott megoldás mennyibe fog kerülni, és hogy 
a város annak finanszírozására megnyerhető-e. 
Tekintettel arra, hogy a probléma kezelése tűzoltás 
jellegű, olyan átfogó koncepció nem készül, amely 
vizsgálná a rekonstrukció, fejlesztés egyéb területeit 
is. A módszer jól ismert. Legtöbbször az ilyen jel
legű fejlesztések erősen kompromisszumosak, 
gyakran esztétikailag kifogásolhatók, és főleg 
fajlagosan drágábbak annál, mint a nagyobb, 
átfogóbb, átgondoltabban végzett rekonstrukción 
belüli azonos fejlesztések.

A Széchenyi téren a színpad nem 
találja a helyét. A tér közepén is 
közönség. A rendezvények vonzás 
helyett zavaró tényezők.

2003/3-4 echo 11



Az off-programok 
helyszínei
A kísérő programok a helyszín érzékenysége szem
pontjából alapvetően kétfélék. Vannak köztük olyan 
események, amelyek jól tűrik az akció jellegű 
helyszíneket, míg mások számára ugyanúgy 
elengedhetetlen feltétel a megfelelő adottság és 
a zavartalanság. Ezek közül csak néhányat említek 
fel a gondok láthatására, és nem foglalkozom a 
kiállítási helyszínekkel. A hangsúlyt oda helyezem, 
melyektől elvárható volna a jó karban lét, az alkal
masság.

A Harmadik Színház állapota a pécsi színházlá
togatók számára ismert. Művelődési házból lett, 
minimum költségvetéssel fenntartott épület, a ben
ne zajló szellemi munkához érdemtelen minőség
ben. A Bóbita Bábszínház dettó, csak itt az is fájlal
ható, hogy az elhanyagoltság tárgya a belváros egy 
történeti épülete.

A Bazilika méltó helyszín lehetne, de a program
szervezés van annyira koordinálatlan, hogy a 
komolyzenei hangversenyek megrendezése ellehe
tetlenül a Sétatéren egyidőben rendezett események 
hangzavarától. A templom terébe a külső zajok 
beszűrődnek, és durván sértik a koncertélményt. 
Persze ez sokkal kevésbé az alkalmasság kérdése, 
mint inkább a szervezésé.

A Pécsi Szimfonikus Zenekar Hangversenyter
mének már az elnevezése is groteszk. A pécsi kon
certközönség tudja, mire gondolok: kis férőhely- 
szám, igénytelen kialakítás, lepusztult minőség, az 
előcsarnok és szükséges infrastruktúrájának teljes 
hiánya, eseti engedéllyel való működés a tűzvédel
mi követelmények elégtelensége miatt, s még sorol
hatnánk. jó példa az ideiglenes megoldások 
véglegesedésére. Képzeljük csak el: a POSZT távol
ról jött közönsége úgy gondolja, ez a terem a pécsi 
komolyzenei koncertélet helyszíne. És nem is téved 
nagyot.

A Művészetek Háza termei, és különösen 
tetőtéri kiállítóterme a nyári kánikulában általános 
hűtési hiánnyal küzd, illetve még a szellőztetés is 
gondot jelent, mert a nyitott ablakok mellett a 
Széchenyi tér zaja tönkrevág minden beszélgetést.
Az Ifjúsági Ház léptékét és belső téri elrendezését 
illetően és léptékében a városban egyedülállóan 
korrekt, de állapotát nem kell ecsetelni, egyszerűen 
hervasztó. A Dante Café jó helynek indult, és úgy 
tűnik, különösen alkalmas lehetne alternatív ren
dezvények helyszínének, de igénytelenné lett, és 
nincs meg az a szükséges kevés többlet, amitől 
valóban ki lehetne használni az adottságokat. A 
termek akusztikája botrányos, a vendéglátóegység 
mint előtér, mindent megtölt a zsivajával, a ciga
rettafüstjével és a kultúrálatlan viselkedés egyéb 
mocskával. Igazán jónak csak udvara mondható, 
de a téren egyidejűleg tartott rendezvények esetén 
sajnos némileg ez is zavart az idegen zajoktól.

A szabadtéri rendezvények gerincét négy 
helyszín adja, ezek a Széchenyi tér, a Sétatér, 
a Színház tér, és a tettyei szabadtéri színpad.
Az utóbbi alkalmi, időszakos szabadtéri színpad 
a romokba installált szerkezettel, míg az első három 
a város tereinek használatba vétele. Ez is, az is 
szükséges. Ne beszéljünk itt most arról, hogy a 
város szebb napokat látott Káptalan utcai szabad
téri színpada miért nem üzemel, de említsük meg: 
nagyon hiányoljuk a helyszínek palettájáról.

A tettyei szabadtéri színpad a rom és a park 
teremtette hangulatával sokaknak kedves, és jó 
hangulatú előadások születnek ebből. Azonban ez 
a hangulati vonás sem tudja feledtetni a Tettye 
Vendéglő kerthelyiségének lakodalmas muzsikáját, 
amely kiszámíthatatlanul, de biztosan megjelenik 
a játszott darabban, nem kis kárt okozva annak 
élvezetében. Ha esetleg megtörténne az a csoda, 
hogy az előadást megtisztelné a vendéglő a hall
gatással, nos akkor még mindig ott a busz, ami 
hangjával ugyancsak kiköveteli a darabból a 
magáét.

A Széchenyi tér programcélú használata minden 
alkalommal képes még megdöbbenteni. Érdemes 
ennek tanulmányozása, bár tanulmányozás nélkül 
is kijelenthető, hogy az a rendszerint ide telepített 
programokra teljesen alkalmatlan. így tönkremegy 
a műsor is, és a térnek sem tesz jót. Az emberek, 
és a szervezők, valamint arendezvények engedélye- 
zői, vagy mentorai minderről nem tudnak semmit. 
Miért? Nem tudom. E témával az Echo hasábjain 
még foglalkozunk. Most elégedjünk meg annyival, 
hogy a tér akusztikája elektromos erősítés mellett 
is igen rossz. Ennek következményeként irtózatos 
hangerővel járatják a hangosítást, aminek következ
tében az érthetőség csak kis mértékben javul, ellen
ben az egész belváros zeng tőle. A POSZT ideje 
alatt a választékot színesítendő Könyvszínpadot 
rendeztek be. A árnyék nélküli téren az érdeklődés 
a könyvsátrak irányában is csekély kellett legyen, a 
Könyvszínpad pedig egyenesen kudarcra volt ítélve. 
Normális ember nem aszalta magát a tűző napon, 
és a jóérzésű embernek elviselhető klímában is let
tek volna fenntartásai: egy szerzővel való beszél
getés intimitást kíván, nem egy arénaszínpadot. 
Szegény beszélgetőknek még a kevés mazochista

érdeklődőnél is kínosabb lehetett. A blama nyilván
való, az okai is. Abban már kételkedem, hogy az 
eset tanulságul szolgált volna, hiszen ismétlődő 
problé-máról van szó.

A Sétatéren két profil erősen keveredik: az utcai 
sütödés és a színpadi világ. Sok kultúrarajongóval 
szemben én azt tartom, lehet helye a kulturális fesz
tiválok mellett a sörpados-grilles szekciónak is. 
Végre kis önfeledt esti beszélgetések, ez tényleg 
„mediterrános” életérzés, az egész motorjaként ott 
a fesztivál! De az már esélytelen, ha a sörpadok 
közé beágyazzuk a színpadot, illetve tisztában kell 
lenni ennek következményeivel, és a színpadon 
zajló programot így kell alakítani. Ilyen bölcsességen 
alapuló válogatást azonban nem tapasztalhatunk.
A programok és a Bazilikában rendezett koncert 
egymásra hatásáról már szóltam.

Érdemes volna azzal is foglalkozni, vajon a 
Sétatér, sőt a Dóm tér milyen lehetőségeket rejt.
Míg a sétatéri, északnak fordított színpad hangját 
elviszi a szél, akusztikáról nem beszélhetünk, addig 
a Dóm térben nagy lehetőségek rejlenek. Igaz, a tér 
akusztikai és látványadottságai néha egymás ellen 
dolgoznak. A téren a leglátványosabb megoldás az 
volna, ha a színpadot a Bazilika déli kapuja elé 
építenék. Ilyen megoldásokkal a mediterrán orszá
gok számtalan városában találkozhatunk lépten- 
nyomon a nyári időszakban. Mellesleg ez a meg
oldás volna a legkedvezőbb akusztikailag is, és 
magának a tér- és épületegyüttesnek az építészeti 
kompozíciós elvei is ilyen természetűek.
Sajnálatosan a Bazilika felé emelkedő burkolt felület 
ennek ellenében dolgozik, a színpad láthatóságát 
így nem lehet biztosítani. A felemlített külföldi 
esetekben ilyenkor ideiglenesen állványszerkezetű 
lelátót építenek. Még olyan helyeken is, melyek épí
tészettörténeti értékei a pécsi -  egyébként gyönyörű 
-  térénél is értékesebbek. Cserébe az „elcsúfításért” 
ugyanis nagyon szép környezetbe helyezik a ren
dezvényeket, ami egyébként viszontirányban is 
működik: az építészeti környezet értékei reflektor- 
fénybe kerülnek. Nem dolgom itt kutatni mi miért 
történik, vagy éppen miért nem. De határozott 
véleményem, hogy a Sétatér és a Dóm tér használa
ta erőtlen és bizonytalan. Nem engedtetik be 
minőségi használat érdemben, de beengedtetik
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a zavaró használat, kissé. Nem születik így semmi 
csoda, de kellőképpen bejut a nemkívánatos. Nem 
vagyok benne biztos, hogy ez az örökség védelme.

A Színház téren valahogy ritkán alakul jó prog
ram. Ennek okai mélyen húzódnak meg, vagy más 
összefüggései vannak. Az azonban adottság, hogy 
a kis tér az utcába ékelődő színház „saját tere”.
Mint ilyen, minden kötött építészeti elemével erre a 
problémára összpontosít, azaz a színház bejáratának 
hangsúlyozására. Irányított tér, egy bejáratnyi 
fókuszával nehézzé teszi a tér alkalmi berendezését, 
és a felület egyébként is szükséges az előadások 
idejében. E térrel csak annyi a hiba, hogy jelentős 
programot rászervezni nem érdemes.

A luxus
Egy fesztiválon a helyszínek alkalmi jellege -  a 

terek, intézmények rendezvényhelyszínné alakulása 
-  kedves hangulati elem, de a valóban színjátszásra 
épített épületek súlyos hiányosságai ezzel nem 
kendőzhetők el. A jelen állapot fenntartása kocká
zatos. Az elégtelen körülmények megmutatkozása 
idén nyáron kulminált: a minőségi előadások meleg 
okozta ellehetetlenülését a színházi szakma és a 
közönség halkan ugyan, de visszavonhatatlanul 
kimondta. Lehet rá számítani, hogy a tél majd 
feledteti a rossz élményeket, és a lendület még 
belesodor majd szervezőt, rendezőt, színészt és 
nézőt néhány nyári színházi találkozóba a fennálló 
színházi állapotok között is. De éppen úgy az is 
megtörténhet, hogy a tűrőképesség felmondja a 
szolgálatot. Lehet, hogy ezért majd megint néhány 
évig nem lesz országos színházi találkozó, vagy a 
szervezési ambíciók más városok irányába fordul
nak. Az is lehet, hogy más városok ugyancsak akar
ják, keresik ezt a figyelmet, és rendelkeznek 
Pécsével versenyképes adottságokkal, vagy terveket 
szövögetnek arról, hogy rendelkezzenek. Nekünk is 
ideje volna tervezni. Az általam felvázolt összefüg
gésrendszer tudható. A kérdés az, hogy akarunk-e 
ezzel foglalkozni, és szembenézni a feladatokkal, 
avagy a következményekkel, vagy esetleg nem.
A pénzhiányra való hivatkozás nem lehet mindenre 
válasz. Ha tudjuk, mit kockáztatunk, a nem gondol
kodás bizony luxus.

Tudjuk jól: a városnak elemi érdeke, hogy 
a kulturális hagyományaiban, és az egyetemi város 
minőségében rejlő lehetőségeket kiaknázza. E két 
potenciális lehetősége azonban érdemtelenül kezelt. 
Leginkább akkor találkozhatunk velük, ha felemlít- 
tetnek az önigazolás valamely formájaként. A város 
és az egyetem kommunikációs zavarral küzd, nem 
tudnak egymás hasznára lenni, csak egymás mellett 
élnek. A városi kulturális koncepció lényege a dicső 
múlt, és a jelenlegi kultúratámogatás számadatai
nak, valamint a városi támogatás mértékétől jórészt 
független művészeti sikerek felemlegetése. Arra a 
kérdésre, hogy mik azok a jövőbeli elképzelések, 
melyek kijelölik a jelenlegi kulturális teljesítő- 
képességnek a szinten tartását -  pláne 20 évvel 
ezelőtti szintjének legalább (!) visszaállítását - ,  nincs 
megalapozott válasz, csak egyfajta retorika. Az 
egyetem magáról a legtöbbet ugyancsak számada
tokat kommunikál ereje felmutatására: húszezer fős 
hallgatói létszámát, szakainak számát, fejlődésének 
ütemét, és hasonlókat. Talán csak a kommunikáció
ja rossz, biztosan kérkedhetne rengeteg nemzetközi 
tudományos eredménnyel, az európai mezőnyben 
kivívott respektjével is -  nem tudom, városi 
értelmiségiként ezek az adatok kevésbé érnek el.
Azt viszont tudom, hogy a hallgatóság gyakorlatilag 
mit sem tud a város kulturális életéről, és a legopti
mistább számítások szerint sem lehet két száza
léknál több azon hallgatók száma, akiben ez a

kérdés egyáltalán felmerül. Vajon ilyen egy egyetemi 
és kultúrváros? Szerintem nem, de bizonyára jó 
nekünk, hisz luxus ez is.

Vitathatatlan: a kultúra és az egyetemi központi 
lét a városnak csak akkor válhat egyik irányú gaz
dasági, és távlati perspektívájává, ha felmutat orszá
gos, de még inkább nemzetközi szinten is jelentős 
eredményeket, és megteremti annak jó marketing
jét. Enélkül mindez csak önnön magunk elbűvölése. 
A POSZT joggal számíthatna országos vonzásra, de 
mint az már napfényre került, a rendezvény kellő 
hírverése nem lett felépítve, ezt maguk a vissza
jelzések igazolják. Az is kiderült, hogy ez szerencsé
nek tekinthető, mivel a városban így is megtelt min
den szállodai szoba, a város több vendéget nem 
tudott volna fogadni. Ne tévesszen ez meg bennün
ket, a szobákat jellemzően a szakmai résztvevők 
foglalták el. Vajon miként profitálhatnánk akkor a 
vágyott vonzásunkból, ha nincs hol elhelyeznünk az 
idelátogatót? Tehát lehetséges volna alkalmanként 
több embert a városba vonzani, csak nem tudjuk 
fogadni őket? És mi ez, ha nem luxus?

Világos: a cél az kell legyen, hogy a vonzást 
jelentő események minél nagyobb számban és 
minél kiegyenlítettebben legyenek jelen a prog
ramok palettáján. így lehetne belőle profitálni, így 
lehetne remélni, hogy szálláshelyeket építeni 
érdemes, és azok kihasználtak lehetnének. A kul
turális koncepció mellett hiányzik az elképzelés a 
konferenciaszervezés terén is. Tisztes konferenciák 
megrendezésére alkalmas, vonzó infrastruktúrával 
a város nem rendelkezik. Az egyetlen reményteli 
elképzelést magánbefektető, a Nádor Szálló és 
konferenciaközpont megfogalmazásában tette le.
A beruházás azonban nem indult meg. Bizonyára sok 
összetevője van ennek, de ha a város rendelkezne

a már hiányolt stratégiával, amiből látszik, hogy a 
város minőségi idegenforgalma fellendül, hogy Pécs 
érdekelt a konferenciák és kulturális események ren
dezésében, és abban aktivitást is kíván kifejteni, az 
valószínűleg inspiráló volna. A szállodai befekte
tőket ugyanis a szobák várható kihasználtsága 
érdekli elsősorban. Talán egy ilyen hiteles 
elképzelés hiteles felmutatása többet érne az 
üzletrésznél, vagy a hitelkonstrukciónál. Ha nem a 
Nádornál, akkor idővel másnál. Nem ez az egyetlen 
olyan szállodaépítési elképzelés, amely nem vált 
valóra az elmúlt években a rossz kihasználtsági 
számítások miatt. A város vár. Arra vár, hogy a 
konferenciaturizmus majd megszületik befektetők 
beruházási kedvéből. A tőke is vár. Az meg arra, 
hogy hátha egyszer lát valami vonzót ebben a 
városban a maga számára. Idővel máshová megy. 
Ilyen a mi luxusunk.

A legfőbb luxus a gondolkodás és a munka 
hiánya, a szempontok egyeztetetlensége azonos 
érdekű felek -  város, egyetem, Nádor -  között. 
Közben pénzek folynak, EXPO épül koncepcionálat- 
lanul; más pénzek parlagon hevernek, a 
Bányavagyon Hasznosító Rt. épületei üresen állnak. 
A POSZT-ot persze szeretjük, de aggódunk érte. 
Felőröl bennünket a játszóhelyek elviselhetetlen- 
sége, de kapaszkodunk bele. Legfeljebb a tudat 
okozhat örömet: minden nehézség ellenére 
luxusban élünk. ■
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A belülről fakadó 
őszinte önkifejezés 
mércéje
Emléksorok B o a  Gyula szobrászművészről

Szíven ütött B o a  Gyula halála. Szíven ütött, 
mert a legnagyobb magyar szobrásznak tartot
tam. És a hozzám legközelebb álló magyar 
szobrásznak, akinek gondolatvilága absztrakt 
volt, de tökéletesen fogható, anyagba formált, 
de nem anyaghoz kötött.

Lettlégyen művészetének anyaga fa-, kő-, 
vagy bármi más. Rejtőzködő művészet volt ez, 
de én úgy éreztem, még a legérzékenyebb 
anyagba rejtett gondolatát is értettem. Talán 
épp azért, mert soha nem szakadt el az 
anyagtól, de soha nem szakadt el az „embertől” 
sem, akinek a maga művészi formanyelvén az 
arcképét alkotta meg.

Mikor először találkoztam vele, nem találtam 
otthon, s személyesen még nem is ismertem. 
Beléptem az otthonába, s ő csak utánam. Nem 
ismert, nem várt, de szívbéti melegséggel 
fogadott. Együtt töltöttük az estét, szabad tűz 
mellett a háza előtt, és én két félig faragott 
kövével játszottam, rakosgattam egymásra a 
kettőt, míg meg nem szólalt: így: „ így kell 
a kettőt összeilleszteni!” Ösztönösen leltem rá 
a formavilágára, és azóta úgy érzem, minden 
művét a velejéig értem.

Őszinte ember volt, megjátszottság árnyéka 
sem fért hozzá. Bármit mondott ki a maga 
művészi formanyelvén, az mind végleges volt 
és a maga bonyolultságában is egyértelmű.

Halálát iszonyatosan fájlalom. Nem vagyok 
szobrász, de mindig úgy éreztem, ha az lennék, 
azt és úgy mondanám, amit Ő. Pedig szobrász
nak lenni nehezebb, mint írónak. Az író anyaga 
sokszínű, és alkalmazkodó, teljesen hiányzik 
belőle a kő, a fa elemi ellenállása.

Egyetlen vigaszom: művei megmaradnak. 
Szívemből remélem, hogy összegyűjtve bárki 
láthatja őket. Mert múzeumba kívánkoznak. 
Utánozni senki nem tudja, amit Ő alkotott.
Együtt közkinccsé válnak és iskolát teremtenek. 
A művészi őszinteség és meg nem alkuvás 
iskoláját, ami mindenki számára érthető és 
a belülről fakadó őszinte önkifejezés mércéje.

Bocz Gyula halála
Először 1984-ben találkoztam Gyulával. A Magyar 
Kulturális Minisztérium vendégeként azért voltam itt, 
hogy közszobrokat tanulmányozzak. Szerencsémre 
kísérőm és tolmácsom jelentős ismeretségi körrel 
rendelkezett a művészeti élet berkeiben, és számos 
„nem hivatalos” találkozót szervezett nekem. Egy 
ilyen alkalom vitt Hosszúheténybe egy éjfelen.
A késői óra dacára Gyula hellyel kínált, majd órákon 
át meséltünk egymásnak sok mindenről a munkánk
kal és életünkkel kapcsolatban, mindezt persze egy 
nagy üveg konyak társaságában. Órányi alvás után 
hatkor keltem és a Nádorból Siklós, illetve Villány 
felé indultam. Borzalmasan másnapos voltam, de 
rájöttem, hogy számomra fontos emberrel találkoz
tam, akit a Villányi Szoborparkban megismert 
munkái alapján a kortárs magyar szobrászat 
meghatározó egyéniségének láttam.

Mindig nehéz olyan kollégáról és barátról írni, 
aki elment közülünk. Amikor valaki meghat, feltolul
nak a találkozásainkon és beszélgetéseinken ala
puló emlékek. A közösen eltöltött idő alakítja 
véleményemet és emlékeimet erről az emberről; 
ezek pedig természetszerűleg különböznek a mások 
által kialakított képektől, hiszen együtt megélt 
élményeink nem lehetnek hasonlóak, egyformák. 
Ennélfogva, egyvalaki a „másikról” írva pusztán 
olyan személyes képet idézhet csak fel, amely min
denképpen torznak tűnik majd azok számára, akik 
az elhunyttal eltöltött közös idejük alatt egyéb -  
nyilvánvalóan más -  élményekkel gazdagodtak. 
Továbbá az eltávozott személy nem képes válaszol
ni, kommentálni, esetleg korrigálni az elhangzot
takat. De veszély rejlik az író feledékenységében, 
a pontos részletek elnagyolásában, illetve abban, 
hogy elferdíthet dolgokat, amelyek így jobban 
beleillenek a fejében élő képbe. Az elhunyt mélta
tása tehát az író személyiségének szűrőjén keresztül 
történő ferdítés. Végül akadhatnak olyan dolgok is 
az eltávozottal kapcsolatban, amelyeket az 
emlékező nem óhajt megosztani a nyilvánossággal, 
a még életben lévő hozzátartozók, barátok 
érzelmeire való tekintettel -  noha Gyula esetében 
nem tudok olyasmiről, amit a nyilvánosságtól 
óvnom kellene.

Amikor 1985-ben a Szoborparkba jöttem 
dolgozni, rendszeresen felkerestük egymást B o a  
Gyulával. Gyakran mondták, hogy ritkán hagyja el 
műtermét, és hogy meglehetősen nehéz ember, 
azonban hamarosan ráeszméltem, hogy ez a 
Gyuláról kialakított általános vélemény messze áll 
a valóságtól. Sohasem találtam őt nehéz embernek, 
éppen ellenkezőleg. Igaz ugyan, ha egyszer döntött, 
nem változtatta meg álláspontját, és ez bizonyára 
terhes volt azoknak, akik akarata ellenére próbáltak 
hatni rá. Azt azonban biztosan tudom, hogy dönté
sei előtt körültekintően járt el, hiszen rendszerint 
elmondta nekem, miként jutott dűlőre. Gyakran 
napokon át tartó beszélgetéseink során, ha 
emlékezetem nem csal, sosem kérte ki véleménye
met. Úgysem vette volna számításba azt akkor, ha 
netán mégis megosztottam volna vele. Rendszerint 
gyorsan meghozta döntéseit minden fontos kérdés
ben és ki is tartott ezek mellett.

Úgy vélem, Gyula szerette táplálni a róla kialakí
tott romantikus remete-képet. Időről időre a jelen
létemben állította másoknak, hogy sosem hagyja el 
hosszúhetényi otthonát, ez azonban nem volt igaz, 
hiszen találkoztunk Villányban, palkonyai műter
memben, de pécsi lakásán is. Ezt a képet szerette 
a média is -  a magányos művész elefántcsont
tornyában, távol mindentől és mindenkitől. Nem 
vitás természetesen, hogy tudatos döntést hozott, 
amikor a lehető legjobban elszigetelődve, ideje 
nagy részét stúdiójában töltötte. Mindig úgy 
éreztem, a hosszúhetényi műhely Gyula fejének foly
tatása volt; a szobrok lényének meghosszabbításai 
-  gondolatainak és lelkének fizikai kiteljesedése. 
Tisztában voltam azzal, hogy nála rövid látogatást 
tenni nem lehetséges, mivel órákon át tudtunk 
szünet nélkül beszélgetni.

Gyakran dicsekedett azzal, hogy a környékbeliek 
támogatják étellel-itallal, még követ is hoznak. Ez 
részben igaz is volt. Felesége és gyermekei odaadó 
támogatása volt azonban az, ami igazán egyenes
ben tartotta őt, és felesége meghatározó szerepet 
játszott üzleti ügyeinek lebonyolításában. Akik 
hisznek a Gyula-mítoszban, elfelejtik, hogy sok 
megrendelése volt, ezek pedig rendszeres utazá
sokat igényeltek. Egy ilyen alkalommal elkísértem 
Budapestre, ahol egy agyafúrt üzletembert ismertem 
meg benne. Számos magángyűjtője is volt. Műhelye 
gyakran hemzsegett a látogatóktól, akik közül 
sokan vásárolni jöttek. Egyszer, miközben a 
kertjében diskuráltunk, hét-nyolc emberből álló 
csoport közeledett, hárman közülük vásárlási 
szándékkal. Gyula kurtán-furcsán lerázta őket: 
„Colinnal beszélek! Ez fontosabb! Jöjjenek vissza a 
jövő héten!” Jól lehordtám, de azt válaszolta, hogy 
most biztosan megsértette őket, így legközelebb 
többet fizetnek majd. Később mesélte, hogy a 
legutolsó látogatásuk alkalmával mindhárman 
ugyanazt a munkát szerették volna maguknak, és 
így elkezdtek egymásra licitálni. Gyula ekkor úgy 
döntött, hogy a kérdéses mű nem eladó és más 
szobrokat vetetett meg velük magasabb áron.

1986-ban Gyulával Németországba hívtak min
ket, ahol a brémai Kunsthalle parkjában készítet
tünk szobrokat. Ekkor megismertem Gyula egy 
másik arcát is. Már az előkészületek idején sejtet
tem, hogy nehéz útnak ígérkezik ez számára az 
útlevélkép elkészítésétől kezdve, felesége azonban 
ismét a sarkára állt. Az én feladatom volt felimád
kozni őt a repülőgépre, majd útitársa és tolmácsa 
lenni egy hónapon át. Emlékezetes estét töltöttünk 
Budapesten író barátjával, és Esterházy Péter 
különlegesen élvezetes vacsoratársaságnak 
bizonyult. Szerencsére Németországban jól szere
peltünk a televízióban, sok magyar látogatott meg 
bennünket és cipelte el Gyulát mindenfelé, hiszen 
ő már előzőleg ismert volt köreikben csakúgy, mint 
jó néhány baranyai falu lakói között. így kicsit saját 
dolgaimmal is törődhettem, munkámmal és más, ott 
dolgozó külföldi kollégával. Mindazonáltal a magya
rok nélkül eltöltött estéken, napokon, Gyula nagyon 
egyedül volt, ideje nagy részét szállásunk ablakában 
töltve, cigarettákat sodorva és bort kortyolgatva.
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után
Minden kérlelésünknek ellenállva ritkán jött be 
velünk a városba. Itt, természetes környezetétől 
távol láttam őt alapvetően magányosnak. 
Kétségkívül Hosszúhetényben élt és működött 
igazán jól.

Kapcsolatunk során elkerülhetetlen volt, hogy 
ne társalogjunk rengeteget a szobrászatról.
Hatalmas tudással rendelkezett a Mecsek-hegység 
kőzeteiről, sok geológust és kőfejtőt ismert. Barátai, 
ismerősei rendszeresen vittek köveket neki, 
különösen színes köveket, kristályokat, ritka kincse
ket a környékről. Soha nem beszélt munkái tartal
máról, vagy intencióiról, viszont volt egy standard 
válasza, melyet a kérdezőknek adott és melyet 
sohasem fejtett ki nekem, éspedig: „Meg szeretném 
mutatni az anyag szépségét” Ez az egyszerű mon
dat sok igazságot rejtett, de a Gyula-mítosz szerves 
részét is ez képezte. Gyula sok műve éppen ezt 
teszi. Lenyűgöző, gyönyörű, színes kövekből egy
szerű, gömbölyded formavilágot mutat, melyben az 
anyag alig artikulált, csupán a végletekig csiszolt 
mindenütt. Az ilyen munkái esetében a formák 
lágyak, nélkülöznek minden drámaiságot, és címeik 
ellenére önmagukon kívül kevés referenciával ren
delkeznek. (Pajzs 1977, babarcszöllősi félmárvány, 
33 cm.) Tényleg nincs más küldetésük, mint a 
természet adományaival való hencegés, 
mely adományokat valaki fáradságos 
erőfeszítésekkel módosított, akinek 
egyetlen célja, hogy illusztrálja 
az ember és az anyag 
érzelmes kapcsolatát.
A címek gyakran utólagos 
gondolatokat sejtetnek, mert 
a szobrok ritkán kutatják 
mélyrehatóan azt, amit címük 
feltételez.

Ez az egyszerűség nehéz 
munka gyümölcse. Noha 
Gyulának voltak gépei, és 
használta is ezeket, külö
nösen nehéz a gömbölyű 
formákat géppel csiszolni, 
tökéletes felületeket alkotni 
velük. A felületre eső közvet
len fénynyalábok csaknem 
elkerülhetetlenül felfedik a 
gép által lekerekített formák 
apró hibáit. Ezért Gyula 
rendszeresen csiszolt kézzel.

Amikor eladta és újracsiszolta nagyméretű alkotását, 
a Csillagokat (1973-74, beremendi mészkő, 
200x205x136 cm), ami most a Hauni Magyarország 
Kft. pécsi gyára előtt áll, sok-sok hónapot töltött 
ennek a strukturálisan összetett műnek gondos kézi 
csiszolásával; emléket állítva elvakult perfekcioniz- 
musának és szívós eltökéltségének.

Ez utóbbi és más szobrai véleményem szerint 
külön kasztba tartoznak, mint amelyek egyszerűen 
„az anyag szépségét mutatják meg” . Megtestesítik 
a nagysághoz való jogát. Talán a legismertebb ezek 
közül az a Spirál, ami a Villányi Szoborpark szim
bólumává lett. Fiatalember korában Gyula egy 
szőlőben bérelt kis házban lakott és dolgozott, 
és már a terméskövet is elkezdte faragni, amikor 
megtiltották a munka folytatását, végül pedig a 
rendőrség erőszakkal vitte el. Az akkoriban készült 
művei más szellemiségről, a lépték és koncepció 
bátorságáról tanúskodnak. Bár a Spirál nem valami 
lélegzetelállítóan szép anyagból készült, de egyszerű 
szépséget áraszt -  a matematika és geometria szép
ségét egy meglepő anyagba oltva. Az effajta formák 
ritkán jelennek meg olyan anyagokban, mint a kő, 
önálló művészeti tárgyként, mint inkább a műszaki 
tudományokban és az építészetben. Az anyag és 
forma hihetetlen feszültsége az, ami a munkát 
valóban nagyszerű szoborrá teszi.

Meglehetős rendszerességgel próbáltam 
Gyulánál érdeklődni munkáinak típusai, jellemzése 
felől, mindhiába. Számos kiemelkedő munkába bot
lottam a műteremben tett látogatásokkor. Úgy tűnt, 
biológiai tartalommal bírnak, valamiféle képzeletbeli 
belső szervet utánozva sokkal artikuláltabbak voltak 
más alkotásai mellett. (Gondolok itt például az UFO- 
ra 1983-ból és a Hernyóra 1987-ből.) A nagyméretű 
fehérmárvány-szobor feketegránit alapján, Komlón, 
a Brémában 1986-ban készült Tektonikára emlékez

tet és időnként újra láttam vissza-visszatérő mun
kákat a stúdióban. Nekem mindez rendkívüli 

céltudatosságot sugallt, a „gyönyörű* 
kövek” meg-lehetősen dekoratív 

világából való kilépést valami 
fundamentálisabb felé, 

ami az életakaratot, 
az életigenlést 

mutatja.

Két, látszólag szembenálló vonalat említettem 
Gyula műveiben, volt azonban talán egy harmadik 
is. Időnként eléggé szentimentális tudott lenni, 
különösen, ha figuratív alkotásaira gondolok 
(Madonna 1968, diófa, 89 cm, dr. Herbál Ilona 
[Pécs] tulajdona, és Fohász/Síremlék, carrarai 
márvány, 165 cm, Mohácsi Köztemető). Gyula felis
merte az ehhez hasonló munkák másságát, őket a 
közízléshez igazította, kifejezvén a kedve szerinti 
munkához való szuverén jogát. Sokszor beszélget
tünk az általános közízlés és a szobrászattal 
foglalkozók „kifinomultabb ízlése” közötti különb
ségről, de nem tudta, vagy nem akarta egyiket a 
másikkal szemben kijátszani -  mondván -  annál 
az oknál fogva, hogy nem lehetséges a jó és rossz 
ízlés között különbséget tenni, így a többség véle
ménye előrébbvaló is lehet a „kifinomultabbnál” .

Annyi mindenről cseréltünk eszmét és jóval 
gyakrabban értettünk egyet, mint kellett volna. 
Visszagondolván most, hogy ő elment, némelyik 
dolog fontosabbnak tűnik. Egy alkalommal a siker 
volt terítéken. Teljes mértékben igaza volt, hogy a 
művészek által áhított siker csak illúzió, ami sosem 
jön el. Eladunk valamit, kapunk egy nagyobb 
megrendelést, eszünk-iszunk egy darabig, aztán az 
üresség. Elismernek minket, például egy díjjal, de 
nem vagyunk sem jobbak, sem mások tőle. A siker 
újabb sikerekre sarkall, nincs azonban állandóság, 
egyszer fenn, egyszer lenn vagyunk. így hát a 
művész csak elkészült műveiben, a műterem 
magányában tett apró lépésekben mérheti sikerét. 
Természetesen láttam alkalmanként Gyulát a külső 
sikerek okán boldognak, ahogy én is éreztem már 
ilyet, de az érdemi dolgok mindig a műhely falai 
közt történtek. Ezért volt Gyula példaértékű, hiszen 
teljesen a stúdiómunkának szentelte magát. 
Osztozott sikereim feletti örömömben, de állandóan 
figyelmeztetett a veszélyekre -  a tanításra, és nem a 
saját munkámra áldozott idő veszélyére. Nemrég 
jelezte, hogy szívesen csatlakozna a jelenleg általam 
vezetett művészeti társasághoz, mintegy támogatása 
jeléül. Mire eljutottam hozzá a részletek megtárgya
lása végett, már meggondolta magát mondván, 
aktív tagokra nagyobb szükségünk van. Mivel 
viszont ő nem teszi ki a lábát a műterméből, így 
nem lenne hasznunkra, külső munkatársként azon
ban tényleges részvétel nélkül állhatna mellettünk. 
Megint emlékeztetett a műhelyben eltöltött idő 
fontosságára, amely utolsó útmutatása volt számom
ra, és amely máig kísért, mert Gyula gyakran a lelki
ismeretem volt és bár elment közülünk, gondolatai 
itt motoszkálnak bennem. Remélem, megbocsátja 
majd az írással elvesztegetett időmet, amit szerinte 
bizonyosan a műteremben kellett volna töltenem. ■

Bocz Gyula komlói emlékműve 
(Óriások marokköve)
1992-93-

2003/3-4 echo 15



Korszakváltás
♦

A szimfonikus zenekarok léte és működése szinte tör
ténetük kezdeteitől számos esztétikai-pedagógiai és 
gyakorlati-finanszírozási problémát vet fel A korábbi 
nehézségek azonban eltörpülnek azok mellett, ame
lyekkel az utóbbi 10-15 évben kerültek szembe ezek 
az együttesek. A  liberáüs életvezetési elképzelések 
érvényesülése a fejlett világ legnagyobb részén egy 
a kultúra mögül végérvényesen kivonuló, azt egyér
telműen a piac részévé tevő állam elképzelésének 
megszilárdulását jelenti. Ezt politikai ízléstől függően 
lehet elítélni, kárhoztatni, esetleg ujjongva üdvözölni, 
de akik felelősek a kultúra jövőjéért (és e körbe tar
tozónak jobbára már csak a kultúra közvetlen műve
lőit kell tekintenünk), azok aligha engedhetik meg 
maguknak a huzamos meditálás luxusát

Szimfonikus zenekart irányítani manapság 
roppant kockázatos és bonyolult feladat Mint 
az közismert, S z k la d á n y i P é te r  betegsége és 
halála a Pécsi Szimfonikus Zenekar hosszú, bár 
belsőleg tagolt működési periódusának lezárul
tát jelentette. Utóda, H orváth Z so lt  ez év febru
árjában foglalta el a zenekarigazgatói széket 
azonban a programszervezés, a működés termi
nusait tekintve nyilvánvaló, hogy csak a most 
kezdődő évadtól tekinthető a zenekar felelős 
vezetőjének. Ilyenformán az Echo új korszaká
nak kezdete szerencsés módon egybeesik a pé
csi zenekari menedzsment új periódusának kez
detével A zenészgárda szétválasztása koncert
zenekarra és színházi együttesre, a nemrég le
zajlott belső próbajáték a minőségi bérpótlé
kért, és egy sor egyéb újdonság a próbarend
ben és a zenekar mindennapi életében jelzi a 
korszakváltás tényét A zene iránt elkötelezettek 
azonban nem érhetik be a puszta tények re
gisztrálásával: a motívumokról a szándékokról 
is tájékozódni kívánnak. Logikus, sőt megkerül
hetetlen vo lt hogy Horváth Zsoltot az együttes 
vezető karm esterével H am ar Z solttal közös be
szélgetésre kérjem. Némi interjúkészítő tapasz
talattal a hátam mögött különleges helyzetbe 
csöppentem. Nem mindennapi, ahogy beszél
getőpartnereim -  a köztük lévő nézetazonosság 
és harmónia megannyi jelét adva -  kérdezés 
nélkül egym ásnak adva a szó l sorra megvála
szolták előre eltervezett kérdéseimet Mondatai
kat ők maguk csapongónak ítélték, azok azon
ban rendkívül' összefogottságról koherenciáról 
és kiérteltségről tanúskodnak

♦

— Először próbáljunk elvonatkoztatni 
a ténytől, hogy Pécsett, Magyarországon beszél
getünk! A minap hallottam a rádióban az egyik 
kiváló izraeli zenekar vezetőjének nyilatkozatát, 
amelyben kifejtette, hogy országukban a 
kereslethez mérten túl sok a zenekar, ráadásul 
náluk is -  miként tapasztalatai szerint világszerte 
-  riasztóan öregszik a közönség, nem lehet kel
lőképpen bevonni a fiatalabb generációkat a 
koncertéletbe. Mindez tökéletesen egybevág 
hazai tapasztalatainkkal. Milyen esélyei vannak 
egyáltalán a mai kulturális-társadalmi 
környezetben a nagy európai zenekultúra tovább
élésének, ezen belül az egyik legköltségesebb 
ágazat, a szimfonikus zenekari praxis fenn
maradásának?

Hamar Zsolt: -  Hogy lehet-e a kultúra 
egyáltalán anyagi értelemben rentábilis, arról mind
ketten úgy gondoljuk, lehet. Karmesterként újra 
és újra szembesülök a tapasztalattal, ahogy a zene- 
történet óriásainak láncolatában fel-felbukkan egy- 
egy még közülük is kiemelkedő zseni, aki betetőz 
és új távlatokat nyit egyszerre. Johann Sebastian 
Bach zenéjének teljessége és tökéletessége ellenére 
fel tudott ívelni Mozart csillaga, vagy ugyanígy 
Wagner és a romantika annyi értéke után a XX. 
század is képes volt kikínlódni a maga nagyságait, 
akik közül meggyőződésem szerint magasan 
kiemelkedik Bartók a maga szintézisével, első 
pillanattól öntörvényű és mégis egye-temes 
művészetével. Miből fakadhat ez a hihetetlen 
megújulás és életerő? Mélységesen hiszem, hogy ez 
a jelenség, az ember zenéje nem fog soha elsorvad
ni, meghalni, és egy-egy kor a maga mérhetetlenül 
olcsó és silány produktumai -  Big Brotherjei, Való 
Világjai és rap-zenéje -  mellett is igényt tart a nagy 
kultúra magaslatainak birtokba vételére. Nem 
maradhatunk Bach, Mozart, Wagner, Bartók és 
a többiek nélkül, ezért nekünk, zenészeknek az a 
dolgunk, hogy játsszuk őket, életben tartsuk ezt 
a hagyományt, és egyetlen célunk ezt minél maga
sabb színvonalon tenni, lévén ez a hivatásunk. De 
az eddigieken túl mi abban is egyetértünk, hogy ez 
egyszersmind üzleti érdek is. Durván fogalmazva: 
a fenntartónknak sokkal inkább megéri egy magas 
színvonalon teljesíteni képes együttest finanszírozni, 
mint kisebb pénzből egy gyengébbet. Nem titkoljuk, 
hogy vannak példaképeink, akiket egyértelműen 
követni kívánunk. Aki 20-25 éve Birminghamben 
járt, egy nem éppen szép iparváros képét őrizheti 
magában. Csakhogy megjelent ott egy bizonyos 
Simon Rattle, aki a semmiből megteremtette a világ 
ma legdinamikusabban fejlődő, ma már élvonalbeli 
zenekarát. Egyszeriben ügy lett Birminghamben a 
zene, egyszeriben divat lett koncertre járni, jóllehet 
Rattle nagy energiát fordít arra, hogy ne csak 
Brahmsot játsszanak, hanem Beriot, Stockhausent 
is. Egyszeriben úgy érezték ott az illetékesek, hogy 
jó üzlet hangversenytermet építeni, ma a világ egyik 
legmodernebb, legnagyszerűbb akusztikájú, legru
galmasabban használható terme áll a városban. 
Azonban más példák is állnak előttünk, köztük az 
a német zenekar, amelyik képes volt futballmeccsre 
kivonulva játszani és sikert aratva új hallgatóságot

meghódítani. A mi munkánkhoz egyfelől 
mérhetetlen alázat szükséges, annak a szüntelen 
keresése, miként javíthatjuk az interpretációinkat, 
másfelől meg bátorság: mernünk kell új közönség
rétegeket megszólítani, becsalogatni, méghozzá 
a megfelelő eszközökkel és nyelven, még akkor is, 
ha ez eleinte olykor olcsónak tűnik. Ennek értelme, 
jövője van. A zene emocionális tevékenység.
Nekünk tudnunk kell olyan hittel és lelkesedéssel 
játszanunk, a menedzsmentnek olyan légkört kell 
körülöttünk teremtenie, hogy a mindenkori közön
ség hittel és lelkesedéssel hallgasson bennünket, 
és fenntartónk, támogatóink is hittel és lelkesedés
sel álljanak mögénk.

Horváth Zsolt: -  A kérdést sokféle alapról 
indulva közelíthetjük meg, de nagyjából ugyanoda 
jutunk el. A közönség apadásának tényéből meg
győződésem szerint téves lenne a komolyzene vál
ságára következtetni. Nem árt a tegnapnál régebbre 
visszatekintve számot vetni azzal, hogy a maga ide
jén hány ember hallotta Bach, Mozart zenéjét, és 
hányán hallgatják ma. A hetvenes évekhez viszo
nyítva, amikor is a „komolyzene-fogyasztás” tetőzött 
Európában, kétségtelenül van visszaesés, de ebben 
az üzletágban ma is óriási pénzek fordulnak meg, 
annak ellenére, hogy a hangfelvételpiac az internet 
hatására összeomlani látszik. Más kérdés, hogy a 
szimfonikus zenekarok vonatkozásában magam is 
komoly problémákat látok. Itthon még csak egy-két 
muzsikus látja és meri kimondani -  a szakma fel
háborodását kiváltva - ,  hogy nincs ennyi zenekarra 
szükség, Európában is megszűnnek, itthon is 
valószínűleg meg fognak szűnni zenekarok.
Ma nincsenek távolságok a zenekarok előtt sem, 
miközben az a pénz, ami egy jól működő, magas 
színvonalú, megfelelő környezetben megjelenő 
zenekari kultúrára elkölthető, behatárolja az előadók 
mennyiségét. Jó előadókra annál inkább szükség 
van! Persze a közönség hollétének kérdése ezer 
szegmensé', lehetetlen most kimerítően körüljárni. 
Csak utalok az egyik legfontosabbra és legdrámaibb
ra. Utánanéztem és részletes adatok alapján biz
tosan tudom, hogy egész Európát tekintve 
Magyarországon részesülnek az adott korosztályba 
tartozók a legnagyobb arányban zeneiskolai 
oktatásban, következésképpen nem csodálkozni kel
lene a közönség hiányán, hanem feltenni a kérdést: 
jól definiáltuk-e a magyar zeneoktatás célját és 
eszközrendszerét? Erre tanáremberként nekem is 
van válaszom, de ez nem a mostani beszélgetés tár
gya. Abban én is, így is biztos vagyok, hogy bár
mennyi kétes érték vesz is körül bennünket, 
a komolyzene nem válhat feleslegessé. 
Németországban például még a hetvenes években 
is csak a népesség négy százalékát érdekelte a 
zene, de ez a négy százalék is jelentős tömeg, az 
összetételéről nem is beszélve. Ugyanakkor 
megdöbbentő, hogy miközben Németországban az 
etmúlt 25 évben negyedére csökkent a bérletvásár
lók száma, ugyanezen idő alatt Amerikában négy
szeresére nőtt. Ez még akkor is elgondolkodtató, 
ha tudjuk, hogy milyen eltérő bázisról indult a folya
mat, habár Amerikában sem tegnap fedezték fel 
a komolyzenét, ott is helye volt Bartóknak,
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Sztravinszkijnak. De Amerikában a második 
világháborút követően elkezdték egy olyan üzleti 
terminológiával szemlélni a zenét, ami nálunk ma is 
megütközést kelt. Egy százfős amerikai zenekar mel
lett mintegy negyven ember dolgozik azon, hogy a 
zenekar produktumait, mint terméket kínálja, eladja. 
Nálunk -  és e tekintetben a német modellhez állunk 
közel -  az is vívmány, hogy az igazgató és a titkár 
mellett immár egy menedzsert is foglalkoztathatunk. 
Csakhogy liberális, mindent az egyéni érdekek, 
egyedi értékrendek szabad érvényesülésére alapozó 
társadalomban élünk, amelyben a művészetek, ezen 
belül a komolyzene a szabadidős piac részeként 
kezelendő. Ma legfeljebb látszat, hogy a Nemzeti 
Filharmonikusoknak vagy a Pécsi Szimfonikus 
Zenekarnak a Budapesti Fesztiválzenekar a 
versenytársa; a valóságban a multiplex-mozik, az 
utcabál, a gokartpálya és ezer más különféle prog
ramlehetőség között csupán egy a hangverseny.
A polgár a rendelkezésére álló pénzzel és idővel 
ezek közül választ, és Amerikában ehhez a helyzet
hez tanultak meg alkalmazkodni a szakemberek. De 
szó nincs arról, hogy mindez ellaposodást, populari- 
zálódást vont volna magával: Amerikában játsszák 
például a legtöbb kortárs zenét, az ottani jelentős 
zenekarok repertoárja általában jóval szélesebb a 
németekénél, nem is beszélve a Bécsi Filharmoniku
sokéról. Meg lehet találni a módját a hatékony, 
vonzó, rokonszenvet keltő értékközvetítésnek. 
Birmingham többek között erre is nagyszerű példa: 
a zenekart és a karnagyot lehet szeretni, azonosulni 
lehet velük. Ez azonban nem azt a mentalitást 
feltételezi, ami kiváltképp a volt szocialista orszá
gokban vert gyökeret. Nem emelhetjük magunkat 
művészekként piedesztálra, nem játszhatjuk el, hogy 
az általunk közvetített nagysághoz csak hosszú és 
keserves tanulási folyamat révén, akkor is csak 
gyarló és tökéletlen módon juthat el valaki. És 
végképp nem tehetjük ezt fásultan, középszerűen, 
esetleges módon.

Hamar Zsolt: -  Hadd szúrjak közbe egy 
eklatáns példát: aki látta, jól emlékszik Bernstein 
beszélgetős koncertjeire, amelyeken képes volt 
azokat is megszólítani, akiknek egyébként semmi 
közük nem lett volna a zenéhez. Konkrét adatok

bizonyítják, hogy New Yorkban akkoriban olyanok is 
elkezdtek koncertre járni, akik soha azelőtt, de a 
Bernsteinből áradó szeretet a zene és a közönség 
iránt hihetetlen módon meggyőzte őket. Senki nem 
szívja magába az anyatejjel a tökéletes zeneértést, 
mindenkinek szüksége van arra, hogy megfelelő 
emberek megfelelő pillanatokban mintegy kézen 
fogják és a nagy zene bűvkörébe vonják. És még 
azt is megkockáztatom, hogy ehhez nem feltétlenül 
szükséges kiművelt hallás: ha van, az persze 
megkönnyíti a dolgot, de az emóciók hullámzását 
e nélkül is sokféle szinten lehet érzékelni.

— Meggondolandó, hogy miközben 
a szimfonikus repertoár kezdetei -  gyakorlatilag 
Haydn -  óta maga a zene annyi mélyreható vál
tozáson ment keresztül, a romantikában kialakult 
koncertforma megcsontosodva, változatlanul 
működik a XXI. században is. Biztos, hogy ennek 
így kell lennie?

Horváth Zsolt -  Már a hetvenes években 
felmerült, hogy ez a ma is létező frakkos koncertfor
ma mennyire anakronisztikus. És hol vagyunk már 
a hetvenes évek világától! Nem zenész bátyám -  és 
hozzá hasonlóan rengeteg, a mai digitalizált és 
végtelenül professzionális világban otthonosan 
mozgó hallgatótársa -  elég kritikusan szemléli, 
amikor az elcsépelt nyitány-versenymű-szimfónia 
sémából adódóan egy tízperces nyitány után újabb 
tíz-tizenkét perc, mire átrendezik a színpadot, nyeke- 
regve-dübörögve helyére tolják a zongorát, mialatt 
a vonóskar hölgyei hangszereikkel a kezükben a 
háttérben álldogálnak. Az sem érdekli őket 
különösebben, hogy milyen nehéz például a kürt 
által megszólaltatandó nyolc hang, amiből az adott 
estén történetesen három gikszeres volt. Hogy a 
jegyirodában az érdeklődő külföldiek nem találnak 
a nyelvüket beszélőkre, hogy felhasított műbőr 
fotelben kell élvezni a POTE Aula varázslatos 
akusztikájának hatását, hogy hamis és kijátszott 
a zongora, mindez mérhetetlenül távol esik a mai 
igényektől. Tudok olyan megszállott zenebarátról, 
aki minden szabadidejét a felvételeivel és az inter
netes véleménycserével tölti, de a koncertekre nem 
jár el, mert nem akar kiábrándulni. Az a sokrétű

munka, amire szükség van a zenei produktumok 
eladhatóvá tételéhez, legegyszerűbben a „marke
ting” fogalmával jelölhető. A magyar zenészekből ez 
a kifejezés általában idegenkedést, ellenszenvet vált 
ki, talán azért, mert hozzátapadt a popzenéhez, ahol 
ezt a tevékenységet rendkívül hatásosan, professzio
nálisan végzik.

— Az az érzésem, ez a fogalom azáltal 
járatódott le, hogy a professzionális marketing
ben gátlástalanul élnek a manipuláció -  nyíltab
ban fogalmazva az átejtés -  eszközeivel. A pop
zenében az utóbbi időben a nem létező tehet
séget, a nem létező teljesítményt is óriási sikerre 
lehet vinni a megfelelő technikai és pszichés 
manipulációval.

Horváth Zsolt: -  Ez igaz, de éppen ezek 
a tapasztalatok vezetnek a mai végletekig digitali
zált világban a valódi, élő, természetes produktu
mok felértékelődéséhez: a kézzel készített tárgyak, 
a biotermékek kultuszával rokon az az igény, hogy 
a néző, hallgató szeme láttára, füle hallatára szüles
sen minőségi produkció. És fontos, hogy ezek se 
kerüljenek hátrányba pusztán azért, mert valamiféle 
arisztokratizmusból nem vagyunk képesek a 
megfelelő marketingtevékenységet mögéjük állítani.

Hamar Zsolt: -  Amikor a hallgatók 
viszonylag széles rétege érzékeli, hogy a professzio
nálisan menedzselt könnyűzene átvágás, az éppen 
előttünk nyit újabb lehetőségeket, amennyiben mi 
tényleg minőségi élő produkciókat kínálunk. 
Tudnunk kell abban az értelemben professzionálisan 
zenélni, minden körülmények között úgy játszani 
Beethovent, Brahmsot vagy kortárs zenét, hogy 
a hallgató biztos lehessen az elvárt színvonal 
meglétében. Ha mi -  zenekar és karmester -  tehet
ségesek vagyunk, az persze többletet ad, ez a mi 
dolgunk. A menedzsment dolga meg az, hogy 
megfelelő körülményeket biztosítson nekünk és 
a hallgatóságunknak.

Horváth Zsolt: -  Hadd illusztráljam ezt egy 
friss élményemmel. Hihetetlen, de a tavalyi oratóri
umbérletünkben egyetlen koncert sem zajlott le a 
meghirdetett módon: vagy az időpont, vagy a 
műsor, vagy a karmester személye változott meg.
Az utolsó után bejött hozzám egy család, és dühki
törések közepette adtak hangot felháborodásuknak. 
Természetesen igazuk volt, ilyesminek nem lett 
volna szabad előfordulnia. Ezt elismerve megígértem 
nekik, hogy erre az évadra ingyen kapják a bérletet. 
Ma felhívtuk őket, hogy jöjjenek be érte, és alig 
akarták elhinni, hogy tényleg álljuk a szavunkat.
Ez a történet világosan mutat egy sor megoldandó 
problémára. Egyszerűen nem szabad, nem lehet ma 
úgy kezelni a közönséget, ahogy korábban gyakor
lat volt. Végérvényesen elmúlt az az idő, amikor a 
fanatikusok egy sámliról hajlandóak voltak négyórás 
Wagner-produkciók végighallgatására. Ma a legelkö- 
telezettebb zenerajongó is tisztességes körül
ményeket, tisztességes szervezettséget vár el.

— Az alapelvek, a szándékok teljesen 
világosak és korrektek. Innen elméletileg két 
irányba ágazhat a beszélgetés. Az egyik, hogy 
miként viszonyul ehhez a koncepcióhoz a fenn
tartó, azaz Pécs város önkormányzata. A másik, 
talán még ennél is fontosabb, a zenekari tagság 
hozzáállása, a zenekarépítés szervezeti és 
minőségi problémáinak halmaza.

Horváth Zsolt: -  Azt kell mondanom, az 
önkormányzat nem tett keveset! Elhitte nekünk, 
hogy nem saját karriervágyunkról van szó, hogy 
tényleg érdemes bíznia bennünk, illetve terveinkben, 
és vállalta a döntéssel járó kényelmetlenségeket.
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Hamar Zsolt -  Horváth Zsolt mondta nemrég: 
ha holnap megszüntetnék a Pécsi Szimfonikus 
Zenekart, nem biztos, hogy fáklyás tüntetés lenne 
értünk a Széchenyi téren. Képletesen szólva olyan 
üggyé keli válnunk, hogy ha történetesen el akarná
nak söpörni bennünket a föld színéről, akkor meg
mozduljon értünk a város. Az, hogy jelentősen 
növekedjen a hallgatóságunk, alapvető érdekünk, 
de nem azért, mert el tudnak tartani bennünket. 
Bármilyen furcsa, ma olcsóbb egy koncertjegy, mint 
egy mozijegy a Plázában! Mi azt ígértük az önkor
mányzatnak, hogy az első körben ellenszolgáltatás 
nélkül adunk. Ez a 95 ember valahonnan a teste- 
lelke legmélyéből kiad valami pluszt anélkül, hogy 
az anyagi megbecsülésük, munkakörülményeik, 
hangszereik rendben lennének. Mégis adunk, abban 
a reményben, hogy meg tudjuk értetni a fenn
tartónkkal: érdemes belénk fektetnie. Soha nem 
titkoltuk: ha egy-két, maximum három éven belül 
nem kapunk erre pozitív reakciót, akkor Pécs városa 
elszalasztott egy, az Eü-ban is magas szakmai meg
becsülésre igényt formáló együttes létrejöttét, akik 
most önerőből, belső hitből építkeznek. A zenekari 
tagság hihetetlenül belelkesedett, ismét, ki tudja, 
hányadszor életükben; egymás kezéből szedik ki és 
viszik haza a szólamokat. Ilyen tíz éve nem volt itt.

Horváth Zsolt: -  Rengeteg olyan kisebb- 
nagyobb zenekari műhely lehet világszerte, ahol 
hasonló kérdések merülnek fel. Biztosak vagyunk 
benne, hogy'ha itthon bármilyen körben leülnénk 
ezekről beszélgetni, az derülne ki, hogy mi most 
több lépéssel megelőzzük a többieket a helyzet 
reális felmérésében, a stratégiáról való részletekbe 
menő gondolkodásban. A bukás veszélyét 
leginkább éppen az okozza, hogy a szakmai és tár
sadalmi környezet ma még jószerivel alkalmatlan 
ennek a szemléletnek a befogadására. Persze 
lehetünk mi a katalizátorai a szemléletváltásnak. 
Hosszabb távon fennmaradni csak azok fognak, 
akik képesek lesznek bebizonyítani önmaguknak 
és fenntartóiknak, hogy a jelenlegi helyzetből csak 
előre, a minőség irányába lehet kimenekülni. 
Értékeket kell felmutatnunk: alapesetben ez az érték 
a mi számunkra Bartók vagy más hasonló nagyság- 
rendű zene kell hogy legyen, de ehhez még 
rengeteg más is adódik, például az, hogy a kon
certélet egy igen fontos társadalmi érintkezési 
felület.

Sajnos azonban mindezt belátni, tudni 
önmagában kevés: a saját hajunknál fogva nem 
emelhetjük ki magunkat a gödörből. Magyarország 
ehhez a munkához egyáltalán nem jelent kedvező 
környezetet. A pozícióban lévők között országszerte 
alig lehet embert találni aki megérti, hogy komp
lexebb kérdéskörről van szó, mint -  mondjuk -  
normális és zenekari használatra alkalmas hegedűk 
vásárlásáról. Nem diszkontálni kell a jelenlegi 
pénzünket, hanem alaposan végiggondolni, hogy 
egy jól működő, sikeres szimfonikus zenekar 
fenntartásának mik a valós szükségletei. Például 
bárhonnan tudnunk kell a zenekarhoz és a városhoz 
kötni egy fontos szólam ellátására alkalmas zenészt, 
mert e nélkül megreked a fejlődés; ez lényegét 
tekintve a sportban ma már természetesként kezelt 
csapatépítéshez hasonlítható. Az egész finanszíro
zási rendszer egy rémálom. De a problémák 
valójában ott kezdődnek, hogy maga a zenésztár
sadalom is képtelen reális célokat tűzni maga elé, 
és ezek eléréséhez a legmegfelelőbb eszközöket 
rendelni. A magyar zenekari kultúra csúcsán álló, és 
e tekintetben is a többiek előtt járó NFZ is csak 
keresgéli a megoldásokat. Miért fordulhat elő, hogy 
az ország legjobb -  és legjobban fizetett -  zeneka
rában évek óta betöltetlenek bizonyos állások...

Hamar Zsolt: - . . .  mert a próbajátékokon 
egyszerűen nem találni az adott posztra alkalmas,

Horváth Zsolt

megfelelően képzett zenészt. Ez a zenei felsőoktatás 
súlyos és régóta változatlan hiányosságaira utal.

Horváth Zsolt: -  A zenészképzés, 
zenésztársadalom elemei egyszerűen nem érnek 
össze. Nagy teher, ha maguk a muzsikusok nem 
érzik, hogy mozdulni kellene valamerre. Például ha 
egy teljes zenekarból csak néhányan képesek az 
okulás szándékával olvasni a kritikákat, a többiek 
pedig irreálisnak, rosszindulatúnak ítélik a nyilván
valóan segítő szándékú véleményeket is.

Hamar Zsolt: -  Órákig mesélhetnék a 
pécsi zenekari tagság mostani felletkesülésének 
naponta tapasztalható jeleiről. De el kell hogy jöjjön 
a megtorpanás pillanata is. Ugyanis ahhoz, hogy 
valóban előre léphessünk, a legelső és legfontosabb 
feltétel, hogy képesek legyünk tükröt tartani 
magunk elé, és szembenézni hiányosságainkkal.
Rám hárul a feladat és felelősség, hogy átsegítsem 
kollégáimat a szembesülés és esetleges kiábrándu
lás nehéz pillanatain, nehogy kihunyjon bennük 
a tűz, ami nélkül a megújulás elképzelhetetlen.

— Na, most érkeztünk a legkényesebb 
kérdésekhez. Mindenkinek régóta természetes, 
hogy egy focicsapathoz adott időre, feltételekkel, 
részletekbe menő megállapodás szerint szerződ
nek játékosok. Hozzánk közelebb álló, művészeti 
területről véve példát ugyanilyen természetes, 
hogy a színtársulatokhoz -  mint egyedi arculatú 
műhelyekhez -  különféle stiláris, koncepcionális 
és karrier-szempontok alapján szerződnek, majd 
esetleg odébb állnak nagy és kevésbé jelentős 
színészegyéniségek. Másfelől, a Bokros-csomag 
következtében közvetlenül sok száz -  közvetet
ten valamennyi -  egyetemi és főiskolai oktató 
megtapasztalhatta, hogy munkája minőségétől 
teljesen függetlenül bármikor utcára kerülhet, 
még akkor is, ha ezzel a felsőoktatási 
intézmények törvényben rögzített feladatai vál
nak teljesíthetetlenné. Az ország több pontján 
megfordulva, több szimfonikus zenekar életébe 
tekintve gyakran úgy érzem, hogy ez egyike azon 
kevés területnek a magyar társadalomban, ahol 
a hatvanas években megállt az idő. Az alultelje

sítés és a minimális követelményeknek meg nem 
felelés esetei gyakorlatilag kezelhetetlenek, de 
legalább is kezeletlenül maradnak, miként a 
közoktatásban és a zeneiskola-hálózatban is. 
Tudjuk, az utóbbi 5-8 évben tucatjával kerülnek 
ki a zenei felsőoktatásból olyan fiatal, tehet
séges, tettre kész, magasan képzett muzsikusok, 
akik aztán néhány év reménytelen keresgélés 
után sutba dobhatják a tudásukat, 
képzettségüket. Mit tehet ma a zenekarvezetés, 
ha esetleg dörömbölni kezd az ajtón húsz
harminc olyan ifjú muzsikus, akik nyilvánvalóan 
többet tehetnének az ügy érdekében, mint 
néhány harminc éve eleve alacsonyabb 
felkészültséggel diplomázott -  azóta viszont 
sokat felejtett és lélekben is kiöregedett -  
zenekari tag?

Horváth Zsolt: -  Bécsi diákéveim és az 
azóta eltelt idő minden tapasztalata azt mondatja 
velem, hogy a közalkalmazotti jogállás teljesen al
kalmatlan jó szimfonikus zenekarok kialakítására és 
működtetésére. Meggyőződésem, hogy a zenekari 
zenészi életpálya irreális elképzelés. A muzsikuslét 
valóban életpálya, de hogy ezen belül ki, mikor, 
milyen feladatokat lát el, az a kor és az idővel vál
tozó alkalmasság kérdése kellene hogy legyen!

Hamar Zsolt: -  Ki kellene végre mondani, 
hogy vannak izmok, amelyek elfáradnak, vannak 
reflexek, amelyek eltompulnak, és ez nem bűn. Ha 
valaki eltöltött a zenekarnál harmincvalahány évet, 
és akár fizikai, akár lelki okokból már képtelen az 
elvárható módon teljesíteni, azt nem szabadna bán
tani, nem szabadna megbélyegezni, hanem kellő 
tisztelettel és a neki járó megbecsüléssel el kellene 
tőle búcsúzni, mert az mégsem járja, hogy valaki 
negyven vagy ötven ember munkáját hátráltassa.
De ehhez óriási szemléletváltás kell. Mi abban is 
egyetértünk, hogy nem szabad félni rávilágítani 
problémákra, nem szabad azzal az ürüggyel meg
kerülni kérdéseket, hogy „ehhez úgyis generációk 
kellenek”. Igen, de valakinek el kell kezdenie!

Horváth Zsolt: -  Ha én holnap azzal 
keresném meg az önkormányzatot, hogy kht. for-
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májában kívánunk tovább működni -  mivel nyilván
valóan ez a legjobb, legrugalmasabb szervezeti 
forma a non-profit szférában valószínűleg azonnal 
áldásukat adnák rá. Mégsem tehetem, mert ma még 
nem érett erre a helyzet. Nem az az elsődleges 
célunk, hogy ezer helyett kétezer bérletvásárlónk 
legyen, ennél sokkal fontosabb, hogy százhatvan
ezer pécsiből legalább százezer ismerjen bennünket 
és rokonszenwel tekintsen ránk, hogy így már 
bátran vállalhassuk a kht. működési formáját.

Hamar Zsolt: -  Hadd hozakodjak elő egy 
analóg példával. Az ország -  nagy örömömre -  az 
EU-csatlakozás pártjára állt anélkül, hogy pontos 
elképzelései lettek volna a dolog mibenlétéről. De 
amikor kiderült, hogy a regionális elvű közigazgatás 
a megyerendszer megszűnését jelentené, emberek 
ezrei kezdtek görcsösen kapaszkodni az íróasztaluk
ba, holott ez a rendszer már ma is tökéletesen 
kiüresedett. Lehet, hogy az érdekeltek kilobbizzák 
maguknak a regionális rendszer alatt tovább élő 
megyerendszert, és lehet, hogy mi, adófizetők még 
vagy tíz évig cipeljük a vállunkon egy semmire se jó 
pénzkidobás terhét, de az élet előbb-utóbb ki fogja 
kényszeríteni a változást. Mélységesen hiszem, hogy 
a relativitásra való örökös hivatkozásunk ellenére 
léteznek jó és rossz dolgok, előnyös és előnytelen 
megoldások. Az időt lehet húzni, de örökké nem 
lehet elkendőzni a problémákat. Ma a zenekarok 
félnek a nagyobb mozgástérrel járó kht. forma 
veszélyeitől. De valamikor ki fog derülni, hogy a 
közalkalmazottság sem óv meg annak lehető
ségétől, hogy a fenntartó elküldjön bennünket.
Nincs olyan törvény e percben sem, amely egy ilyen 
lépést tiltana, ahogy egy Philharmonia Hungarica-t is 
meg lehetett szüntetni, sőt Olaszországban a RAI 
hét vagy nyolc zenekarából csak egyet megtartani, a 
többit szélnek ereszteni. Tehát én nem tartok a kht.- 
től; nem szabadna elfelejteni, hogy az ország hiva
talosan első zenekara, az NFZ is ebben a formában 
működik. Azzal a szemlélettel van baj, amely szerint 
azáltal, hogy a közalkalmazotti szférában vagyunk, a 
pénzünk a költségvetéstől jár. Ezt gyorsan el kellene 
felejteni: senkinek semmi nem jár! Ha mi nem 
tudjuk a fenntartónknak napról napra bizonyítani, 
hogy érdemes bennünket szeretnie, támogatnia, 
mert ez az ő számára is ilyen és ilyen közvetlen és 
közvetett haszonnal jár, akkor bizony úgy fog dön
teni -  ahogy erre most van is példa - ,  hogy talán a 
fele pénz is elég, meg annak a fele, és így tovább, 
a teljes leépülésig.

Horváth Zsolt: -  A magyar vidéki zene
karok mindegyikére jellemző, hogy kevés kivételtől 
eltekintve egy meglehetősen szűk -  földrajzi korlá
tok és személyes kapcsolatok behatárolta -  merítési 
körzetből volt módjuk zenészeiket felvenni. Ennél
fogva ezekben a zenekarokban a tagság színvonalát 
tekintve rendkívül heterogén, a legkiválóbbak és 
a leggyengébbek között fényévnyi távolság érződik. 
A céljaink és programunk megfogalmazásánál erre 
a nehézségre muszáj tekintettel lennünk: miközben 
a felső harmad messzemenően azonosulni képes a 
törekvéseinkkel, az alsó harmad azt mondja, hogy 
eddig is nagyon jók voltunk, eddig is megtapsoltak 
bennünket. Az elmúlt hónapokban, a szavazásokhoz 
kapcsolódó viták egyikén ezt a helyi érdekű 
értékrendet egy kolléga egyetlen mondatba 
sűrítette: „gyerekek, mi itthon vagyunk, mi így jól 
vagyunk, ha valaki többet akar, mást akar, menjen 
ő el, játsszon ő próbát máshol!” Tény, hogy létezik 
egyfajta megosztottság, de mégis az a jellemzőbb, 
hogy most mindenki megpróbálja...

Hamar Zsolt: -  Hogy mindezekről egyál
talán beszélhetünk, az már önmagában is bizonyítja, 
hogy nekünk nagy szerencsénk van ezzel a zenekar
ral. Két szavazás is lezajlott a zenekar jövőjéről, az

elsőn 66, a másodikon 88 százalék állt a változások 
pártjára. Ez hallatlanul jó arány! Mi most azért 
érzünk erőt magunkban, mert ezt az erőt érezzük 
a hátunk mögött. Hogy felfelé ívelő pályán lévő, 
kiemelkedő muzsikusok azt akarják, hogy a zenekar 
jobb legyen, az természetes. De olyanok is fel
lelkesültek, akik nem láthatják világosan a maguk 
helyét ebben a történetben, és az már igen nagy 
erőt ad. Tudnia, látnia kell a város vezetésének is, 
hogy itt most adott száz tettre kész ember. Az 
életemet a professzionalizmusra tettem fel. De dol
goztam már amatőr kórussal, akik komoly előkép
zettség nélkül, mintegy lelkesedésből, ügyszeretet
ből nagy oratórium-előadásokra váltak képessé.
A zene semmi mással össze nem hasonlítható ereje 
éppen ebben van: együtt lehet benne átélni a pil
lanat varázsát.

Horváth Zsolt: -  Nemzetközi összehason
lításban is azok a legjobb együttesek, amelyek 
egyidejűleg bírnak ezzel az erővel, ugyanakkor 
támadhatatlanul profik. De hadd beszéljek megint a 
helyzet kényességéről. Valóban érezhető most egy 
közös erő, egy határozott tenni akarás. Az előttünk 
álló évek azonban -  és ez nem csak erre a zenekar
ra, nem is csak a zenekarokra általában vonatkozik 
-  az átalakulás évei lesznek, mind a finanszírozás
ban, mind intézményi szinten, mind pedig az 
egyének számára. Szerencsés, aki ezt huszonévesen 
élheti meg, sokkal nehezebb annak, aki negyvenes 
éveiben. A felfelé ívelő úton okvetlenül meg kellene 
tartani ezt az erőt és lelkesedést, de eközben, a 
profivá válás folyamatában mindenkinek egyénileg 
kell majd átgondolni és megkeresni a helyét a rend
szerben, ami főként Európának ezen a felén nem 
könnyű. Magyarország vezető zenészei sem 
nevezhetők ebben az értelemben profinak: játékuk, 
művészi teljesítményük világszínvonalú, de nem 
gondolkodnak valamiféle kulturális rendszerben, 
nem foglalkoznak a társadalmi környezettel.

— Miközben néhányon, akik erre képe
sek, még középszerű teljesítményüket is zsenia
litásként tudják eladni, következésképpen a víz
csapból is ők folynak.

Horváth Zsolt -  A jövő múlik azon, hogy 
ki-ki a maga helyén -  a muzsikus a hangszerével, 
a kultúrpolitikus az íróasztala mellett -  képes-e 
elkötelezni magát amellett, hogy értéket hozzon 
létre, és ehhez professzionális módon keresi és 
találja-e meg az eszközöket. A kulturális rendszer- 
váltás - 1 3  évvel a politikai rendszerváltozás után -  
teljesen időben van, rendjén való. De nem hiszem, 
hogy ennek a hatékony és következetes végrehaj
tásához korlátlan idő állna rendelkezésre. Ehhez 
felelős emberek kellenek.

Hamar Zsolt -  Mostanában meg
megkérdezik tőlem, hogy miért töltöm az időmet itt, 
Pécsett. Két nagy japán zenekar meghívását és egy 
olasz állásajánlatot utasítottam vissza a közelmúlt
ban. De lehet-e nagyobb kihívás egy korombeli 
karmesternek, minthogy egy régió zeneéletében 
vállaljon meghatározó szerepet. Ki gondolja, hogy 
az az ezer ember, aki a POTE nyomorúságos és 
borzalmas akusztikájú aulájában ül, alacsonyabb 
rendű, mint az az ezer, aki a Zeneakadémián? És kit 
ne érdekelne egy olyan terv, amelynek a megvaló
sulása révén a város lakóinak a többsége úgy fogja 
érezni: építsék meg végre azt a koncerttermet!
A politikusok semmire nem vágynak jobban, mint 
élére állni olyan projekteknek, amelyekért sokan 
hálásak. Hogy ezt megtehessék, hogy egy újabb 
ötletpályázaton a Dunántúli Naplóban ne a hang- 
versenyterem ügye szoruljon az utolsó helyre, azért 
nekünk kell koncertről koncertre egyre többet 
tennünk. ■
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2003. október 16.
Pécsi Szim fonikus Z enekar

vezén yel: H am ar Zsolt 
közrem űködik: Pécsi Bach Énekegyüttes 

karigazgató: Lakner Tam ás 
m űsor: Bartók Béla:

Csodálatos mandarin, op. 19. 
M ahler: X. szim fónia, 
Fisz-dúr
R. Strauss: T ill Eulenspiegel 
vidám  csínyjei, op. 28.

2003. novem ber 28.
Pécsi Szim fonikus Z enekar

vezén yel: H ow ard W illia m s 
közrem űködik: M alfrid Sand

Russell H ibberd 
Sim on Neal

m űsor: W agner: Trisztán és Izolda 
-  részletek -

2003. decem ber 11.
Pécsi Szim fonikus Z enekar

ve zén ye l: H am ar Zsolt 
közrem űködik: Kertesi Ingrid -  ének 

Tím ár Judit -  fuvola 
B alikó Tam ás -  narrátor 
A Pannon V olán Rt. Bartók 
Béla Férfikara

m űsor: Schönberg: Egy varsói 
m enekült, op. 46 .
Ibert: Fuvolaverseny 
M ahler: IV. szim fónia, 
G -d ú r

Oratórium bérlet
a Pécsi Bazilikában ( 19.30)

2003. novem ber 3.
Pécsi Szim fonikus Zenekar

vezén yel: H am ar Zsolt 
közrem űködik: Sümegi Eszter

W ied em ann Bernadett 
K ovácsházi István 
R ácz István 
Nem zeti Énekkar, 

karigazgató: Antal M átyás 
m űsor: V erdi: Requiem

2003. decem ber 17.
Pécsi Szim fonikus Zenekar

vezén yel: H ow ard W illia m s 
közrem űködik: Kiss Noém i

M egyesi Schw artz Lúcia 
Szappanos T ibor 
K ovács István 
Pécsi Bach Énekegyüttes 

karigazgató: Lakner Tam ás 
m űsor: H án del: M essiás
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Földvár levegője
Lehet-e negyedéves késéssel értesülve a feladatról, 
soha nem volt jegyzetek és rég elrejtőzött doku
mentumok híján nagy hirtelen papírra vetni tapasz
talatokat, benyomásokat, véleményt egy olyan 
eseménysorozatról, amelyet anélkül éltem meg, 
hogy akár csak egy percig is számoltam volna 
a majdani krónikási szerepkör kívánalmaival? 
Általánosságban egy ilyesféle kihívás természetesen 
elfogadhatatlan. Most azonban: mégis vállalható. 
Mert amiről beszámolni tisztem, a Földvári Napok ez 
évi, június 18. és 22. közé szorított programja akkor 
is megosztható, nyilvánosság elé kívánkozó benyo
másokkal szolgált, ha el kell hárítanom a részletes 
és pontos krónika, még inkább a kritikai elemzés 
lehetőségét.

1996 júniusában gyűlt először össze 
Balatonföldváron zeneszerzők, muzikológusok-kriti- 
kusok, tanárok és tanítványaik tág köre, nem 
titkoltan azzal a céllal, hogy néhány napos együtt- 
létük során feltárják egymás előtt a véleménycsere 
és megértés azon lehetőségeit, melyeket különféle

szekértáborokba és szakmai céhekbe tartozásuk 
okán addig alig-alig tükrözött a mindennapi kom
munikáció. Hogy a jelzett -  nem éppen gyümölcsö
ző -  szituáció milyen előzményekkel okolható, 
annak taglalása igen távol esne kis írásom 
lehetőségeitől és céljaitól. Legyen elég most annyi, 
hogy akik voltak szerencsések e rendezvény része
seivé válni, az enyhülés, olvadás, rügyfakadás 
képzetét keltőén biztató kezdetről számoltak be.

Magam a rákövetkező évtől vagyok évről évre 
hűséges látogatója a Földvári Napoknak, s hűségem 
még véletlenül sem tekintendő állhatatos jellemem, 
annál inkább a szervezők és előadók kiválósága 
dicséretének. A Bajor Gizi Közösségi Ház még fel- 
hevült állapotban is vonzó nagyterme és összes 
egyéb helyisége ezekben a napokban a pezsgő 
szellemi élet vizében megmártózás élményében 
részesíti az arra fogékonyakat. Aki egyenest a 
főváros nyüzsgéséből, netán az európai zeneélet 
karrierharcaiból lép Földvár erőterébe, annak a 
béke, az értelmes kommunikáció, az egymásra szánt 
figyelem és idő paradicsomát jelentheti ez a közeg. 
Aki valamely kisebb helyről, annak meg a szakmai 
közösségbe tartozás, a kiemelkedően érzékeny 
és értő befogadás, a távlatokat nyitó impulzusok 
egyszerre melengető és felvillanyozó élményét.

Improvizációs bemutató Király Csaba, Apagyi Mária, 
Gyöngyössy Zoltán és Udvardy Gizella közreműködésével

Sári József zeneszerző megnyitóbeszéde
Lantos Ferenc kiállításán

Balatonföldvár, 2003. június 18.

Lehetséges, hogy mindnyájan jobban járnánk, ha a mai esemény fordított 
szereposztásban zajlana, vagyis hogy Lantos Ferenc nyitná meg egy szerzői 
estemet; neki ugyanis -  mint ismeretes -  nagyobb kapcsolata van a zenével, 
mint nekem a képzőművészettel... Az én kapcsolatom átlagos, amely egy 
képzőművészeti kiállítás megnyitását illetően talán nem biztos hogy hátrány, 
adott esetben még előny is lehet. Gyakran tapasztaltam zenészek részéről egy 
furcsa magatartást: mivel ők „tudják” mi a zene, azt amit hallanak, összehason
lítják azzal a belső képpel, amit a dolgokról őriznek és ha a kettő nem fedi 
egymást, ítéletük megsemmisítő. Ami meglepő: sose a saját nézeteiket kérdő
jelezik meg, hanem mindig a művészét. Nyilván hasonló a helyzet a legtöbb 
művészettörténész esetében is.

Az a bölcs magatartás, amelyet Gerencsér Ferenc, a kiváló cimbalomművész 
világított meg nekem, csak a legegyszerűbb -  romlatlan -  és a legmagasabb 
szinten lévő egyének sajátja. A történet röviden: egy festő barát Szent Kozma 
Dombján, Zalában felállította az állványát, munkához látott. Közben arra ment 
egy paraszt bácsika, aki ilyesmit valószínűleg még nem látott, megállt, és egy 
idő után megszólalt: „mindenre akad ember” . Ez a tolerancia magasrendű kife
jezése.

Nos én nemcsak hogy azt nem tudom, mi a képzőművészet, azt sem 
tudom, mi a művészet egyáltalán. így aztán mondandóm nem Lantos Ferenc 
képeinek elemzésével, interpretációjával foglalkozik -  minden interpretáció 
manipuláció, ezért szeretem egyedül hagyni a nézőt, a hallgatót a műalkotás
sal - ,  tehát nem a műmagyarázat, hanem egy olyan fogékony állapot 
megteremtése a célom, amely a befogadást lehetővé teszi, vagy legalábbis 
megkönnyíti.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy nincs véleményem az itt látható 
képekről, ez egyébként megjegyzéseimből ki is derül majd, hogy van... Az sem 
igaz teljesen, hogy nem tudom, mi a művészet; inkább úgy vagyok ezzel, mint 
Szent Ágoston az idővel: „ha kérdezik mi az, nem tudom, ha nem kérdezik, 
tudom” -  mondja.

Mindebből talán máris kiderül, hogy azokat a kérdéseket, gondolatokat 
szeretném megosztani Önökkel, amelyek Lantos Ferenc képeinek átélése kap

csán születnek meg bennem és amelyek talán az említett Szent Ágoston-i 
„belső értést” segítik.

Az első ilyen kérdés, hogyan viszonyulnak ezek a képek a korszellemhez?

De még mielőtt ezt taglalnám, szeretnék valamit közbevetni: mivel egy ilyen 
kiállítás megnyitása számomra nem mindennapi feladat, természetesen gyűjtöt
tem egy idő óta az ide illő gondolatokat, amelyeket egy-egy emlékeztető szóval 
lejegyeztem. Ezzel párhuzamosan Nietzsche: Vidám tudomány-át olvasgattam, 
hol vitatkozva, hol egyetértőén. Ahogy az olvasásban előrehaladtam, csodálkozó 
örömmel állapítottam meg, hogy töprengéseinkben sok a közös vonás; így a 
megfelelő helyeken szeretném őt idézni, már csak a kristálytiszta és éles fogal
mazás miatt is.

No, de vissza az első kérdéshez, amely a képek és a korszellem viszonyára 
irányul. A korszerűség itt nem kérdéses, ezek a képek a máról szólnak, rögtön 
hozzá kell tennem: halkan... Mi, nézők vizsgázunk; képesek vagyunk-e még a 
közlések meghaltására egy olyan korban, amelyben a felgyorsult, harsány 
történés dominál? Gondoljunk a tv sportműsorainak bevezetőjére: az iszonyú 
sebességgel száguldó, egymást is zavaró képek özöne leszoktatja tekintetünket 
a koncentrált szemlélésről. A fülünket ugyancsak bombázza szünet nélkül az 
egyre fokozódó lárma. Mit jelent ma egy művész számára a korszerűség?
Túl kellene szárnyalnia ezt a lármát? Vagy éppen ellenkezőleg: figyelmeztetnie 
kellene, mi az, amit ebben az irdatlan rohanásban elveszítünk?

Ismét Szent Ágoston jut eszembe, aki egyik írásában -  szabadon idézve -  
azt mondja, hogy ha sokáig figyelmesen és bizalommal szemlélünk egy tárgyat, 
megindulnak belőle a közlések felénk. Van-e elég időnk kivárni ezt az időt?

A művésznek tehát egyrészt föl kelt vennie a harcot korunk érzékeket defor
máló gyakorlatával, másrészt, mivel erőteljes egyénisége, így látásmódja által 
a szokottól eltérő módon -  tehát újszerűén -  szól hozzánk, az újjal szembeni 
bizalmatlanságunkkal is számolnia kell. Eddig én, most Nietzsche: „Az új min
den körülmények között a gonosz, mert hódító szándékú, le akarja dönteni 
a régi határköveket, meg akarja sérteni a megszokott kegyeletet...” „éppen a
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F E K E T É N - F E H É R E N

A végek embere úgy simulhat ebbe a közegbe, úgy 
mutathatja meg magát, úgy nyilváníthat véleményt, 
hogy közben senki nem akarja félrelökni, jelentékte
lennek és alacsonyabb rendűnek feltüntetni. Kinn, 
az utcákon vagy a Balaton partján sem. Nincs Beach 
House, még zajos és ordenáré nyaralótömeg sincs, 
a vérbeli modern magyar feeling legfeljebb a 
csendes üdülőhelyet kettészelő 7-es úton éjjel-nap
pal egymás szoros nyomában száguldó kamionok 
cáparaja révén teremtődik meg -  de eleddig még 
ezt is megúsztuk épségben.

A program legbelső körét a napi 1-2 -  olykor 
fizikai és szellemi kapacitásunk határait feszegető -  
koncert adja, köztük évről évre egynéhány életfogy
tig bevésődő előadói teljesítménnyel. A hangver
senyek műsorához hol szorosan, hol csak áttétele
sen kapcsolódnak a délelőtti előadások és viták.
A programszerkezet legkülső, legszélesebb horizon
tot kijelölő rétege a képzőművészeti kiállítások, iro
dalmi estek és filmvetítések halmaza. Az évről évre 
változó tematika vezérfonala természetesen a 
kortárs magyar zene: az előző évezred utolsó két 
éve például a XX. századi magyar zeneszerzés retro
spektív programjával, a 2001-es év Kurtág György, 
a 2002-es Szőllősy András hommage-ával, az idei 
meg Ligeti György és Jeney Zoltán tevékenységé
nek középpontba állításával kínált bőséges hallgat
ni- és gondolkodnivalót. Magától értődő, hogy a 
muzikológia képviselői a dokumentumok feltárásától 
a műelemzéseken, a pedagógiai megfontolásokon 
át a tág esztétikai kontextusba helyezésig megannyi 
stílusban és eszközzel mélyítik el az esték hangzó 
élményanyagát. Földvár azonban nem otthona 
annak a szektás avantgarde mentalitásnak, amely a 
hatvanas-hetvenes években oly hatékonyan építette

egyfelől a maga szubkulturális közönségrétegeit, 
másfelől a kortárs zene iránti növekvő ellenszenvet 
és megvetést. Földvár a megértés és megbékélés 
helye. Ahol természetes, hogy Szőllősy mellé 
Schubert, Ligeti elé Flaydn kerüljön, ott aligha 
marad tere a „haladó gondolkodásúak” látványos 
megkülönböztetésének.

Ha az olvasó növekvő -  már-már ingerültségbe 
csapó -  kíváncsisággal várja annak magyarázatát, 
hogy mindez mennyiben tartozik őreá, aki a pécsi 
kritikai szemlét tartja kezében, úgy kétféle válasszal 
is élnem kell. Az elsőt szívem szerint kissé élesen, 
sokak szerint nyilván modortalanul fogalmaznám 
meg, amidőn rámutatnék, hogy valamely periodika 
hitelét nagyban növeli egy, a látóhatárt lezáró dom
bokon túlról is hírt adó, tanúbizonyságot szolgáltat
ni képes szerzőgárda, és hogy egy város a kulturális 
felnőttkor küszöbére csakis akkor jut, ha képes 
nárcisztikus késztetéseit legyőzni. De ezt most 
inkább hagyjuk, hiszen mindez sokkal tapintatosab
ban, szinte hízelgőén is kifejezhető néhány utalással 
a regionális gondolkodás szükségszerű előretörésé
re, s Pécs városának a térképről leolvasható 
reménybeli régióközpont-szerepére, amely -  a távo
labbi jövőben -  akár a Balatontól az Adriáig ívelő 
gondolatpályák serkentője is lehet.

A másik magyarázat: azoknak a pécsiek által -  
teljes vagy több-kevesebb joggal -  pécsinek tekin
tett művészeknek a névsora, akik az idei Földvári 
Napokon különleges aktivitással léptek fel.
Az a tény, hogy Vidovszky László kompozíciói, 
Gyöngyössy Zoltán fuvolajátéka már évekkel 
ezelőtt is gazdagították a programot, aligha okoz 
meglepetést a hazai zeneéletben tájékozott olvasó
nak. Mellettük most Király Csaba koncertnyi terje

delmű improvizációja is felhangozhatott a köröshe
gyi műemlék templom orgonáján, Lantos Ferenc 
elégszer nem hangoztatható téziseit a művészeti 
nevelésről Apagyi Mária egészítette ki, illetve 
konkretizálta tanártársa, Udvardy Gizella és mások 
-  köztük Gyöngyössy -  közreműködésével.

Kétségtelen, hogy abban a közegben, ahová 
Perényi Miklós már másodjára látogatott el csupán 
azért, hogy a Zeneakadémiáról kinőtt nagyszerű 
fiatalok -  köztük Kelemen Barnabás, Kokas 
Katalin, Rohmann Ditta -  oldalán egy-egy kamara
produkció közreműködője legyen, ahol Lakatos 
György csak egy a közreműködő fafúvós kiválósá
gok között, ahol az igényesség mércéje a világ 
legtermészetesebb módján igazodik az előadó- 
művészként is, tanárként is megnyilvánult Kurtág 
tehetségéhez, nos, ebben a közegben a pécsiség 
tényére aligha vetül több figyelem, minthogy ki-ki 
milyen autóval vagy melyik vonattal érkezett és 
távozik. Egy bizonyos színvonal felett mindenki 
önmagát, közvetlen szellemi közegét, műhelyét, s 
önnön művészi vállalásait kell hogy képviselje. S ha 
ezt hitelesen, szuggesztívan teszi, akkor helyértékére 
kerül az általa képviselt megannyi helyi érték.
A művészi tett épp azáltal szolgáltat megbecsülést 
az általa formálisan képviselt kis közösségnek, ha 
túlemelkedik a megyehatáron belüli világhírűség 
státusán, ha senkiben nem idézi fel ama provincia 
képzetét, amelyből kilépett. Ha ez veszteség, legfel
jebb a szellemi tulajdonának vélt értékekbe görcsö
sen kapaszkodó középszer vesztesége. De a látszó
lagos veszteségeken túl felsejlik az oly gyakran 
hiába vágyott, s most -  a földvári levegőn -  szinte 
burjánzásnak indult autonómia és egyenrangúság 
boldogító tudata. ■

legkiválóbb elmék lázadnak fel állandóan a dolgok általános érvénye ellenében 
-  az igazság kutatóival az élen.”

Tömegével sorolhatnám fel azokat a szempontokat, konvenciókat, ame
lyeket korunk a művésszel és munkájával szembeszegez. Ezek közül egyet még 
érintenem kell: bár az emberiség történetében alig volt olyan korszak, amely ne 
a hasznosság elvét emelte volna a legmagasabb rangra, korunk racionális szem
léletével mindent túlszárnyal. Szinte dühösen kiállt fel egy ilyen helyen 
Nietzsche: „a tudomány -  (önkényesen hozzáteszem, a művészet) -  végső célja 
csak az lenne, hogy az embernek a lehető legtöbb örömet és a lehető 
legkevesebb bánatot szerezze?”

Németországi, zongoratanítási időszakom folyamán, műsorjavaslatom kap
csán hányszor ütköztem ellenállásba, újra és újra hallva az agresszív megjegy
zést: Herr Sári, es muss Spass machen. (Spass: valahol az öröm és élvezet 
között...)

A hasznosság szószólói -  akik a fogalom alatt természetesen a bal agyfél
teke uralma alá tartozó területre gondolnak -  gyakran hivatkoznak a természet
re, ahol szerintük kizárólag logikus és célirányos dolgok történnek...

Olvastam valahol, hogy a hüllők pikkelyein finom metszetek láthatók, azaz 
csak mesterséges, többszörös nagyítással vehetők ki. Megszoktuk, hogy ezek 
a jelek a barát számára vonzó díszítést, az ellenfél számára pedig fegyvert jelen
tenek. Nos, egyetlen élőlény sem rendelkezik olyan természetes éleslátással, 
hogy ezeket a mintákat érzékelni tudná, mégsem hiszem, hogy fölöslegesek. 
Lehetséges, hogy úgynevezett „hasznuk” abban áll, hogy engem olyan gondola
tokra indítsanak, amelyektől az egész lényem működése olajozottabbá válik?
A hüllők a művész barátai, hisz ő maga sem tud mindig számot adni arról, hogy 
mit miért tesz...

Lantos Ferenc -  mert hiszen végig róla van szó -  azáltal sem könnyíti meg 
helyzetünket, hogy lemond az ábrázolás konkrétabb, így a néző számára egysze
rűbb, követhető útjáról. Nietzschét hívom ismét: „Mit 
tesz aki lemond? Értékesebb világ felé törekszik, az 
igenlés minden emberénél távolabbra, messzebbre és 
magasabbra kíván szárnyalni -  és sok mindent eldob, 
ami akadályozza a szárnyalásban, köztük még 
számára értékes és hasznos holmikat is: a magasság 
iránti vágyának áldozva ezeket.” Hozzáteszem: a 
művész nélkülözhetetlen kísérője és tanácsadója az 
ízlés ezen az úton.

Lantos Ferenc és Sári József a kiállítás megnyitóján

Ismét Nietzsche: „A jó ízlésben állandóan van valami kereső, kísérletező... 
Ezzel szemben kimondhatatlanul bánt engem egy közönséges fordulat...
Szégyen keveredik a műbe, a művész leereszkedett saját szintjéről... vele együtt 
szégyelljük magunkat és meg vagyunk sértve, mert sejtjük, a művész miattunk 
gondolta, hogy le kell ereszkednie hozzánk.” Újra rajtam a sor: a magaslat iránti 
vágy bennünk él, ezt pedig csak a művészet segítségével tudjuk kielégíteni. 
Hálásak lehetünk a művésznek, aki művével olyan magaslatra emeli nézőjét, 
hallgatóját, ahová ő egyébként talán soha nem jutna el; ezáltal maga a 
műélvező is részévé válhat a titkok birodalmának.

Mindez nem lehetséges a befogadó munkája nélkül. Többszörösen igaz 
a goethei mondás: „Isten adja a diót, de föl már nem töri”, mert az igazi 
művészet nem „szájbarágó”, nem kínál kész megoldásokat. Hatása inkább 
abban nyilvánul meg, hogy fogékonyabb állapotba hoz, miáltal érzékelésünk 
kitágul, túljutva azoknak általában érvényesülő korlátain.

A művészet tehát talán még ugyanabban az értelemben is hasznos, mint 
amit haszon alatt általában érteni szoktunk. Az is előfordulhat, hogy a 
műalkotás jelentése számunkra magán a művön túlmutat, bevilágítva olyan 
területeket, amelyek eddig sötétben voltak. Hatása pedig szerencsés esetben 
hasonló a homeopatikus gyógyszerekéhez, amelyek bekerülve szervezetünkbe, 
azt magát aktivizálják, hogy az esetleg megbillent egyensúly helyreállítása 
érdekében munkálkodjon.

Ami pedig az alkotót illeti, ha munkájának csak annyi volna az eredménye, 
hogy azáltal saját minősége magasabb szintre emelkedik, máris valami nagy 
dolog történt; nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy mint minden ember, a 
művész is a mindenség része, saját minőségének emelése így egyúttal a min- 
denség minőségét is emeli.

Bevezetőm elején azt mondtam, Lantos Ferenc képeinek elemzésére nem 
vállalkozom ugyan, most zárszóként mégis szükségét érzem annak, hogy a

képekben számomra megnyilatkozó zeneiségre utal
jak: festmények esetében ritkán gondoltam a ritmusra. 
Itt ez a legtöbb esetben erőteljesen jelen van. Formai 
építkezés terén pedig a zenére alapvetően jellemző 
tiszta rend igénye meghatározó.
Az utolsó mondatot Nietzsche mondja: „A szabály 
védőügyvédjéül szegődni -  talán ez lehet az utolsó 
forma és kifinomultság, amelyben a Földön a 
nemeslelkűség megnyilvánul.” ■
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Zongoraszenvedély 
Fellegi Ádám zongoraestjei
Művészetek Háza 
2003. jan. 29.: Liszt Ferenc-est 
2003. febr. 26.: Fryderyk Chopin-est 
2003. ápr. 23.: W. A. Mozart-est Fellegi fantázia

Fellegi Ádám W. A. Mozart c-moll Fantáziájának
bemutatása után szabadon

„Hölgyeim és uraim! Higgyék el nekem, a zené
ben olyan élményeket lehet megtalálni, amelye
ket semmilyen más művészet nem kínál. A zene 
alkalmas arra, hogy ne pótléknak, hanem egy 
mámorító, magasabb rendű életnek fogjuk fel” '

♦

Telt ház volt a múlt félévben minden egyes Fellegi 
Ádám-koncerten a Művészetek Házában. Az embe
rek elhitték Felleginek, hogy a zene felemel, elvisz 
a mindennapokból egy másik világba. Elhitték, hogy 
együtt jó emlékezni a zongoraművészet aranykor
szakaira, idén Liszt Ferenc, Fryderyk Chopin, 
Wolfgang Amadeus Mozart szellemét egy-egy esten 
megidézve.

♦

Fél órával a koncert előtt szinte az összes jó hely 
foglalt. Csak a hátsó sorok összecsukható vasszékei 
üresek. Tumultus van a folyosón is. Fellegi elvegyül 
az érkezők között, kezet nyújt, fürkészi a gyermekar
cokat, beszélget. A közönség soraiból lép a szín
padra, s ugyanezzel a közvetlenséggel áll a pódiu
mon, kommentál, mesél, ékelődik, majd átadja 
magát a zene szellemének. Eltűnik a szakadék 
művész és hallgató között, hangvilágából mindenki 
kap, aki nyitottságát figyelemmel viszonozza.

Tükrében nemcsak az adott zeneszerzők 
elevenednek meg, hanem kirajzolódik az ő saját 
művészi világa.

Ezáltal született meg bennem az elmúlt félév 
koncertdarabjaiból összerakva -  az elhangzott 
c-moll fantázia nyomvonalán -  egy új zenemű: a 
Fellegi fantázia. Ez a fantázia -  az eredeti darab for
dulataira támaszkodva -  egy olyan életutat jár be, 
melyből remény szerint nem „csak” a megidézett 
zeneszerzők arca, hanem Fellegi Ádám valója is 
megszólal.

Alaphang c-mollban
Ki vagyok én?Miért vagyok a világon?
Hangsóhaj, majd megismétlődik újra a kérdés. 
Mozart fantáziája az elmúlás árnyékából való 
visszatekintés, egy pillanat, amiben, mint 
filmkockák, peregnek a múlt eseményei, 
a madáchi gondolatra keresve a választZ

♦

„Kisfiú korom óta arról álmodoztam, hogy legyen 
egy odú, ahol védettséget élvezhetek, van jó 
táplálék, kellemes szórakozás. Olyan ez a világ, ahol 
könyvek, kották, és zongorák vannak. De fontos, 
hogy legyen egy ablak is rajta, amin bárki 
betekinthet.”
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Az esték hangfolyamai Fellegi egy-egy arcát 
idézik. Az életút alapkövét jelentő gyermekkor 
szonáta formában rajzolódik ki. Mozart A-dúr 
szonátája a 22 éves zeneköltő édesanyjával való 
szoros kapcsolatáról árulkodik. Ebben a darabban a 
legszeretettebb személynek állít emléket. A fődallam 
egy altató, ami a boldog teljesség nyugalmát idézi.

Az előbb még kacajtól hangos teremben teljes 
csönd van. A közönség az előadó minden 
rezdülését követi, visszatükrözi. A zongoraművész 
mélyen ülő szemei elhomályosulnak.

„A legfontosabb személy az én életemben is az 
édesanyám volt.”

Tőle hallott Fellegi először Mozartot énekelni és 
zongorázni. Apja meghalt a második világháborúban 
anélkül, hogy ismerhette volna. Édesanyja sárga 
csillagát ma is őrzi. Egyszemélyes elképzelt 
szigetére, melyet gyermekkori kívülállósága, kitaszí
tottsága teremtett meg, negyedik életévében került 
rá a zongora. Az egyre szaporodó dioptriákon 
keresztül megtört külső világ, egyre táguló belső

zenevilágot szült. Ennek hatására tizenhat évesen 
a zeneakadémia világa, s később a vörös diploma 
következett. A zongora hangjai megszelídülnek 
a fantáziában, majd elkezdődik az életút.

Fiatalságízű dúr dallamok. A zongora mögül 
kikandikáló arc a „gyermekemberek’’ 3 egyszerű 
boldogságát tükrözi. Tisztaság, a még minden 
lehetséges lelkes időszaka.

♦

„15-20 évig én voltam a modern zene ügyeletese.” 
Első nagyobb díját is, egy különdíjat, a Liszt Ferenc 
zongoraversenyen ’66-ban, egy Kurtág-darabbal 
nyerte. Akkor, amikor még modernt szinte senki 
sem játszott, sikert kovácsolt a zongora húrjai közé 
szúrt tárgyak hangzásából. Mert elmagyarázta azt,

Az ifjúkor
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ami érthetetlen, közel hozta azt, amit a korunk 
teremt, mégis zavart okoz megérteni. Mert nagysze
rű előadó, szereti a pódiumot, s adni akar mindab
ból, amije van. Az, hogy melyik kor poggyászát 
hozza magával, a sikerességén nem változtat. Épp 
ezért megteheti, hogy változtasson, ha a poggyász 
már nehéznek bizonyul. Hiteles minden álarcban, 
mert a szerepek mögül a játék élvezete látszik.

Már jó ideje nem hallhatunk modern zenét 
Fellegi Ádámtól. Szerinte a zene szerepe mára 
megváltozott. A művészet az emberekért van, nem 
öncélú, s ha nem kedvez „a kor széljárása” a mo
dernnek, akkor azt nem érdemes sokáig erőltetni -  
vallja. A mai kor, bizonyos értelemben egy kulturális 
kátyú, amiben, ha újat teremteni nem is tudunk, 
feladatunk, hogy emlékezzünk az aranykorokra.

Játékossors
A lélegzet megáll. Szünet. Dallamtörés. A függö
nyöket jeges szél fújja. Sötét van. Don Juan-i 
kőszoborkép jelenik meg a súlyos akkordokban.

♦

A zeneakadémiáról kikerülve éles kanyarokkal 
teli út vitt mai tevékenységeihez. Volt korrepetitor 
a Magyar Állami Operaházban, szólózongorista a 
Filharmóniánál, Európa összes országát bejárva. 
Majd miután mindez egyszer csak megszűnt, kitalál
ta, hogy a médián keresztül szól az emberekhez. 
Ütvén percben a televízióban mesélt zenevilágárót, 
míg a nagy nézettség ellenére innen is törölték. A 
kettes programra áttett (Dallas-szal egy műsoridőbe 
került) ötven perc megszűnésével valami eltűnt és 
nagy hiányt szült. Műsorterveit ezután már mind 
elutasították. így lett Fellegi Ádám saját maga ura, 
hisz a megmutatni vágyás, a pódium varázsa csak

úgy nem tűnik el egy olyan művészből, akinek 
lételeme a cselekvés.

Jelenlegi hangversenyélete vidéki koncertekből 
(Pécs, Szeged), külföldi körutakból, és a saját maga 
által szervezett lakáskoncertekből áll. Emellett ját
szik hetenként az í-es számú szülészeti klinikán, ter
hes anyukáknak és magzataiknak -  kísérletezik, 
hogy sikerül-e jó ízlésű nemzedéket kinevelnie. 
Lipótmezőn skizofrénoknak ad elő, akik tiszteletbeli 
tagnak is megválasztották. Útkeresése a Liszt-estjén 
mutatott arcában elevenedik meg: a rapszódiák 
világában, melyben a zenei nagyság a magyarok 
felé vezető utat kutatja, vagy a h-moll szonátában, 
ami maga a kifürkészhetetlen életút.

Fellegi lassan tíz éve semmilyen támogatásban 
nem részesül, leszámítva azt, hogy a fővárosi önkor
mányzat a városháza dísztermét ingyen rendelke
zésére bocsátja.

A koncertszervező cégek csak állami támogatás
ból tudják fedezni egy-egy nagyobb koncert lebonyo
lítását, az állami pénzekből pedig Felleginek nem 
nagyon jut. Akikről nem vesznek tudomást a kon
certszervezők, az választhat: vagy külföldön próbál 
szerencsét, vagy tanításból nyomorog, vagy feladja.

A válaszút egyben új utat mutatott. Olyan 
területre irányította a figyelmét, amivel addig senki 
nem törődött.

„A lakáskoncertekkel, ami 94 óta működik, 
most már hetente háromszor, úgy érzem rátaláltam 
az igazi útra.”

♦

Régi terézvárosi, ódon illatú bérlakás. Kicsi konyha 
harapnivalóval. Szűk folyosó. Könyvekkel túlzsúfolt 
polcok és keleti szőnyegek a nappali falán, aminek 
koncertterem jellegére a bezsúfolt műanyag kerti 
székek, és a két zongora (klasszikus és elektromos) 
utal. Az évad utolsó utáni lakáskoncertje rendhagyó 
jellegű. Bécsi hölgyek ma a díszvendégek. A sorok 
közt egy kismama és pár régi vendég is fülel. A tört 
németség nem akadály a Fellegitől jól megszokott 
kommentálásban. Lényeg, hogy csillogjanak a sze
mek, akár Bach, Schubert vagy egy ragtime szólal 
meg a hangszereken. Fellegi ebből a közvetlen 
légkörből táplálkozik. Látni rajta, élvezi hogy adhat, 
s a bűvkörébe vont közönséget közvetlen közelről 
alakíthatja. Ebből a levegőből hoz a pécsi koncert
jeire is, mintha a telt házas koncerttermet saját 
lakásába zsúfolná.

„Mindenkinek van egy talpalatnyi területe, 
ahová a társadalom nem tud benyomulni 
intézményeivel. A feladat, hogy műveljük saját kert
jeinket. Itt lehetséges, hogy elidegenedés nélküli 
kapcsolat legyen mester és tanítvány között.”

Ima
A legbelső szoba. Ablakai fölfelé nyitottak. Itt min
den leegyszerűsödik, meztelenné válik. Tiszta akkor
dok, a mozarti angyali fohász fényelemei egy 
árnyékvilágban. Jézus emberi voltából fakadó 
gyötrelmének megidézése a zongorán: Csak múlna 
el tőlem a keserű pohár!

Ki vagyok én? Újra itt a kérdés a zene nyelvén.
Az élete vége felé járó, feledés ködébe merült 

Mozart, a meg nem értettség terhét cipelve egyre 
súlyosabban követeli a választ. A kérdés gyötrelme 
alól felmentés nem érkezik, szembe kell nézni a 
sorssal.'1 2 3 4 A választ is homály fedi. Az ég némasága 
belső hangvihar-futamokat hoz, majd minden le- 
csendesül a hit hangjaiban.

„A művészsors egyben végzet is. Mert ha valaki 
művész, akkor nem alkalmas az életre. Ha a min
dennapok életét éli, akkor nem tud művészkedni. 
Választani kell. Vagy a sors választ helyettünk?!” -  
elgondolkodik egy pillanatra, míg Chopin Barcarotle-

jának befogadására készül a közönség. A roman
tikusok nagyjának egész története, aki a tüdő- 
betegségével, a művészsors bélyegével együtt 
született, egy lemaradás az élet gondolájáról. A par
ton állva teremti meg műveit, a halál árnyékában 
született kék virágokat.

A művészet 
mennyországa
Három felfutó moll skála. A lélek tovaszáll. Ezen a 
ponton a két fantázia már egy hangon szól, 
összeér. Bezárul a kör, hogy valamikor, valahon- 
nét újra elindulhasson.

♦

Mozart zenéje angyali zene. Titka a mágikus pon
tosság, tisztaság. A zeneszerző oda tér vissza fan
táziája végén, ahonnan első hangjait veszi.

Az apjához írt utolsó levele -  melyből Fellegi is 
idézett -  a világ körkörösségében való teljes meg
nyugvását tükrözi. A halált életünk valódi végcéljá
nak, az emberek legjobb barátjának, az igazi 
boldogság kulcsának nevezi, ami nem hogy 
megrémiszti, hanem megnyugtatja őt. „Mindennap 
az elmúlás tudatában élni, és mégsem mogorvának 
lenni a társaságban. Hisz az élet örömei érdemesek 
a megélésre. De tudnunk kell, az igazi megoldás a 
síron túl van” -  teszi hozzá Fellegi Ádám.
Ezzel bezárja saját fantáziáját, hogy nemsokára 
belekezdhessen egy újabba.

♦

„Ó tán akkor, míg a méz 
Színű nap lehull,
Bordám közül a nehéz 
szív is elgurul.
Imbolyog, még menni fél,
Majd gyáván, sután 
Bíbor labda útra kél 
Tűnő nap után.
Táncol, ugrik, fellebeg,
Enyhén száll tova,
Felfogják a fellegek,
S nem faj már soha.” 5

Utószó
A művészetek házának élén júniustól új vezető, 
Bozóky Anita áll. Ez a váltás a ház eddigi gondo
latiságán alapjában véve nem változtat. Sokan 
olvashatták a programajánlóban, hogy Fellegi Ádám 
koncertjeinek -  immáron harmadik éve -  továbbra 
is helyet biztosít a ház. És hogy ezekre a kon
certekre mekkora az igény jelzi, hogy a Beethoven- 
előadásokra (Örömóda, IX. szimfónia, Főherceg trió) 
egy hét alatt az összes jegy és bérlet elkelt.

1 Az idézetek -  az utolsót kivéve -  Fellegi Ádám zongo
raművésztől valók.

2 Wolfgang Amadeus Mozart művének teljes címe: c-moll fan
tázia és szonáta. Ez a két darabból álló mű Mozart legnagyobb 
szólózongorára írt alkotása, ami utolsó hétéves ciklusában író
dott, halállal való mélységes szembenézést fejez ki.

3 Hermann Hesse Sziddhárta című művéből való a gyermekem
berek kifejezés. Olyan embereket jelöl, akik tudnak szeretni. 
Mindig szerelmesek ők, hol magukba, hol a másikba, hol ter
veikbe, pénzbe... ez a gyermeki örülni tudás a boldogságuk 
titka.

4 A mozarti sorsmotívum zenenyelve három rövid, majd egy 
hosszú, hangsúlyos leütésben jelenik meg. Ez a zenei jelzés 
köszön vissza Beethovennél az V. szimfóniában.

5 Tóth Árpád: Április (részlet). Ezt a szakaszt idézte Fellegi Ádám 
Mozart-estjének zárásaképpen, a c-moll szonáta eljátszása 
előtt.
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Művészet • Gasztronómia 
elnevezésű vacsoraest
Pezsgőház étterem 
2003. június 26.
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Étkek, ízek, ízlések
„Az élvezésre vonatkozó kötelezettség: 

nyilvánvaló képtelenség." ’

Nem könnyű ízlésről és ízlésítéletről beszélni, még 
kevésbé ízlelésről és ízlelésítéletről, hiszen mind 
tapasztalatból, mind a teóriából ismeretes, hogy 
ekkor bár a szubjektivitás talajára kerülünk, mégis 
univerzális elfogadásra és fogadtatásra 
vágyakozunk. Lehetséges-e próbálkozni a kanti 
érdekmentesség feltételei szerint, vagy szükséges 
elmozdulni a kevésbé előíró ítélkező vagy ítélet
mentes esztétikák felé? Mindenesetre fennmarad 
a kérdés: miként ítéljük meg a dolgot puszta szem
lélésében -  esetünkben -  puszta látványában, érin
tésében, ízlelésében? ítélkezzünk-e egyáltalán?
Mégis és mindezekkel együtt: e dilemmák között is 
lehetetlen, hogy a legcsekélyebb elfogulatlanság és 
közömbösség se mutatkozzék a szóban forgó és a 
tálon forgott'étkek iránt, persze nem azért, mintha 
érdek vagy elfogultság állna a háttérben.

Ugyanakkor mindenképpen különbséget kell 
tenni aközött, ami a nyár folyamán gasztronómia 
néven zajlott a pécsi Sétatéren és aközött, amelyet 
a Pezsgőház étterem rendezett egy kellemes júniusi 
estén; és mivel az ízlésítélet nem megismerési és 
logikai, hanem esztétikai ítélet, a szubjektivitás el
kerülhetetlen; vagyis expressis verbis: 2003. június

26-án kivételes és rendhagyó vacsoraest résztvevői 
lehettek, akik elfogadták Rippl Béla vendéglős 
invitálását.

Rippl Béla több éve tervezi, hogy a művészetek 
közti összhangot gazdagítja és kiegészíti a 
gasztronómiával mint művészettel, úgy, hogy ne 
csupán étkezés legyen, hanem annál sokkal több: 
az élet és az ételek megnemesítése, odafigyelés az 
asztalra és a terítékre, a környezetre, egy szál virág, 
gazdag ízek, és mindenekelőtt kommunikáció, 
beszélgetés az asztaltársakkal. Egyszerűen: tiszta 
életöröm és élvezet. Olyan „ételfelfogásnak” és 
ízléskultúrának a megvalósítása, mely ellen magá
nak Shaftesburynek sem lett volna kifogása. Persze 
ez nem azt jelenti, hogy könnyű dolga lenne Rippl 
Bélának vagy bárkinek, aki minőséget képvisel, 
hiszen meglehetősen nehéz érvényesíteni a 
minőséget az ízlésközömbös vagy még inkább ízlés
nélküli szociolektusban. De végül is: létrejött a 
képzőművészetek, a zene, a beszéd és az ízek 
művészetének estje, amely kezdetnek és hagyo
mányteremtőnek egyként tekinthető, hiszen 
a rendezők évenkénti folytatását tervezik. Ennek 
akadálya biztosan nem lehet az érdeklődés hiánya, 
hiszen a tervezett vendéglétszámot egészen az utol
só pillanatig emelni kellett.

Pinczehelyi Sándor: 
Titkok háza I. című 

alkotása és a mű ihlette 
ételkompozíció

A vendégek fel- és előkészülhettek a vacsora
estre és valódi, értő befogadókká válhattak, hiszen 
a Hamóczy Örs által tervezett és a meghíváskor át
adott kis képes katalógus és útmutató nem csak 
arra volt jó, hogy az elfogyasztandó étkekről mind 
vizuális mind verbális tudomást szerezzen a nagy 
érdemű vendég, hanem elgondolkodhatott és szem
lélődhetett azokról a műalkotásokról is, amelyek 
a szakácsok ihletőiül szolgáltak: Colin Foster Izé II. 
c. szobráról, Hamóczy Örs Duett c. fotójáról,Tolvaly 
Ernő Aktok az erdőben c. festményéről, em Török 
András Ebéd című körfotójáról, Hegyi Csaba Boci 
Búú -  Csak lassan a testtel! és Pinczehelyi Sándor 
Titkok háza I. c. festményeiről, melyekhez maguk az 
alkotók készítettek hol poetikus, hol pedig kevésbé

költői leírást, amely belehelyezte az eseményt 
a művészeti térbe, s megteremtette az ismerősség 
érzetét. Tehát nem csak úgy „beestek a vendégek” , 
hanem többé-kevésbé tudhatták, hogy mire szól a 
meghívójuk: akár egy színházi előadás entrée-jánál.

Azért „csupán” többé-kevésbé, hiszen mégis 
csak meglepetéssel szolgáltak az erre az alkalomra 
felkért szakácsok -  Gólyák Csaba, Skrut György, 
Máthé Ferenc, Földvári Sándor, Gróf Tamás -  és 
felszolgálók is, hiszen valóban a legtöbbet hozták ki 
az alkalomból és a lehetőségből: a műalkotásokra 
készített ételalkotások és fantáziát megmozgató 
„előadásmódjuk” valóban egybehangzóit az őket 
ösztönző és ihlető képzőművészeti alkotásokkal.
Az estre belépő vendégeket pezsgővel várták, és 
a névre szóló terítékekhez kísérték, észrevehetően 
az asztaltársaságok és szomszédok választása is 
ismeretséget, barátságokat vett alapul, hogy a 
„kellemesség érzetét” ezzel is elősegíthesse. A hat 
fogásos étrend, mely a gyomor előkészítésének, a 
pihentetésének és felüdülésének valamint pihentető 
megelégítettségének ritmusát is messzemenően 
figyelembe vette, nagy gondot fordított az étvágy
ébresztő borok felkínálására és az ételekkel történő 
harmonizálására is. A siklós-villányi szőlőtermő 
vidék kiváló borai mind az előételhez, mind a fő 
fogáshoz, mind a levezető édességhez mind a „köz
tes falatokhoz” illettek. Minden fogást felvezetett 
egy-egy alkotói műről szóló vallomás Kulka János 
előadásában, mely az érzékeket intellektuális oldal
ról is felkeltette, hasonlóan a diszkrét háttérzene 
hangjai. Az újabb és újabb fogásokra való várako
zás összeolvadt az ízek kavalkádjával, a derűs 
összebólintásokkal, egyetértő és jóváhagyó összepil- 
lantásokkal. Minden összehangzott és összeért az 
ízekben és az est hangulatában -  egyszerűen jól
esett minden testnek és léleknek is.

„Csak amikor a szükséglet kielégül, csak akkor 
lehet eldönteni, hogy valójában kinek van és kinek 
nincs ízlése” 1 2 -  írja Kant, s valóban szükségleten 
túli ez a vendégség és mégis kell hogy így legyen, 
kellene, hogy így lehessen mindennap: finom 
ételek, kiváló borok, derűs társak, könnyed és 
mégis komoly beszélgetések, ismerősség, 
otthonosság. Minden nagyszerű, mégsem hivalkodó, 
hanem túl a mindennapiságon ünnepi és bensősé
ges. Nyilvánvalóan a vendégek számára sem 
lehetett kérdés, hogy azon a júniusi vacsoraesten 
minden az ízlés, a jó érzet, a keltem és az „egyetlen 
szabad tetszés”, a kedvelés jegyében zajlott. Hiszen 
megvolt a kellemes, ami gyönyört kelt, a szép, 
amely pusztán tetszik, és a jó, amely megbecsülés
nek és méltánylásnak örvendhetett, és amely meg
becsülést és méltánylást keltett a szervezők, az 
alkotók és a megvalósítók iránt.

A vacsoraest után nem lehetett kétséges sem 
a szubjektív, sem az objektív értékítélet számára: 
egy igazi lakoma, egy valódi szimpózium nem keve
rendő össze semmi mással, még azzal sem, ami 
emlékeztetni vagy hasonlítani akarna hozzá. A kü
lönbségtétel szükséges: üzenet, kérés, felszólítás -  
mindenki számára, mindenben. ■

1 E. Kant, Az ítélőerő kritikája, 123. 0., lábjegyzet. Id us, 1997., 
ford. Papp Z.

2 E. Kant, i. m. 125. 0.
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K O S Z I T S  A T T I L A 1
Rippl Béla, a vendéglős
„Egy nép étkezési és italfogyasztási szokásai 
a kultúra színvonalát is tükrözik”

Jellegzetes és fontos egyénisége Pécs városának, aki a gasztronómiai kultúra terjesztésére tette fel az életét S ahogy ő is gyakran megjegyzi: „a stílus maga 
az ember” -  neki bizony ugyancsak egyéni a stílusa, kackiás bajuszával, mindig elegáns megjelenésével, s azzal, h o gy biztos ízlésű, igényes, különösen a 
kulináris élvezetek világában. Mindezek és a kulturális értékek között is a harmóniát tartja a legfontosabbnak.

Hogyan lett belőle vendéglős? Nos, nem családi indíttatásra, ha csak azt nem számítjuk, h o gy főiskolás bátyja hétvégenként kisegítőként dolgozott a Ró
zsakertben... Ősei Elzász-Lotaringiából származnak, a sváb betelepítéssel kerültek ide, többgenerációs iparos família, szabó, bőrműves, borbély-felcser is volt 
köztük. Jó kapcsolatban álltak Martyn Ferenccel, aki Rippl-Rónai Józsefnél tanult Kaposvárott, s biztatta is őket a családfa kutatására, h o gy azok is iparoscsa
lád, biztos van valami kapcsolat..

Rippl Béla a középiskola elvégzése után -  bár szeretett volna nem jutott ki külföldre, s íg y véletlenszerűen jelentkezett a Kereskedelmi Iskola érettsé
gizetteknek indított vendéglátóipari szakmunkás szakára. Elvégezte, s ezen a területen m aradt egész fiatalon lett üzletvezető-helyettes, országos versenyeken 
ért el jó eredm ényeket Később oktatóként bekapcsolódott a szakmunkásképzésbe, s közben arra is figyelt h o gy merre tart a világ a vendéglátásban, de fő
leg a gasztronómiában. Külföldön is nyitott szemmel jár, s a kintieket itthon hasznosítja, p l  lyoni tapasztalatainak figyelembevételével akkreditációra vár az 
iskolai sommelier-képzés Pécsett, de egyetemistáknak is rendszeresen indít borkultúra-tanfolyamokat S a napokban már harmadszor szervezett nemzetközi 
cirfandli borversenyt (55 osztrák nevezett), mindezt azért, h o gy a pécsi borvidéknek és a városnak újra legyen e g y külföldön is elismert zászlós bora. Emel
lett a Villány-Siklósi Borút három „Nagy M agyar Borárverés” budapesti m egszervezését a Baranyai Bomagykövetek Klubjának létrehozását is aktívan segí
tette, és m ég jó néhány hasonló rendezvény fűződik a nevéhez. E helytállása számos értéket adott a városnak és a régiónak is. A  magyar bor és gasztronó
mia nagykövetének is nevezhető, kezdeményezéseivet rendezvényeivel sokat tett a szakma fejlődésének, a m agyar bor és gasztronómia népszerűsítésének, 
a borkultúra terjesztésének érdekében. Munkáját az Országos Borrendi Szövetség „Pro Vino Hungarico” díjjal ismerte e l  A  35 országot tömöritő Nemzetközi 
Gasztronómiai Szövetség pedig „Chaine des rőtisseurs” lovaggá ütötte (ez a franciák által 1248-ban alapított gasztronómiai lovagrend mai, világszervezet szín
tű továbbélése).

Elmondása szerint számára legfontosabb a vendégek elégedettsége, pozitív visszajelzése, a fentiekben és az alábbiakban felsoroltakat is az érdekükben 
teszi, akik mindig várják tőle az újat, s ezzel a következő feladat máris adott...

— Pécsett hagyományai vannak a kul
turális programokkal összekötött vacsoraesteknek. 
Emlékszem, a nyolcvanas években reneszánsz 
vacsoraestre, nemzetiségi vacsoraestekre...

— Amikor '8 7 május elején átvettem a 
Kalamáris vendéglőt, már az ősszel, illetve télen 
rendeztünk különböző nemzetiségi vacsoraesteket. 
Azóta is folyamatosan szervezzük, de ma már nem 
a nemzetiségekhez, hanem a borokhoz, vagy a 
művészethez kapcsolódva. A színházhoz hasonlóan 
őszi-tavaszi évadban gondolkodunk, és minden 
hónap utolsó szombatján van egy vacsoraestünk. 
Tavaly a 2000 év nagy lakomái címmel, visszafelé 
a XX. századtól egészen Jézus utolsó vacsorájáig 
követtük ennek a két évezrednek a gasztronómiáját, 
egy-két, talán nem olyan érdekes évszázadot 
kihagyva. Nyilván nem a korabeli ételeket, 
recepteket másoltuk le szó szerint, hanem a kort 
jellemző ízeket, hangulatot próbáltuk a ma embere 
számára fogyaszthatóvá tenni.

—  Mi a lényege egy ilyen gasztronómiai 
eseménynek?

— Annak idején még vendéglátást, s nem 
gasztronómiát tanultunk. Akkoriban azt mondta a 
mester, hogy a vendéglátás olyan, mint egy cirkusz. 
Ez ma már nem időszerű. Most olyannak kell lenni 
a vendéglátásnak, a gasztronómiának, mint a szín
ház... Ma inkább gasztronómiáról beszélhetünk, s ez 
micsoda különbség. A gasztronómia egy kicsit 
olyan, mint a színház a nyitás után. Kitárjuk az ajtót 
és jön a vendég az előadásra. Nem biztos, hogy 
mindenki a fiziológiai szükségletek kielégítése miatt 
megy étterembe. Sokan valami élményt szeret

nének, s ez nem minden esetben pénzfüggő. 
Egyszerűbb körülmények között is megvalósítható 
az élménynyújtás, nyilván szerényebben, a külön
böző ünnepnapokon pedig látványosabban és 
fényesebben. Akár sertéspörkölttel, akár zsíros 
kenyérrel, akár bélszínnel, vagy lazaccal, az élmény 
az elsődleges. Ehhez virágot, zenét, színt, a 
pincérek mosolyát, egyszóval a vendéglátónak 
harmóniát kell biztosítani. ’88-ban a Kalamáris 
vendéglőben bormúzeumot alakítottunk ki, később 
megalapítottuk a gasztronómiai ismeretek terjeszté
sére a Pécsi Pezsgőrendet, a Borbarát Egyesületet. 
Tehát a vendéglátáshoz kapcsolódó kezdeményezé
seimmel is igyekeztem előrelépni a minőségváltozá
sok felé, és így a vendéglátástól eljutottunk a 
gasztronómiáig.

— A kilencvenes évek első felében a 
Cellariumban is próbáltad a gasztronómiát kulturális 
programokkal összekapcsolni. Képzőművészet, iro
dalom, zene fűződött a nevedhez ezeken a ren
dezvényeken, és a hely érdekes grafikai kiállítású 
újságja, benne a programokkal, ételajánlatokkal..
Az elképzelés azonban nem teljesedett ki...

— A versenyek, s maga a tanulóképzés, 
az arra való felkészülés, a kitekintés a világra azért 
valamilyen kapcsolatba hozott már korábban is a 
művészetekkel és a kultúrával. Családunk viszonya 
Martynékkal is egyfajta irányítottságot jelentett.
Talán valamilyen érzékenységem is van ez irányban, 
a lányom mindenféle családi presszió nélkül az 
Iparművészeti Főiskolát végezte el Budapesten. 
Szeretem a képzőművészetet, a zenét, ez valószínű
leg velem született. A művészetek, a harmónia 
fontos számomra. A harmónia a vendéglőben, az 
étteremben, a környezettel, barátokkal és úgy 
egyáltalán... A Cellarium bizonyult az egyik olyan 
helynek a múlt rendszer után, ahol egy kicsit meg
valósíthattuk önmagunkat. Előtte eléggé uniformi
zálták a vendéglátást (is). Kötelező volt betartani az 
ételrecepteket, a pincérek egyforma ruhában dolgoz
tak, minden vendéglátóhelyen ugyanolyan 
poharakat használtak. A Cellariumban az első igazi 
szárnypróbálgatások során be akartam bizonyítani 
magamnak, természetesen nem egyedül, hisz 
többen vettünk részt ebben a vállalkozásban -
pl. Harnóczy Örs nagy segítségünkre volt - ,  hogy 
azokat az álmokat, amiket előtte már megálmod
tunk, ott megvalósíthatjuk. És ahogy mondod, nem 
fejeződött be... Kb. félig készült el az, amit elkép
zeltünk. Aztán egyéb okok miatt az a vállalkozás 
számomra megszűnt, ugyan a Cellarium továbbra is
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„A borkultúra ismerete 
a mindennapok üzleti és 
Illik érteni hozzá. ”

megmaradt... Akkor nagyon izgalmas volt számom
ra, hogy megtervezhettük a pincérek ruháját egy 
otthoni vasárnapi ebéd alkalmával, a lányommal. 
Vagy ott volt a lejáratnál a periszkóp, amin le 
lehetett kukkantani a terembe, vagy a sör rabjai... 
Valami mást, újat próbáltunk megalkotni, változtatni 
a magyar vendéglátáson, amelynek az a baja, hogy 
nehezen tudott a múlttal szakítani. Ez nem azt 
jelenti, hogy mindent ki kell törölni az emlékeze
tünkből, hanem azt, hogy a mai életnek 
megfelelően kell alkalmazni, átmenteni értékeket, és 
egy kicsit másnak lenni. Jobbnak. Ha mindenki arra 
törekszik, hogy a megcélzott vendégkörnek jobbnál 
jobb szolgáltatást adjon, akkor nagyon gyorsan 
fogunk előre haladni. Kellenek egyszerűbb éttermek, 
sörözők, borozók, és kell első osztályú, vagy osztá
lyon felüli étterem is, de mindig a rétegnek 
megfelelően. És a más, az új. Nem véletlen, hogy 
a fiatalok szeretnek pizzériába járni, vagy a 
McDonald’s-ba, mert más kell, mint az ötven év 
során megszokott vasárnapi húsleves rántott szelet
tel, vagy rántott csirkével. Mindenki fogékony az 
újra, valami másra.

—  A Pezsgőház étterem újabb lehetősé
get jelentett az elképzeléseid megvalósításához, 
mint másfajta hely, nagyobb a tér, melybe szobrok 
és képek is beleillenek... Annak idején a város 
Művészet és Gasztronómiai rendezvénysorozatát 
megelőzve már kitaláltad, hogy gasztronómiával 
párosítsad a művészeteket. Ezt később ezzel az el
nevezéssel, de a tiedtől eltérő tartalommal valósítot
ták meg a Sétatéren, inkább a tömegízlést kiszol
gálva, ami népszórakoztatásnak végül is megfelel. 
Most június végén újra rendeztél Művészet • Gaszt
ronómia elnevezésű estet, melyen hat képzőművész 
alkotásai ihlettek meg öt szakácsot a hozzájuk illő 
különleges ételkompozíciókra, s harmonizáló 
minőségi italok választására. Zene szólt, s a 
művészek gondolatait Kulka János tolmácsolta...
A  látvány, a hangok, a színek, az ízek kavalkádja, 
harmóniája igazi élményt jelentett, ahol a minőség 
mint szempont állt az első helyen. így emelődik be 
a gasztronómia is a művészetek közé. Annak idején 
miért nem sikerült megvalósítani az ilyesfajta 
elképzeléseidet?

— Ez kb. ’95-re tehető... A Cellariumban 
egy este szőkébb baráti társasággal ültünk az asz
talnál, és arról beszélgettünk; kellene egy olyan 
programot szervezni, ahol a művészet és a gaszt
ronómia összekapcsolódik. Ugyan a gasztronómia 
maga is művészet, ezúttal azonban a gasztronómia 
mintegy hátteret adna a helyi értékek bemutatá
sához, összekapcsolódva mint élményfeldolgozás az 
éppen aktuális művészeti ággal. Megvoltak az 
elképzeléseink: a tettyei romoknál rendezünk egy 
reneszánsz estet, aztán egy Krúdy-estet -  ez meg is 
valósult a Színház téren - ,  a Széchenyi téren pedig 
egy török estet. Tehát ott, ahol kapcsolódnak hozzá 
építmények, szobor, vagy valamilyen alkotás.
A Kőtárban római vacsoraestet terveztünk, a 
szabadtéri színpadon pedig, mivel soknemzetiségű 
a megye, a nemzetiségek művészetéhez kapcsoló
dott volna ez a program, úgy 4-5 alkalommal. 
Későbbi -  lehet hogy túl merész -  elképzeléseink 
szerint, a Tettye fölötti feszületnél a Havi-hegyen két 
helyszínen, a színházzal együtt rendeztük volna a 
Parasztbecsületet... Célunk az volt, hogy az itt lévő 
értékeket ne hagyjuk veszni, s az idegenforgalmat is 
segítsük, hogy érdemes legyen Pécsre eljönni 
hosszabb időre is, ne csak egy délutánra, amikor 
végigjárják a múzeumokat, és jobb híján tovább
mennek a vendégek. Napközben nézzék meg a 
múzeumokat, ebédeljenek, este vegyenek részt még 
egy eseményen, és az élményfeldolgozás jó legyen. 
Tehát pozitív élménnyel menjenek haza, és az 
otthoniaknak szép és jó emlékekről tudjanak beszá

molni. Hogy nem valósult meg, egyéb okai voltak... 
Aztán megvalósult Művészet és gasztronómia néven 
a Szent István téren egy nyári program, ami valóban 
művészetet ötvöz és vendéglátást, de nem 
gasztronómiát, csak vendéglátást. Nagy a különbség 
a kettő között. Lehet és kell is ilyen programot 
szervezni, de tatán nem kellett volna hozzá ezt a 
nevet felhasználni.

—  Azóta is részt vettem több vacsora
esten a Pezsgőházban: p l francián, ahol Dél- 
Franciaországról szóló filmvetítés, onnan érkezeit 
jazzegyüttes adta a köritést Tehát azért működnek 
a dolgok, megtalálnak... Nem véletlen, hogy ők is 
téged kértek fel, hisz a franciák a gasztronómia 
világhírű nagymesterei, s hozták a saját provance-i 
különlegességeiket Fabrice Gonet -  a Pécsi Alliance 
Frantaise négy év itt-tartózkodás után nemrég 
Hágába távozott igazgatója jóvoltából Az ő katalizá
tor szerepe vitathatatlan.

— Ez mindkettőnknek javára szolgált.
Mi is tanultunk tőle, ő pedig segítségünkkel bemu
tathatta az elképzeléseit. És ez a fontos, hogy egy 
kultúrát át tudunk menteni, és be tudunk mutatni. 
Számomra fontos más kultúrák megismerése, bemu
tatása, művészeti és gasztronómiai oldalról 
egyaránt. Egy nép étkezési és italfogyasztási 
szokásai a kultúra színvonalát is tükrözi. Amikor 
elmegyünk külföldre -  mert bemutattuk már 
Lyonban, Párizsban, Stuttgartban, New Yorkban a 
gasztronómiánkat, az étel- és italfogyasztási szoká
sainkat - ,  akkor valóban hiteles képet kell adnunk 
magunkról, de követek is vagyunk, az ország széles 
értelemben vett kultúrájának követei.

— Milyen volt a fogadtatás ezeken a ran
gos helyeken, hisz ismerve téged, biztos, hogy a 
legmagasabb minőséget, színvonalat vitted oda is...

— A mérce mindig a legmagasabb ilyen 
esetben, s a szintet mindig az érintett határozza 
meg. Ez mindenkinél más. Mi a tudásunk és tapasz
talatunk szerint a legjobbat nyújtottuk, és vittük 
akár az Óceánon túlra is. Skrut György séf kollé
gámmal és a munkatársaimmal igazán szeretjük
és élvezzük ezt a munkát, hiszünk benne, hogy 
érdemes csinálni. És hogyha az étkezésnek és az 
italnak nemcsak a fogyasztása, hanem a kiszolgálá
sa, bemutatása, elkészítése is örömöt szerez 
számunkra, akkor ez valószínűleg gasztronómia.

— Milyen tapasztalatokat tudtál máshol
szerezni?

— Amikor külföldre utazom, mindig 
figyelő szemmel járom az éttermeket, a 
gasztronómia mindig górcső alá kerül, és igyekszem 
valami számomra fontosat hazahozni, amit itt a 
hétköznapokban, ünnepnapokon felhasználhatok.
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Erre a legfrissebb példa, hogy a Jókai tér 5-ben nyi
tunk egy picit olasz, picit amerikai Tésztaházat. Az 
ottani gyorséttermekben ezt hideg- és melegbüfé 
szigetekkel valósítják meg. Most ezt hozzuk ide, 
kicsit merítve a tapasztalatokból. Majd elválik, hogy 
mit sikerült összehoznunk. Úgy gondolom, ez a 
jövő, a mai rohanó világ egyik olyan állomása, ahol 
a vendéglátás gyors, korszerűen új, de igényes.

— És nem McDonald’s...

— Nem akarom azt jellemezni, de az 
Egyesült Államokban az egy négyzetkilométerre jutó 
McDonald’s üzletek száma lényegesen kisebb, mint 
Magyarországon. Ott már hanyatlóban van, itt pedig 
még szinte McDonald’s-függő az ifjúság, amit 
nagyon sajnálok.

— A  borkultúra szerencsére az utóbbi 
időben elég sokat javult A  régi, 1945 előtti hagyo
mányok is visszatérnek. Az emberek is kezdenek 
figyelni arra, hogy létezik kulturált borfogyasztás, 
hogy nem csak iszunk, hanem élvezzük is a 
minőséget Egy igényes borszaküzlet a Vinotéka 
létrehozása, működtetése is a koncepciód része. 
Hogyan választod ki, hogy kiknek a termékeivel 
foglalkozol?

— Visszautalnék arra, hogy az elmúlt 
rendszerben -  ugyanúgy, mint az ételeknél - ,  uni
formizált borokat lehetett kapni. Ebben is fordulat 
következett be. A magyar borászatban 1990-92-ben 
megszülettek a kisebb pincészetek, és mindenki 
igyekszik a maga módján, a maga elképzelése 
szerint bort készíteni. Ez kínálatként a vendéglátás
ban, a gasztronómiában is megjelenik. 1995-ben 
nyitottuk meg a borboltot, amit megelőzött egy 
országjárás '94-ben, az volt a nyaralásunk. 
Feleségemmel körbejártuk a borvidékeket, a leghíre
sebb pincészeteket, és készültünk a Vinotéka 
nyitására. Nem bíztuk a véletlenre, nem csak úgy 
kipattant a fejünkből, hogy most csinálunk egy kft.-t 
és megnyitjuk a boltot, hanem felkészültünk rá. És

Európában hozzátartozik 
viselkedéskultúrájához.

azóta is a feleségem vezeti az üzletet, mindig újat 
és újat nyújtva, mert a törzsvásárlók igényesek, és 
kíváncsiak. Amikor egy országos borverseny vagy 
egyéb esemény alkalmából reflektorfénybe kerül egy 
pincészet, egy új termék, egy szép termék, akkor 
azzal megjelenünk ott. Ez nem azt jelenti, hogy a 
legdrágább borok vannak a Vinotékában, hanem azt 
hogy az olcsóbb kategóriáktól kezdődően ott min
den megtalálható. Egy olcsóbb bor is lehet arany
érmes szintű, csak meg kell találni a helyét, azt az 
alkalmat, hogy mikor, kivel és miért éppen azt 
tesszük az asztalra. Fontos, hogy hiteles legyen a 
bor, amit ajánlunk. Úgy gondolom, hogy a 
Vinotékára ez igaz. A borok kiegészítéseként bort 
szolgáló poharakat, eszközöket kínálunk még a 
vevőknek.

— Ma már tényleg „tudomány”, hogy a 
különféle ételekhez milyen borok harmonizálnak. És 
az is, hogy az egyes borokhoz milyen fajta poharat 
kell használni, hogy kijöjjenek az értékei, a 
zamatok.

— Amikor valaki elmegy külföldre, vagy 
egy más városba, és üzleti tárgyalás előtt vagy után 
leül az asztalhoz, akkor ahogy odaül és az 
evőeszközökhöz nyúl, ahogy ételt és ahhoz harmo
nizáló bort választ, igazából nem kell sokat mesél
nie magáról, hogy bemutatkozzon a partnernek.
Aki otthonosan mozog a bor és a gasztronómia 
világában, az egyéb későbbi tárgyaláson is maga
biztosabb, és így előnyre tehet szert. Aki nagyon 
bizonytalan és nem tud mit kezdeni magával, 
később hátrányt fog szenvedni. Tehát nagyon 
fontos, hogy felkészültek legyünk: egyrészt hogy 
élvezhessük az étkezést, másrészt, hogy megfelelő
en képviseljünk valakit, a vállalkozásunkat, 
magunkat. A borkultúra ismerete Európában hozzá
tartozik a mindennapok üzleti és viselkedés- 
kultúrájához. Illik érteni hozzá.

— Miért tartod fontosnak, hogy mecénása 
legyél művészeti eseményeknek, vagy p l az Echo- 
nak is?

— Emlékszem, hogy diákként mennyi 
alkalmam nyílt a művészeti ágakba betekinteni. 
Elmentem a Király (akkor Kossuth Lajos) utcába 
sétálni, s ott volt a Képcsarnok Vállalat valamelyik 
üzlete, ahol lehetett Kovács Margit-kerámiákat 
vásárolni, akinek Szász Endre tetszett, azt is. Tehát 
a kortárs művészeti alkotások megjelentek 
kerámiában, képekben, bútorban. Ez ma egyáltalán 
nincs meg. Fogalma sincs egynéhány fiatalnak, hogy 
ha a lakását be akarja rendezni, egyáltalán hogyan 
tegye, honnan kaphat tanácsot. Úgy gondolom 
érvényes ez a bor és gasztronómiára is, ezért 
nagyon fontos az egyetemistáknak az étkezési és 
italkultúra bemutatása. Nemcsak aratnunk kell a 
közvetlen környezetünkben, hanem vissza is kell 
juttatni, palántázni és nemesíteni, gazdagítani és 
segíteni is kell. Úgy próbátok segíteni, hogy fel
hívom a figyelmet a rendezvényeken, vagy támoga
tom egy kritikai szemle megjelenését. Szeretem, ha 
nemcsak egy hír jön le valamiről, hanem az értékről 
is szó esik, értékes kritika születik, mert az legalább 
annyira hasznos lehet, mint csupán az értékek fel
sorolása.

— Mi a véleményed Pécs kultúrájáról, 
a művészetekről, a színvonalról? Mi az, amit elis
mersz, s miben vannak esetleg hiányérzeteid?

— Vannak jó események a városban, 
igazán nagy a választék, s nemcsak szmokingos 
programra gondolok... Azért én el tudnék képzelni 
egy korhű angol, shakespeare-i színházat is, ahol 
lehet enni-inni-beszélgetni, s közben megy az elő
adás. Nem olyant, amire tátott szájjal rácsodálko
zunk, és ahol fegyelmezettek vagyunk. Az a jó, ha 
mindig megtaláljuk az alkalomnak megfelelő hangu
latot, vagy a hangulatunknak megfelelő alkalmat.
De mindenképpen harmóniában... Az öltözékünk,
a programunk, amit elfogyasztunk, akivel együtt 
vagyunk, mindebben a legfontosabb a harmónia. 
Valószínűleg a japánok tudnak valamit, nekik ez a 
harmónia régről megadatott. Vagy talán anno '45 
előtt itt is, amikor a tanár úr hazament, elfogyasz
totta az ebédjét, és megivott hozzá egy pohár bort. 
Nem kettőt, egy pohárral, és az nagyon jólesett. 
Aztán lepihent, és utána újból százszázalékosan 
értékes ember tudott lenni, jó előadást tudott 
tartani. Nem rohant, nem kapkodott, élvezték az 
emberek az életet, s próbálták a legjobbat adni 
magukból. Ugyanezt szeretném én is leképezni, bár 
ebben a mai világban ez már elég nehéz, túl gyor
san megy minden... Azért a magam módján 
próbálok helytállni. ■

/í r n * ? i j fi/1#» itíi

Pannónia
Pezsgőház

• színvonalas kiszolgálás

• különleges ételek

• nemes borok

• pezsgőbár

• kóstoló a Pezsgőház 
termékeiből

• rendezvények 
lebonyolítása helyben 
250 főig

• „Utazás a bor körül” — 
borkóstolóval 
egybekötött előadások 
egyetemistáknak is

Littke
Pezsgőház Kft.
Pécs, Szent István tér 12. 

Telefon: (72) 210-084
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Doktorandusz (DLA) hallgatók 
közös kiállítása
Pécsi Galéria
2003. június 13. -  július 20.

T O L N A Y  I M R E

DLÁ-s(z)ok randevúja
Az újat olykor nehézkesen elfogadó és befogadó 
hazai kultúraszemléletnek bizonyára évekbe~telik 
majd, hogy az antik „szabad művészetek” mai 
alkotóinak egy részét a tudomány szférájáéval 
egyenértékű „doktoroknak” ismerje el. A fenti cím
ben szójátékba rántott rövidítés ugyanis az alkotó 
művészetek nemzetközi tudományos fokozata, 
néhány éve mindössze. A Pécsi (akkori nevén Janus 
Pannonius) Tudományegyetemen 1995 óta folyik 
ilyen képzés, az ottani Képzőművészeti Mesterisko
lára szervesen ráépülve, Bencsik István és Keserű 
Ilona kezdeményezésére. A Magyar Képzőművészeti 
Egyetemen néhány évvel a pécsi kezdetek után 
szintén beindult a doktorf iskola, az előző rektor, 
Szabados Árpád vezetése alatt. Kis országunkban 
végre van két ilyen jellegű intézmény, ezek most 
barátkoznak, együttműködnek, egyébként a hasonló 
nagyságrendű államok több művészeti egyetemet is 
eltartanak, jó, nem a mennyiség a fontos. A 
művészeti-tudományos fokozatszerzés a DLA-sok 
némelyikének oktatói-szakmai elvárás, másoknak 
meg alkotói-tanulmányi lehetőség, előrelépés és 
megmérettetés egyben. A két művészeti intézmény 
doktorandusz (DLA) hallgatóinak közös kiállítása ez 
alkalommal a Pécsi Galériában valósult meg, a tárlat 
gazdái pécsi részről Colin Foster és Tolvaly Ernő, 
budapesti oldalról Tőig-Molnár Zoltán.

A többé-kevésbé másfél-hajósnak nevezhető 
terű kiállítóhelyre belépőt jól rendezett, változatos 
anyag fogadta, valamint a festészeti és plasztikai 
művek összhangja, párbeszéde. A műfaji és stiláris 
többféleség szerencsés arányát és határértékeit sike
rült eltalálni, ne feledjük, hogy ráadásul eltérő korú 
és beérkezettségű művészekről van szó. Klasszikus 
kategorizálás alapján talán a szobrászati anyag tűn
hetett erősebbnek, ugyanakkor a kiállítás több pro
duktumát nehéz és értelmetlen volna a hagyo
mányos műfajok valamelyikébe sorolni. Ilyen 
„köztes” mű Pető Hunor letisztult, finoman lélegző,

Losonczy István önarcképe

lovánovics Tamás munkája

Beuys életművéhez méltó Hommage-a, mely a mini
mál art és arte povera eszközeivel, eszköztelen- 
ségében teljes -  a nagy fehér felület egyik sarkában 
pislákoló kis kör és kereszt révén. (Bár ezt az íves 
fal révén tudhattuk meg, az objekt hátuljának ritkás 
fekete szövedéke is szép, beuysos-bolyhos felület.) 
Talán itt méltatandó Szász György teljes intimitásba 
rejtett önnéző képecskéje, amely háromszögben 
szembeforduló kis keretekben egyetlen portrét 
szembesít két tükörrel. Ficzek Ferenc a többieknél 
dominánsabban (?) négy művel szerepel, melyek 
szellemesen és hatásosan, de önismétlőn a pszeu- 
do problematikáját járogatják körül (fa -  rajzolt fa, 
szerves -  szervetlen kontrasztpárok), melyekkel Kiss 
Pál Szabolcs két teljesen egyformán alácsorduló 
gyertya-klónja némileg hasonló hatást kiváltó és 
rokon szándékú mű.

A Pécsett már amúgy is tradicionálisnak 
tekinthető kisplasztika felé kanyarodván e kiállítá
son az anyag sajátságát remekül és szó szerint 
kiaknázó (épp hogy kifaragó) Szabó Ádám Bálint 
kis mészkő (kvázi cseppkő, mikrotenyészet) gombái 
/Funghi/ figyelemreméltók, úgy mint a Balkon 
kolozsvári román változatán sokáig munkálkodó 
Antik Sándor Én és Tito című (ön)ironikus kis papír
plasztikája. lovánovics Tamás monokróm csíkokra

osztott fokozatos hajlást periodizáló papírívei jól 
használják, dekoratívan osztják meg a teret, de 
talán mégis kissé sztereotipek, jóval kevésbé meg
győző Előd Ágnes fényes, színes felületű terepasz
tala kis esetleges villogó nyilacskájával. A téralakító 
intermedialitás egyik erőteljes műve a tárlaton 
Zielinski Tibor villogó sötét (üveg)-kutyaóla, ami 
bár következetesen állati röntgenképek transzparen- 
ciájára épül, a kora középkor nagyon is emberi 
csontházait (karnereit) és Pilinszky Elég című versé
nek kezdő szavait idézi: „A teremtés bármilyen 
széles, ólnál is szűkösebb.”

Baráz Tamás átgondoltsággal és szakmai elmé- 
lyültségget megoldott Zeniter-je kecses gránittömb 
és fémelemeivel sajátos alkímiát sejtet, misztikusan 
és asszociatívan felelteti meg egymásnak eltérő 
anyagok közeledő-távolodó pontjait. Barázéhoz 
hasonló méretű szobrokat állított ki Nyári Zsolt, 
egy puritán lüktetésű mészkő, fenyőfa Köldököt és 
egy emberléptékűségében is egyszerre intim és 
egyetemes, hasábba metszett női ölt ábrázoló érzé
ki Oszlopot. A legutóbbi Kisplasztikái Biennálén friss 
résztvevőként már díjazott Menasági Péter* 
eltökélt, kutató művész, a gránitban, andezitben 
rejlő zeneiséget szólaltatja meg letisztult formájú, 
visszafogottan dőlt és modulált tengelyeivel.
A közös doktorandusz-tárlat terének megérdemelt 
fókuszpontjaiban Krámli Márta és Orosz Klára 
körökbe foglalható munkái állnak. Márta nagy hiper
bolikus korongja rusztikus-naturális hatású, matt 
barnás plexi (önmagában is szép meditációs tárgy), 
melyben örvös hüllőszerű bronzfigurája tekeregne 
rejtett görgősorán, kár, hogy ennek folyamatos 
mozgását nem sikerült megoldania. Balázs József 
Róbert Zene-oltára provokatívan szimmetrikus, mes
teri színes kő-intarzia, de szinte „végigskálázott” 
zongoraklaviatúrájával leginkább illusztratív dekorá
cióvá merevedett. A kortárs szobrászatunkat 
konzekvens munkásságával frissítő Deli Ágnes 
szokatlan anyagok kontrasztjára koncentrál, itt és 
most a fal ívesen függőleges síkját kapcsolja össze 
a kiállítótér padlósíkjával, úgy, hogy egy-egy mály
vaszín műbőr korongpárnája egy háromszög-lyukkal 
és egy abba illő keresztmetszetű álló-elhajló betonív 
révén a feminin-maszkulin pólus és együvé 
kívánkozás hordozóivá teszi a derékszögű fal-alap- 
sík viszonylatot. Miklya Gábor Kukkolója címével 
ellentétben nem leleplezően ábrázoló, hanem inter
perszonális, vagy interspaciális beavató mű, a kő 
eleganciáját tiszteletben tartó újkonstruktív, köztérre 
kívánkozó alkotás, Palatínus Dóra U alakú intim 
Fülkéje szellemes pikantériával, frappáns egyszerű
séggel enyhén anyagráncoló kárpitgombokat jelenít 
meg a vörös mészkőn.

A jellegzetes festői világával gyorsan megjegy- 
zetté lett Radák Eszter (végre) dinamikusan dekom- 
ponált, friss, minimál táj-diptichonnal jelentkezett, 
melyeket rá jellemző kis sormintával, térélménnyel 
és pointillista illetve Van Gogh-i felületkezeléssel 
gazdagít. A Radákéval valamelyest rokonítható 
(szín)világú neonszínekre hangolt kortárs ikonosztáz 
Varga Rita Hétköznapi története, egy 4-5 kockából 
álló nagyvárosi sztori festői képregénye, mely a 
személyes-globális feelinget némi impresszionista 
eszköztárral fűszerezve tálalja. (A kiállítás meghívója
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is ebből a koloritból épül fel, diákosan-nyáriasan, 
nyerőén harsány.) A korábbi munkáival 
emlékezetünkbe vésődhetett Losonczy István most 
mintha visszalépve, a problémamentes kis natura
lista táblaképbe menekült volna, kétségtelenül 
bravúros festői tudással egy kis courbet-i hagyo
mányú tájat és egy óvatosan dinamikus hátterű 
önarcképet állított ki Barakonyi Zsombor 
Hátrahagyott tárgyakként nagy méretben megfestett 
akvarisztikái ihletésű halaival talán a hétköznapok 
profanitásának és az ókeresztény ikonográfia 
elhagyatott hal-szimbólumának kontrasztjára utal. 
Bartek Péter Pál az anyag és a klasszikus tudás 
bűvöletében készült, kissé hatásvadász képpárja, 
önmagára találó, felkészült alkotót sejtet, Görgey 
Géza Tibor néhány kis gusztusosán megfestett 
expresszív zsánerképpel, tájképpel szerepel, köztük 
egy Velázquez és Kokoschka hagyományát ötvöző 
markáns, szenvedélyes „újbarokk” portréval. Peity 
Laura nyersvászonra készített barlangrajzai, áldozat
képei tüzes színekkel kiegészült földszíneik révén 
markánsak, de talán lehetnének kiérleltebbek, míg 
Ferenczy Zsolt kis mikro-makrós, fény-víz-víziós 
botanikai triptichonja (Egy szenvedelmes kertész 
rácsodálkozásai) festészetünk misztikus-ironikus 
realizmusába sorolható. A bemutatásra igazán nem 
szoruló Révész László László festészeti, heraldikai 
hagyománytöredékekre és soft-action figurák frag
mentumaira komponálta erőteljes, szokásosan 
talányos festményét, Korodi János képi rendszere 
(Periódusos rendszer) valamelyest a piktúra szöve
ges újraértelmezésére vállalkozik, periodicitást 
hordoz, de a véletleneknek, a kompozíciós kísér
leteknek is helyt ad zeneien virtuóz, jóízűen 
nagyvonalú festőisége. Gutman Barbara sikeresen 
ötvözi a merített papírt, mint hordozót, a szorongást 
és nosztalgiát egyaránt árasztó, megidéző gyermek
világ-idézetekkel, töredékekkel és a rájuk vetített, 
eléjük helyezett áttetsző szövegekkel, nemcsak 
műfaji, hanem gondolati rétegek (gyermek-felnőtt) 
is egymásra rétegződnek felfejthetően általa.

A kiállításból alkalmazott művészeti jellege és 
egyedülisége révén kissé kilógó, de minőségileg 
teljesen helytálló ethno-jazz plakátok, Rozmann 
Ágnes munkái zárják a doktorandusz-művek sorát 
a Pécsi Galériában.

Orosz Klára alkotása

Kiállítási enteriőr

Palatínus Dóra munkája

A képzőművész szakma számára egyebek mellett 
tanulságos keresztmetszet egy ilyen kiállítás, a hazai 
művészeti felsőoktatás számára pedig egyfajta ön
reflexió, hiteles visszajelzés. Kétségtelen, hogy 
a szellemi szféra más területeinek képviselői felé 
pedig, akik sok mindenben az úgynevezett fejlődést 
keresik, kérik számon, esetleg nem igazi 
egyértelműséggel nyilvánul meg egy efféle tárlaton 
a doktori-tudományos jelleg, szándék, vagy annak 
ígérete. De hiszen a laikus számára a tudományok 
doktorainak tevékenysége sem feltétlen különül el 
szakmai előzményeiktől, a lényeg pedig, hogy a „jó 
pap” -  mérnök, orvos, tudós és művész „holtig” , 
de legalábbis a lehető legtovább -  tanul, immár- 
akár DLA-képzésként intézményesítve, erkölcsileg 
és anyagilag is ösztönözve. ■

2003/3-4 echo 29



Mű-shopping
Egy szabadtéri kiállítás és vásár ürügyén

Úgy száz éw el ezelőtt, amikorra már nemigen 
maradt ésszerűen gyarmatosítható terület a világon 
és nagyjából minden nép elhelyezkedett a Földön, 
nos akkor lett volna érdemes utazónak lenni! Olyan 
korszak volt az ugyanis, amelyben a nagy hódítók 
már nem, a turisták pedig még nem keltek útra, 
hogy az idegen földek ízeit és csodáit otthonaikba 
vigyék. Ekkor még minden ország, város és falu 
pontosan olyannak nézett ki, amilyen volt: koszos 
és kedves, vagy tiszta és illő. Az új kultúrákkal való 
találkozás pontjain pedig szabadon törtek felszínre 
a csodálat, vagy éppen a gúny forrásai.

Napjainkra a megismerés ezen közvetlen folyamatai 
közé átjátszó mechanizmusok sokasága ékelődött, 
amelyek mind-mind arra szolgálnak, hogy a 
közvetített jeleket felerősítsék, vagy legyengítsék. 
Mára az arculattervezés technikai és humánpolitikai 
vonatkozásban is önálló tudománnyá fejlődött, 
melynek eredményei hézagmentesen szövik át 
a mindennapjainkat. Megszoktuk, sőt elfogadtuk, 
hogy a dolgoknak nem csak tartalmuk, hanem 
imidzsük is van, amit olykor-olykor nem árt a körül
ményekhez igazítani. Céljaink elérése érdekében 
leginkább a negatív tulajdonságok elkendőzése 
kívánatos, de a „kozmetikai beavatkozás” néha 
együtt jár azzal is, hogy velünk született jegyekről 
kell lemondani. Még ha fájdalmas is, gyakran 
áldozatot kell hozni, hisz verseny van. Egy másik, 
nem az elvonásra, hanem a hozzáadásra épülő 
stratégia, ha a meglévő hiányosságokat különböző 
protézisekkel igyekszünk pótolni. Mindenki tudja 
azonban, hogy ennek kockázatai vannak. Az implan- 
tátum nem minden esetben fejlődik úgy, ahogy azt 
a növekedés diktálná, és az is előfordulhat, hogy 
a szervezet egyszerűen kilöki magából az idegen 
testet.

Egy város, vagy ország esetében talán nem 
hiábavalóak ezek a természettudományi analógiák, 
amennyiben itt is a természetes folyamatokba való 
beavatkozásra tesznek kísérletet. Egy település lét
alapja lehet valamilyen ásványkincs, természeti erő
forrás, különleges földrajzi adottság, vagy egy, a 
hagyományokban gyökerező társadalmi funkció.
Ha ez a létalap megszűnik, akkor vele együtt a 
megtartó képesség is könnyen kimúlhat. Ilyen eset
ben megoldás tehet az állami beavatkozás, egy új 
rendszerbe illeszthető szerepkör kijelölésével. 
Magyarországnak e tekintetben igen negatív tapasz
talatai vannak. Ma már azért persze korántsem a tét

a tét. Sokkal inkább a jólét, melynek zálogát 
gyakran az idegenforgalom fellendítésében véljük 
felfedezni. A helyi sajátosságokból fakad, hogy ezen 
igyekezet végeredménye általában a falusi turizmus
nak nevezett torzszülemény. Kifinomultabb szándék 
vezérli, mégis hasonlóan lehangoló következmé
nyekkel jár, amikor kulturális javainkat próbáljuk 
meg forintra váltani. A kivitelezés módjában sajná
latos módon már nem érvényesül a kifinomultság: 
a fesztiválok, parádék és kultúrnapok rendszerint 
ugyanazzal az értéktelen népművészeti körítéssel 
jelentkeznek, mint amivel a legelső hegyeshalmi 
szuvenírbolt is. Mintegy ezek közé ágyazva vannak 
jelen ugyan kortársművészeti alkotások is, mégis 
felvetődik a kérdés, hogy ebben a kiszolgáltatott 
helyzetben milyen feladatot teljesít egyáltalán a 
művészet?

Ha felelősségteljesen akarunk eljárni, akkor 
a választ legszűkebb pátriánkban érdemes keresni. 
Pécs olyan város, amely kulturális örökségére, tradí
cióira méltán lehet büszke. E gazdagság azonban 
azt a kötelességet rója ránk, hogy az önreflexió 
gyakorlásával saját teljesítményeinkkel szemben is 
kritikát alkossunk. Valójában csak ez a képesség 
tehet nemessé egy közösséget, hiszen egyébként 
minden politikai rendszer, társadalmi osztály teremt 
magának olyan környezetet, amely belső 
lényegének a tükre, vagy szimbóluma. Vannak azon
ban álszimbótumok (szuperbuli, örömkoncert...) 
amelyek akkor keletkeznek, ha a valóságos 
eseményeket hazug homlokzattal leplezik.

Ernst Fischer szerint a művészet sokféle és 
változó szükségleteket elégít ki. A nélkülözhetetlen 
művészet című könyvében ezeket úgy foglalja 
össze, hogy az ember a művészetek által egyedi 
létének rész voltából a megsejtett és kívánt „egész” 
felé törekszik, az élet teljességét óhajtja, amitől az 
egyéni lét korlátái megfosztják; egy áttetszőbb és 
igazságosabb világot áhít, olyat, amelynek értelme 
van! Ez a szemlélet azon a feltételezésen alapszik, 
hogy a művészet egyetemes emberi szükséglet, 
amelyre a társadalom a mindenkori normák és 
esztétikai követelmények alapján formál igényt.

Ma már kellő objektivitással szemlélhetjük azt 
a korszakot, amelyben először kezdtek el beszélni a 
művészet válságáról. A XIX. században a kapitalista 
gazdaság alapjain kezdetét vette a polgári átala
kulás a nyugati társadalmakban. A művészetnek, 
amely a felvilágosodás nyomán elvesztette szakrális 
funkcióját, az új társadalmi rend teremtette meg vélt 
feladatait, vagyis a művészetvallás koncepcióját.
A nagy szépművészeti gyűjtemények és múzeumok 
megalapításának hullámai paradox módon egyfajta 
szellemi krízis jelei voltak, hiszen úgy tűnt, a 
fejlődés korszerű ideológia és potenciál hiányában 
menthetetlenül a historizmusba és eklektikába 
torkollik. A ma oly gyakran méltánytalanul lekicsiny- 
lett realistáknak köszönhető, hogy ez mégsem 
következett be, s hogy helyreállt a művészet 
megújuló képessége, amely lehetővé teszi, hogy 
egy kor aktuális kérdéseire adekvát válaszok szüles
senek. Volt azonban ennek a folyamatnak egy 
másik következménye is, amely a művészet és
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társadalom kapcsolatát érintette. A hivatalos 
művészet esztétikájával szembeni tudatos ellenállás 
miatt eltávolodott egymástól a haladó művészet és 
a közízlés, maga az alkotó pedig a társadalom peri
fériájára szorult. Mindamellett tehát, hogy a 
műalkotás a mindennapi élet hatósugarán kívüli 
semleges területre, a múzeumba került, a művész 
egzisztenciális helyzete is elbizonytalanodott.

Egy különös pécsi kiállítás késztet minket arra, 
hogy ezeket a kultúrtörténeti eseményeket felidéz
zük és összefüggésbe hozzuk a jelennel. Számos jel 
mutat ugyanis arra, hogy a napjainkban tapasztal
ható és a XIX. századi nyugat-európai állapotok 
között szembetűnő a párhuzam. A Gamus Árpád 
(a Pécsi Galéria igazgatója) által szervezett szabad
téri szoborkiállításról van szó, amely minden eddigi 
megszokástól eltérően a Tesco áruház parkolójában 
került elhelyezésre. A művek a néhány éve alakult 
Pécs-Baranya Művészei Társaságának műhelyéből 
kerültek ki. Ez a művészcsoport (Colin Foster az 
elnöke) Pécshez és a megyéhez kötődő alkotókat 
fogja össze azzal a szándékkal, hogy az 
érdekérvényesítés szerteágazó erőfeszítéseit közös 
fellépésekben egyesítse. Ilyen akció ez a mostani is 
Fükö Béla, Mosonyi Tamás, Dechandt Antal, Rigó 
István, Rezsonya Katalin, Nyári Zsolt, Colin 
Foster, Horváth Csaba és Böszörményi István 
részvételével. Az alkotók talán megbocsátják, ha 
ezúttal név szerint róluk illetve az egyes művekről 
nem esik majd szó a továbbiakban, sokkal inkább 
azokról a problémákról, amelyet e kiállítás létre
hozásában megfogalmaztak.

Talán mindenki számára nyilvánvaló, hogy ha 
a fogyasztói világnak e fenti szimbóluma, a bevásár
lóközpont, és a művészet ilyen fizikai közelségbe 
kerül, akkor az egyfajta kényszermegoldás ered
ménye. A visszajelzések igazolni fogják majd a dön
tés helyességét vagy helytelenségét, de azt sem
miképpen sem engedhetjük meg magunknak, hogy 
a kiállítást alkalmi gesztusként értelmezzük.

A közösség és az alkotó közötti frontvonalak 
mára olyannyira megmerevedtek, hogy a korábbi 
elvek és célok feladása nélkül már egyik fél sem 
javíthat a pozícióin. Tegyük hozzá: a rendszerváltás 
utáni első pozícióvesztés azáltal következett be, 
hogy a hazai művészet is függetlenítette magát a 
politikától és a társadalmi mozgalmaktól. Ahogy a 
demokratikus társadalmakban lenni szokott, amikor 
a művészet megszűnik egy központi ideológia, 
illetve a politikai abszolutizmus reprezentációja 
(és/vagy ellenállása) lenni, a művészet és a művé
szek helyzete magánüggyé válik. A magánüggyé 
válás olyan országban, ahol még nem épültek ki a 
kortárs művészet intézményei -  így a polgári mece
natúra sem -  egzisztenciális bizonytalansággal jár 
együtt. Mindemellett azt is szem előtt kell tartanunk, 
hogy például egy szobrász számára az egzisztenciá
lis biztonságérzethez a közönség (nem szaksajtó!) 
irányából érkező visszajelzések is hozzátartoznak. 
Ahhoz, hogy ezeket ma valaki megkapja, sajnos 
nem elég egy galériában kiállítani. A szóban forgó 
művek jelentésköre és a társadalmi valóság közti 
kontraszt azonban olyannyira erősnek tűnik, hogy 
meg kell vizsgálni e kérdésnek a lehetséges 
vetületeit.

Az egyik alapkérdés az, hogy létezik-e ma egyál
talán valamiféle értékazonosság a társadalmi 
valóság és a művészi reprezentáció között? Vállal-e 
a művészet eligazító szerepet morális kérdésekben? 
Szolgálhat-e számunkra egy koncert, egy film, vagy 
performance erkölcsi iránytűként? A XVII. századi 
holland kapitalizmus is megtűrte a moralizáló fes
tészetet, sőt igényelte is azt mindamellett, hogy a 
példázatot hordozó csendéletet árucikknek tekin
tette. Még a Németh Lajos által olyannyira kárhoz
tatott historizmusban is él egyfajta következetesség

a kölcsönvett motívumok és a reprezentációs 
igények között. Manapság, ha létezik is értékorien
tált képzőművészet, annak iránymutatásai nehezen 
kitapinthatóak a közönség számára, jóval nehezeb
ben annál, minthogy bizalommal kereshetnénk 
benne támaszt. A közéleti tematika leggyakrabban 
teljesen kiszorul belőle, vagy csak regisztráló 
szándékkal van jelen. Úgy tűnik, arról van szó, hogy 
az állásfoglalás kockázatait kevesen vállalják egy 
olyan világban, ahol az egyetlen megengedhető 
magatartásforma az elfogadás, vagy más szóval: 
tolerancia.

A másik, talán még fajsúlyosabb kétségeket 
ébresztő alapkérdés az, hogy van-e a társadalom
ban vizuális igény? Él-e benne egyáltalán bármiféle 
igény, ami nem a létfenntartást, illetve a kényelmes 
lét fenntartását szolgálja? Könnyű lenne ezen a pon
ton gondolkodás nélkül ítéletet mondani a közön
ség felett, ha nem érzékelnénk egyébként azokat a 
kényszereket, amelyek az embereket sohasem volt 
vallási szektákba vagy orientális szenvedélyek 
bűvkörébe szippantják. Van bennünk tehát egyfajta 
spirituális igény arra a bizonyos teljességre, csak 
a látottak alapján úgy tűnik, hiányzik belőlünk a 
tájékozódó képesség, amely biztonságot nyújtana 
a vágyaink és a felelősségérzetünk közötti 
útvesztőben.

Ezt a célt szolgálta egykor a márványba faragott 
mitológiai történet, a román kori biblia pauperum, 
a középkori szárnyas oltár a Sixtus-kápolna freskói, 
Caravaggio Saulja, a Horatiusok esküje stb. A mű
alkotás ilyen formán lehet tájékozódási pont vagy 
kapaszkodó, de önmagában nem biztosítja a 
tisztánlátást: az értelmezéshez tudásra, a befoga
dáshoz pedig alázatra van szükség a közönség 
részéről. Életünknek ez a két tartozéka emel minket 
a biológiai létezés fölébe. Ha ezekről lemondunk, 
nem marad más cél, mint hogy az anyagcsere
folyamatok öntudatlan alkotóelemeiként tartozékai 
legyünk egy körkörös halmazállapot-változásnak.

Talán igazságtalanul, de mégis felmerülnek 
efféle képzettársítások a Tesco-val kapcsolatban, 
és pontosan ez adja a kiállítás pimaszságát. Gamus 
Árpád és csapata szemérmetlenül lemondott az 
általuk képviselt műfajnak kijáró tiszteletről, és 
alkotásaiknak helyet keresett a fogyasztás könyörte
len gépezetében. Ez a hely történetesen egy körül
belül 150 négyzetméteres járdasziget a Tesco áruház 
bejáratánál. Talán magunk elé tudjuk képzelni: ez 
az a füvesített terület, ahol normális esetben eladás
ra szánt kerti bútoroknak, vízköpőknek és parázs

állványoknak kellene lenniük. A jelen állapot szerint 
egyetlen autóval érkező „látogató” sem tudja 
megúszni, hogy tudomást ne vegyen a szobrok 
jelenlétéről. Egyelőre nincs bizonyosság afelől, hány 
emberben tudatosul, hogy itt nem az áruház 
garden-szekciójának legújabb termékeiről van szó, 
bár tudomásom szerint a szervezők számolnak az 
értékesítés lehetőségeivel is. A lényeg, hogy az 
alkotók ebben az esetben feladták a hivatalos kiál
lítóhelyiségek elszigeteltségéből adódó intimitást 
a látogatottság oltárán. Marketinges szóhasználattal 
élve piacot szereztek maguknak a Tesco vásárlóinak 
körében. Szó mi szó, e lépést hatékonyságban igen 
nehéz lenne felülmúlni, hiszen az áruházat több 
ezren látogatják napi 24 órában. Azt hiszem nincs 
galériatulajdonos, aki lemondana erről a kihasznált
ságról egy kis emelkedettség érdekében.

A pimaszság mellett azonban elkeseredettség is 
érzékelhető ebben az alkotói gesztusban. 
Nyilvánvaló, hogy egy sor kiállításrendezési kritéri
umnak nem lehetett érvényt szerezni, arról nem is 
beszélve, hogy a kiállítást nem természetes kereslet 
hozta létre. Mégis, ha döntőbíró lehetnék e párharc
ban, azt mondanám: 1:0 a művészeknek. Egyelőre 
nem tudjuk, hogy a kiállítás gyökeret tud-e majd 
ereszteni ebbe a szikes talajba, illetve, hogy maga 
az akció sikeresnek bizonyul-e vagy sem? Lesznek-e 
visszajelzések? Gazdára találnak-e majd a szobrok?
Ki teszi meg a következő lépést? Mind-mind nyitott 
kérdések, amelyekre előbb-utóbb választ fogunk 
kapni. A kísérlet folyamatban van. Egy kétely azon
ban megfogant bennünk, s ez érvényben fog 
maradni az események végkimenetelétől függet
lenül. Hihetünk-e abban, hogy a befogadás folya
matait lerövidíthetjük, mentesítve azt a fáradságtól 
és szenvedéstől, amely végső soron lehetővé teszi 
az élményt, az igazi élményt? Meggyőződésem, 
hogy hiába visszük a műalkotást a befogadóhoz 
egyre szorosabb fizikai közelségbe, hiába 
szeretnénk megkönnyíteni magát a befogadást, 
hiába próbálkozunk „felhasználóbarát” művészet 
létrehozásával: egyszerűen nem takaríthatjuk meg 
az utat, ami az áhított teljességig elvezet. Ez az út 
pedig nem a kiállítóhely bejáratához visz. Ez egy 
belső útvonal, melyet magunkban kell végigjárni, 
bátran szembenézve annak viszontagságaival.

Az alázat gyakorlásának nincsenek olcsó és gaz
daságos módozatai. E nélkül a hajlandóság nélkül 
a szobor is csak egy -  a komfortérzetet szolgáló -  
árucikk lesz azok számára, akiknek már van DVD-je, 
rácsos szalonnasütője és kerti kandallója... ■
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Kortárs Magyar Fotográfia 2003.
Pécsi kiállítási helyszínek 
2003. szeptember 1 1 - október 5.

K A P P E T E R  Á G N E S

Fotósokk Pécsett
Szerencsétlen sorsú repülőgépektől, romba dőlő 
toronyházaktól -  szerencsére -  mentesen „kúszott” 
be szeptember n-én az idei kiállítássorozat Pécsre. 
Egyrészt -  háta az égnek -  a dátum kínálta ese
mények gyakorlatilag nem jelentek meg a képeken, 
viszont a többnapos eseménysor is igencsak hang
talanul vette kezdetét a városban. A kezdőpontnak 
kikiáltott, a Széchenyi teret elfoglaló akció (óriás 
transzparensek felállítása) meghiúsult, míg az esti 
Gábor Enikő kiállítás a kis számú néző-részvételével 
szinte mellékesen nyílt meg. Persze -  mondhatnánk 
-  minden fesztiválba belefér némi sutaság, de egy 
immáron ötödszörre megrendezett eseménynek 
talán mégsem így kéne kezdetét vennie.

A programsorozat -  melyet az időközben meg
alakult Kortárs Magyar Fotográfia Alapítvány 
szervezett -  nagyrészt megfelelt kitűzött céljainak, 
miszerint a kortárs magyar fotográfia törekvéseinek, 
különböző nemzedékeinek átfogóbb képét kívánja 
megjeleníteni, kiemelten a legújabb, legfrissebb 
munkák bemutatásával. Négy kiállítóteremben 
különböző korú, modorú, más-más technikát, irányt 
képviselő alkotók képeit láthattuk, míg a Múzeum 
Galériában „a nagy elődök” képeiből, a kecskeméti 
Magyar Fotográfiai Múzeum anyagából került a 
falakra egy válogatás.

A legváltozatosabb, legnagyszabásúbb anyag a 
Pécsi Galéria fölszabdalt terébe került, ahol öt fotós 
elkülönített, egymás után állított kis „galériában” 
mutatta be munkáit, ezáltal a különbözőség, az 
„elkülönbözés”, az autonóm világ, a saját hang és 
modor még erősebb kifejezést nyert.

Erőteljes „saját hanggal” szólalt meg az első 
térben Detvayjenő fotósorozata. A kiállított 20 kép 
egy nyolcvandarabos sorozat része, de így ez a 
„negyed” is elég „ütős”. A képek sohasem egészet, 
mindig csupán valamilyen részletet mutatnak (talpas 
pohár nyaka, kéz, láb részei, tojáshéj-) -  de mindez, 
csak akkor fejük föl, ha valóban boncolgatni kíván
juk őket. így, a fölnagyított „részek” együttese olyan 
sajátos közeget teremt, amely kérdés nélkül egésszé 
válik. Közben mindvégig ott munkál a háttérben 
a bizonytalanság, a meghatározatlanság, a 
törékenység képzete. A fotókat sajátos technikával 
üveglemezről nagyítja fel Detvay, az átlátszóság így 
válik lényegivé. A fölsejlő rétegek önállóan is 
megállnak, vagy képpárokba állítva reflektálnak 
egymásra.

A középső kis galériatérben Baricz Katalin 
valószerűen valószerűtlen világába csöppenünk: 
a képek tulajdonképpen portrék, ám kerti imitált 
stúdiókkal, faágról, szőlőlugasról leeresztett háttér
drapériákkal és kitágított képkivágással. A beállítá
sok természetes mesterkéltsége elillan a műtermi 
mesterkélt világ „kihelyezésével” , a művi nevetsé
gessé válik, az irónia különös derűje árad. Vissza
térő helyszínek köszönnek ránk (szőlőlugas akttal, 
vagy ugyanaz a lugas a feszületek corpusának 
ismert lábtartását imitáló figurával), állandó tárgyak 
tűnnek fel (madárkalitka, létra, székek), képzőmű
vészeti toposzok oldódnak fel a játék hatására (a 
már említett feszületet itt a lugas helyettesíti, ám 
a test elbújik a dús szőlőtomb mögött).

Különös hangulat árad Turay Balázs munkáiból, 
hármas minisorozataiból is. A műtermet megjelenítő 
sor középső képén a bemozdult női alak mintha

csupán szellemként lenne jelen a fotográfia terében, 
míg a régi repülőről készült sorozat központi képén 
az előtérben álló életlen alak (talán a pilóta) egyér
telműen jelzi, itt a gép a téma, bár csupán részleteit 
látjuk (sejtjük), egészét nem. A totálisból kibillent, 
szinte félrekomponált alkotásmód, a homályos ala
kok sejtelmes, suttogó hangot adnak a munkáknak.

Az előzőektől lényegesen eltérő sorozattal jelent
kezett Csontó Lajos és poénja -  melyet, természe
tesen, nem lövünk le idő előtt -  bejött. Öt hosszú
kás, szinte plakátszerű kép lóg egymás mellett: -  
portré -  gondolja a gyanútlan szemlélő, s ebben a 
gondolatában még támogatja is a posterek alján a 
felírat (my mother, my són, my wife, my sister, my 
father) -  egészen eddig csupán az utolsó képnél, 
mely az apa sírkövét mutatja, érzünk némi 
megrendülést, majd megfordulva látjuk: a szemben 
lévő falon is lóg valami: egy férfi teljes alakos fotója 
és a felirat -  and me. Ebben a pillanatban jön a 
felismerés: „be vagyunk csapva”, a férfi ugyanis 
john Travolta (gyanítom, valamelyik plakátról vagy 
film reklámanyagából) és visszafordulva (a korábbi 
képeket alaposabban megnézve) jövünk rá, a másik 
ötös sem lehet valódi! (A feleség: Madonna, az 
anya: Jeanne Moreau, az apa: Sean Connery -  a 
sírkő apró arcképét alaposan, közelről kell meg
nézni! A másik két arcot a recezens sajnos nem 
ismerte fel...) Most el lehetne gondolkodni azon, 
hogy vajon ezek a figurák testesítik-e meg az élet 
ideális szereplőit az alkotó szándéka szerint..., de itt 
nem ez, hanem maga a „geg” a lényeg. (Hadd 
érezzen az a sok művészetet befogadni kívánó láto
gató egy óriási fityiszt az orrán!)

A képzeletbeli fityiszt végül képben is megkapjuk: 
a galéria hátsó falán a „kezes” sorozat „kézséges” 
(sic) feloldást kínál mindennemű a fotográfiát, illetve 
magát a művészetet érintő fennkölt gondolatunk 
számára. Tóth József „Füles Mester Panoptikuma” 
című sorozata kezeket mutat: fekete háttérrel egy- 
egy fekete-fehér kezet látunk (csupán elvétve vagy 
kiegészítésként vannak színek) - ,  ám, és itt a 
lényeg, mindegyik kézből kinő valami, átalakul, 
olyan egyértelmű jellé válik, mely egyértelműen utal 
az általa jelzett figurára. De ez így leírva lényegesen 
bonyolultabb -  szerencsére nem is szövegek, 
hanem képek sorozata áll előttünk! A már említett 
fityiszt a Karinthy Frigyes elnevezésű kéz mutatja, 
az ismert mozdulatot csak erősíti a vörös hüvelykujj. 
A Himaláját meghódító Sir Edmund Hillaryt a meg
nyújtott középső ujj tetejére „szúrt” angol lobogó 
jelzi, Salvador Dalit a mester festményeiről ismert, 
megfoghatatlan, szétfolyó kézpár jelzi. Churchillre a 
mutatóujj helyén füstölgő szivar utal, Freudra -  ter
mészetesen -  egy pénisz. Al Capone vörös (véres!) 
tenyérlenyomatát láthatjuk, míg a cirill feliratos 
Micsurin név egy virágcserépből kinövő hétujjú 
kezet mutat. A sorozatban szerepelnek szinte 
attribútumként felfogható jelek: Napóleon félig lát
szó kézfeje, illetve Nero lefelé mutató hüvelykujja.
És a lista még korántsem teljes (a sorozat 18 tagú!). 
Digitális technikával itt már nem is a megvalósítás a 
nagyszerű (az sem mellékes), hanem az ötlet! A 
képsor minden egyes darabján a remekül megtalált 
és kivitelezett apró jel, a tökéletes utalás teszi 
igazán nagyszerűvé Füles Mester Panoptikumát.
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A Művészetek Háza tetőterében a Tekodema 
csoport állította ki munkáit. A négy fotós (Telek 
Balázs, Kóczán Gábor, Demeter Ádám és Major 
Lajos -  nevükből a társaság elnevezése) mind
egyike külön alkotásmóddal, technikával dolgozik, 
mégis kísérletező kedvük, a „máshogyan szólás” 
egységet teremt köztük. Talán az egész kiállítás
sorozat legkülönösebb, legmegragadóbb alkotásai 
Telek Balázs munkái. A camera obscurával készült 
képek egy átalakított rendszer segítségével (talán 
kúppalástra nagyítódtak?) a függőleges síkra feszítve 
egy félköríves fotót hoznak létre. Ez így önmagában 
is zavarba ejtő lehetne, ám az alkotó tovább fokoz
za tanácstalanságunkat, mivel a háttérként szolgáló 
tér vonalai -  a reneszánsz óta oly egyértelműnek 
tűnő perspektivikus ábrázolásmód helyett -  görbül
nek, hajlanak, közben a bennük megjelenő arc is 
torzul. Az ötlet további kísérletet, játékot indukál: 
két félkör összeillesztése teljes kört hoz létre, ám 
az arcok -  természetesen -  nem tökéletesülnek 
egésszé. A másik lelemény -  amely egyben a prog
ramsorozat egyetlen installációja is -  az íves 
képeket nagyméretű kockák belsejében kialakított 
kúpra kasírozták, s így azok térhatásúvá váltak -  a 
kiállítótérbeli tökéletes elhelyezésükkel (a bejárattal 
szemben a terem hátsó falán lógnak) rögtön fogva 
tartják a látogató tekintetét.

A tér teljesen más megközelítése látható 
Kóczán Gábor panorámaképein. A „téridő
mozaikok” -  ahogyan alkotójuk fogalmaz, különös 
világba repítik a nézőt, mivel csupán a helyszín az, 
amely összeköti a különböző történéseket, amik a 
fotográfia sajátos egyidejűségén kívül a valóságban 
sohasem egyszerre zajlottak le. A kairói kopt
negyed vagy a nagybazár figuráit csupán az 
exponálás egyszeri pillanata zárja össze a fénykép
sorok világába, ahogyan a Centrál Kávéház közön
sége és a miskolci táncoló társaság sem egy „szu
per-szélesvásznú film” pillanatfelvételén, hanem az 
adott panorámafotó fiktív idejében szerepel úgy és 
ott együtt.

Az alkotócsoport harmadik tagja, Demeter Ádám 
is valóságunk egy furcsa vetületével szembesít min
ket: civilizációnk talán egyetlen általános konven
ciók szerint fotográfiáit eseményét, az esküvőt for

gatja ki a megszokottól, az elvárttól eltérő képeivel. 
A mennyegzők patetikus, beállított fényképei helyett 
itt az ifjú pár fintorog, bemozdul, a kompozíció 
középpontjába valamely tárgy kerül, a szereplők 
alulról fotózva torzulnak vagy csupán egy-egy rész
letük látszik. A tudatosan „rontott” felvételek meg- 
mosolyogtatóvá teszik azt a világot, amely kialakult 
elvárásait, ízlését testálja ránk.

A fotográfia világának másik útját járja a csoport 
negyedik tagja, Major Lajos. Különösebb technikai 
bravúr nélkül „csupán” megörökít gépével egy pil
lanatot. Képei mindig a címekkel együtt érdekesek: 
akár Izland, Párizs, New York vagy Budapest a 
címük -  sohasem a „város” látható rajtuk, hanem a 
pillanat, a helyszínhez köthető hangulat. Kifejezetten 
emblematikusnak mondható a New York című fotó, 
ahol filmsztárok reflektorral megvilágított óriás
plakátjának részlete látható egy sötétben maradó, 
csupán felsejlő épület falán.

A programsorozat másik helyszínén, a Pécsi 
Kisgalériában három további alkotó: Balta Gergő, 
Bánkúd András és Vancsó Zoltán képei szerepel
tek. Balta Gergő új sorozatán „útburkolati jelek”, az 
úttestre festett nyilak illetve vasúti korlátok láthatók 
(ez utóbbiak érzelmes, kerek képkivágással!) -  az 
együttes erőteljesen világunk irányított, korlátozott 
mivoltát sugallja. Korábbi fotóin (Átjárás képek, 
Ringlispil) az árnyékok, az egymásra vetült vonalak 
szintén az érzékeny világlátásról szóltak.

A nagyon is konkrét világ érzékeny bemutatásá
val próbálkozik meg Bánkúd András iraki sorozata, 
s képei valóban egytől egyig jók, viszont a háború 
arcának, következményeinek láttatása inkább a 
sajtófotó műfajába tartozik. A katonai terepjáró, 
a harckocsi vagy a rakéta túlságosan egyértelmű 
jelzése mindannak, amit röviden háborúnak mon
dunk (s ezt a képből szinte kikiabáló iraki kisfiú 
sem képes megváltoztatni). Azt a többletet, melyet 
a fotóművészet adhat a képnek, talán az Al Hillah-i 
laktanyában a még álló falon a hiányzó ablak kerete 
köré festett kék függöny és a romok, a törmelék 
kontrasztja jelzi, de a képsor, ennek ellenére is, 
tudósítás jellegű.

Vancsó Zoltán a mindennapok világának apró 
esetlenségeit mutatja jól szerkesztett, nagyon is 
határozott képekben. A „valóság valószínűtlensége” 
megkapó, ám alkotásai összességükben a szocio- 
fotók egykori hangulatát idézik. Munkáiból talán két 
képet emelhetnénk ki: az árnyékos kert napfényes 
foltján sétáló nőalak és kisgyerek kettősét illetve az 
óriásposzter mellett felállványozott épületen dolgozó 
munkások szinte valószerűtlenül tökéletesen függő
leges sorát (ráadásul a reklám szövege: mindenki 
másként csinálja).

Önálló kiállításon, a Csopor(t) Horda Galériában 
(Anna utcai Horvát Színház tetőtere) láthattuk 
Gábor Enikő festményszerű, új „állatfotó”-sorozatát.

Telek Balázs (Tekodema csoport): Limas. Budapest, 2003

Állatfotók -  állt idézőjelben, mivel a képek valóban 
az állatvilág szereplőit mutatják, de ezek nem 
bemutató, s főleg nem a természetfotósok kameráin 
keresztül láttatott felvételek. A kiállított képsor szél
ső alkotásai akár sokkolónak is nevezhetőek, mivel 
rajtuk egy kígyó éppen bekebelez valamilyen rág
csálót, vagy gubbasztó pelikánokat illetve egy kitá- 
tott csőrű pelikánt, majd gondosan egymás mellé 
tolt halfejeket és feldarabolt (kifordított?!) halat-hal- 
darabot látunk. Illetve ez így nem igaz: a joggal 
többszőr elborzasztónak tekinthető témák nem 
valamely, a valóságot tükröző fényképen látszanak, 
hanem szinte festménynek tekinthető alkotásokon. 
Gábor Enikő ecsettel hívja elő képeit, melyeken 
valóban észrevehetőek az ecsetvonások, s így a 
fotó konkrét figurái sokkal esetlegesebbé, határozat
lanabbá válnak. A képeken már nem az állat 
meghatározása a célunk, a motívumok átértékelőd
nek, a festménnyel immáron azonos fotográfia új, 
alkotó teljességet mutat. A két tátogó pontyfej -  a 
kép tökéletes rendjével -  szinte a reneszánsz kom
pozíció világát idézi. A kiállítással csupán egy prob
léma van, vajon hány látogató jutott el a többi 
helyszíntől távolibb, kisebb helyiségbe? 
(Remélhetőleg sok, ezek a festmény-fotók 
megérdemelnék a minél nagyobb nyilvánosságot!)

Végezetül maradt a kiállítássorozatnak még egy 
helyszíne, a Múzeum Galéria, ahova a „régi magyar 
fotó-anyag” került, de arról a kiállításról, illetve a 
témáról mindenképpen külön tanulmányban kellene 
beszámolni. Most csupán egy rövid reflexióra van 
lehetőség: az egykor élt magyar fotósok és alkotá
saik hihetetlen tartalommal, jelentőséggel bírnak 
akár a kortárs, akár az egyetemes fotóművészet 
szempontjából.

A kiállítóhelyek, galériák anyagát végignézve az 
a szívet melengető érzés keríthet hatalmába, hogy 
alkothattak, ahogyan alkottak is, a nagy elődök 
hihetetlenül jó képeket, de az idei „kortárs fotók” 
közül is számos jelentősei láttunk. S legyen az 
alkotást létrehozó ötlet technikai bravúr vagy 
lelemény eredménye (pl. Gábor Enikő, Detvay Jenő, 
Telek Balázs), szülessen a kép pontosan megfogal
mazott és kivitelezett gondolattól vezérelve 
(pl. Baricz Katalin, Major Lajos) vagy kalandozzon 
tovább akár az alkalmazott fotók digitális világa felé 
(Csontó Lajos, Tóth József) -  mi, nézők, mindezt 
örömmel vesszük, nézzük, készséggel beszállunk 
a felkínált játékba, hajlandóak vagyunk a mélyebb 
gondolatokat is megfejteni és nem zárkózunk el 
a megsejtett hangulatok elől sem. A pillanat egyedi
ségét megörökíteni teremtett fotográfia mindeneset
re remek pillanatokat teremtett az alkotások 
számosságával ugyan kissé sokkoló idei kiállítás
sorozattal. ■
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Kígyós Borbála kiállítása
Vigadó Galéria, Budapest 
2003. szeptember 12.

Hernyóselyem textilképek
Tavalyi pécsi „Interior Design II., New Orteans,
LA, USA” című kiállítása után Kígyós Borbálának 
szeptember 12-én „...textilképek...” címmel nyílt 
önálló tárlata Budapesten, a Vigadó Galériában.
Ez alkalommal az egyéniségéhez voltaképpen 
legközelebb álló táblaképeit mutatta be. Képei 
különleges textúrájú indiai hemyóselyemre készül
nek, saját kidolgozású festékkeL Ezek a képek 
sűrítik magukba azt a motívumvilágot, amit aztán 
az alkalmazott textíliákon és a hollóházi porcelánon 
láthatunk viszont

Az indiai hemyósetyem jól érzékelhető csomó- 
zottsága eleve plasztikus felület. Ugyanakkor 
gyöngyházfény-effektusai révén megnyílik a képsík, 
szinte bele is lehet látni a képbe. A különleges 
textúra hatása ez. Árnyaltan groteszk helyzet, amivel 
a szobrász apa is, ha csak tehette, szívesen élt. 
Amikor lehetőség kínálkozott, olyan, többnyire 
rejtett elemeket épített bele műveibe, amelyek 
révén már magában a művészi információhordozó 
anyagban megjelenhetett egyfajta szemléleti többlet. 
Ez az egész mű értelmezhetőségét dimenzionálisan 
is kitágította. A jelenségnek nincsenek mértékegy
ségei. Összhatása szinte kiszámíthatatlan. Kígyós, 
a szobrász képlékennyé, szinte „folyékonnyá” tudta 
tenni a követ -  egy mozdulatlan mobil hatását 
keltve. Ugyanúgy „bekapcsolta” és megjelenítette 
az alkotás életében például az időt, mint ahogyan 
leánya ezt egy -  szinte az emberrel egyidős -  ősi 
indiai tradíció, a hemyóselyemszövés felhasználásá
val éri el. Kígyós Borbála, a festő, dizájner ezáltal 
a képei síkját eleve mozgékony plasztikai térrel tölti 
fel. A selyem különféle látószögekből nézve térsze
rűen változtatja mélységét. Érzékenyen reagál a 
környezetre is. Magába fogadja, és egyben vissza is

tükrözi a környező világot, követve annak a még oly 
rebbenékeny változásait is.

Röviden ennyi bocsátandó előre az atyai, 
„genetikai” örökségből. Ami pedig a meglehetősen 
sorsszerűén kiválasztott üzenethordozóra kerülő 
tartalmat illeti, akár iskolás módon is abból kell 
kiindulnunk, hogy Budapest és Pécs valahol Tokió 
és New Orleans között van. Egymástól igen messze 
eső, mégis egy-gyökerű, centrális tartalmukat tekint
ve egymásra utaló, egymással áthatott kultúrák 
találkoznak itt. Kígyós Borbála amit csak lehetett, 
a tudatosságába emelt mindebből. így alakította ki 
szintetikus, átmenetinek tetsző, integratív műfaját, 
ami az ősi Selyemút mentén, Kelet-Ázsia szerte 
történelem előtti tradicionális értékek megjelenítője, 
hordozója. Egyúttal ma is élő műfaj. Indiában a 
művészi tevékenység a legmagasabb kaszthoz, 
szellemi régióhoz kötődik. Szakralitására ezúttal 
csak halványan utalhatunk. Arra azonban illendő 
viszont e pillanatban is emlékeznünk, hogy például 
a szobrász Kígyós Sándor avatta fel hajdan Pécsett 
Issei Amemiya japán művész uránvárosi szobrát. 
Kígyós baráti köre, tájékozódása az európai 
kultúrövezetből céltudatosan irányult Japánra.

Kígyós Borbála családi kapcsolatok révén, 
éppen csak birtokba véve az apai művészi „örök
séget” , szinte még kisleányként Japánban találta 
magát, a Távol-Kelet kultúrájának egyik fontos 
centrumában. Ott telítődhetett ezzel a tradícióval, 
amelynek elsajátítását Picassóval az élen a múlt 
század világnagyságai is fölöttébb hangsúlyosnak 
tartottak, mint a modern művészet megújulásának 
egyik lehetőségét.

A Pécsi Tudományegyetem Jogtudományi 
Karának aulájában nagyméretű függönyei, az elő
csarnokban pedig feszített textíliái láthatók.

Művészeti tanulmányait Lantos Ferencnél kezd
te. Ő volt az első tanítója, voltaképpeni fölfedezője. 
A PTE Művészeti Karán szerzett diplomát. Az egyete
men Rétfalvi Sándor volt a mestere. Tokióban a 
császári család kimonóinak főtervezője, Tanaka 
Chyo vezet egy textilművészeti és divattervezési 
főiskolát. Kígyós Borbála ezt is elvégezte. Továbbá 
1999-ben fejezte be tanulmányait a Komáé School 
of Traditional Japanese Art and Design kurzusán 
Tokióban -  Mrs. Shibukhava mester irányításával. 
Élete egy 10 soros önéletrajz és egy akár több 
kötetes lehetséges változat között zajlik. Intenzíven 
él, és ez folytonos pezsgésben tartja körülötte a 
levegőt. A Vigadó Galériában most kiállított munkái 
és eddigi művészi megnyilvánulásai alapján, 
valamint az időről időre visszaköszönő karakterje
gyek és minden jel szerint megállapítható: a festé
szet az igazán szívügye. Ezzel szinte egyenrangúan 
fontosak tevékenységében a színtanulmányok, 
színelméleti kérdések, textiltervezés, környezetter
vezés, térszervezési problémák és maga a szobrá
szat is. Mindezek alapján nem csoda, hogy a 
társművészek, belsőépítészek ha csak tehetik, 
szívesen dolgoznak vele.

A 2002 teléig tartó New Orleans-i évek főként 
az egyedi tervezésű bútorkárpitokkal, lakástextilek
kel, továbbá az estélyi ruhák festésével, tervezésé
vel gazdagították alkotói világát. A manufakturális 
indiai hernyóselyem művészi lehetőségei kimerít- 
hetetlenek. Felületei, színei, felhasználhatósága, 
színjátszó megjelenése egyedülálló. A belőle készült 
ruhák, bútorbevonatok, függönyök olykor vagyont 
érők. Japánban egyedi festéssel, aranyszövéssel 
sokmilliós kimonók készülnek.

Később a porcelán bizonyos felületi hatásai, 
fényviszonyai, selyemre emlékeztető gyöngyházfény 
tónusai is megragadták. Ma már a kirakatokban is 
ott vannak áttetsző, selymes derengésű, festett 
porcelánjai. Néhány hollóházi kollekciót Kígyós 
Borbála és Szász Endre egyaránt megfestett. A 
Hollóházi Porcelángyár Kígyós Borbála négy teljes 
dísztárgy-kollekcióját gyártja Barabó márkanéven, 
mint sikeres terméket.

A fiatal művész tevékenységének centrumában -  
szerinte is életre szólóan -  a már oly sokszor végleg 
eltemetett és meggyászolt táblaképfestészet ált.
A vászon helyett használt eredeti indiai selyem is 
alighanem örökös unikumként lesz jelen ebben a 
fölöttébb aktuális, ugyanakkor minden ízében tradi
cionális világban. Jelen lesz az acryl, aranypor és 
japán tus felhasználásával egyedileg kialakított 
egyedi keverék is, amely egyben technikai 
utánozhatatlanságot jelent. A képek újraértelmezé
sei, továbbgondolt változatai folyamatosan kínálják 
fel az újabb és újabb felhasználási lehetőségeket.
Át- meg átvezetnek az alkalmazott textíliákhoz, mint 
amilyenek például a függöny, a kárpit, bútor, az 
ágytakarók, ruhaviseletek, díszpárnák.

Egyedi attitűd és egyéni technika alkotják azt 
a különleges világot, aminek elemeit: anyagait, 
formakincsét és technikáját Kígyós Borbála máris 
virtuóz módon látszik kezelni. Művei eredendően 
a Távol-Kelet harmóniáját, transzcendensen poétikus 
formavilágát ötvözik az európai tradícióval. ■
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Kicsit másképp
a pécsi UniCum Laude Énekegyüttesről

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy az UniCum Laude Énekegyüttes tagjait közelebbről ismerhetem, egy- 
néhányukat közelebbi barátomnak is mondhatom, másokkal többször, több helyütt együtt énekeltem, volt ta
nárom is köztük van. Egy szokatlanul hűvös kora őszi estén találkoztam velük Dobos László, a mélybasszista 
otthonában. Megérkezve éppen a rendszeres közös főzések egyikében találtam magam. Az alaphangulat eb
ben a társaságban -  mint az ilyen és hasonló közös programjaikon általában -  most is nagyon jó volt, és ki
válóan illett is az együttes bemutatását, megismertetését célzó, nem elsősorban szakmai kérdésekkel foglal
kozó riport elkészítéséhez. Az ínycsiklandozó illatú vacsorát az együttes állandó szakácsa, hadtápfolelőse, Me- 
láth Árpád „Dodi” készítette. Vacsora közben többször szóba kerültek a hasonló alkalmak, hosszabb turnék 
közös étkezései, és nem csak a vacsorábóL hanem a beszámolókból is megállapíthattam, hogy az együttes el
látása sohasem volt gond. Dodi hozzá is fűzi, hogy rosszat már főzött a fiúknak, de sokat még nem.

„A jövőbeni nagy tervek 
reményében”

A kellemes vacsora után beültünk a nappaliba, és 
faggattam őket az együttes múltjáról, jelenéről és 
jövőjéről.

Vinter Miklós: — Hogyan indult útjára az 
együttes, mi volt a cél, a terv, amiért a különböző 
formációkban éneklő emberekből összekovácso- 
lódott ez a kis csapat, és már kilenc éve együtt 
van?

Csapó József „Johnny”, kontratenor: — Hat 
sör, hat Unicum ...

Meláth Árpád „Dodi”, tenor: — Egy koncert 
után összefutottunk Kutyával a Ferencesek utcáján, 
és a beszélgetésben két mondat után a következő 
gondolata mind a kettőnknek egy ilyen formáció 
létrehozása volt. Csabával (Pécsi Csaba bariton) már 
régóta beszélgettünk erről, a Bach Énekegyüttesben 
is volt egy fiúkar, a Dobos Laci rá is írta a Kodály 
férfikari kötetre: „A jövőbeni nagy tervek 
reményében” .

Cs. — A Kutya volt a kapocs, ő ismert min
denkit.

V. M.: — Hol volt az első fellépésetek, 
milyenek volt az első visszajelzések?

Kutnyánszky Csaba „Kutya”, bariton: — 
Meláth Anita esküvőjén énekeltünk először a Baptis
ta Imaházban, ahol egy Neil Young-dalt énekeltünk, 
és Johnny rögtön szólószerepet kapott.

M. Á.: — Nálunk az Imaházban többször 
énekeltek ilyen fiúegyüttesek, de ez után a szerep
lés után sokan odajöttek hozzánk, hogy valami 
különlegeset hallottak. Mindannyian úgy éreztük, 
hogy elindult valami.

V. M.: — Mindig ebben a felállásban énekel
tetek?

Pécsi Csaba, bariton: — Csak ebben a felállás
ban énekeltünk, de a próbákat Kovács Pistivel 
kezdtük, majd néhány próba után megkerestük 
Dobos Lacit.

V. M.: — Mikor volt az első koncert?
P. Cs.: — Néhány fellépés után 1995 tavaszán 

volt az első teljes, önálló koncertünk a Csontváry 
Múzeumban.

V. M.: — Milyen műsort adtatok elő, csak 
könnyűzenei számokat énekeltetek?

K. Cs.: — Nem csak könnyűzenét énekeltünk, 
néhány komolyzenei mű is elhangzott.

V. M.: — Az eltelt kilenc évre visszatekintve 
hogyan alakultak a koncertfelkérések, sikeres 
volt-e az együttes?

P. Cs.: — Már az első évben volt kilenc kon
certünk, aztán egészen 2000-ig folyamatosan nőtt 
a koncertjeink száma, volt olyan év, amikor 54 kon
certet adtunk, de átlagban 20-30 minden évben 
megvolt. A 2002-2003-as évadban újra nőtt a 
meghívások száma, de már most sok meghívásunk 
van a jövő évre is.

Cs. J.: — Például Németországba újra meghívott 
minket egy régi barátunk, valamint tervezünk egy 
szicíliai turnét is.

V. M.: — Miért fontosak a külföldi turnék? 
Szakmailag, anyagilag, vagy csak egyszerűen 
szerettek utazni?

Cs. J.: — Olaszország a kedvenc úti célunk, 
a tenger, a kultúra, az ételek, az időjárás...
Fontosak a turnék, mivel a csapat a kezdetekkor 
kijelentette, hogy nem megyünk versenyre, mert 
ezek a megmérettetések nem feltétlenül a valós 
minőséget mutatják. A kórusversenyeken szerzett

ez irányú tapasztalataink nem túl jók.
V. M.: — Milyen volt a koncertek színvonala, 

hogy éreztétek magatokat a különböző 
helyszíneken, eseményeken?

Cs. J.: — Ameddig erősítés nélkül énekeltünk, 
addig csak rajtunk múlott, hogy milyen minőséget 
adunk a közönségnek. Miután megpróbáltunk 
erősítést használni, nagyon sokszor rosszul sikerül
tek a koncertek, a hozzá nem értő hangtechnikusok 
és a tapasztalatlanságunk miatt, aztán később 
Dobos Laci szakértelmével sikerült ezeket a prob
lémákat kiküszöbölnünk.

V. M.: — Mi az elsődleges cél, amikor elvállal
tok egy koncertet? A gyakorlás, az együtténeklés, 
az anyagiak?

Dobos László, mélybasszus: — Ha csak pró
bákon éneklünk, az az együttes, és minden együt
tes halála. Fontos szempont, hogy rangos koncert
sorozatokba is bekerüljünk. Ez nagy feladat és 
kihívás, meg kell felelni az elvárásoknak.

M. Á.: — Csak azért még nem mondtuk vissza 
koncertet, mert keveset fizettek.

K. Cs.: — A rangos sorozatba bekerülés sikerült 
is, Németországban egy koncertsorozatban két évvel 
előttünk a King’s Singerst, előttünk a Chanticleer 
amerikai 12 tagú férfiegyüttest, aztán minket hívtak...

P. Cs.: — Egy külföldi útnál fontos, hogy 
megtérüljön anyagilag, de nem ez a lényeg. 
Amennyit mi találkozhatunk, az nagyon kevés, elő
fordul, hogy csak a koncertekre korlátozódik. 
Maximálisan ki akarjuk használni ez alatt az idő 
alatt azt az értéket, amit egymásnak adhatunk, a 
zenében is. A próbáknak a nagy részét nem tudjuk 
teljes létszámban megtartani, mindenkinek sok 
egyéb elfoglaltsága, kötelezettsége van, ezért egy- 
egy koncertút alatt 8-10 órát éneklünk, kihasználva

Meláth Árpád Mits Arnold „Dezső" Kutnyászky Csaba Dobos László Csapó József Jo h n n y" Pécsi Csaba
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az együtt töltött időt. Ilyenkor nem csak az aznapi 
koncertre kell készülnünk, hanem előre is tudunk 
dolgozni.

V. M.: — Hogy bírjátok hanggal ezt a nagy 
megterhelést?A hosszú próbák, a koncertsoroza
tok alatt nem fárad el a hangotok?A betegségek 
hogyan befolyásolják a fellépéseket?

Cs. J.: — A hat emberből egy sem pótolható, 
mindenkinek egészségesnek kellene lenni, de ez ter
mészetesen nem jön össze mindig, így. például a 
mostani balatoni turnén többször kellett a műsoron 
változtatni betegség miatt.

Mits Arnold „Dezső", tenor: — Minél többet 
éneklünk, annál jobban belejövünk, ezért is lenne jó 
a folyamatos munka, ami persze szinte meg
valósíthatatlan.

„...úgy igazából szerelemből 
csináljuk”

V. M.: — Ha lehetőségetek lenne, hogy ezt 
műveljétek folyamatosan, hogy ne kelljen mást 
csinálni e mellett, vagy esetleg ebből éljetek 
meg, vállalnátok-e?

Cs. J.: — Lehet hogy ennek az a szépsége, 
hogy nem kell ebből megélnünk. Amíg nem főál
lásként kell csinálni. Éppen ma olvastam egy Kocsis 
Zoltánnal készült riportban a következőket, melyben 
a zenekaráról beszél: „Nagy öröm számomra, hogy 
mindenki olyan megszállott maximalizmussal, olyan 
fegyelmezetten dolgozik mint én, és az együttes 
munkabírása vetekszik az enyémmel. Eközben 
időnként csodálkozva látom, hogy néhány kollégám 
a zenélést sem tekinti másnak, csak egy szakmá
nak. Szerencsére a muzsikusaimról ez nem mond
ható el.” Ha ebből kellene megélni, nagyon nehezen 
lehetne fenntartani, hogy úgy igazából szerelemből 
csináljuk.

P. Cs.: — Természetesen már a kezdetek óta 
mindig ott volt a háttérben ez a kérdés, tudjuk, 
hogy nem lehet, de mindig ott van bennünk. Kicsit 
vágyakozunk rá, hol jobban, hol kevésbé, a kíván
csiság ott van bennünk, hogy milyen lenne. A reali
tásokat ismerjük, ma Magyarországon nem lehet 
ebből megélni. Előttünk mindig a King’s Singers 
példája lebegett, de talán nem is vagyunk olyan 
jók, és nem is vagyunk fővárosiak.

Cs. J.: — Hét év után volt először Pesten kon
certünk, a Millenáris Parkban, bár háromszor szere
peltünk a rádióban.

V. M.: — Budapestre eljutás ezek szerint 
fontos kérdés. Mi a feltétele annak, hogy beke
rüljetek a pesti vérkeringésbe?Menedzselés, 
szerencse, vagy csak egyszerűen az ismertség 
elég ehhez.

K. Cs.: — Egyértelműen a menedzselés a döntő, 
valakinek ott kellene lenni Budapesten, és képvisel
ni az ügyeinket.

V. M: — Ki foglalkozik közületek ezekkel a 
kérdésekkel?

P. Cs.: — Az én feladatom, de nem nevezném 
menedzselésnek, inkább csak programszervezésnek.

Cs. J.: — Azt hiszem, most már nem is tudnánk 
elviselni, hogy valaki ugráltasson minket, egy ilyen 
jellegű kötött kapcsolat csak szűk mozgásteret hagy 
az együttesek tagjainak.

M. Á.: — Azért ez is benne volt mindig a leve
gőben, mindig volt egy ilyen vágy, hogy találunk 
egy szponzort, egy menedzsert, aki profi módon 
visz bennünket. De Pécsett biztos nem, talán Pesten 
lenne erre esély.

Cs. — Pesten sem nagyon jellemző, akiket 
ismerek a pesti „profi” együttesek közül, mint a 
Banchieri, a Voces Equales, vagy bármelyik -  egyik 
sem működik menedzserrel. Magyarországon ez 
nem bevett szokás. Banchierinek és a Four 
Fathersnek is csak a kezdetekkor volt menedzsere,

akik felfuttatták az együttest, így bejutottak a tv-k- 
be, rádiókba, újságokba. Ebből meg lehet élni 
legalább két évig. Emlékezzetek, hogy amikor lead
ták az MTV2-n a filmünket, utána megnőtt az érdek
lődés irántunk.

D. L.: — Igazából nem tudjuk felmérni, hogy 
mennyire vagyunk ismertek, de nagyon meglepő 
jelek és szituációk mutatják, hogy nagyon sokan 
ismernek minket. Például Karcagon csináltam egy 
felvételt, és a portréfilm alapján, amit többen fel is 
vettek videóra, másfél év után megismertek.

„Ez azt jelentheti, hogy egymás
nak éneklünk? Valószínű nem...”

V. M.: — Szeretnétek ismertebbek lenni?
D. L : — Természetesen jó lenne, többször 

eszembe jutott, hogy a kereskedelmi adókon futó 
populáris zenés műsoroknak -  amelyeket az ember 
fintorogva kikapcsol -  el kellene küldenünk az anya
gainkat, mert minden héten kell valaki, nagyon sok 
gyenge produkció is előfordul, valószínű, hogy min
ket is meghívnának. Csak azt kell meggondolni, 
hogy megéri-e ez a dolog, ilyen környezetben fellép
ni, vagy mi ér többet: az, hogy egyszerre hárommil- 
lióan néznek minket, vagy elveszítünk olyanokat a 
közönségünkből, akik ezt nem vennék jó néven, 
ráadásul a mi ízlésünktől is távol állna. Nem tudom 
melyik a jobb megoldás.

V. M.: — Ha ismertebbek lennétek, és több 
helyre hívnának benneteket, akkor fenyegetne-e 
a „hakni-zenélés” veszélye?

D. L : — Amikor koncertsorozatokat énekeltünk, 
például Németországban, vagy a Filharmónia 
szervezésében az ifjúsági koncerteken, akkor 
általában a harmadik koncerttől kezdve igen jó, 
egyenletes, biztonságos színvonalon tudunk fellépni. 
A minőségnek az egyik záloga éppen az lehet, hogy 
folyamatosan formában vagyunk. A napi koncertek
kel egész jó, biztonságos színvonalat tudunk 
produkálni.

Cs. J.: — A koncertjeink sem egyformák: egy 
váratlan geg, ami addig soha nem jött be, feldob
hatja a műsort, ettől teljesen más lesz a koncert.

V. M.: — Mennyire vagytok hangulatemberek 
a koncerteken?

D. L.: — Johnnynak, ami eszébe jut, azt meg
csinálja...

P. Cs.: — ... és meghatározza a hangulatunkat 
pozitív, vagy negatív irányban.

D. L : — Legjobban Johnny küzd a sikerért, ha 
olyan közönség van, aki kevésbé vevő egy műsorra, 
akkor mindent megpróbál.

Cs. J.: — Fontos állomás volt az együttes 
életében, amikor megtanultuk azt, hogy ha például 
a fényviszonyok miatt nem látjuk a közönséget, 
attól ők még ott vannak, értik és élvezhetik a kon
certet. Az első koncert után -  amelyiken teljes fény
ben énekeltünk, és nem láttunk semmit a közön
ségből -  jöttünk rá, hogy nekünk nagy szükségünk 
van arra, hogy szinte minden egyes pillanatban 
érezzük a reakciókat, bejött-e a poén, vagy nem. 
Mint egy humorista, aki a hallgatóságnak, vagy 
kamerának és a gépnevetésnek mondja a vicceket. 
Itt tanultuk meg, hogy bízni kell abban, be fog 
jönni, és attól hogy nem halljuk, nem látjuk, 
működhet.

D. L.: — Az is érdekes, hogy egy koncert 
közben hogyan lappang a siker. Amikor énekelünk, 
és átlagos visszajelzést kapunk, a közönség nem 
mutatja látható jelét a különös tetszésnek, például 
komolyzenei koncerteken, akkor az még nem jelent 
semmit. Többször előfordult, hogy egy bizonyos idő 
után már nem volt tartható ez a fegyelmezett tet
szésnyilvánítás, és a koncert vége előtt vált érzékel
hetővé a közönségsiker.

P. Cs.: — Előfordul, hogy pont egy olyan szám
nál, amiről nem is gondoltuk, lehet, hogy az addigi 
műsor eredménye jön éppen akkor ki.

V. M.: — Vannak-e bejáratott fogások arra, 
hogy feldobjatok egy koncertet?

K. Cs.: — Nagyon fontos, hogy mind a zenében, 
mind az összekötő szövegekben folyamatos legyen 
a kommunikáció, beszéljünk a közönséghez, hogy 
érezzék, valamit szeretnénk nyújtani nekik.

Cs. — Természetesen vannak bejáratott 
poénok, de ha nincs meg a megfelelő színvonal, 
akkor magában ezek sem működnek, önmagában a 
humor nem jelent megoldást.

D. L : — Fontos még, hogy az értelmes, tudatos 
zenehallgatást segítsük. Az idegen nyelvű szövegek 
ismertetése lényeges: egy latin, vagy más idegen 
nyelvű szöveget nem feltétlenül kell értenie a 
közönségnek. Ha pontosan tudják, hogy milyen 
hangulatra kell készülniük, akkor sokkal aktívabb 
hallgatói, sőt résztvevői lesznek az előadásnak, 
ellentétben azzal, amikor csak egy hangulatra 
próbálnak felülni.

V. M.: — Koncertjeiteken sokat viccelődtök, 
éneklés közben is. Vannak-e bejáratott poénok, 
előre gyártott formációk?

K. Cs.: — Azt mondanám inkább, hogy kilenc 
év alatt kialakult egyfajta koreográfia, ezek csiszo
lódnak, a gyengébbek elmaradnak, a jobbak 
folyamatosan alakulnak.

P. Cs.: — Elpróbált és megtervezett poénok nin
csenek, inkább csak kialakulnak, majd csiszolódnak.

Cs. J.: — Mindig a közönség határozza meg a 
hangulatot. Lehetünk mi akármilyen jó passzban, ha 
a közönség nem veszi a poénokat, akkor leül a 
koncert.

P. Cs.: — Nem vagyunk olyan profik, akik bár
mikor jól tudunk énekelni, nekünk nagyon kell a jó 
közeg, a magunk társasága, és a közönség is.

V. M.: — Mi okozza nektek a legnagyobb 
sikerélményt?

Cs. — A legnagyobb elismerés az, amikor az 
énekes társamtól kapok dicséretet. A pécsváradi 
koncert után például sokat jelentett Dodi dicsérete, 
vagy máskor, ha Dobos Laci mondja, hogy „Jó 
voltál, Öcsi!” .

M. Á: — Kutyával is beszélgettünk, és többször 
bennem is felmerült az a kérdés, hogy mi a siker
élmény, hogy nekem mit jelent ez egy koncert után. 
Hogy a közönség tapsol? Arról már mondták, hogy 
ők nem értenek hozzá. A legnagyobb elismerés, 
hogy ha valamelyikünk mond egy szót.
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Ez azt jelentheti, hogy egymásnak éneklünk? 
Valószínű nem...

V. M.: — Beszéltetek a profizmusról.
Kettőtök, Csaba és Dodi nem hivatásszerűen 
foglalkoztok zenével. Okoz-e, okozott-e ez 
nehézséget.

P. Cs.: — Nekünk nem, talán nekik. Komolyra 
fordítva a szót, odáig már eljutottunk, hogy ha mi 
nem is vagyunk végzett zenészek -  ebben a körben 
olyan szintre érttünk, hogy velük együtt lehetünk -  
vagy igen, vagy nem -  profi zenészek.

M. A.: — A kóruséneklés és a zenészmúlt mind
kettőjüknél adott. Dodi magánéneket is tanult,
Csaba tenorkürtön is játszott.

P. Cs.: — Szerintem mi jobban jártunk, mert 
nekünk mindig új ez a dolog. Én mindig is vágytam 
hivatásos zenész lenni, és én azóta is vágyom, talán 
így az affinitásom jobban megmaradt.

„Milyen magas volt a legma
gasabb hang?Mondtam neki, 
hogy nem ez a lényeg. ”

V. M.: — Hogyan válogatjátok a műveket? 
Vannak hat férfihangra darabok, vagy csak átira
tokat tudtok énekelni?

K. Cs.: — Ami a „szomorúzene”-irodalmat illeti, 
ott van egy korszak, amikor ilyen felállású együtte
sek voltak, férfi énekesek énekelték az összes 
szólamot. Gyakorlatilag a késő reneszánsztól kezdve 
már nincs számunkra könnyen énekelhető mű, és 
aztán nagyon körül kell nézni a XX. században, 
hogy mi való nekünk. A férfikarnál nagyobb, de egy 
igazi vegyes karnál szűkebb a hangterjedelmünk, 
ezért sokszor transzponálni kell. Nagyon komoly 
kompromisszumokat kell kötnünk, mert a hangne
miség, főképp a XX. századi művekben nagyon 
fontos. Simon Carringtontól, a King’s Singers volt 
vezetőjétől megkérdeztem, hogy amikor énekelték 
Górecki Totus Tuusát, akkor hogy énekelhették egy 
terccel mélyebben a darabot? Nagyon bölcsen vála
szolt, el kellett hogy fogadjam, és a korábban erről 
kialakított véleményemet meg kellett változtatnom. 
Azt mondta, hogy egy ilyen felállású együttes van 
annyira különleges, hogy egyfelől rákényszerüljön 
erre a változtatásra, másfelől meg is engedhesse 
magának. Ők akkor megkérdezték Góreckit, hogy 
ezt így elénekelhetnék-e. A felvétel meghallgatása 
után a szerző hozzájárult a transzponáláshoz.

A könnyűzenei irodalom kicsit más, ugyanis nincs 
igazán ilyen együttesre írt mű. Ami van, az a hason
ló együttesektől származik, illetve átirat. Nagy 
szerencsénk, hogy számunkra írnak is ilyen műve
ket, sőt még magunk is írunk.

M. Á.: — Tulajdonképpen az alt hiányzik az 
együttes hangterjedelméből.

P. Cs.: — Hallanád egy új darab betanulásakor, 
amikor folyik az egyezkedés: Dobos Laci mondja, 
hogy ez nekem túl mély, a Dodi mondja, hogy ez 
nekem túl magas, ezt nem lehet leénekelni.

Cs. j.: — Hihetetlen szerencsések vagyunk, hogy 
van egy tenoristánk, aki a kétvonalas C-ig falzettben 
is képes gyönyörű szépen énekelni, ez tényleg egy 
hatalmas ajándék, de az öt férfi és egy mezzo felál
lásra nagyon nehéz találni műveket.

V. M.: — Ha már erről van szó, a kontratenor, 
vagy magastenor hang fajhoz hogyan viszonyul
nak az emberek?

Cs. J.: — Azt hiszem ez 88%-ban rajtam múlik, 
én határozom meg. 1996-ban, amikor a diplomámra 
készültem, akkor volt a legnagyobb és talán 
egyetlen mélypontom: az egyik próbára bejött öt 
fiatal, és mikor elkezdtem énekelni, nevetőgörcsöt 
kaptak és kirohantak. Akkor nagyon nehezen foly
tattam a próbát. Csak utána jöttem rá, hogy hogyan 
kell kezelni ezt a dolgot. Amikor csináltuk a filhar- 
móniás ifjúsági sorozatot, és Laci nagyon ügyesen 
kérdezte meg, „bizonyára észrevettétek, hogy 
közülünk az egyik bácsi nagyon magas hangon 
énekel” , és a gyerekek mindig mondták, hogy 
„igen, az az alacsony bácsi” . Ha én úgy álltam a 
dologhoz, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, 
akkor nem volt baj.

V. M.: — Tudják az emberek egyáltalán, hogy 
mi is ez?

Cs. J.: — Minden embernek megvan a 
lehetősége, hogy a hangszalagjának csak egy részét 
használja. Az a legnehezebb, hogy ebből a részből 
kell teljes hangképzést csinálni. A solymári Gospel 
fesztiválon énekeltünk, és a fellépés után rögtön 
odajött hozzám egy mikrofonos ember: „Üdvözlöm, 
a Petőfi Rádió Gospel műsorától vagyok, szeretnék 
önnel riportot készíteni” . Mondtam, hogy nem én 
vagyok a vezető, de ő velem akart beszélgetni. 
Elmondta a bevezető szöveget, majd elkezdte mon
dani: „Azt hiszem ma rekordokat döntögetett az 
imént fellépő UniCum Laude énekegyüttes, melynek 
szopránénekesével beszélgetünk: milyen magas volt 
a legmagasabb hang?” Mondtam neki, hogy nem ez 
a lényeg. Mennyire vicces, hogy egy tényleg csak 
effektként kiénekelt kétvonalas B, ami valóban 
nehéz hang egy fiútól, sokan csak ezt szúrják ki, ezt 
jegyzik meg.

M. Á.: — Ezen a Gospel fesztiválon is előfordult, 
hogy az első számnál még csak félig mosolygósán, 
félig idegenkedve nézték Johnnyt, aztán a műsor 
vége felé már mindenkinek tetszett.

V. M.: — Milyen hasonló felállásban éneklő 
együttessel van kapcsolatotok?

D. L.: — A King’s Singers pécsi fellépésén, a volt 
POTE aulában én csináltam a hangosítást, ami ellen 
eleinte tiltakoztak, de a terem akusztikája miatt 
szükséges volt. Miután meghallgatták az erősítést, 
meg voltak elégedve vele, és végül mégiscsak 
engedélyezték. A koncert után Várnagy Viktor bácsi 
meghívott engem is a pincéjébe, ahol nagy fotókiál
lítása van a nála megfordult vendégekről, Sjatoslav 
Richtertől Alfréd Dellerig, így természetesen a King’s 
Singerst is szerette volna lefotózni. A basszista nem 
jött velünk, és Viktor bácsi pincéjében -  amikor 
énekelni kellett volna -  azt mondták, hogy nincs 
basszusuk, így nem tudnak. Mondtam, hogy én 
igen, és soroltam nekik a könnyűzenei számokat a 
lemezeikről, amiknek tudtam a basszusát, de ők 
egyiket sem ismerték, mert azóta kicserélődött az 
együttes. Végül az „And So it Goes” című Billy Joel

számot -  amit közülük is mindenki ismert -  
közösen előadtuk a pincefordulóban.

Cs.J.: — Olyan együttes, aki könnyűzenét és 
komolyzenét is énekel, nagyon kevés van. 
Magyarországon csak a Voces Equales, akik két 
kontratenorral énekelnek. Németországban nagy 
kultusza van ennek a műfajnak, Angliában pedig ott 
vannak az énekegyüttesek, ők tudnak énekelni...
A King’s Singers két tagjával nekem is volt kapcso
latom, az Alastair Thompsonnál voltam kint Angliá
ban kurzuson, Bili Ives-szal, a régi „short people”-lal 
az Akadémián találkoztam, Handel Messiásban 
énekeltem alt szólistaként, az ő kórusával. A kon
cert előtt velük együtt ültem egy szobában, ők 
biztattak, hogy nagyon jó lesz, jó volt a próba is.

D. L : — Olaszországban van egy nyolctagú 
együttes, az Ottetto Vocale, akikkel nagyon jó kap
csolatban vagyunk. Voltunk náluk, ők is énekeltek 
Pécsett. Az első közös koncertünk Szardínián volt, 
és nagyon összebarátkoztunk. Az egyik nagy 
meglepetés Olaszországban ért bennünket: amikor 
náluk vendégeskedtünk, a vacsora után egymásnak 
énekeltünk, és ők nem azt mondták, hogy ezt, vagy 
azt énekeljük, hanem a „hatosat” kérték, vagyis 
betéve tudták a CD-nket.

V. M.: — Hogy állnak a családtagok a hosz- 
szabb utazásokhoz? Egyáltalán hogy állnak az 
együtteshez?

M. Á.: — Bátorítanak, támogatnak minket.
D. L : — A lányom például nagy rajongónk, ha 

teheti, minden koncertre eljön.
Cs. J.: — És nem elfogultak a családtagok, 

nagyon kemény kritikát kapunk tőlük. Amikor valaki 
családtagja ott van, bátran kérdezhetjük, hogy 
milyen volt, nem is kell válaszolni, úgy is látjuk 
rajta.

V. M.: — Baráti társaság, rajongók?
M. A.: — A baráti társaságunkról te tudnál 

legjobban mesélni.
D. L.: — Az ország különböző pontjain vannak 

rajongóink. Például egy pesti család most is ott volt 
a solymári koncertünkön, rendszeresen elutaznak a 
műsorainkra, ott voltak Kőszegen is, és kérdezték, 
hol lépünk fel legközelebb.

V. M.: — Többször voltam veletek különböző 
közös programokon, például koncertek után. Milyen 
rendszerességgel tartotok összejöveteleket, ahol 
nem elsősorban a munka, az éneklés a főszereplő?

D. L :  — Az jelent valamit, hogy éneklésen kívül 
is jól tudjuk érezni magunkat. Éneklés közben adód
hatnak a nagy igyekezetben feszültségek, erős szak
mai véleménykülönbségek. Abban a pillanatban, 
amikor nem a zenélésről van szó, nagyon nagy 
barátság van, úgy érzem teljesen fesztelenül, 
feloldódva vacsorázunk, biciklizünk, lábtengózunk...

Jó t, s jól!”

V. M.: — Készül az új, komolyzenei lemezetek. 
Mik a terveitek az elkövetkező kilenc évre?

Cs. J.: — Több koncertünk után kérdezgették, 
hogy ezek a számok melyik lemezen találhatók?
A jövőre megjelenőn, nem a most ősszel megjele
nőn, mert azon csak komolyzenei számok lesznek. 
És természetesen készülünk a tízéves jubileumi 
koncertre is.

K. Cs.: — A legközelebbi feladat egy „hazai” 
koncert a Pécsi Napok rendezvénysorozat keretében 
és egy élő rádiókoncert októberben.

D. L.: — ígéreteink vannak, hogy elmehetünk a 
világ különböző nagyvárosaiban létesített úgyne
vezett Magyar Házakba. Bécsben, Bukarestben, 
Varsóban, Stuttgartban már voltunk, talán New 
York, Buenos Aires, Kairó, Bombay következik...

P. Cs.: — Ezeken kívül határozott tervek 
nincsenek, azon már túl vagyunk, a lényeg: jót, 
s jól. ■
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Egy nyáron át...
Programról programra, fesztiválról fesztiválra ván
dorolva azért csak eltelt a nyár, még ha nem is 
mindig a kultúrfőváros szlogen szerint elvárható 
folyamatos kínálattal találkozhatott a nagyérdemű, 
hisz az igen forró évszak, a lakások elviselhetetlen 
melege kicsalta/vonzotta az embereket a levegő- 
sebb terekre, az árnyas fák közé. Azért a korábbi 
évekhez képest pozitív irányú az elmozdulás az 
egykori Pécsi Nyári Színház örökségét felvállaló 
Pécsi Szabadtéri Játékok belépésével, a tettyei 
romok felújított színpadával. A III. Pécsi Országos 
Színházi Találkozó (június 5-14.), valamint a 
Művészeti és Gasztronómiai Hetek (június 14-29.) 
ugyancsak zavarba ejtő bősége után a Szabadtéri 
Játékok (június 6-augusztus 3.) azonban viszonylag 
szerényebb kínálattal rukkolt elő, nyilván sokkal 
gyengébbek a kondícióik, így egyelőre a 
lehetőségeik is. Aztán az augusztusi programcsendet 
szerencsére'megtörték a 7. Pécsi Nemzetközi 
Kultúrhét és Diákfesztivál (ICWiP -  International 
Culture Week in Pécs, augusztus 9-16.) nagyközön
ségnek szóló színvonalas világzenei, rock- és jazz- 
programjai a Sétatéren (Colorstar, Folkestra, Jamie 
Winchester és Hrutka Róbert zenekara, Besh 0 
droM, Anima Sound System, Pege Jazz Quartet. 
Egyedül a Djabe lemezbemutató koncertje maradt el 
a viharos szél miatt). A Széchenyi téren pedig a 
Venusból önállósodott Varga Zsuzsa rockos, és az 
United populárisabb koncertje vonzotta a közön
séget. így az eddigi július-augusztusi lyukakat vala
mennyire betömve a tettyei színpad belépése, és az 
egyetemisták rendezvénye is integrálódott a nyári 
fesztiválsorba.

A POSZT kísérőrendezvényei ismét igen gazdag 
zenei kínálatot (is) nyújtottak, hogy csak a legjavát 
soroljam: az Anima Sound System, a Ghymes,
Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Bánd, Makám 
zenekar és Lovász Irén, az Egy Kiss Erzsi Zene a leg
magasabb mércének is megfelelt, a Duende és 
a Cabaret Medrano ezúttal némi csalódást okozott.

O

A Ghymes a Tettye színpadát vette birtokba, 
bár márciusban a Tavaszi Fesztiválon a Park mozi
ban is bemutatták új, „Héjavarázs” lemezüket, de 
ugyanezzel szabadtéren is óriási sikert arattak. 
Példaértékűen oldották meg a főik, a rock, a blues, 
a jazz és a klasszikus elemek szintetizálását sajátos 
világzenei stílusukba. Igényes szövegek és zene,

Lovász Irén a Makám együttessel
Ghymes együttes

a tradíciók és a modem világ ötvözése mesterfokon. 
Aki ismeri korábbi lemezeiket, érzékelheti, mekkora 
utat tettek meg az autentikusabb népzene, a közép
kori dalok felől a mai kort jobban tükröző 
világzenéjükig, ami szinte az ösztöneikből jön. Hisz 
a magyar és közép-európai folklórra építenek, rég
óta sajátjuk a virtuóz kalotaszegi, a Tinódi Lantos
szerzemények, Balassi-megzenésítések, a 
gyerekkórussal megtámogatott karácsonyi énekek, 
az eredetit megközelítő és az etnozenei megoldások 
stb. Hangszerparkjuk is ezt a változatosságot követi, 
az akusztikus hegedű, töröksíp, koboz, cimbalom, 
bőgő, szaxofonok, dobok és ütősök mellett az elek
tromos gitár, basszusgitár, szintetizátor is szerepel, 
és mindezen instrumentumok igazi mesterei. S ami 
érdekes, hogy kisebbségi helyzetükből a szlovákiai 
Galántáról, szinte a semmiből hódították meg a vilá
got: nekik már Magyarország is külföld, de többek 
között Németország, Franciaország, Anglia, Észt
ország, Finnország, Lengyelország mellett Amerika is 
befogadta muzsikájukat. Számaikból ezért érzékel
hető a kelet-nyugati átjárás a kultúrák és a zenék 
között. A „Héjavarázs” anyaguk és az erre épülő 
változatos műsoruk a mai hangulatokat érzékelteti: 
vidám etnopörgés, aztán lírai, majd drámai kisugár
zások, kontrasztok, néha olyan energikus, olyan 
ereje van, hogy mindenkit föl tud állítani a székéről, 
ízlésesen és igényesen vegyítik a népzenét a mai 
zenékkel, az ősi autentikus folklór is benne van, 
de ez már a XXI. század világzenéje, a Ghymesre 
jellemző hangzásvilággal.

O

A korábbi POSZT-okon is ragyogó ötletnek 
bizonyult a A Színházi dal előadássorozat, ahol a 
műfej jelentős szerzői szinte már mind bemutatkoz
tak, s tegyük hozzá valóban nagy sikert aratva 
különleges estjeiken. Hisz „a színházi dal többet 
jelent zenénél és énekhangnál. A színházi dalok

nak dramaturgiai szerepük van. A színházi dalok 
szerzői az előadások szerves alkotói, gyakran a 
színészi alakítások megmentői, a közönséggel 
cimboráló, szeretni való mágusok. A jó színházi 
dal később az előadásból kilépve önálló életet él, 
slágerré válik". Nos a harmadik évben végre nagy 
nehezen sikerült rávenni Presser Gábort is, aki még 
soha nem vállalt fel ilyen estet, s a szervezők nagy 
érdeme, hogy rábírták. Azért vonakodott sokáig, 
mert musicaldalai többségét még sosem énekelte 
közönségnek, színész-énekeseket hozni pedig elég 
problémás egyeztetésekkel járt volna. Ezért önállóan 
oldotta meg, ahogy annak idején a Vígszínházban a 
színészeknek is megmutatta a dalokat... A volt Park 
moziban „Egy ember a színházból -  egy óra Presser 
Gáborral” címmel lépett fel június 7-én szólóban, 
egy szál zongorával. Az egy órából a fullasztó hőség 
ellenére a duplája lett, a hősiesen kitartó közönség 
nem hagyta lemenni a színpadról az ugyancsak 
sűrűn jeges teát kortyolgató és verejtékét törlő 
zeneszerzőt, aki a számok közben a dalok 
történetéről mesélt, a miliőről, ahogyan megszület
tek. Néhány anekdota is magyarázta a dalírás 
körülményeit, hisz három évtizede foglalkoztatja a 
Vígszínház, sok éve már zeneigazgatóként is, s az 
LGT mellett idejének jó részét teátrumában élte és 
éli, s erről mesélt a zongora mellől. Tehát sztorik és 
dalok az első zsengétől, amit 15-16 évesen szerzett 
egy Karinthy-versre, aztán a harminc évvel ezelőtt 
bemutatott „Képzelt riport egy amerikai popfesz
tiválról” musical slágerei, a „Szent István körút 14”
-  a Vígszínház történetét feldolgozó darabból a 
színész fejedelemasszony, Sulyok Mária tiszteletére 
írott dal. S a többi musical, a „Harmincéves 
vagyok”, „Az ifjú Werther” , a „Jó estét nyár, jó estét 
szerelem”, s az éppen 15 éves „A Padlás” (minden 
addigi csúcsot megdöntött a maga félmilliós 
nézőjével), vagy az „Electromantic” balettzene 
ismert dallamai. A végén pedig az 1996-os „Kis 
történetek” szólólemezéről a példakép Bernsteinnek
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dedikált „Majd Leonard”. Bár néha bizony meg kel
lett küzdenie a számára szokatlan hangfekvésekkel, 
hisz színészek, színésznők számára írta számait, de 
így is valami egészen különleges atmoszférát tudott 
teremteni viszonylag egyszerű harmóniavázú, de 
hatásosan felépített, beleéléssel előadott dalaival, 
s azzal a dörmögős-Presseres hangjával. Azért ne 
felejtsük, hogy a hetvenes évek elején az Omega 
és a Locomotiv GT zenekaraiban szerzett tapaszta
lataival, beates, rockos múltjával vált a magyar 
zenés dalműfaj talán legsikeresebb megújítójává.
A „Képzelt riport”-tól kezdve több darabjában, majd 
filmek kísérőzenéiben is az LGT játszott, s ezek a 
betétdalok ma is mindenhol slágerek, nemcsak 
a kánikulában nem éppen ideális helyszínnek 
bizonyuló Pécsi Szimfonikus Zenekar Próba- és 
Hangversenytermében.

Tehát ezen a nyáron valami elindult, ezt a szín
vonalat kellene az egész idényre elnyújtva állandósí
tani, a sokszor követhetetlen sűrű programkínálat és 
programcsend egyenetlenségeit felszámolva. 
Kiküszöbölve -  megfelelő koordinációval -  a még 
mindig meglévő átfedéseket, hogy egy-egy előadó, 
fellépő zenekar rövid idő alatt többször is megfor
duljon a város rendezvényein. ■

Presser Gábor

A Művészeti és Gasztronómiai Heteken a XIV. 
Pécsi Folknapok Nemzetközi Népzenei Fesztivál fő 
helyszíne ezúttal a Szepesy Ignác szobor háta 
mögött felállított nagyszínpad lett, a Bazilikához 
vezető téren. Jó választás, sokaknak a Szegedi 
Szabadtéri Játékok dómtere ugrott be, s a prog
ramok magas színvonala is kívánta ezt a helyet. 
Kiemelkedett a Lovász Irénnel szereplő Makám, 
az olyan vendégekkel fellépő Pécsi Szimfonikusok, 
mint Sebestyén Márta, Oravecz György zongora- 
művész, és Anatolij Fokanov operaénekes.
Bizonyára pénzkérdés, hogy a Makámhoz,
Sebestyén Mártához hasonló világszínvonalú 
előadókat lehessen hívni külföldről is. Mint pl. a 
makedón Stefce Stojkovski zenekarát, az ellenpon
tot a kínai Wu Wei szájorgonás, nem kimondottan 
nagyszínpadra való, inkább az egzotikumra hajazó 
gyenge produkciója jelentette.

O

A Pécsi Szabadtéri Játékokon a tettyei romoknál 
magyarországi ősbemutatóként került közönség elé 
a „Robbanás előtt (Tick, tick... boom)” kamaramusi
cal, fővárosi és helyi erők közreműködésével. Az 
amerikai Jonathan Larson 1990-től több változatban 
és címmel is színpadra állította művét, többnyire 
szólómusicalként, performance-szerű művész
monológként, rockos balladaként. A történetet és 
szerepét saját magáról mintázta: Jón, a New York-i 
zeneszerző végre be akar futni a Broadwayn musi
calével, hisz érzi, hogy ketyeg az óra, 30 éves

korára le kéne tennie már valamit. A 30 éves 
születésnapját megelőző héten játszódik a darab, 
a bemutatója körüli eseményekre építve.

Larson a Robbanás előttel párhuzamosan 
kezdett dolgozni a „Rent” című darabján, tulaj
donképpen Puccinni „Bohémélet” operáját korsze
rűsítette, csak itt nem a tüdőbaj, hanem az AIDS 
választotta szét a főszereplőket. A rockos és hiphop 
(rap) elemeket felhasználó musical óriási Broadway- 
siker lett, Zenei Pulitzer- és Tony-díjakat begyűjtve. 
A szerző azonban a bemutatót és a sikereket már 
nem érhette meg, pár nappal a premier előtt 1996. 
január 25-én, 35 évesen váratlanul elhunyt. Barátai 
és pályatársai aztán leporolták hagyatékát, s 2001- 
ben az Off-Broadwayn, a Jane Street Theatre-ben 
be is mutatták a „Robbanás előtt” című darabot, 
három szereplővel. A pécsi változat túltesz ezen 
a hatfős tánckar szerepeltetésével, akik színészi 
feladatot is kaptak, a Zsűri zenekar pedig élőben 
kísérte a látványos, másfél órás produkciót. A ren
dező Paál Gergely frissen végzett a Színművészeti 
Egyetem, diplomamunkájaként foglalkozott a darab
bal, s sikerült az említett változtatások mellett 
összképben is megteremteni a New York-i helyszínt. 
A tettyei romok egyedi környezetében jó díszlet, 
osztott terek, szimbolikus és valóságos órák, vetítés 
segítette, a zenekar a színpadon hátul egy 
emelvényen kapott helyet, így nemcsak kísérői, 
hanem szereplői is lettek a darabnak... És az alap

„ Robbanás előtt”  kamaramusical a Tettyén

a remek modem zene, rockos és lírai hangulatok, 
ami egy mai musicalhez kell, no meg olyan 
színészek, akik jól énekelnek, mozognak és a 
szöveggel is helytállnak. A két főszereplő tényleg 
igazán professzionális énekes: Pólyák Lilla (Operett- 
és Madách Színház) vendégként már bizonyított 
Pécsett a Jézus Krisztus Szupersztár Mária 
Magdalénájaként és a Valahol Európában egyik 
főszereplőjeként. A zeneszerző barátnőjét, Susant 
alakította, hangilag feküdt Lillának a szerep, s a 
néha kicsit koncertszerű előadás. Némelyik dalából 
akár bombasláger is lehetne. Németh Attila 
(Operettszínház) Jón szerepében sokoldalúságát 
bizonyítva a jó színészi alakítás mellett a rockosabb 
dalokat is remekül érezte, s talán összefüggés, 
párhuzam, hogy titokban ma is zeneszerzéssel 
foglalkozik, hisz konzervatóriumba is járt, zongo
raművésznek készült, aztán váltott... Jón barátját, 
Michaelt felváltva Fillár István és Gregorovics 
Tamás játszotta. Fillár jobb színész, Gregorovics 
rutinosabb énekes, de egyikük sem okozott 
csalódást. A dalokat Bókay Zoltán zenei vezető 
ültette át magyarra (prozódiailag is), s a hangszere
léseket is ő jegyzi. Konkrét kottát kaptak, a harmó
niák és a ritmika egyezik az eredetivel, de némileg 
a Zsűri stílusára ültette az egészet.
A zenekar maradéktalanul megoldotta feladatát, 
hiszen énekesüket, Gregorovics Tamást is kísérhet
ték. A Pécsi Balett táncosai (Nagy frisz, Hucker 
Katalin, Czebe Tünde, Vincze Balázs, Kéri Nagy Béla, 
Czár Gergő) is kitettek magukért, nemcsak a musi
calekben olyannyira fontos hatásos koreográfiával, 
hanem a színészi játékkal, szövegeléssel is bizonyí
tottak, nagyon feldobták az eredetileg három 
szereplőre írt darabot.

Ősszel majd a Pécsi Nemzeti Színház Kamara
színpadán folytatódik a musical előadássorozata.

O
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Szemle
Parti Galéria
2003. július 5. -  augusztus 30.
A  Retextil manufaktúra kiállítása

Hulladék és mélystruktúra

Az Istenkúti Művelődési Házban működő 
Közösségért Egyesület társadalmi és ökológiai 
recycling programot valósít meg. Vezetője, Thiesz 
Angéla, néhány éve, esztétika szakos diplomával 
zavarba kerülvén a munkaerőpiacon, maga akart 
családjának szőnyeget készíteni. Miközben 
felelevenítette a soha ki nem haló asszonyi 
találékonyság egyik hagyományát, a rongyszőnyeg- 
készítés népi-populáris archetípusát, ráérzett a textil
hulladékok átalakításának atavisztikus izgalmára, 
az újjáteremtés, az anyaggal viaskodás örömére. 
Lassan a saját hulladékába fulladó posztmodern 
civilizáció túlélésének egyik lehetőségére, a 
„szemét” újrahasznosításának aktualitására, az 
anyag „körforgásának” katalizálására is. Teoretikus 
hajlamú és szociálisan érzékeny ember lévén így 
hozta kapcsolatba a kallódó háztartási textilhulladék 
és a kallódó (fogyatékkal élő, nagycsaládos, 
megváltozott munkaképességű, képzetlen) ember 
sorsát. A Retextil Manufaktúra létrejöttének alapja 
egy folyamatosan feltöltődő közösségi ruhatár volt. 
Erre az alapanyag-mennyiségre alapozták a műhely 
beindítását. 2001 novemberében, az Országos

A textil princípiuma itt a maga zaboiázatian anyagiságával 
van jelen, a legmesszebb áll a népi hímző szakkörök 
félénk másolgatásaitól.

Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával 18 fős 
műhely jött létre tartósan munkanélküli emberek 
foglalkoztatására. Ma már a termékfejlesztés és 
készítés, programfejlesztés mellett képzéseket is 
ajánlanak munkaterápia, játszóházvezetés, 
művészetterápia, „No stress”-tréning, öko-design, 
„textil mint egyetemes nyelv és tér-kép” témákban. 
Internetes honlapjuk a legszínvonalasabbak közül 
való.

Az egykor használt kelmék „megszüntetve 
megőrzötten”, mint megannyi posztmodern, 
jelöletlen szövegidézet élnek tovább a naiv-kreatív 
barkácsolás -  hurkolás, szövés, fonás -  során létre
hozott használati tárgyakban, játékokban, jelmezek
ben, terápiás eszközökben. A Retextil termék 
eszközmentesen készül, olló, kötélverő és a puszta 
két kéz használatával. A használati, iparművészeti, 
vagy dísztárgyak mindegyike egyedi tervezésű, de 
a készítés során az ipari és háztartási textilhulladék 
éppúgy-viselkedése is olyan jelentős formaalkotó 
lehet, mint a gondos színdinamikai előválogatás. Az 
alapanyaghoz rendelt változatos kézi technikákhoz a 
variációk kimeríthetetlen gazdagságát adja a külön
böző kultúrájú és ízlésvilágú, együtt és egymás mel
lett dolgozó emberek formaakarása. A textil princí
piuma itt a maga zaboiázatian anyagiságával van 
jelen, a legmesszebb áll a népi hímző szakkörök 
félénk másolgatásaitól. A testté válás, a tér humani
zálása, értelmezése történik meg a prekoncepciók
tól, ideáktól mentes teremtés, természet, termés eti
mológiája szerint. Az esztétikum mélystruktúrái 
bukkannak elő a „bújj-bújj zöld ág” dallamára 
hasonlító sodratokban, a skót négyes tánc ritmusa 
az ostorfonásban. De az ősformák nemcsak a zenei 
arányok rendszerével rokonok, nemcsak a spirálok 
aranymetszeteire bukkannak rá, hanem a kristályok 
rácsozatára is. A világ eltextilesedik.

A kreatív energia ilyetén vad testet öltése 
lenyűgöző élmény annak, aki tömegükben találkozik 
ezekkel a nagy léptékű, ormótlan, primitív 
munkákkal.

A természeti erők groteszk tombolása szokat
lanabb látvány, mint a skandináv típusú, természe
tes, letisztult egyszerűség. Gyönyörködtetés helyett 
a létezés esztétikai ténye hat, amely magán hordoz
za a deprimált szociális közeg jegyeit. Mentsvár, 
kapaszkodó az alkotóknak, egzotikus izgalom a 
szemlélőnek. Szélsőséges ellentétek feszülnek 
szegénység és önérzet, csüggedtség és büszkeség, 
kezdetlegesség és elszántság, textilművészeti szak
maiság és ösztönös amatőrködés között. A korláto
zott lehetőségek szüksége az ujjakkal horgolás 
erényévé alakul. A használati tárgyak nem teljesen 
praktikusak, korlátolt társadalmi használhatóságúak. 
Gyerekek, fiatalok, hátrányos helyzetűek és 
extrémitásra vágyó fiatal értelmiségiek élvezik 
igazán. A projekt szellemi infrastruktúrája kivétele
sen gazdag, naprakész. Jelenlegi állapotában az 
általuk előállított sortiment még nem találta meg 
a helyét a társadalmi-művészeti terepen.

Kiállítóteremben, kiállítási környezetben nem 
helyén való a szociokulturális értékelés. Itt, ha egy 
vastagon szövött, egyenetlenül szegett díszpárnára

10000 Ft-os árcédula helyeztetett, ez nem felszólítás 
arra, hogy valaki ennyivel támogassa a rehabilitá
ciós közösséget, hanem, hogy ennek az ipar- 
művészeti alkotásnak ennyi az értéke. Igen kedvelt 
tárgy például a táska. Ám egy mutatós, vastagon 
sodort pasztell rongyzsinórokból szőtt strand
tarisznya üresen öt kiló. Martényi Rita Esküvői 
szettje (sapka, táska) ezüst, arany, prém alkal
mazásával meghökkentő, csábító, vonzó, izgató. 
Mondhatni stílusteremtő. Az esetlegességek, 
egyenetlenségek, a sem etno, sem iparművészet, 
sem art brut határán olyan új dizájn levegőjét 
árasztják, amelyet csak fel kell ébreszteni 
Csipkerózsika-álmából. Egy jó stylist és egy tehet
séges marketingmenedzser a tárgyakat, bútorokat 
környezetbe, a kiegészítőket funkcióba, termékcsa
ládba helyezve varázsütésre divatot csinálhat a 
Retextil-stílusból. A manufaktúra kiállítási meghívá
sait látva ez az áttörés már a küszöbön van, az újra, 
még nem volt-ra rendkívül érzékeny divatipar az 
„eszement dolgokért eszement lóvé” — törvényei 
szerint fogja konzumálhatóvá tenni a konzumtár- 
sadalom perifériáján kínlódó rehabilitációs közösség 
kiizzadt gyöngyszemeit.

Addig, egyelőre a használati funkció 
esetlegességei miatt az újrahasznosított textiltech
nikával előállított művek közül leginkább az 
autonóm művészeti funkciót betöltőket lehet elfo
gadni. Ezekben érvényesülnek jól az eljárásból 
eredő „ezoterikus” esztétikai értékek. A Parti Galéria 
közepén felfüggesztett „Csöpp” című textilplasztika 
az organikus kompozíciós elv és a véletlen 
összekapcsolásával, a használati funkció zavaró 
erőltetése nélkül saját magára vonja a figyelmet.
A spirális szövés törvényszerűségeiből, a növesztés 
és fogyasztás absztrakciós elveiből, a néhai hurkolt 
kelmékből rojtosan sodrott rongyfonal csavaro
dásából és a finoman válogatott pasztell színekből 
olyan struktúra keletkezik, amelyik elsődleges for
mai esztétikuma mellett gazdag asszociációs aurát 
is teremt. Ennek rokona volt Thiesz Angéla 
„Piramis” című munkája az I. Textiltriennálén, 
Szombathelyen. Az a tértextii 130x280 centiméteres 
dimenzióival a papírhajtogatás logikai elveit és a 
prekolumbián szőttesek fekete-fehér sávjának 
arányát idézte, a függőleges, a vízszintes és az átlós 
téri viszonylatok apoteózisaként. Fegyvertény, hogy 
a nagy múltú, arisztokratikus, szigorú zsűrizéssel 
dolgozó textilművészeti fórum értékelte a retextiles 
szellemiségű autonóm munkát. Göldner Ildikó 
Vörös szőnyege, Lendvai Ágnes Háromszög 
osztású szőnyege szintén autonóm kvalitásokkal bír. 
A művészet társadalmi és kreativitáselvű értel
mezése ma világszerte reneszánszát éli.
A Retextil munkaközösséget alkotóereje, eredményei, 
szakmai háttere, társadalmi szükségessége nagy 
reményekre jogosítja.

Húsz Mária
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Ó, ezeregy út
Pinczehelyi Sándor kiállítása a Miskolci Galériában,

2003. augusztus-szeptember

„A művészet nem lélektan.
Az alkotó folyamat a tudományos kutatástól messze esik.

A művészet a lelket nem kutatja, 
hanem elfogadja, vállalja, mint érzékelésen túli tudást."

Tadeusz Kantor

A középkorú nő, akivel az ezer meg egyszer átült büfékocsiban 
utazom, ennivaló gondolatokat fogalmaz meg Pinczehelyi Sándor -  Miskolcra el
hozott -  katalógusait lapozgatva. Ózgatva, azt mondani sokszor, ó, egyszerű len
ne e lapozgatást szerényen átültetnem ide, átírni onnan ide a középkorú nő en- 
nivalóságait, fölidéznem sorban, mintha a szerény-magaméit, de nem azzal va
gyok elfoglalva, hogy megjegyezzem őket, pedig ó, de megoldana helyettem 
egyet s mást.

Oldaná meg a nyelvem például, nekem talán máshová szól a 
helyjegyem, de a nő-átültetésektől rosszakat zakatolna, ó, a szívem. Ott tartot
tam, bármennyire is kényelmes lenne ennivaló gondolatsorokban visszaírnom, 
visszarímelnem ide őket (továbbá: nőket, ellenz-őket), én a nehezebb utat vá
lasztom (Miskolcról újból elfelé menet írom ezt), az ennivaló nőgondolatoknak 
sajnos nem azzal a fajta középkorú megjegyzésével törődöm, amely később, te
szem azt például perpillanat, hasznomra válna.

Mankóul fogadva (lásd: Pinczehelyi-kampósbot) csupán azt fi
gyelem, ahogy az általam fejjel lefelé érzékelhető Pinczehelyi-képek a nő enni- 
valóságához hogyan képesek alkalmazkodni. Merthogy tudnak valamiképp, er
re utaztak az előző bekezdések. A nő be-bekezdett, ennivaló gondolatai úgy kez
denek ki a képekkel, mintha tudnák gondolat-magúkról, mennyire fáradékonyak, 
mennyire illékonyak, s nem mellesleg úgy, mintha a mondandó fölfogná a ket
tejük közt, útközben kialakult futó kapcsolat ki-vonatát.

Kivonnám magam, futólag kikapcsolódnék, ez divat volt a kö
zépkorban, de a nő csak mondja, mondja az ennivaló gondolatokat, lapozgat, 
közben fejjel lefelé tolulnak elém a képek -  mintha régtől fogva viszony lenne a 
mondás meg a kép között az idézett törékenység, mintha régtől fogva tudna al
kalmazkodni a kép az ennivaló gondolatokhoz. Miként a sínpár fölvenné alkal
mi vonatarcát, s ó, a füttyök a végtelenben találkozhatnának.

A Miskolci Galéria Pinczehelyi-termeiben találkoztam (ezután 
most nincs vonjzjat), és jegyzeteltem, jegyzetet elitem a szavakból, de kívül nem 
tudom használni őket. Érvényüket vesztik, ha kiválnak onnan. Odabent élhető 
szavaim helyspecifikusak, ám ha kijövök velük: hely-spéci-fikásak. Ott érzik jól 
magukat, csak ott, odabent, abban az intim, miskolci letétben.

Nehéz napokra mégis ideidézem egyik fólírásom: „volt kivel 
összeröffennem” . Hézagosnak adódtam a szeretett disznós képek távolmaradá
sa okán, ellenben, mint mondtam, volt alkalmam találkozni. A randevú nem 
csupán sajátom sajátjának összébb-jövetele lehetett: persze jóleső érzéssel jöt
tem összébb magammal, miután fölfedeztem, hogy a szerző jelen van a Képek 
között. De sok kiállítás elhagyatott! Nem a néptelen, kongó termek üres óráira 
gondolok, hanem azokra a sorsukra hagyatott munkákra, melyek önállóan nem 
tudnak vonzó közeget teremteni a kiállítótérben [ujjúkat sem tudják tartani a kö
zépkor dolgainak szuverén]: az, hogy a képeknek nincs utóéletük, annak tanú
jelét adhatja, hogy előéletük sem lehetett teljes...). Költött találkám Pinczehelyi- 
vel: ez a találkozás, ez a futó kapcsolat, ez lehet a katalóguslapozgatás, a mis
kolci kiállítás felelevenítésének itten-érdemi része.

Itteni részemről az ülő helyzet a büfékocsiban, ó, ugye, fejjel le
felé a képek, a nő ennivaló gondolatai, közben a táj futása. Ottani tájképek he
lyett tájfutó képek, tájjellegű, ennivaló nőgondolatokkal.

Egy-egy település, s egy-egy idetelepült ülés közt egy-egy 
Pinczehelyi-kép: a lapozgatásnyi idő gesztusa, ami újabb időegységet képezhet. 
Ezektől a színektől tanulni tud a külvilág: egy-egy tájszelet fölölti rám a díszma
gyart. Tényleg, van, hogy mangalicák helyett trikolór malacokat látok. (Nem be
szélve azokról a gyilkos mangalócákról, melyek spórái Már megint köztünk sza
poríthatják a szót.)

A nő négy-öt lapozgatásnyi időre eltűnik. Magam felé fordítom 
a katalógusokat, lógósán, közép-korosán átmatatok rajtuk ismét. Szeretem azt 
a pillanatot, ó, de nagyon szeretem, mikor a nő megtér, addig megteszem a tér
rel, hogy visszarendezem, mintha mi sem történtünk volna. Gyanítom, sértené 
nagyon a nőt az ennivaló gondolatokkal, ha tudná, hogy durván beleavatkoz
tam a viszonyukba. Felfordítani a nőélet és katalógusélet közt a viszonyt, any- 
nyit tesz, mint csak kiállításmegnyitókra járni, megalapozni ottlétünket a társu
lat kedvéért, aztán nem visszarendezni magunkat többé oda sose, nem kívánni 
önmaguk kedvéért együtt lakni a képekkel, ha csak addig is, míg át- és átjárja 
az ember néhányszor a termet.

Ott termek a Miskolci Galériában, van számos előzetes benyomá
som, teszem azt, Pincehelyi munkáiról. Nézem a falakat, védői nem most jöttek 
le, nem most kéne magamba vésnem a gondolataimat, hogy aztán elmulasszam 
innen mindet, és hagyjak az útnak, a Miskolcra újból rávezető útnak egy csöpp
nyi esélyt arra, hogy ezer meg egyedjére megtörténjen, hogy beletört-Énjen a 
képek sorsába. Mégis. Énnekem ez az út, mondom a nőnek, akkor út, ha a tö
rődés minden értelmében bele tud törődni a Pinczehelyi-képek sorsába.

Sába királynőjén a sor, ó, a nő, fóllapoz ismét. Sokszor feltűnik 
a sarló meg a kalapács (miként nincs külön sár, nincs külön ló [sárló sincs], úgy 
nincs külön kalap, nincs külön ács: vállvetve nőnek bele az összeforrt jelenté
sek a szemembe), s ez láthatóan szúrja a nő szemét. A szerszám: se szeri, se 
száma az előfordulásnak. Innen, fejjel lefelé úgy tűnik, mintha a szemembe avat
kozó táj bérelte volna fel azt a kép-embert és azokat a tárgyakat, tudjon most 
ő is felmutatni, odaátra, valamit. Föl-fölnézve a képekből, mintha ugyanaz a táj 
mutatná, ó, mindig a másik arcát.

Élhető zavarral: a száznyolcvan fokos fordulatszám. Egyszer a 
másik táj arca, egyszer a táj másik arca. De nem olyan dísztelenül, hogy a sarló 
hol kalapács, a kalapács hol pedig csak sarló. Nem úgy, hogy a rózsa hol csil
lag, hol lánc, hol könyv, és fordítva: a csillag be tudna, ó rózsulni, a lánc képes 
lenne át-rózsülni, a könyv föl bírna rózsállni.

Úgy, ahogy: a hal lekenyerez, a kenyér lehalloz.
További megkapó duettek: szúette csillagfák, föld; szőlő a Vé- 

nusz-dombon; kő és rózsa. Nő okán a csillag: Edit homlokán. (Nagyon szép!; ki
térő: egyes szoftverek menüsorában az edit nevű parancsot „szerkesztésére 
hungarosítják. Edit alól hívható elő pl. a kivágás, a másolás, a beillesztés. A nő
zéshez: újabb kreditpontjaim.) Aztán itt a Bon jour, itt a Bon soir, ó, legyen kö
zel piszoár: vízerek kelnek alattam. Szőlőfürtök lemenőben, felkelőben.

Élőben megittam már a levét a későbbi finom falatoknak: a bir
kát tartó ember egy ízben a ragadozó karmaiból menti az állatot, de miként a 
keserűt nyelvünk hátulja „veszi észre” , úgy egy későbbi falatban érződhet föl az 
áldozatot kínáló ember kesernyéje. (Vagy ugyanannak a falatnak egy későbbi 
tájegységében, mondjuk a horizont második ó-ján túlról.) Szóval a kesernyéje. 
Keserny éjem nappallá téve, ahogy áll az ember a báránnyal. Lehet, egyszerűen 
eltévedt, és „hazahordja” . Mintha ugyanegy lenne, hogy hozza valahonnan in
kább, mintsem vinné bárhová. Elvehette, átviheti, visszaadhatja. Vagy: meghoz
hatta, ideig-óráig megtarthatja, visszaviheti. Vagy: kimentette, „meggyomrozza” , 
elfogyasztja.

Pinczehelyi mindről tudhatja, amit tudni illik: tudniillik valahány 
történetünk (úgy is, mint: legendáink, adomáink, adó-holnapjaink) beeefoglaltja 
a bárányba és beee, roppant mélyre, az őt tartó emberbe.

Tartós emberére talált itt az állat, tartós állatjára jött rá az em
ber. Rájöhet, ó, igen, itt jöhet rá az emberre a tartás, itt kell jönnie a rátartás
nak. Az, hogy voltaképpen „csak” ennyi „volta” foglal helyet a képen, azt üzen
heti, hogy a képző számára kezdettől fogva a mértéktartó képzés lehet a fon
tos. Föléra magát: a mérték tartása ezt a figurát harminc éve ugyanúgy izgat
hatja, mint a tartás mértéke.

Elírnám legszívesebben: ezt a figuárt, ó, mert a saját-maga-reá- 
tartás ártos képe is idekívánkozik. Akkor megint csak Tadeusz: „Nem érzem ma
gamban az elhivatottságot, hogy megváltsam és átformáljam a világot. Ezzel 
szemben hibáit érzékenyen figyelem, melyek énrám mérhetetlen ösztönzést gya
korolnak.”

Az állomáson búcsúzom a nőtől, álló másom ezer meg egy bú
csúzóéhoz hasonlít, mégis hamar átképzem magam: meginvitálom, álljunk ki 
együtt a képekért, nézzünk meg újra, elölről mindent.

(Vass Tibor, 1968, Miskolc; költő, az Új Holnap művészeti, irodalmi, társadalmi folyóirat 
és a Parnasszus költészeti folyóirat szerkesztője; Kassák-díj 1995, Szabó Lőrinc-díj 2003)
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Pécsi Galéria
Mesteriskolások kiállítása 
Egy szobor:
Menasági Péter „Nagy tengelye”
Plurális, sokat megengedő ízlésrendszerek alakultak 
ki, egyre távolabb a választásokban világnézetet 
feltételező érvektől. Nincs már ízléstelenség, mert 
minden döntés releváns emberi viszonyok, magatar
tások cáfolhatatlan közegévé vált, amelynek, megér
tése, elfogadása a liberális szabadságeszmények és 
korlátlan lehetőségek esélyeinek hirdetői szerint 
nem ütközhet korlátokba. Az újkori ízlésekben 
elképesztő gazdagságban keveredik az alacsony és 
magas kultúra rétegzettsége és ez már nem engedi 
meg, hogy normatív ízlésünk legyen. A „jó ízlés” 
azonban, mint társadalmi jelenség, korábban 
képessé tette az embert arra, hogy elvonatkoztas
son esetleges, saját vonzalmaitól. Olyan eszménye
ket foglalt magába, amellyel szemben, amelyhez az 
ember a mindennapi élet szemszögéből akár alázat
tal is viselkedhetett-viszonyulhatott. Az ízléá tehát 
arra is nevelt, hogy vonatkoztassunk el önmagunk
tól. A végtelen pluralizmus és totális tolerancia ide
jén az ilyenfajta önmagunktól elvonatkoztatott ízlés 
elveszítheti érvényességét. A stílusok eltűnésének 
egyik oka ez a jelenség.

A kipusztulófélben lévő embertípusnak -  akit 
mindeddig a szellem emberének neveztünk és akiről 
a művészetek világában tanúságokat teszünk -  
ismertetőjegye az volt, hogy képes volt elvonatkoz
tatni önmagától. Hogy el tudott fogadni, tovább 
tudott vinni önnönmaga egyoldalúságain túlmutató 
megfontolásokat. Hogy a maga mértékén túl talált 
eszményeket, léptéket, arányt, anyagot és eszközt, 
amellyel az önmagánál „többet” kifejezhette.
A „magamnál tovább nem jutottam” kimondása -  
bár szélsőségesen individuálisnak tűnik, általános 
emberi lehetőségről szól, kollektív élményről, ami -  
mert egyéni élményen alapul -  tanulsága mindenki
nek, aki mondjuk Babits korából vesz mintát. 
Lehetséges, hogy mielőtt a világnak vége lenne, a 
szellem nevében vissza kell majd térni az intoleran
cia bizonyos formáihoz, amelyben az egyes ember 
szemléleténél (ízlésénél) magasabb rendű összefüg
gések tükröződnek.

Egyetlen szobrot emeltem csak ki a pécsi 
Művészeti Kar Doktori Iskolája (Mesteriskola) kiál
lítási anyagából. A közvetítési kísérletben tökélete
sen kitapinthatóvá válik az érték és ízléspluralizmus

sal szemben a normativitás visszatérése, a „kis 
visszalépés”, ami az individuális értékvilág felől az 
egyetemesebb összefüggések jelzésére irányul.

Két piciny ponton földre támaszkodó, erősen 
vízszintes plasztikai tárgy a Nagy tengely. Nem 
lehetünk bizonyosak abban, hogy mely mozgó 
szerkezethez tartozik, így tamáskodva latolgatjuk 
földi szekér mivoltát. Itt van, de nem ide tartozik. 
Elhitet magáról valamit, amit hinnünk lehetetlen. 
Mert tudjuk természetesen, hogy egy fiatal szobrász 
faragta modem eszközökkel, műteremben, kiállítás
ra. Alig hihető azonban az első pillanatban, hogy 
mindevvel együtt majd felfoghatatlan és megmagya
rázhatatlan szenzuális-gondolati összefüggések 
közegébe vonz. Tömör feketeségének anyagával, 
a víz visszfényét megcsillantó furatával az első pil
lanatban prehistorikus hadigépezet benyomását 
kelti. Valamiféle szerszámét, elhagyott alkatrészét, 
kőkori bunkóét. De nem az. Tengely csak valóban, 
ám amit a legnagyobb valószínűséggel hordoz, amit 
magára vesz, oly kiterjedésű és tömegű láthatatlan 
jelentés, hogy a legnagyobb magától értetődéssel 
gondoljuk egy planéták köldökétől induló irdatlan 
furatba. Vagy ha jobban belegondolunk, egy 
kozmikus méretű diszkosz középnyílásába, amely 
kevésbé kíméli a tengely anyagát a középtájon és 
jobban a végei körül. És ami a végtelen energiával 
sodró, koptató folyamatok lejárta után marad, az a 
tengely. Az idő és tér olyan reális helyzetben 
tömörödik egymásba e tengely egymástól igazi 
fényévekkel elválasztott valóságos és elképzelhető 
körvonalain belül, hogy képtelenség menekülni az 
egyértelmű felismeréstől. Itt lám a földi élet 
mechanikája egy kerékben és tengelyben 
megtestesülve semmi mást nem tesz, mint utánozza 
azokat a felmérhetetlenül végtelen folyamatokat, 
amelyek az ember által készített tudományos 
modellekben az asztrális térség formálódását tették 
megragadhatóvá. A fekete kőplasztika nyugalma és 
a körülötte rajzó gondolatok frekvenciájának 
különbsége adja minden bizonnyal az erejét bár
mely megmutatkozásakor. Mint a titokzatosan jelen
tős dolgok, ez sem adja meg magát könnyen.

A szobor fogalom és funkció mélyreható átala
kulásának kiteljesítése közben ma már általános 
gyakorlattá lett a mindennapi élet, környezet és 
technológia tárgyainak szoborrá változtatása. Néha 
mégis az a benyomásunk támad, hogy jelentéktelen 
mozzanatokat értékel fel ez a szobrászat, máskor 
pedig azt tartjuk érvekkel alátámasztott igazságnak, 
hogy a finom összefüggésekre eső figyelem sugará
ba került köznapi tárgy szentté avatása a korszak

gondolat- és érzelemvilágának egyik lényeges karak
terjegye. Nem zárja ki ugyanis ez a szobrászat az 
emberi létezés mindeddig tabukkal korlátozott jelen
téseinek előbányászását, semmiféle elméleti szigo
rúságot, dogmatizmust nem érzékelünk a munkák
ban, amelyek e kérdésekkel érintkeznek. A sok
féleség és elképzelhetetlenül gazdag sokalakúság 
teszi lehetetlenné az általános kép megalkotását.
Az egyedi művek jelentősége megnő, az életmű fik
ciója nem kísérti az érzékeket. Menasági alapkérdé
sei azonban nem saját művészi identitásának 
köréből származnak. Persze faggatja az emlékezet 
és képzelet kapacitását is, miközben erkölcsi ter
mészetű válaszokat bíz műveire. Forrása áttetszőén 
a köznapi tapasztalat. Menasági új típusú kőszob
raiban mintegy újra feltámad a hatvanas évek „arte 
poverája”, ha a tematikára gondolunk, a hetvenes 
évek minimál programjai és struktúra iránti 
érzékenysége, ha a kivitelezés fogásaira. Ugyanígy 
itt vannak a nyolcvanas évek emlékeket őrző
felidéző tárgyai, de a természettudományos logika, 
a mechanikával és biológiai világgal egyforma távol
ságot fenntartó játékos irónia is.

A széles körben tájékozódó szobrász élményfor
rásainak még akkor sincs privilegizált zónája, ha 
témái a legegyszerűbb térgeometriai alakzatokból, 
vagy a mozgáshoz tapadó mechanikai szerkezetek
ből táplálkoznak. Mert a hangok világa, a zene, a 
tudomány egyaránt közel vannak hozzá. A köznapi 
tapasztalat felől alapvetően a konceptuális 
művészet nyomán indult el. A formaelemzéseiben 
meglelt princípiumok (idő, mozgás, középpont, 
pálya, kerék, tengely stb.) magától az elemzett 
tárgytól eltérő új minőségek kialakítását is lehetővé 
tették. Az „élet megváltozik a művészetben” . 
Menasági szobrai azonban, mint az egykori minimál 
művészet sem -  a maga egységre és egyetemes
ségre törő ambícióival -  kívánnak közvetlen kapcso
latot teremteni az „éppen adottal”, a közönséges
sel. Az anyaghasználathoz kapcsolódó emocionális 
késztetésekkel és szellemi viszonylatok igen diffe
renciáltan érzékeltetett rendszereivel viszont 
emlékeztet a jelentések sokaságát összefoglaló 
filozófiai gondolkodásra.

A szobrot -  Menasági munkáinak esetében is -  
eszmei természetű döntésekkel alátámasztott, 
közvetítő médiumnak kelt tekinteni. Amit a maga 
interface funkciójában ábrázol, az valóban időbeli,

Menasági Péter: Nagy tengely, 2003 
gránit, víz, üveg, 220 x  30 cm
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anyagi és térbeli jelenség. Egyszerre anyag és egy
szerre gondolat, a szellemiből anyagivá visszaalaku- 
lás metaforája. De még a minimalisták kedvelt koc
kája is sajátságos humanizálódáson ment keresztül 
a kilencvenes évek folyamán, amennyiben megtelt 
a kézművesség személyes intimitásának nyomaival, 
olyan koncepciókkal, amelyek mélyreható érzelmi 
és intellektuális élményeket szabadíthat fel. Mint 
Menasági munkái is, reflektáltak az évtized egyik 
legizgatóbb és állandósulni látszó tematikájára, az 
„eltűnés”, kiüresedés sajgóan általános élményére 
és vázolta fel a végtelen felé fordulásban a lehet
séges és méltó alternatívát. A huszonegyedik század 
embere számára adekvát lépték megtalálására az 
indítványt. A szobrok felidézte gondolatsornak a 
kezdete inkább a kultuszban, mint a matematikában 
van és változatait kevésbé a személyes részvétet, 
ötletek, valamint a változás lehetőségét is magába 
foglaló folyamatszerűség jellemzi. A modern techno
lógiák tárgyai, eszközei új jelentésforrássá lépnek 
elő. A tárgyak alkímiája vált szobrászati felfogásának 
a középpontjává, és ennek megjelenítése során 
látványos átalakulásokon mentek keresztül a 
gyakran használt eszközök, egészen addig, hogy 
a gondolkodás, az érzelmi reakciók, illetve ezek 
kozmikus meghatározottságának jelképi értékűvé 
tételében is szerepet kaphassanak.

A személytelen és lélektelen anyagot feltölti 
titokzatos energiákkal -  mintha újra Joseph Beuys 
vegykonyhájának receptjével találkoznánk - ,  ame
lyeknek forrása saját élményvilága. Kieszeli, hogy 
miképpen teheti hozzáférhetővé a legkülönbözőbb 
érzékelési területek megszólításával a megfoghatat
lanul személytelen, túláradóan anyagi természetű 
és mégis emocionális réteget. A mű tapintása, 
szemügyre vétele mind a hideg fejű számítások 
személytelen rendjével szemben felállítható alter
natíva jelenlétéről szól. A végtelenben lévő esélyek 
sokaságának megragadására, az esélyek 
beváltásához szükséges méltóság, akaraterő, 
következetesség, az igazság megközelíthetőségére. 
De nem az igazság birtoklására.

Aknai Tamás

Kortárs Művészeti Intézet -  
Dunaújváros
2003. szeptember 5 október 3.

Sopianae Center avagy 
betekintés a pécsi 
képzőművészeti szcénába
em Török András, Gyenis Tibor, Jordán Katica,
Kóbor Beatrix, Kocsis Csaba, Mojzer Tamás, Sáros 
Miklós, Varga Rita, Vásárhelyi Zsolt, Vollmuth 
Krisztián és a VULGÁR Projekt csoportos kiállítása

Tényleg mindenki ismeri Szofit?

Első pillantásra talán nem tűnik túl szerencsésnek, 
ha egy kritikai szemlében egy kiállításról annak 
(társ)kurátora számol be. Azonban a Dunaújváros
ban megrendezett Sopianae Center című tárlat -  
elsősorban pécsi művészeti körökben -  olyan 
kérdéseket vetett fel, amelyekre leginkább a kiállítás 
rendezője adhat választ.

E lap olvasói közül talán nem ismeri mindenki a 
kiállítás helyszínét, a dunaújvárosi Kortárs Művészeti 
Intézetet, ezért néhány mondatban muszáj bemutat
nom. Ahhoz ugyanis, hogy a Sopianae Center 
mögötti koncepció értelmezhető, illetve a kiállítás 
jelentősége érzékelhető legyen, tisztában kell 
lennünk a KMI missziójával és pozíciójával.

Az egykori Uitz Terem és a hozzá épített két 
új kiállító tér 1997 óta működik Kortárs Művészeti 
Intézetként. A név és annak pontos értelmezése 
esetünkben roppant fontos: kortárs művészeten a 
fősodorba tartozó művek összességét értjük, azokat, 
amelyek a kor fő művészeti tendenciáit követik és 
alakítják egyszersmind (Andrási Gábor 1998-as, 
a Nappali Házban közölt Mi a mamco! című írása 
óta a magyar műkritikában is evidenciává vált ez 
a tétel). Az Intézet annál tehát egy lényegesen 
szűkebb, akár napról napra változó összetételű 
csoport munkáinak a bemutatását tűzte ki céljául, 
mintha a „kortárs” jelzőt köznapi értelemben 
használnánk.

E sajátos tevékenység mellett az intézményt 
irányító művészeti vezető személye (az 1997-es 
kezdetektől egészen a mai napig Budapesten élő 
művészettörténész az igazgató: az induláskor 
Szoboszlai János -  kezdetben Páldi Líviával - ,  
majd Petrányi Zsolt, akivel közösen válogattuk a 
Sopianae Center anyagát) garantálja azt, hogy az 
Intézet a lokális, Dunaújvárosban betöltött szerepén 
túli feladatokat is ellát. Az évi egy-két, kizárólag 
helyi művészeket bemutató tárlat mellett nagyobb
részt olyan kiállításokra kerül itt sor, amelyek az 
ország egészére tekintettel vannak. Sőt, az ország 
határain túlra is, hiszen a projektek jelentős hánya
da nemzetközi (az idei év eddigi hat nagy bemu
tatójából négy volt ilyen). Tehát egyrészt olyan 
intézményről van szó, amely nemcsak a hazai, de 
a nemzetközi művészeti vérkeringésben is ott van, 
másrészt arról az Intézetről, amelynek működtetője, 
a Modem Művészetért Közalapítvány hazánk legje
lentősebb gyűjteményével rendelkezik az 1990-es 
évek képzőművészeti terméséből.

Mindezek után -  ismerve a kortárs 
képzőművészet magyarországi alulreprezentáltságát, 
valamint tudva azt, hogy a Dunaújvárosban élő, 
egyébként is szűk értelmiségi réteg főként műszaki 
beállítottságú -  aligha lesz bárki számára meglepő, 
ha azt állítom, hogy a Kortárs Művészeti Intézet 
látogatói jórészt Budapestről érkező szakmabeliek: 
művészek, művészettörténészek, esztéták, kuráto
rok, kritikusok.

Amíg az Intézet helyi közönségét nem sikerül 
kinevelnünk, addig elsősorban ezt a tényt kell a 
kiállítási program összeállításánál és a PR-munkánál 
szem előtt tartanunk. Ez a látszólagos kényszerhely
zet sok esetben a projektek javára fordítható. Erre 
példa a pécsi (vagy legyünk pontosabbak: a 
Pécshez szorosan kötődő) művészeket bemutató

Kiállítási enteriőr

Kóbor Beatrix munkája

Sopianae Center is. A kiállítás nem titkolt célja 
ugyanis az volt, hogy a budapesti szcéna számára 
elérhetővé, mi több: kikerülhetetlenné tegyünk 
néhány olyan művészt, aki pécsi (kötődésű) lévén 
egyébként lényegesen kevesebb figyelmet kap(na) a 
megérdemeltnél. Erre az a sajnálatos tapasztalatunk 
késztetett bennünket, mely szerint művészeti 
értelemben a két hely között nem olyan könnyed 
az átjárás, amilyennek optimális esetben lennie kel
lene: a fővárosban -  például a távolságra hivatkoz
va -  hajlamosak megfeledkezni arról, hogy a déli 
országrészben is zajlik az élet, míg Pécsett -  mond
juk tüke öntudatból -  nem mindig veszik figyelem
be az ország centralizáltságából fakadó, a 
művészetet is nagy mértékben érintő 
következményeket (amelyekbe beletörődni persze 
nem szabad, ám elkendőzni azokat szintén nem).

E kiállítással tehát a dunaújvárosi Kortárs 
Művészeti Intézet -  kihasználva egyrészt a földrajzi 
fekvését, másrészt a szakmai elismertségét -  egyfaj
ta közvetítő szerepet vállalt fel a két legjelentősebb
nek mondható kortárs képzőművészeti színtér, Pécs
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Mojzer Tamás és Vollmuth Krisztián videó installációja

és Budapest között. Véleményünk szerint ugyanis 
egészségtelen helyzet az, ha egy fővárosi kurátor
nak egy koncepció felvázolásakor előbb jutnak 
eszébe francia, angol vagy horvát művészek lehet
séges kiállítóként, mint pécsiek. (Vannak persze 
olyan pécsi művészek -  például Gyen is Tibor-, 
akik hatékonyan képviselik a saját érdekeiket, így 
rendszeresen szerepelnek az országos és 
nemzetközi színtéren is. Ám azáltal, hogy egy kiál
lításon azokkal együtt mutatkoznak be, akik között 
élnek és dolgoznak, műveiknek egészen új jelentés- 
rétegei válnak érzékelhetővé azok számára, akik 
eddig nem tulajdonítottak jelentőséget annak, hogy 
pécsi művészekről van szó.)

Mindebből talán már érthető az is, hogy a meg
nyitóra miért indítottunk különbuszt Budapestről -  
ahogyan azt egyébként minden jelentősebb kiállítás
nál tesszük - ,  és miért nem érkezett ingyenes járat 
Pécsről -  amit többen számon kértek rajtunk.
A pécsi közönségnek pécsi tárlatot csinálni 
Dunaújvárosban -  ennek nem sok értelme lenne.

E kiállítás megrendezésének a szükségszerűsége 
már 2002 tavaszán megfogalmazódott. Ekkor jórészt 
már azt is tudtuk, kik lesznek azok a művészek, 
akiket meghívunk, kik azok, akiktől olyan munkákat

Vásárhelyi Zsolt munkája

F E K E T É N - F E

láttunk az elmúlt években, amelyek Pécs határain 
túl is érdeklődésre tarthatnak számot. Az, hogy a 
kiállítás alcíme (Betekintés a pécsi képzőművé
szeti szcénába) sokakat megrökönyített, egyrészt 
éppen ebből a tényből fakad. Ha a tárlatra az ötlet 
megszületésekor kerül sor, akkor nem szorulna 
magyarázatra, hogyan kerül a kiállítók közé a siófoki 
születésű, de Kaposváron élő Mojzer Tamás vagy 
a budapesti illetőségű Vásárhelyi Zsolt, aki 
egyébként Debrecenben látta meg a napvilágot, 
hiszen ekkor még mindketten Pécsett éltek és dol
goztak. Az, hogy időközben befejezték pécsi tanul
mányaikat és elköltöztek a városból, számunkra egy 
pillanatra sem kérdőjelezte meg azt, hogy helyük 
van a kiállításon: olyan személyekről van ugyanis 
szó, akik nemcsak hogy Pécsett váltak művésszé, 
de akiknek a munkáin érződik is a helyi klíma. (Itt 
jegyezném meg, hogy Mojzemek köszönhetően a 
kiállítás nem csak szakmai, de komoly közönségsi
kert is aratott: Remake 2 című videóinstallációja 
a laikus közönséget is bevonzotta az Intézetbe.) 
Ugyanez mondható el a VULGÁR Projektről is: 
olyan csoport ez, amely Pécsett szerveződött, 
tevékenységét főképp itt fejtette ki, így joggal szere
pel egy pécsi tárlaton, függetlenül attól, hogy a 
Projekt résztvevői honnan származnak. Két okból is 
hibás döntés lett volna, ha pusztán azért, mert 
időközben elköltöztek Pécs városából, kihagyjuk 
őket a kiállítók közül: egyrészt Pécsett a VULGÁR 
Projekt valósította meg a leghatékonyabban a 
Thomas Kapielski által „önérvényesítésakrobatiká”- 
nak nevezett művészi programot, másrészt a 
Költözz falura! című „agitkájuk” -  véleményem 
szerint -  az elmúlt évek legérettebb pécsi videója.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a 
Sopianae Center című kiállítást az teszi pécsivé, 
hogy Pécsett készült műveket mutat be. A kurátor 
ennél többet nem állíthat, hiszen annak 
meghatározása, hogy ki számít pécsi művésznek és 
miért, nem az ő feladata. Ráadásul a dunaújvárosi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy minden, e 
meghatározásra irányuló kísérlet parttalan vitához 
és ellenségeskedéshez vezet.

Többen feltették azt a kérdést is, hogy miért 
éppen ez a 13 művész szerepel a tárlaton. A 
válaszadáshoz egy pillanatra vissza kell kanyarod
nunk a Modern Művészetért Közalapítvány 
gyűjteményéhez: az, hogy ennek anyaga a ’90-es 
évekre épül, főként azon művészek munkáit tartal
mazza, akik ekkor kezdték a pályájukat, nem 
pusztán és nem elsősorban abból adódik, hogy 
a Kortárs Művészeti Intézet is ebben az évtizedben 
kezdte meg a működését. Ez inkább egy generációs 
problematikát takar: a gyűjteményt bővítő 
művészeti vezető a saját generációját érti a 
leginkább, hiszen munkájuk azonos tapasztalatokra 
és tudásra épül, problémafelvetésük és megoldási 
kísérleteik ugyanabból a pontból indulnak ki. Ezért 
fordul a művészeti vezető nagyobb érdeklődéssel 
és empátiával a vele azonos generációba tartozó 
művészek felé, és ezért kér tanácsot, segítséget a 
művész a hozzá hasonló korú művészettörténésztől. 
Ugyanez mondható el a kiállítás kurátorainak és 
a kiállító művészeknek a kapcsolatáról is. Másrészt 
a Sopianae Centeren bemutatkozó generáció az, aki 
számára ez a kiállítás igazi lehetőségeket tartogat, 
és az, amely ezekkel a lehetőségekkel alighanem a 
legjobban fog élni a későbbiekben. A harmadik ok 
az eddigieknél sokkal prózaibb: kiállítás-rendezési 
szempontok is közrejátszottak abban, hogy éppen 
ez a 13 művész kapott felkérést, ugyanis ezen 
alkotók műveiből lehetett egy olyan kiállítást ren
dezni, amely karizmatikus képet mutat. Több olyan 
művész volt -  így például Orosz Klára - ,  akinek a 
részvételéről hosszú tépelődés után le kellett mon
danunk, hogy az anyag egysége megmaradhasson.

Orosz Klára együttes szerepeltetése az általunk 
kiválasztott 13 művésszel Pécsett aligha vetne fel
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kiállítás-rendezési problémákat, hiszen alkotómun
kájuk kapcsolódási pontjai abban a környezetben, 
ahol dolgoznak akkor is érzékelhetők, ha vizuálisan 
nem mutatkoznak meg. A kívülálló számára azon
ban nehezen hozzáférhető mindez, így idegen 
terepen már nehézségekbe ütközik a közös bemu
tatás. Tehát egészen más szempontrendszer szerint 
kell összeállítani egy pécsi kiállítás anyagát Pécsett 
és Pécs határain túl.
Persze ezek után könnyen érhet bennünket az 
a vád, hogy az általunk ilyen módon megrajzolt 
„karizmatikus kép” egyoldalú, sőt megtévesztő. 
Csakhogy nem volt, nem is lehetett célunk egy 
reprezentatív kiállítás létrehozása. Pécs kortárs 
képzőművészeti élete túlságosan sokszínű ahhoz, 
hogy minden árnyalata belefoglalható legyen 
egyetlen tárlatba. A Sopianae Center megren
dezésével mindössze azt akartuk elérni -  és ez sike
rült - ,  hogy a budapesti szcéna bepillantást nyerjen 
egy olyan művészeti színtér életébe, amelytől eddig 
jórészt távol tartotta magát.

Azzal is tisztában voltunk, hogy a kiállítás és 
annak koncepciója Pécsett nem arat majd osztatlan 
sikert. Kívülállóként soha nem rendezhetünk olyan 
kiállítást, amely Pécsről nézve is optimális, hiszen 
nem a helyi erővonalak és érdekek mentén alakítjuk 
ki a tárlatot. Még ha a névsor „hibátlan” lenne, a 
prezentálás módja akkor is eltérne attól, ahogy egy 
pécsi kurátor mutatná be ugyanezt az anyagot. Ám 
a kívülálló néző számára egy, a belső viszonyokon 
alapuló rendezési elv aligha lett volna értelmezhető. 
Márpedig a kiállítást a kívülállóknak szántuk.

Fehérvári Tamás

Kempinski Galéria, Budapest 
2003. szeptember 15-ig 
Kemenesi Zsuzsanna kiállítása

Otthon, idegenben

Anélkül, hogy korunk szociologizáló divatjának 
hódolnék, előbb mégis a Hotel Kempinski művészeti 
bemutatókra elkülönített halijáról és folyosójáról 
emlékeznék meg, ami a nyár folyamán Kemenesi 
Zsuzsanna kiállításának adott helyet. És már az 
elején szeretném nyomatékosítani, hogy nagyon sok 
hátrányt kell ledolgozni annak a művésznek, aki 
meghívót kap ide.

Ha Kemenesi Zsuzsanna annak a territóriumnak, 
amelynek megbízásából fotóz (és figyel -  a kiállítás 
fülszövege szerint), az Infranézia nevet adta, akkor 
engem, a hivatásos nézőt vagy alternatív turistát, 
önkéntelenül is ennek a birodalomnak a megisme
rése izgatja. A kíváncsiság indokolt, és kielégítése 
annál is inkább sürgető, mert a Kempinski hotel
galéria köznapi viszonyainktól elütő idegenségében 
meglehetősen magára hagyott lélek a látogató.
A hotel alsó hallja „cúgos” , akár a piacok és a 
pályaudvarok csarnokai, csak éppen a funkcióban 
nem találunk fogódzót. A beláthatatlan térben bo
lyongás közepette a képeket a falon megnyugtató 
jelenségként nyugtázom. Az alsó szint személytelen
sége után egyszer csak a kiállítótér bizalmaskodó 
intimitása vesz körül az emeleten. Kristályt utánzó 
csillár, ampír vonalú ülőkék, tükrök, puha szőnyeg, 
kovácsoltvas asztal, nehéz, tarka függönyök adják a 
szálloda tengelyéből kieső galéria eklektikus tárgyi 
miliőjét. Igazi alibi hely ez: művészet a WC-tőszom- 
szédságában. Az egyetlen, amit tehetek, hogy 
erősen koncentrálok, képzeletben kimaszkolom 
a képek körül a hely és az idő zavaróan valóságos 
elemeit, és igyekszem semmire nem odafigyelni, 
még akkor sem, amikor ideges mozdulat tépi fel 
mögöttem az ajtót. (A vendégvárás paradoxona.)
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Infranéziában felemelő érzés, hogy nem nagyon 
látni benne embereket. Nyilván vannak lakói (akik 
„ritmikusan jámak-kelnek az utcán”, „mindent 
tudnak” , „semmiben sem hisznek” vagy „mindent 
lehetségesnek tartanak”), csak attól, hogy nem 
kiemelten mutatja meg őket Kemenesi gépe, a per
cepcióban csak árnyként, távoli, elillanó alakként 
jelennek meg, esetleg felülnézetben. Például azon 
a római képen, ahol a híd alatt evezőpáros suhan 
a híd alá (Evezők, Róma, 1998.). Éppen abban a 
pillanatban látjuk őket, amikor a híd vetett árnyéka 
szabályosan felezi el a hajót és evezőseit; egyikük 
árnyékban, másikuk fényben. Mintha összetartozá
sukhoz pillanat-parányi kétely férkőzött volna.
A zavarnak abból az ösztönös fajtájából való, ami 
szinte észrevehetetlenül, vegetatív módon jelentke
zik, hogy a következő pillanatban nyoma se marad
jon -  az ég tiszta, a sodrás feltartóztathatatlan, s az 
evezősök maradnak, mint továbbra is; 
szétválaszthatatlan sziámi ikrek.

Van egy bizonyos távolság ezeken a fotókon, 
amelyeknél közelebb Kemenesi nem megy a tár
gyához. Sokszor kerüli az élességet is. Infranézia 
lakóinak tevékenysége nem a direkt cselekvésekben 
érhető tetten, csak áttételesen, egy-egy bemozdulás- 
ban vagy mintha finom párán, ködön át látnánk 
őket. Van valami nőies, játékos puhaság ezekben 
a képekben; a férfias jellegű fekete-fehér kontrasz
tok feminin módon, fényérzékeny árnyalatokkal és 
szertefoszló testkontúrokkal vannak ellenpontozva. 
Kemenesi megmutatja birodalmát ugyan, de nem túl 
közelről. Intim részletekkel nem erőszakolja meg a 
látványt. Sem azonosulást, se túlzott koncentrációt, 
se bonyolult helyzetet nem tár elénk -  bár a 
rejtvény és néhány kódolt olvasat nem idegen 
ezektől a fotóktól.

Ha Kemenesi Zsuzsannának nem számítana 
hogy hol készültek a képek, bizonyára a helymeg
határozás sem került volna a cím mellé. Láthatóan,

nem a tematikus eltökéltség vezérli kameráját. 
Lehetünk hát Rómában, Prágában vagy 
Indonéziában, a helyi jelleg kiszorul, s bennmarad 
a saját genetikával kódolt és definiált hely (locus). 
Mégis valóságos helyek, kézzelfogható dolgok lep
lében jelenik meg a fikció, így a helyről adott infor
mációk is fiktívek. Elhisszük, hogy a Párizs című kép 
Párizsban készült, noha semmi nincs rajta, ami 
azonos tehetne a városról szerzett valós vagy fiktív 
tapasztalatainkkal. Az art decós (?) lépcsőházban 
elsuhanó női alak, film noire-os sejtelmességében 
valamiféle szürrealista képi stratégia munkál. A múlt

idézőjeles beékelése a fénykép valóságos, megélt 
és elképzelt világába.

És itt van Matahari -  leginkább ahhoz a nosztal
gikus birodalomhoz van köze, amelyet a festészet
ben Gulácsy teremtett meg hajlott hátú vénkisasszo
nyaival Nakonxipánban. Kemenesi állítja, hogy a 
párán át látott furcsa árny Matahari -  és végül is 
a fényképnek nem feltétlenül célja, hogy az eredeti 
élményhez (mondjuk a Greta Garbó által megtes
tesített szépségfogalomhoz) vezesse vissza nézőjét. 
Gera Mihály, a Magánbeszéd című album elősza
vában egészen pontosan jellemezte Kemenesi 
működését, „avatott szemmel kiemel, megmutat, 
s ezzel új értelmet ad a látványnak” . De mindazon 
fotográfusok működésére igaz a megállapítás, akik 
a „kiemelő” típusba tartoznak. Kemenesi magánvilá
ga, Infranézia, végtelen lehetőségekkel játszó 
adottság. S mivel adottságként létezik, nem kell 
beolvadni, azonosulni vele, csak élesre állított 
érzékkel, tiszta logikával figyelni. Legalábbis 
Kemenesi fotói nem mellesleg erről a szándékolat- 
lan törekvésről is beszélnek. Mint egyik kedven
cemen, az Ornithologo-n (bár magyarul azt hiszem, 
inkább ornitológus). Hőse a sztoikus nyugalommal, 
buddha-tartásban ülő alak és a vele szemben függő 
kalitka árnyéka. Parányi egzotizmussal, az indonéz 
ámyjátékok felvillantásával jelenik meg a madarak 
nyelvén értő tudós, hogy kettejük viszonyában a 
keleti történetek megsejtett bölcsességeire nyíljon 
kilátásunk. És így tovább.

Visszatérve a Kempinski galériára. A végére las
san világos lesz, hogy a hely bőszítő historizmusa 
katalizátorként működik. Nem könnyű ezt észreven
ni, mert a rossz közérzet zálogáért minden pillanat
ban szavatol, de ami rossz, még rosszabbként, a jó 
pedig mindentől függetlenül jó (művészetként) 
mutatkozik meg.

Aknai Katalin

Könyv
Sonkoly Károly:
A  klasszicista Pécs építőmestere 
Piatsek József
Alexandra Kiadó, Pécs, 2003.

Egy régtől és sokak által kívánt, sokféleképpen 
elképzelt, de mindeddig meg nem valósított könyv- 
sorozat első kötetét, a Pécsi regélő néven útjára 
indított „folyam” figyelmet érdemlő darabját tartja a 
kezében az olvasó, amikor Sonkoly Károly könyvét 
leveszi a polcról. A szerző a helyi és regionális 
műemléki kutatás, építészettörténet méltán elismert, 
megbecsült alakja, aki az utóbbi évtizedben 
sajnálatosan egyedül maradva igyekszik szakadatlan 
szorgalommal feltérképezni építészettörténetünk 
érdemes fehér foltjait. Példásan alapos, méltó 
tudománytörténeti és forráskutatáson alapuló 
munkájának eredményeit a szaksajtóban nyomon 
követhettük. Ugyanakkor támadhatott némi jogos 
hiányérzet is bennünk, hiszen azok az eredmények, 
amelyeket elért, valójában tökéletesen hoz
záférhetetlenek az amúgy csak éppen a szépre, jóra, 
a múlt értékes monumentumaira érzékeny átlagem
ber számára.
Sonkoly munkájának nyomán kirajzolódik szemünk 
előtt Pécs város kulturális kínálatának egy újabb 
szála. Piatsek Józsefről (1781-1854) írt monográfiáján 
keresztül hihetővé válik, hogy egy építész 
munkássága, amely korának leginkább aktuális 
hazai és nemzetközi tendenciáival szoros kapcsolat
ban van, vonzó, tiszta építészeti műveket hozott 
létre és ezek mindegyike alkalmas arra, hogy egy

nemzet, egy város valamikori eszményeinek, 
képességeinek tükrévé legyen. Ha tetszik, a Piatsek 
könyv kalauzul is szolgálhat mindazoknak, akik 
Pécs városát úgy kívánják megismerni, bejárni, hogy 
ezenközben építészettörténeti múltjának legszebb 
darabjait is látni akarják. És jeleztem is ezúttal, hogy 
a munka legfőbb erénye miben fejeződik ki 
leginkább. Abban, hogy több funkcióra szegődött 
eligazítás, amely a történelemben, az építés és poli
tikai élet adott viszonyaiban, a művészet „éppen 
akkori” állapotaiban tájékoztat. Erőssége a topográ
fiai tudatosság, a térben látás, amit megérezve az 
olvasó is a három kiterjedésű történeti város szint
jein kezdi maga elé képzelni, a város szövetében 
elhelyezve Piatsek József építészeti műveit. Fontos 
feladatot tölt be a könyv, amikor közvetetten arra 
vállalkozik, hogy Pécs városépítészetének a 
kultúrtörténetben oly szívósan megtapadt beideg
ződéseit -  hogy ti. a város építészeti alaptónusa 
barokk volna -  fellazítsa. Arról van egyszerűen szó, 
hogy a XIX. század elején, egy speciálisan kissé 
megkésett történelmi átalakulás középvárosi 
közegében a régi és új egymásra hatását és 
együttműködését a barokk és klasszicista kifejezés
forma példásan közvetíti. Piatsek épületeinek itt, 
a könyvben közvetített száma és minősége valódi 
meglepetésként hat és kényszeresen követeli az 
„átírás” műveletének elvégzését. A könyv nyelvezete 
és a tartalom, amit közvetít, a közreadott dokumen
tumok, tervrajzok, fényképek, korabeli ábrázolások 
szöveget tagoló adatai, a függelék szómagyarázatai 
és a mértéktartóan eligazító bibliográfia is 
megerősítenek abban a feltételezésünkben, hogy itt 
egy magas színvonalú ismeretterjesztő művel állunk 
szemben, amelynek, ha apparátusa nem is, de

szerkezete, a gondolatok, meglátások és 
feltételezések a legmagasabb rendű tudományos 
kutatásnak is gondolatébresztő impulzusokat adhat
nak. Hiányérzetünk kevés van. A kiadó láthatóan 
igyekezett méltó formát biztosítani az érdemes 
témának, keménytáblás, színes illusztrációkkal 
gazdag munka jelent meg. A szövegtükröknek a 
könyv formátumához viszonyított finom aránytalan
sága, a betűtípusok és azok arányai címnél, alcím
nél, szövegnél, a képek léptékének olykor szeren
csétlen keverése olyan diszharmóniát eredményez
nek, amelyek egy ilyen jelentőségű könyvnél ugyan 
elnézhetők, de nem helyeselhetők.

AT.

Sonkoly Károly

A KLASSZICISTA PÉCS ÉPÍTŐMESTERE

P i a t s e k  J ó z s e f  ( 1 7 8 1 - 1 8 5 4 )

pécsi regélő
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Önarckép, 1896-1092 (Részlet)

V  F 0 R D U L Ó

A K N A I  T A M Á S

A teljes igazság
250 éve született Csontváry Kosztka Tivadar

Iglón, a Templom téren, a Jó Pásztorhoz címzett 
patikában történt a késői feljegyzésekben többször 
is emlegetett „megszólíttatás”, ahol „1880. október 
14. dü. 2 -3  óra között irónnal recipe papírra” felvá
zolt egy fával megrakott tinós szekeret. A „késői” 
feljegyzések jócskán misztifikálják a harminc évvel 
korábbi eseményt, és nem úgy, ahogy ezt az 1880. 
novemberétől Kelety Gusztávnak írt leveleiből is 
láthatjuk. A torzítás magyarázata lehetett az 
emlékezés természete és a mindenképpen felerősö
dött pszichózis, ami ellenállhatatlanul sodorta a 
„megváltó művész” Teremtővel feltétlenül kapcsolat
ban lévő szerepének megnyilvánításához. A Kelety 
Gusztávhoz írt levelekből még nem a világ terem
tőjével egyezkedő alkotó képe rajzolódik ki, hanem 
szinte a megszeppent vidéki amatőré, aki újabb 
életprogram lehetőségével találkozik és dönteni 
készül a sorsáról. 1881-ben, az olaszországi nagy 
utazás után Eszékre hívták gyógytárkezelőnek. 1882- 
ben látta Munkácsy Pilátusát és Párizsba kívánko
zott, de nem találkozott Munkácsyval. Viszont olvas
ta az Egyetértésben, hogy minden okleveles gyógy
szerésznek joga van saját patikát nyitnia és így -  
függetlenül attól, hogy korábban a művészpálya felé 
milyen lépéseket tett -  1884-ben Gácson nyitott 
gyógyszertárat, ahol kereken tíz évig dolgozott, míg 
azután a független művészpálya fenntartásának 
fedezeteként 1894-ben bérbe nem adta azt. Egy 
élénk, felelősségérzetről tanúskodó, széles körben 
cselekvőképes magyar értelmiségi pályaképe tárul 
fel előttünk, ha e tíz esztendő dokumentumaira te
kintünk. És nem szabad elhamarkodottsággal vádol
nunk, amikor a művészi pálya megközelítésének 
ütemeit áttekintjük.

„A sorssal nem lehet tréfálni. Ezt mondom én, aki 
1853. július 5-én Magyarországon Sáros megyében 
Kisszeben szabad királyi városban születtem és 
posztupici dr. Kosztka László orvos gyógyszerész és 
darrézi Hajcelmayer Franciska fia lettem. Tágra nyílt 
szemmel jöttem a világra, figyelő és emlékező tehet
séggel lettem megáldva” -  írta 1913 körül 
Csontváry. Százötven éve született ez a különös 
ember, aki a huszadik századi magyar művészet- 
történet egyik megkerülhetetlen -  mindmáig új, 
mély és izgatóan lényegi összefüggéseket felvető 
-  alakjává lett.

Festői életműve szempontjából látszólag nincs 
is jelentősége annak az első négy évtizednek, 
amelynek során Kosztka Mihály Tivadar a polgári 
életforma szabályos keretei között a természet- 
tudományoknak szentelve figyelmét, elsősorban 
gyógyszerészként tevékenykedett. Színezte ezt a 
tetemes időt a színes fantázia és érdeklődés 
akcionizmusa, a társadalmi hasznosság érdekében 
megvalósított cselekedetek sokasága, amelyek a 
gyógyszertantól, vidéki patikusságtól is távolabb 
voltak és színezte a bensejében 27 éves korától 
folyamatosan munkálkodó vágy is, ami a művésszé 
válásra irányult. Amelyre vonatkozóan húsz évre 
előretekintő „stratégiai karriertervet” is készített.

Pécsett, miután szobrát is megkoszorúztuk, 
kötelességünk Csontváry Kosztka Mihály 
születésének jeles évfordulójáról megemlékezni. 
Talán az is, hogy kapcsolatot találjunk a 
tevékenységét irányító tudományos és morális meg
fontolásokhoz abban a hitben, hogy ez a kapcsolat 
mély, valóságos és megalapozott. A kapcsolat 
lehetőségét fel kell vetni, mert a művekben találha
tó lépték és mérték tévedések, arányvesztések, a 
jellegzetesen naiv és a hályogkovács bizonyosságá
val vállalkozó, képzetlen, olykor megalomániás festő 
témaválasztásai -  szinte minden mozdulata -  egy
szerre vetik fel a tökéletességnek és a rettenetes 
bukásnak az esélyeit. Csontváry a természetvizsgáló 
módszerességének, a gyógyszereket milligrammok
ban keverő és elkülönítő gondosságának, továbbá a 
gyógyszerészmérleg folytonos jelenlétének tényleges 
és metaforikus felidézésével is szolgál műveiben. 
Munkáit a modem művészeti tudat kanonizálta, 
helye a művészettörténeti panteonban kétségbevon
hatatlan, ezért önkéntelen elfogadással, szinte 
„kezeletlenül” hagyjuk ma már mutatkozni ott, ahol 
a megfellebbezhetetlen értékeket tartjuk számon.

Csontváry született teoretikus, de későn érő 
művész, akinek gesztusaiban nem a fiatal korban 
elsajátított formai és eljárási szabályok hatnak. 
Mondhatnánk azt is, nem érvényesül esetében a 
művészképzés során begyakorolttá váló tradíció. 
Kezdetben csak kitömött madarak mögé fest alig

2003. július  5 én a város és művelődés,
kulturális intézményei valamint az egyetem Művészeti Kara
megkoszorúzták Kerényi lenő Csontváry-szobrát

mozgalmas tájakat, és apja lepkegyűjteménye, vagy 
az almát hámozó Prazsenkáné jelentik a témákat.
De már kolorista. Persze nem tud festeni. Nem tud 
követni fotografikusan semmilyen formát, adott 
arányokat nem tud a „külsőknek” megfelelően 
szabályosan újrarendezni, anatómiai ismereteit nem 
tudja képpé változtatni. Arcai, alakjai, arányérzéke 
vele születtek és ezeket bizony nem stilizálta a 
széptani hagyomány. Első munkája és az utolsó 
között a formaadás minőségét tekintve nincsen 
különbség, miközben kétségbevonhatatlan evolúció 
játszódik le vásznain az idő haladtában az egyre 
tisztább, éteribb dekorativitás, jelképszerűség felé. 
Sok mindent nem tud, sok mindent nem tanult 
meg. Egy valamire azonban képes volt már az első 
alkotó pillanatban. Színekkel foltokat festeni, a 
foltokat újabb színekkel gyötörni, fáradhatatlanul 
pepecselni a gyűszűnyi felületeken, hagyni a 
színeket működni, hogy alakítsák azok ki a formát. 
Kockázatos a manőver, de érdemes bíznia kolorista 
mivoltában és patikus tréningjeiben. A szín mindent 
feledtet, mindent kiegyensúlyoz. A kémiai analitikus 
érzékeny serpenyői serények. A fék nagy pátoszá
nak megérzése pillanatában kapcsolódik össze 
csodálatos poézis a koloritban és a természet
történelem anyagi valósága. A magányos cédrus, 
ez a misztikus önarckép rá a példa. Kevesekben van 
csupán késztetés megvizsgálni annak a különös 
„evolúciónak” a tartalmát, amelyben az említett tel
jes elfogadottság is gyökerezik. Fia a vizsgálatot 
viszont elkezdjük, akkor óhatatlanul számba kell 
vennünk minden körülményt, amely a Csontváry 
életmű „beérkezését” segítette, illetve hat évtizeden 
keresztül késleltette. így tehát azt a mozzanatot is, 
ami a természettudományokkal fenntartott kapcso
latával függ össze. Több változatban, számos variá
cióban megfogalmazott töredékes életrajzai kivétel 
nélkül nagy teret szentelnek a természetvizsgálat 
kérdésének. Színes történeti és anekdota-jelenetek 
vázolják fel annak a minden élő és élettelen 
szervezet, mikro és makro méretű képződmény iránt 
egyaránt érdeklődő személyiségnek a képét, aki 
előbb Kosztka, majd a szláv szótő lefordított ma
gyarítása után Csontosi, Csontossy, végül a roman
tikus Csontváry néven jegyezte írásait, festette 
képeit.

Csontváry feljegyzéseiből tudjuk, hogy a het
venes évek elején édesapja -  aki fia után, nem kis 
mértékben az ő segítségével hatvanéves korában 
kezdte el orvosegyetemi tanulmányait -  „ismét 
gyógyszertárat szerzett Tiszalökön”, ahol a még 
éppen csak a polgári iskolát elvégzett kereskedő
segéd fia, Tivadar őt egy vadásztársasággal meg is 
látogatta. Itt előadta, hogy ebben a gyógyszertárban 
gyakomokoskodni szeretne, és ez a terve apjának 
„ellenvetésével nem találkozott” . Nehezen vált meg 
Eperjestől, ahol ez idő tájt Wainek Antal üveg- 
gyáros-kereskedőnél dolgozott, de az 1912-13 körül 
keletkezett írásaiban visszatekintve ezekre az 
évekre, úgy találta, hogy az új gyógyszertári állás
ban már valamilyen sajátszerűen nagy dologra is
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felderítése
„képesítettnek éreztem magam” . Feljegyzéseiben 
ciklikusan visszatér a megjegyzés, hogy örült a ter
mészettudományos pályának. A teendőkkel haladék
talanul megismerkedett és megbarátkozott, szabad 
óráiban gyógynövényeket gyűjtött -  „nem kicsiben, 
hanem kocsi számra”. Megjegyzi, hogy az Alföldön 
a székfű, a fehér mályva, az ezerjófű, az ökörfark
kóró (továbbá a kőrisbogár) „rengeteg nagy meny- 
nyiségben” található. A gyógynövénygyűjtés a fel
jegyzések szerint a természet megismerésével 
együtt járó öröm mellett elsősorban gazdasági ter
mészetű tevékenység volt, aminek eredményével 
apjának a vagyonát („néhány száz koronával”) 
gyarapította. 1873-ban ellátogatott a bécsi 
Világkiállításra. A budapesti egyetemen 1875-ben 
gyógyszerész oklevelet szerzett, ami korábban ki is 
volt állítva a pécsi Csontváry Múzeumban.

A vidéki gyógyszerárulásról szóló írása is 
megér néhány elemző pillantást. Gácson él, való
ságismerete differenciált, helyzetértékelése pontos. 
Arról szól írásában, hogy a papok, szatócsok, kocs- 
márosok, regálébérlők, bábaasszonyok mellett 
milyen kevés lehetősége van a gyógyszerésznek 
eljárnia az egészség megóvása illetve gyógymódok 
ajánlása tárgyában. „A tudatlan közönséget a 
vidéken, szemben a korcsmárosokkal, szatócsok, 
vén kimustrált kuruzslókkal egy odatelepedett ide
gen gyógyszerésznek szóval tartani s felvilágosítani 
nem lehet.” Jelzi, célja a konkurenciaharcban győzni 
és nem szégyenkezni azért, hogy erre a pályára 
adta a fejét. A „furcsa természetű kartájakkal” 
szemben a gyógyszerész társadalmi státusának biz
tosítását kéri a kormányzattól. Felmérte a forgalmat, 
a gyógyszerészeti termékek beszerzésének forrásait 
és utalt arra, hogy megfelelő szervezettséggel a 
nem szakképzett gyógyító beavatkozások olcsóbbak 
lennének, mint a kuruzslás ellenőrizhetetlen, de 
véleménye szerint magas díja. A „Flofmann 
cseppek” reál áron biztosítása ellen például fel
szólaltak, és utaltak arra, hogy a szegény emberek, 
ha valami szokatlanul olcsó, nem fogják megvenni,

mert valami turpisságot orrontanak abban. „A nép, 
amely ehhez szokva nincs, nem fogja elfogadni, 
mint jó gyógyszertári szereket...” Flarcának kicsiny 
részleteit feljegyezve tárul fel előttünk, hogy „kiis
merte ellenfeleinek fegyvereit” és a „szerezzük be 
a legjobbat a legolcsóbban” jelmondattal kiállta a 
versenyt, amikor egy modern gyógyszertárat ren
dezett be. „Nem tágítottam, s a vidéknek közön
ségét úgy a cseppekkel, mint a sós és só nélküli 
borszesszel, úgy a nadályokkal, mint a gyógy- 
füvekkel megnyertem s a himlős betegeknél a cit
rommal való kuruzstásnak is véget vetettem, mert 
ezeket a gyógyszertárban a legjobb minőségben 
szerzi be a nagyközönség.” Figyelemreméltó és 
messze előre mutatóan izgalmas kijelentéssel zárta 
írását. „Különben Darwin elmélete elég világosan 
jelentkezik nálunk is, s így mindnyájunknak küz- 
denünk kell a létért.” Találékonyság, akaraterő, 
elmeél egyaránt jellemzik a sorok szerzőjét. Egyik 
sem alkalmatlan előfeltétel a művészet 
műveléséhez.

A Kiegyezés után talán joggal jegyezhette fel, 
hogy Magyarországon a szabad ipar és kereskede
lem kapui megnyílhattak, és beleszövi a textusaiba 
a művészet szót is, mondván, hogy „nincs ipar, 
kereskedelem művészet vagy tudomány”, ami ne 
függene a konkurenciától, illetve a piactól. A köz- 
egészségügy magas műveltségét és a modern 
orvoslás aktuális „fegyverzetét” állítja szembe a 
magyar vidék szemléleti adottságaival. „A küzdelem 
a közegészségügy területén csakis modem 
fegyverekkel, a versenyképességgel vívható ki” -  
említi, és figyelmeztet arra, hogy ha a reformok nem 
következnek be, akkor az ország nemzetgazdasági, 
hadászati erejének fogyatkozásával szükséges 
számolni, ráadásul a tespedtségnek nemzedékekre 
hatóan káros következményei lesznek. Igen izgatja 
Csontváryt a gyógyszerész megélhetésének a 
kérdése, szól írásaiban a testgyakorlás jelentősé
géről, mert abban látja megtestesülni a nemzetgaz
daság sikerét. Érzékenyen vetíti fel az államérdek és 
a közigazgatási, valamint adószabályzás ellent
mondását, aminek eredményeként értékeli, hogy 
a gyógyszertárak korántsem képesek megfelelni 
közegészségügyi feladataiknak. Figyelmeztet a 
patikák ellehetetlenülésére, és a nagy ellátó appará
tus előképét fogalmazta meg, mint olyant, amelynek

önarckép rigóval. 1913

megléte garanciát ad a kis vidéki gyógyszertárak 
rendeltetésszerű működésére.

A közigazgatás és közgazdaságtan iránti érdek
lődésének izgalmas tükre az „Iskola, mezőgazdaság, 
ipar” című cikke, ami a Losonc és Vidéke című 
újságban jelent meg 1885-86-ban. Látókörének 
tágassága, a mindent mindennel egybelátó szintézis 
igénye jellemzik ezt az írását is, éppen úgy, mint 
művészi működésének alapvetését.

A kérdés azonban tényleg az, hogy kimutatható- 
e a természettudományokkal, társadalompolitikával, 
közgazdaságtannal kapcsolatos „előélet” valamely 
módon a művészi-festői tevékenységben, és ha 
igen, akkor mivel bizonyítható?

A kutató bizonytalan talajra lép, amikor a ter
mészetvizsgálat megkívánta intellektuális és gyakor
lati készségekről közvetlenül, mint olyanokról kíván 
szólni, amelyek a művészmesterség művelésében is 
nélkülözhetetlenek. De amikor a Csontváry 
művekkel kerülünk szembe és az „első benyomá
sokra” hagyatkozva döntünk a minőségről, akkor 
olyan felismeréssel találkozunk, amelyeknek létre
jötte a természettudós megismerő tevékenységében 
és munkamódszerében gyökerezik. Csontváry tehet
sége jól magyarázható vele született színérzékével. 
De a módszer, ahogy érzékenységét mozgásba 
hozza, emlékeztet a patikus gondosságára. Arra, 
hogy ha kívülről nézve az egész világ zavaros és 
rendszertelen is, azért még léteznek bizonyos, „bel
sővé tett” és „szakmai” szabályok, amelyeknek 
betartása a káosz ellensúlyának biztosítását jelenti. 
A kiegyensúlyozottság, a dekorativitás ellenpont és 
ellensúly rendszere jellemezhető a gyógyszerész 
érzékeny mérlegének képletes jelenlétével. Ennek 
serpenyőjébe kerülnek a formák és árnyalatok, 
tónusok és ecsetnyomok, léptékek és mértékek, 
arányok és aránytalanságok, a szép és a rút szél
sőségei. Élnek benne a romantikus és tiszta érzéki
séggel felfedező költő tulajdonságai, de ugyanolyan 
rangú a természet, a valóság megismerésére vágyó 
modern ember kíváncsisága abban a folyamatban, 
amelyben a művek létrejönnek.

Ahogy írta: feladatának „a teljes igazság 
felderítését” tekintette. Spekulációi az anyagról, az 
élőlényekről, a kristályokról és az égitestekről le
jegyezve sem szólnak egyébről, mint a „titok meg
találásáról” , aminek részleteit nem akarta a sírba 
vinni magával. Tehát kifejtésére, megmutatására 
törekedett és erre korának társadalmi munkameg
osztásában a festészetet szerencsére alkalmasabb
nak vélte, mint bármi mást. ■
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Úti célunk: Pécs
Egy írásmű az InterCity vonatok fedélzeti lapjában

Ha belelapozunk az 
InterCity Magazin 2003. 
évi 2. számába, öröm
mel állapíthatjuk meg, 
hogy nemcsak Grazról, 
az idei év európai kultu
rális fővárosáról van 
benne terjedelmes írás, 
hanem Pécsről is. Az 
„Úti célunk: Pécs” című 
munkát színes képek 
illusztrálják. Elolvasása 
után örömünk valame
lyest csökken, mert alig 

akad olyan mondat, amely ne tartalmazna tévedése
ket. A cikkíró, H. J. felületes munkát végzett, s még 
az a gyanú is motoszkál a tudatunkban, hogy nem 
kizárólag a gyér tudása lehet a tévesztések oka. 
Talán soha nem járt még városunkban, hasonlóan 
ahhoz a fővárosi szerzőhöz, aki a pécsi világöröksé- 
gi kiadványok első változatát írva azt állította, hogy 
Pécs Duna-parti város.

„Igen, a rómaiak tudtak valamit, hiszen ki
használtak minden adottságot a városépítéshez, 
amit a Mecsek kincsei tartogattak számukra. Az 
építkezéshez szükséges kőtörmeléket, a felszínre 
törő karsztvizek tisztaságát és energiáját” -  kez
dődik a dolgozat. A rómaiak valóban tudhattak va
lamit, amit mi nem tudunk, például kőtörmelékből 
karsztvíz segítségével remek épületeket emeltek. 
Nekünk mindez sajnos cement és homok hozzáadá
sa nélkül nem megy, a kőtörmeléket másképpen se
hogy sem tudjuk megfegyelmezni. „A Szent István 
alapította (1009) városban egymást követve tele
pedtek le a jelentős szerzetesrendek, ferencesek, 
domonkosok, bencések.” Ha eltekintünk is attól, 
hogy a nagyjából folyamatosan jelen lévő emberi 
települések sora az i. e. V. évezredig, az újkőkorig 
nyúlik vissza, azt már nem hagyhatjuk figyelmen kí
vül, hogy Pécs városának őse az i. sz. II. század ele
jén alapított római Sopianae volt. A szerző emlékei
ben élő 1009-es szám nem a város alapításáról híre
sedéit el. Az István ellen lázadó Ajtony leverése 
után, 1009-ben indult meg az ország püspökségei
nek átszervezése, és ezek egyike volt a pécsi is. Az 
alapító oklevélben meghatározták a püspökség köz
pontját, amely esetünkben Quinque Ecdesiae lett.
Az oklevél írója a régi frank név mintájára alkotta 
meg a középkori Pécs latin nevét, melynek jelenté
se: „Öt templom” . „A török uralom után a szőlő- 
és bortermelés volt a legjelentősebb gazdasági 
tényező. Innen indult a -  később nemzetközi 
hírnévre méltán szert tevő -  Littke pezsgőgyár, 
Zsolnay-gyár.” Nem világos, hogy az „innen” mire 
vonatkozik. A török utáni bortermelésből bontako- 
zott-e ki a két gyár, vagy csak úgy valamikor, Pécs
ről indultak el a nagyvilágba, kéz a kézben.

„Pécsett gyártották a Kossuth téri Zsinagógá
ban ma is működő Angster orgonagyár világhírű 
remekművét. ” Kicsit zavaros a mondat, úgy tűnik, 
mintha az Angster orgonagyár a zsinagógában mű
ködne még manapság is. Ám lehet, hogy a fogalma
zás pontos, a szerző valóban azt gondolja: ott üze
mel, leszámítva persze a szombatokat. Az tény, 
hogy a pécsi zsinagógában 1869-ben avatták fel 
Angster József első orgonáját. Voltaképpen ez ala
pozta meg annak a gyárnak a hírnevét, amelyet 
1949-ben államosítottak, majd szétvertek. Az azóta 
megfáradt orgonát 2002 novemberében újra felavat
ták, miután a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. 
restaurálta. Vagyis az orgona ma is működik, az or
gonagyárat azonban egy arra alkalmas időpontban
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kitessékelték az imaházból. „A Széchenyi téren áll 
a török hódoltság egyik legjelentősebb magyar- 
országi emléke, Gázi Kászim pasa dzsámija. Ezen 
a téren megtalálhatjuk a hírből márismert Elefán- 
tos házat, mely manapság a kultúra és vendéglá
tás fellegvára. ” Éjt nappallá téve kell keresgélnie 
annak, aki a Széchenyi téren meg szeretné találni 
az Elefántos házat. A vendéglátás fellegváraként 
eleddig nem tűnt fel ez az épület, de a kultúra fel
legváraként sem, bár nem tudhatjuk, hogy a cikkíró 
valójában mit ért a „kultúra” fogalma alatt. Ha a ka
szinót, akkor igaza lehet. „Pécs legrégebbi lakó
épületében, a Káptalan u. 2. szám alatt ma is álló 
gyönyörű lakóépületben kapott méltó helyet a 
Zsolnay Kerámia Gyűjtemény. Az épület földszint
jén a külföldieket, magyarokat egyaránt vonzó 
Amerigo Tót szobrait, valamint Victor Vasarely 
világhírű festményeit lehet látni.” Ennek a mon
datnak az utolsó állítását nem szabad azonnal el
utasítani pusztán azért, mert a kedves olvasó nem 
látott még Vasarely-festményeket a Zsolnay múze
um földszintjén. Sok mindent láthat az, akinek erős 
a képzelete. A fenntartó megyei önkormányzat nem 
tiltja, mint ahogyan a házirend sem a képzetet sza
bad szárnyalását a múzeum földszintjén, az intéz
mény vezetése e tekintetben nagyon liberális.

Nincs különösebb súlya annak, amikor H. J. azt 
állítja az ókeresztény emlékekkel kapcsolatban, 
hogy „Az első sírkamrát 1780-ban fedezték fel...”, 
mert csak két évet téved, de jóval jelentősebb mel
léfogások találhatók a Bazilika témakörében: „A re
neszánsz egyik legszebb pécsi emléke Szathmári 
püspöknek a Corpus Christi-kápolnában elhelye
zett szarkofágja. ” Szatmáry (nem Szathmári!)
György püspök 1505 és 1521 között készíttetett egy 
vörös márvány pastoforiumot palotájának kápolná
jába, ez tekinthető meg a Bazilikában. A pastofori- 
um szentségtartó, és csak látásból ismeri a szarko
fágot, amely díszesen faragott kő- vagy márvány
koporsó.

Mielőtt rátérnénk a fotográfiákra, pár szót meg
érdemel az angol fordítás is, merthogy az InterCity 
Magazin kétnyelvű. Felkészültség híján nem mer
nénk az angol szöveg mélységeibe behatolni, de 
néhány apróság azért ide kívánkozik. A magyar ne
vek egy része fordításban, más része ékezettel vagy 
a nélkül jelenik meg, nincs tehát semmiféle rend
szer, így aztán szépen megfér egymás mellett King 
Saint Stephen, Csontvary, Karoly Lotz, Bertalan 
Székely, Gulácsy, Széchenyi és Rippl-Rónai. A 
Bauhaus Bauchaus, a Janus Pannonius utca János 
Panonius (sic!) utca, a Janus Pannonius Múzeum 
János Pannonius Museum, miután a „Janus” angol 
megfelelője nyilvánvalóan nem lehet más, mint 
a „János”. Szegény Szatmáry püspöknek pedig az 
angol szövegben már nem szarkofágja, hanem sír
boltja van: „... the Crypt ofBishop Szathmari in 
the Corpus Christichapel.”

Érdemes végül megemlíteni a fotókat, amelyek 
következetesen képaláírás nélkül jelentek meg, így, 
akiknek szólnak, az idelátogató idegeneknek fogal
muk sincs arról, mit látnak. Például nem tudhatnak 
meg semmit az egyik felvételen szereplő kálvária 
stációiról, azt viszont jól látják, hogy mindegyik stá
ció kankalinsárga, miközben mi pécsiek tudjuk: va
lójában hófehérek. Ez a kép az egész anyag legtalá
nyosabb része. Azonnal érzékelhető, hogy nem az 
idő múlása következtében elszíneződő kópiáról van 
szó. A fotóművész valamilyen eszközzel bemasza- 
tolhatta, nagy valószínűséggel közönséges filctollal, 
mert foltos, és itt-ott kivillan az eredeti fehér.
A három alkotó -  az író, a fordító és a képkészítő -  
tehát harmonizál egymással, nem az eszme, hanem 
a rossz minőség forrasztja őket megbonthatatlan 
egységbe. Csak remélni lehet, hogy minél ritkábban 
találkozunk velük a lapok hasábjain és a János 
Panonius utca környékén.

Cseri László

L

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

/iz/ODERISUIRT
/TALÉR1A
7626 Pécs, Király u. 85.

Telefon: (72) 324-051 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, 

szombaton 10-12.30 óráig.
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Kathrin Kiss
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M ó d iS tu dió  B a ra n ya  m egyei képviselete
Oszoli és Boda Építésziroda 7625 Pécs, Nyíl utca 14. T.: 72/315-722
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Vedd kézbe az életed!
Az életvezetés gyakorlati kézikönyve

Kathrin Kiss:
Vedd kézbe az életed!
Rohanó világunkban szinte alig 
fordítunk gondot lelki egészségünkre. 
A könyv nem a szenzációhajhász 
kiadványok sorát kívánja gyarapítani: 
pszichológus szerzője olyan egyszerű, 

könnyen elvégezhető gyakorlatokat ajánl, melyek segít
ségével érezhetően javul közérzetünk, helyreáll a lelki 
egyensúlyunk.

A kötet 20% kedvezménnyel, 960 forintért 
(plusz postaköltség) megrendelhető az alábbi címen: 
Opus Kiadó 7624 Pécs, Ifjúság útja 11. 
opus@dravanet.hu
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Márkus Del Monego:
A bor lelke
A német világbajnok sommelier anekdota
gyűjteménye a borral, a bor születésével 
kapcsolatos történelmi, kultúrtörténeti 
és egyéb anekdotákat, történeteket 

tartalmaz, melyek kifogyhatatlan muníciót szolgáltatnak 
ahhoz, hogy elszórakoztassunk egy jó asztaltársaságot.

A kötet 20% kedvezménnyel, 1920 forintért 
(plusz postaköltség) megrendelhető az alábbi címen: 
Opus Kiadó 7624 Pécs, Ifjúság útja 11. 
opus@dravanet.hu
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