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E L S Ő  O L D A L

Lívia szép
„Lívia szép”. Egyetlen kis helyesírási hibával ez lát
ható és olvasható a horhosból kikanyargó út mellett 
a nagyfeszültségű elektromos vezeték betonkockák
ból összerakott talapzatán. Az ezüst spray-vel írt két 
szó teljes kiterjedésében leginkább akkor 
mutatkozik, amikor Zókból vagy Aranyosgadányból 
utazunk a pellérdi szőlőhegy felé. A „Lívia szép” 
felirat a graffiti jól ismert előadásmódját követi, 
közvetlen szomszédságában a támfal másik oldalán 
van is ilyen (Fradi a király+kehely). Különbség közöt
tük mindössze annyi, hogy a mindenütt látható 
falrajzokkal szemben ezen a stilizálásnak semmiféle 
nyomát nem látjuk, továbbá semmiféle jelentéstani 
talánnyal nem kell esetében megütköznünk. Felirat, 
éppoly világos, érthető, mint az egykori Káptalan 
utca 5. számú ház oldalán (ma Baranya megyei 
Múzeumigazgatóság) évekig olvasható volt:
„Veled vagyunk Vietnam”. Nem rózsaszínű, brillant 
színekkel aláfestett szignó, térhatásúvá operált 
plasztikus kalligráfia, kaballisztikus utalás, Tolkien-i 
tipológia, krákogást és hörgést jegyző betűkombiná
ció (Grrge, Pryxdraw, FSA stb.). Egy magyar nyelven 
írt főnév és egy jelzői állítmány. És máris többet 
beszéltünk erről a „Lívia szép” feliratról, mint a 
város magas művészi szándékkal elhelyezett köztéri 
vagy más díszítő- és emlékszobrairól. Valamelyest 
talán magyarázatra szorul a témaválasztás, hiszen 
egy kulturális-kritikai lap első oldalán olvashatunk 
most valamiről, aminek együgyű és a művesség 
jeleit kevéssé láttató mivolta akár észrevétlen is 
maradhatna. Miért időzünk tehát ennél a horhosnál, 
ennél a betonfalra jegyzett két szónál? Mert szokat
lan. Mert jelentése és előadásmódja eltér azoktól 
a formáktól és fogásoktól, amelyekkel kis- és 
nagyvárosi mozgásunk során folyamatosan érintke
zésben vagyunk. Számosán arra gondolnak most, 
hogy itt valami modernségről szóló kortesbeszéd 
fog elhangzani. Nem. Ennek az idézett megnyil
vánulásnak nincs ellenkulturális üzenete, a moder- 
nitás értelmét képező negáció itt nem nyakon 
csíphető és vadiúj alternatíva sem utasít hajlama
inkkal összeegyeztethetetlen tanulásra. Nem kell itt 
semminek utánanézni, a modern művészet 
értelmezése közben fellépő általános riadalom sem 
valószínűsíthető. De van benne valami vidékiesen 
komplikációmentes lelkesültség, ami váratlanul 
poétikai értékűvé válik. A lelkesültség, ha nem 
volna, valószínűleg nem is jelent volna meg fel
iratként a szürke betonkockákon. Némi erőszakkal -  
a graffiti készítői előszeretettel vesznek igénybe 
amúgy tisztának megtartandó felületeket -  közössé 
válik itt valami nagyon jelentéktelen észrevétel, ami 
eredetileg intim és személyes lehetett. Nem beava
tó, feltárulkozó azonban az üzenet. Ha tetszik, 
a világ végén van. És nem érzelemnyilvánításról van 
szó, nem táj-léptékűvé alakított vonzalom monu
mentális megjelenítése a két szó. Megállapítás 
csupán, amelynek alanya egy női névvel, esztétikai 
minősítése pedig egy igei szerepben fellépő mellék
névvel történik. A megállapítás azonban a különös 
térbeli helyzetben, eszközzel, színben meglepő.
Nem ilyeneket várunk. Egy jelentéktelen helyzetben 
zuhan ránk a jelentéktelen látvány és a látszólag 
jelentéktelen információ. A szöveggel, a spray-vel írt 
nagy betűkkel még elbánunk csak valahogy, de 
a közlés jelentése ezen a helyen, helyzetben tulaj
donképpen felszabadító erejűvé válik. Felette ott 
magasodik a magasfeszültségű távvezeték acél
traverze, hordozója a betonfal, amely a még télen 
is megejtő szépségű, lankás tájba mélyülő út egyik 
kanyarjában néz szembe velünk. „Ebben a tájban 
nincs hiba bájban...” -  írja le a költő, és éppen e

bukolikus környülállás ellenpontja mindaz, amit 
a technika jóvoltából magunk körül érezhetünk. 
Különös tárgyi-táji komplexitás, amelybe belehasít 
a közlés: „Lívia szép”.

Egy jelentős pécsi építész személyét felidézve 
került szóba, hogy mennyire sokat beszélünk, és 
hogy olykor mégis milyen keveset mondunk. Hogy 
mennyire hiányzik mindennapjainkból a lényeglátás 
képességét értelemszerűen követő szűkszavúság. 
Aztán néhány nappal ezelőtt, valamikori néptáncos 
munkatársammal, mint közös élményünket emleget
tük fel, hogy egészen sajátos az a természetes 
képekben gazdag észjárás, ami például a csángók 
beszédmódjában -  végtelenül egyszerű nyelvi jelek
ben -  fejeződik ki. A tanult és egyénileg elsajátított 
élettapasztalat -  amiben a nyelv használata is 
benne foglaltatik - ,  a képek és jelentések sűrítése 
azok között képzelhető el célszerűen, akik 
lényegében ugyanazon logikai sémák alapján cso
portosítják élményeiket és tapasztalataikat, valamint 
a tanult dolgokat. Az egyszerűség kevéssé gátja a 
megértésnek, mint a többféle értelmezést követelő 
összetettség, miközben ennek az egyszerűségnek 
éppen tömör, nemegyszer jelképes értelme éppúgy 
lehetőséget ad bizonyos részletkérdések felvetésére, 
mint a komplikált jelentésszerkezetek. A találó, nagy 
erejű szavak és szókapcsolatok kifundálói 
ismeretlenek, de leleményük -  ha valóban találó -  
villámgyorsan köznyelvivé válhat. Mindenki, mint a 
magáét, kezdi használni azokat. Megegyezés rejtőzik 
e gyakorlatban. Ez a nyelv célszerű használatának 
garanciája. A megegyezés ugyanakkor alkalmat ad 
ellenkezésre, újrateremtésre, tagadásra és tovább
építésre is -  a kultúra természete szerint. Ahol 
pedig a kultúra jelentés- és jeltartalmai elkülönül
nek, mint itt, most, ott a megegyezés sokkal 
nehezebben jön létre. A kultúra szövetében az 
egymáshoz kapcsolódni nehezen képes jelek sokje
lentésű szemrehányásként közvetítik az embernek 
megértésre és gondolatcserére szomjúságát, 
a valóság és az igazság megragadására irányuló 
indulatait. Minden érthetetlen mondat, hiányos

tényfeltáráson alapuló helyzetleírás, téves következ
tetés felszólítás a dolgok rendbetételére. Van feladat 
bőven, mert nem oszlik a homály. Ma az esztétikai 
minőség visszamenőleges érvényű vigaszként látszik 
szolgálni, a jelen elviselhetetlenségig összetett infor
mációs és tapasztalati terhet jelent, melynek súlya 
alatt az emberi agy már-már felmondja a szolgála
tot. A kultúrából szükségszerűen kimarad az 
esztétikai érték, mert az életből is kimarad az 
értékek talapzata, a rend, a tájékozódás szándéká
val felismerhető irány, a tiszta vágy, hogy „köszönt
hessük egymást a béke jelével”.

Egy-egy ilyen kifejezés, mint a „Lívia szép”, 
visszavezethet bennünket a józan egyszerűség üdítő 
alapvonalaihoz. Ezek mentén aztán eltűnődhetünk 
valódi szükséglet, igény, érték mibenléte felől és 
talán felismerhetővé válhat a kultúra lehetséges 
jövőbeli formáinak jellege. Amely -  ha élni akar -  
nem kevés befogadó, újraalkotó indítványt, szemé
lyes rácsodálkozásra készséget is meg fog követelni. 
Kicsiny méretű aktivitás ez, de a tűhegyen támolygó 
emberi mindenséget akár ez is befolyásolhatja. 
Érdemes tehát figyelni az apró, egyszerű jelekre és 
jelentésekre. Az igazság és a valóság feltárulkozása 
a legváratlanabb pillanatokban és formákban is 
bekövetkezhet. És ez a feltárulkozás rendre be is 
következik, mert a komplex rendszerek felfoghatat- 
lansága csak sérülékenységüknél nagyobb. Irdatlan 
tömegek bizonytalanságát döntheti el egy valamer- 
ről érkező gyengéd fuvallat. Egy szó, egy gesztus. 
Valami. Kezdetben alig észrevehetően, de megmoz
dulnak a falak, roppant súlyok, összetett minták, 
egymáshoz préselődő másságok indulnak egy irány
ba. És az már felismerhető. Az irány meghatároz
ható. Kár, hogy hasonlít az összeomláshoz.
De utána kezdődhet az építkezés.



Valahol lakni szükséges. Valahol lakni alkotmányos jog. Egy társadalom anyagi erőit, értéktudatát, egy politikai redszer humanizmusát 
alapvetően meghatározza, hogy miként teremt fizikai keretet az egyének és különböző méretű, funkciójú csoportok életének. Miképpen 
biztosít a korszak civilizációs szintjén életfeltételeket azoknak, akik saját erőből ezt nem tudják megtenni, illetve lehetőségük csak a 
feltételek folyamatos, redszeres, piaci alapú megváltására van. írásaink az állami támogatással rászorultsági alapon igénybe vehető 
lakásépítési programok konkrét helyi és általános problémáiról szólnak egy pécsi pályázat okán.

C S E R I  L Á S Z L Ó

Bérlakások: Európa messze van
A hazai bérlakásállomány aránya mindössze nyolc- 
százalékos, ami töredéke a 30-35 százalékos euró
pai átlagnak. Ezen azért kellene mielőbb változtatni, 
mert a növekedésre komoly társadalmi igény 
mutatkozik. Pécsett, bár országos viszonylatban 
magas a szociális bérlakásépítési kedv, a lakásra 
áhítozókat nehezen lehet kielégíteni, hiszen a listán 
3400" a várakozók száma.

OLÉH-OLÉH, avagy a bérlakásszektor 
megerősítése

Az elmúlt év szeptember elsejével létrejött 
Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal (OLÉH) több 
mint negyven feladatot kapott a létrehozásáról 
szóló kormányrendeletben. Feladatai között van 
többek között az építészeti kultúra fejlesztése és a 
bérlakásszektor megerősítése. A kormány rendelettel 
hozta létre a belügyminiszter irányítása és fel
ügyelete alatt álló hivatalt, amely gyakorlatilag nem 
is annyira új, hiszen valójában a korábban több 
minisztériumban működő lakás- és építésügyi osztá
lyokat és hivatalokat integrálták.

A kormányrendelet 41 feladatot sorol fel a 
hivatal számára. Ezek közül tizenhét feladat kapcso
lódik az építészethez és a településrendezéshez, 
nyolc-nyolc a lakáspolitikához és az építő-, illetve 
építőanyag-iparhoz, öt az építési kultúrához.
Az OLÉH hatáskörébe tartozik a Széchenyi-terv 
lakáscélú pályázatainak lebonyolítása is.

Sajtóközleményekből tudjuk: az OLÉH tisztában 
van azzal, hogy a rendszerváltás utáni, példátlan 
méretű privatizáció hatására a hazai bérlakásál
lomány aránya mindössze nyolcszázalékos, ami 
töredéke a 30-35 százalékos európai átlagnak. Nem 
azért kellene azonban a magyar bérlakás-kínálatot 
erősíteni, hangsúlyozta a megalakulás után a hivatal 
vezetője, Fegyverneky Sándor, mert ez az európai 
trend, hanem azért, mert ezt társadalmi és gazdasá
gi okok teszik szükségessé. A hivatalvezető kijelen
tette: a központi költségvetésből tízmilliárd forintot 
költenek az önkormányzatok bérlakásépítések 
támogatására. A hivatal feladatának nevezte meg 
emellett azt, hogy elősegítse olyan gazdasági 
környezet kialakulását, amely a vállalkozói tőkét is 
bérlakások építésére ösztönözi. Ma az emberek nem 
tudják megfizetni a piaci alapú lakbéreket, ha azon
ban a rászorulók ehhez állami támogatást kapnak,

akkor a bérlakások iránt érdeklődők nagy tömegei 
jelenhetnek meg a piacon, érvelt a hivatalvezető.

Decemberben már maga a belügyminiszter 
jelentette be, hogy hamarosan a kormány elé kerül 
a lakbér-támogatási rendszerről szóló előterjesztés.
A segélyt szociális alapon osztanák szét, a kísérleti 
programra az első évben nyolcszázmillió forintot 
szán a tárca. „Szeretnénk, ha a bérlakás-építési prog
ramban megmozdulna a vállalkozói tőke” -  mondta 
Lamperth Mónika. A bérlők szociális rászorultság 
alapján kaphatják meg a támogatást. Az állami bér
lakásprogram három és fél évvel ezelőtti elindítása 
óta egyébként csaknem 54 milliárd forint vissza 
nem térítendő támogatást nyertek el az önkor
mányzatok és az egyházak. így mintegy 11 200 
lakás megépítése, megvásárlása, kialakítása valósul
hatott meg. Az állam új forrásokat is szeretne 
bevonni a bérlakás-építési programba: elsősorban 
a vállalkozói tőkét kívánják ösztönözni, mobilizálni.
A miniszter közölte: 2004-ben a kormány a 
lakásépítési kedvezmény összegének további 
növelését is tervezi, amellyel a többgyermekes 
családok lakhatási gondjainak enyhítéséhez 
kívánnak segítséget nyújtani.

2004-ben több mint 10 milliárd forintot ad 
a Belügyminisztérium (BM) bérlakások építésére és 
panelépületek felújítására -  közölte januárban a 
tárca politikai államtitkára, Pál Tibor. A belügyi tárca 
2003-as alapjából és a települések több mint 4,5 
milliárd forintos önrészéből 1300 új otthont alakí
tanak ki. A panelházak energiatakarékos felújítására

2003-ban benyújtott pályázatokat a minisztérium 
1,9 milliárd forinttal támogatja. Az összegből mintegy 
14 ezer lakás szigetelése, fűtése korszerűsödhet. Az 
úgynevezett iparosított technológiával épült házak 
teljes felújítására további félmilliárd forintot adott 
a BM 2003-ban. A kormány mindezeken túl 2,8 mil
liárd forintot ítélt oda a panelépületek átalakítására.

A hajlékhoz való jog

A hivatalos és száraz bejelentések után tegyünk 
egy kis kitérőt. Nézzük meg azt, hogy akinek nincs 
pénze a lakhatásra, legalább van-e joga hozzá. Az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosának egy 
korábbi beszámolójából kiderül, hogy az ország- 
gyűlési biztosok többéves tapasztalata szerint a 
szociális gondoskodás nem érheti el alkotmányos 
célját, ha a létbiztonság alapvető feltétele, a 
lakhatás nem biztosított. Ezen ellentmondás 
tisztázásáért fordultak még 1997-ben az 
Alkotmánybírósághoz annak értelmezését kérve, 
hogy a szociális biztonsághoz való jog részét 
képezi-e a hajlékhoz való jog. Az indítvány 
benyújtását az indokolta, hogy megkerülhetetlenné 
vált annak meghatározása: van-e az állampolgárnak 
Alkotmányban biztosított joga a lakhatásra. Ha igen, 
létezik-e annak minimális szintje. A biztosok szerint 
bizonytalanság tapasztalható a hajlék fogalmának 
meghatározásában is, mert a különböző 
tudományágak, mint például a szociológia és a jog 
definíciói nem fedik egymást. Egyértelmű

Az első szociális bérlakástömb. 
Építész: Schóber Gyula, Somlyódi Sándor
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meghatározás hiányában az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosa szerint a hajlék olyan 
huzamos emberi tartózkodásra alkalmas hely, amely 
lehetővé teszi az ott-tartózkodó számára az emberi 
méltóság és az egészséges élet megtartásának 
lehetőségét. Hajlék tehát nem csupán lakás lehet, 
ugyanakkor számos lakás sem felel meg az adott 
kritériumoknak.

Az Alkotmánybíróság határozatban leszögezte, 
hogy a szociális biztonsághoz való jogból nem ve
zethető le az állampolgárok hajlékhoz való joga.
E döntéssel egyértelműen behatárolódott az ország- 
gyűlési biztosok vizsgálati lehetősége az állampol
gárok lakhatással kapcsolatos panaszai ügyében.
A határozat azonban nem zárja ki annak lehető
ségét, illetve szükségességét, hogy az állam jogsza
bályokban rendezze a hajlékhoz való jog kérdését, 
illetve, hogy szociális védőhálót létesítsen azok 
számára is, akik hajléktalanná válhatnak.
Az Alkotmánybíróság határozata kizárta ugyan a 
hajlékhoz való jog létét, de a jogrendbe új elemként 
beemelte a szálláshoz való jog fogalmát.
A határozat szerint az élethez és az emberi 
méltósághoz való jogból több kötelezettség hárul az 
államra, mert az emberi jogok anyajoga szélesebben 
értelmezhető, mint az alkotmányos jogok harmadik 
generációjába tartozó szociális biztonsághoz való 
jog. A harmadik generációs jogok ugyanis csupán 
államcélként fogalmazódnak meg, és a mindenkori 
gazdasági helyzet függvényében érvényesülhetnek.

A lakáshoz, hajlékhoz, illetve szálláshoz való 
jogot érintő panaszok vizsgálata során az ombuds- 
manok a tágan értelmezett létbiztonsághoz való jog 
és leszűkítve értelmezett szociális biztonsághoz való 
jog keskeny határvonalán mozoghatnak. Egyensúlyt 
kell keresniük az élethez és az emberi méltósághoz, 
a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez, a család- és gyermekvédelemhez való 
joggal kapcsolatban az államot terhelő objektív 
intézményvédelmi kötelezettségek és a gazdasági 
lehetőségektől függő, az államot és az önkor
mányzatokat megillető viszonylagos szabadság 
között.

A kormány öt pillére

Már több mint egy éve annak, hogy a magyar 
lakosság megtudhatta: a kormány öt pillérre állítja 
a 15 évre szóló lakásprogramját, amely biztató címet 
visel: Otthon Európában. Megőrzik a támogatások 
többségét, mondták a politikusok, és célul tűzik ki, 
hogy belátható időn belül a kisebb jövedelmű csalá
dok is lakáshoz jussanak. Erre két módszert kínál
tak. Az egyik szerint az állam garanciát vállal a 
hiteleikért, a másik szerint pedig növelik a bérlaká
sok építését. Ha ugyanis Magyarország uszkve két 
évtized alatt el akarja érni a jelenlegi nyugat-európai 
lakásviszonyok szintjét, akkor ahhoz hatvanmilliárd 
euró szükséges. S bár a hazai lakáshelyzet az EU 
szintjéhez képest természetesen elmaradott, 
a Városkutatás Kft. szakértői anyaga szerint 
ugyanakkor az ország gazdasági fejlettségével 
nagyjából paritásban van. Tehát az elmaradottság 
nem drámai ahhoz képest, amekkora az ország 
GDP/fő mutatóban mért lemaradása az EU-hoz 
képest. Azt tudni kell, hogy miután az Európai Unió 
a lakhatást nemzeti hatáskörbe utalta, lakásépítésre 
a közös kasszából nem igényelhető pénz, ellentét
ben a városrehabilitációval, amely a turisztikához 
kapcsolódva támogatottságot élvez. Az EU informá
ciónk szerint nem kedveli a lakásügyet, s nem 
szeret támogatást adni olyan programokhoz, ame
lyek eredményeként házak épülnek emberek 
számára: kivéve az olyan épület-felújításokat, ahol 
megfelelő mennyiségű az irodaterület aránya. Tehát 
az EU azt támogatja, aminek gazdasági hatása van, 
ami a foglalkoztatottság növekedésének irányába 
hat, persze az sem baj, ha mellékesen a szociális

kirekesztést csökkenti. A kormányprogram évi 40 
ezer új lakás megépítését tervezi. Azért éppen ennyit, 
érvelnek a hozzáértők, mert az ország lakásál
lománya négymillió, a feltételezett élettartam pedig 
100 év, így a kettő hányadosaként megkapjuk az 
évi 40 ezret. A négymilliónak a 30 százaléka teljes 
felújításra vagy cserére szorul. Szakértők szerint 800 
ezer vályogház korszerűsíthető, ám 200 ezer olyan 
lakás is van, amelyet nem lehet gazdaságosan 
felújítani. Egymillió panellakás rekonstrukciója pedig 
igen tetemes költséggel bír. Tehát az évi 40 ezer új 
lakás felépítése mellett 80-100 ezernek a felújítása 
lenne szükséges ahhoz, hogy a program végére úgy 
lakjunk, ahogyan Európa számos, nálunk fejlettebb 
országában. Miután az egykori tanácsi bérlakások 
döntő hányada értékesítésre került, a hazai bér
lakásállomány, mint fentebb említettük, az össz- 
lakásszám nyolc százalékát éri el csupán. Felméré
sek szerint ma legalább 200 ezer bérlakásra lenne 
szükség, melyeket részben piaci értékesítéssel lehet
ne az igénylők számára juttatni, de nagy hányadu
kat szociális bérlakásként szükséges kiutalni.

Nem árulunk el titkot akkor, ha ideírjuk: a mai 
bérlakásszektor egyértelműen veszteséges. Több
fajta értelemben is az. Ami lakbérbevétel befolyik, 
az alig több mint egyharmada annak a pénznek,

120 lakásos megépült egység, részlet. 
Építész: Petényi Margit.

amit a szektorra kéne fordítani. Az önkormányzatok 
jelentős része keresztfinanszírozza a bérlakás szek
torát, azaz a nem lakáscélú bevételekből, vagy más 
forrásokból kénytelen átcsoportosítani pénzt a bér
lakások fenntartására. A lakbérekben pedig, 
tudhatjuk meg a Városkutatási Kft. anyagából, 
négyszeres különbséget lehet kimutatni a magyar 
településeken az önkormányzati lakások 
négyzetmétereire jutó lakbérek között. A német 
rendszerben például a lakbér kezdeti szintjének 
megállapítása a „lakbértükör” alapján történik, 
vagyis megnézik, hogy mi a településen a jellemző 
lakbérszint, és az adott lakás lakbére ahhoz hason
lóan alakulhat, megengedett eltéréssel. A másik, 
a svéd rendszer, az úgynevezett „megállapodásos 
lakbérrendszer”, amikor a bérlők képviselői, a 
lakástársaságok, a bérbeadók képviselői összeülnek, 
és kialkudják a lakbért, amely a megállapítást 
követő további évek folyamán, amennyiben a bérlő 
nem változik, csak meghatározott mértékben 
változhat évente.
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Pécsi sajátosságok

Pécsett a rendszerváltás után, 1991-ben még 24 
ezer önkormányzati lakást tartottak nyilván, ebből 
20 ezret adott el a város, a bentlakók számára 
igencsak kedvezményes módon, mondja az önkor
mányzat szociális lakásgazdálkodási csoportjának 
vezetője, dr. Varga Pál Józsefié. Természetesen 
elsősorban a jó minőségű lakások voltak 
kelendőek, a megmaradt 4 ezer nagy része pedig 
rossz állagú, óriási fenntartási és üzemelési költ
ségekkel bíró lakás, amelyekben, mondani sem kell, 
a bérleti és közüzemi díjfizetési fegyelem nem 
éppen a legoptimálisabb. Köztük nem kevés a 
belvárosi, amelyek egyenkénti eladásához a műem
lékvédelmi hatóság nem járult hozzá azért, hogy 
ne alakuljon ki vegyes tulajdon, amely véleményük 
szerint az egészben való felújítás gátja. így vált 
aztán gyakorlatilag majdnem romhalmazzá számos 
egykoron szebb napokat látott épület, mint például 
a Nick-udvar. Ma 4300 önkormányzati lakásról 
beszélhetünk, ezek közül 3600-nak van közüzemi 
vagy lakbértartozása, amely igen tetemesnek 
mondható. Felmondanak ugyan a nagy összeggel 
tartozó lakóknak, de az összesnek mégsem lehet, 
alacsonyabb bérű lakásba való áthelyezésük pedig 
azért nem megoldható, mert alacsonyabb bérű laká
sok nincsenek a városban. Működik viszont immár 
2004-től az adósságrendezési program, amelynek 
keretében lehet halasztást kérni vagy részletfizetési 
kedvezményt, hathatós eredményességről azonban 
még korai volna beszélni.

A rendelet szigora

Az önkormányzati lakások bérletét, a lakhatás 
feltételeit rendelet szabályozza. Az a pécsi, öt éve 
bejelentett lakcímmel rendelkező nagykorú magyar, 
illetve állandó letelepedési engedéllyel rendelkező 
külföldi állampolgár, illetve család jogosult szociális 
helyzete alapján szociális jellegű bérlakás bér
bevételére, ahol az egy főre jutó havi 
átlagjövedelem a bérbeadást megelőző 12 hónap 
alatt egyedülálló esetében nem éri el a mindenkori 
saját jogú öregségi nyugdíjminimum két és félsze
resét, közös háztartásban élők esetében pedig a 
mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum két
szeresét. Szociális jellegű bérlakást meghatározott 
időre, legfeljebb öt évre lehet bérbe adni. A szo
ciális bérlakásra való jogosultság meglétét öt
évenként a bérbeadónak felül kell vizsgálni.

Szociális helyzet alapján a bérbe adható lakás 
szobaszámának felső határa: 1 -3  fő esetén 2 szoba, 
4 -6  fő esetén 3 szoba, minden további költöző 
személy esetén további 1/2 szoba. Azoknak, akik 
rendkívüli élethelyzetbe kerültek, szükséglakás 
adható bérbe. Szükséglakást is csak meghatározott

A második tömb: Az első a 120 lakásos egységek között. 
Építész: Petényi Margit

időre -  legfeljebb három évre -  lehet bérbe adni. 
Szükséglakásban a lakásbérleti jogviszony három- 
évenként legfeljebb három év időtartamra hosszab
bítható. Utcára azonban szociális bérlakásból, illetve 
szükséglakásból még nem tettek ki senkit, ugyanis 
a lakásbérleti szerződés addig hosszabbítható, amíg 
a kérelmező körülményei alapján szociális bérlakás 
bérbevételére jogosult, s miután lakásgondját 
önerőből megoldani nem tudja, gyakorlatitag addig 
maradhat, ameddig szüksége van rá.

Jelenleg 3400 lakásigénylőt tartanak számon 
a városban. S bár országos szinten a szociális bér
lakásépítési kedv Pécsett talán a legélénkebb, 1999, 
egy elfogadott önkormányzati program kezdete óta, 
a 3400-hoz képest az eddig épített új bérlakások 
száma természetesen nem sok. Épült egy 30 laká
sos ház a Littke utcában, majd egy 80 lakásos 
garzonház, aztán legutóbb a 120 lakásos épület 
az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola 
és a Fema közti területen. S hamarosan elkezdik 
építeni a 116 bérlakást magában foglaló házat 
ugyanazon a mezőn, a korábbinál valamivel 
nagyobb lakásokkal, hiszen itt már nemcsak egy és 
másfél szobás, hanem egy plusz két félszobás laká
sokkal is számolnak.

Voltaképpen a szociális szférába sorolhatóak 
Pécsett a garzonházi lakások, amelyeknek ugyan
csak szabályozottak a bérbeadási feltételei. A gar
zonházi lakások a fiatal családok átmeneti elhe
lyezésére szolgáló otthonok. Bérleti szerződés 
ezekre legfeljebb 5 évre köthető, melyet a lakás
fejlesztési bizottság egy alkalommal maximum két 
évre meghosszabbíthat. A bérlő öt év eltelte után 
köteles saját elhelyezéséről gondoskodni. A bérleti 
jogviszony megszűnése után a bérlő minden elhe
lyezési igény nélkül köteles a lakást kiüríteni. A gar
zonházi lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hoz
zájárulásával csak házastársát és kiskorú gyermekét 
fogadhatja be. A garzonházban lévő lakások bérlői 
a lakást nem cserélhetik el. A megüresedő garzon
házi lakásokat évente egyszer pályáztatni kell, 
a benyújtott pályázatokat a bizottság javaslatára 
a pályázati idő lejártát követő 30 napon belül a 
közgyűlés bírálja el. Az eredményes pályázókkal 
a bérbeadó bérleti szerződést köt. A pályázatok 
elbírálása során előnyben kell részesíteni az öt 
évnél rövidebb garzonházi elhelyezést igénylő és 
legrégebb óta nyilvántartott kérelmezőket.

Sajátos a helyzet az úgynevezett „Fecskeház”-i 
lakásokkal kapcsolatban. A 60 lakás építése az idén 
kezdődik az Egyetem utcában. A „Fecskeház” olyan 
garzonház lesz, amelyben az önkormányzati bérlaká
sok bérlőit nem az önkormányzat jelöli ki, hanem a 
Pécsi Tudományegyetem, amely bérlőül jelölheti az

intézménnyel munkaviszonnyal, vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, 
35. életévét be nem töltött oktatót, aki házastársi 
vagy élettársi kapcsolatban él, és vállalja, hogy 
évente a részére kiutalt bérlakás előállítási költsége 
5 %-ának megfelelő összegű készpénzt elő- 
takarékossági betétben elhelyez. De bérlőül jelöl
hető az egyetem házastársi vagy élettársi kapcsolat
ban élő, nappali tagozatos hallgatója is. A bérlőki
jelölés legfeljebb öt évi határozott időtartamra 
történhet. A lakásbérleti szerződés az öt év eltel
tekor megszűnik. Ha az oktató munkaviszonya, 
illetve a nappali tagozatos hallgató hallgatói jogvi
szonya az öt év eltelte előtt szűnik meg, a munka- 
viszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnésé
nek napján a lakásbérleti jogviszony is megszűnik. 
Ám megszűnik a lakásbérleti jogviszony akkor is, ha 
a bérlő a lakásból az öt év eltelte előtt kiköltözik.

Állami és önkormányzati pénzek

A szociális bérlakásokat állami és önkormányzati 
pénzekből építik. A nyolcvanlakásos garzonra 
például pályázaton nyertek 186 milliót, tudtuk meg 
Bókay Endrétől a lakásbizottság elnökétől. A 
tényleges beruházás 360 millió volt, a maradék 
ötven százalékot finanszírozta az önkormányzat.
Az is feltétel volt, hogy levigyék 120 ezer alá a 
négyzetméterárat. Központi támogatás egyébként 
csak a lakásokra jár, hívja fel a figyelmet, ebből 
következően az épülethez tartozó parkolókra vagy 
parkosításra már nem jut pénz. Ezért maradt el 
például a 120 lakás esetében a parkosításon kívül 
a tervezett dombgarázs is, melyről, tegyük hozzá, 
elfelejtették értesíteni a tervezőt. A kiutalást rendelet 
szabályozza, figyelembe veszik, hogy ki mikor adta 
be az igénylését, milyenek a családi körülményei.
A hivatal különböző szempontok szerint csoportosí
tott listát ad át a lakásügyi bizottságnak, amely ez 
alapján ítél. A bizottságnak persze joga van ahhoz, 
hogy a különböző szempontokat mérlegelje akár 
úgy is, hogy egy 1999-es igényt egy 2001-essel 
szemben hátrébb sorol, ha az indokoltnak látszik. 
Forgás csupán a garzonlakások esetében működik, 
a szociális lakások esetében nem, hiszen az több
nyire egy életre szól. A minisztérium által a 2004-es 
lakásfelújításokra és beruházások támogatására 
fordított tízmilliárd körüli összegéből Pécs 490 mil
liót nyert el lakásépítésre, közel 300 milliót pedig 
a panelek külső hőszigetelésére, ez utóbbiból 3500 
lakás hőszigetelését valósítják meg. A Pécs után 
következő város csupán 1066 lakás hőszigetelését 
tudja megvalósítani. A pályázó 115 önkormányzatból 
Pécs több mint tíz százalékát kapta meg az orszá
gos támogatásnak, amely nem rossz arány. Ebből 
a szempontból nem lehet ok a panaszra. Az más 
kérdés, hogy ennek duplája, triplája is elkelne. ■
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Minimum otthon:
empátia az ismeretlen bérlő iránt

„Le fogjuk zárni az emeletünket rácsokkal, 
a gyerek biciklijét így nem lophatják el azok!” -  
hadarja a nő és közben erősen gesztikulál. Egy 
cseppet sem látszik rajta, hogy eltikkasztaná a 
júliusi hőség, pedig nemsokára láthatólag újra szülni 
fog. A fiatalasszony tovább panaszkodik. Nem, nem 
az épülettel van baja, még csak nem is a neki 
kiutalt harminc négyzetméteres apró lakást érzi 
szűkösnek. A baj az alatta lévő emelet lakóival van 
szerinte, akiknek gyerekei nem képesek értékelni 
semmit. Kertvárosban vagyunk; ott állunk Petényi 
Margit építésszel az általa tervezett 120 szociális 
bérlakás középső traktusának egyik lakása előtt és 
figyelünk. Csendben tapasztalunk. Szembesülünk az 
épülettel és a benne meginduló élettel. 2003 nyarát 
írjuk, a lakások nemrég kerültek átadásra. A vörösre 
festett körlépcsőházban csak úgy zsong az élet. 
Gyerekek rohangálnak és kiabálnak, és olyan telje
sen váratlan módokon kezdik belakni az épületet, 
amely a tervezőt is meglepi. „Nézzék csak meg, 
hogy hívogatják azt a liftet! A múltkor meg az 
történt, hogy a korláthoz toltak egy széket, arra 
felállt az egyik, onnan már fel tudott kapaszkodni 
a párkányra, úgy cibáltuk le, nehogy kiessen!
Hát, ilyen példát mutatnak ezek az enyéimnek!” -  
pörög tovább az asszony nyelve. Tanácstalanok 
vagyunk. Szívesen belesnénk a lakásba, nem 
kutakodásból, pusztán csak azért hogy lássuk, 
hogyan megy át a tervezői szándék a beépített ele
mek közvetítésével. Végül megkérdezzük, szabad-e 
körbenézni. Beengednek. A nappalival egy térbe 
nyíló konyhában fő az ebéd. Az innen-onnan 
szerzett bútorok igen szerencsétlenül töltik meg 
a teret, miközben a beépített szekrénynek szánt 
beugró üresen áll, a hálófülke is ügyetlenül 
kihasználatlan. Nem időzünk. Nincs hol. A 30 
négyzetméteres lakásban túl sokan vagyunk.

Pelényi Margit tervezte épület a nyugati oldalról

Szembesülés

Pelényi rosszallóan csóválja a fejét. Értetlenül áll 
a tények előtt: a családok elhelyezését ő a fogatolt 
elrendezésű épület 40 négyzetméteres lakásaiba 
képzelte, ráadásul többször hangsúlyozta, hogy 
érdemes lenne az alapvető beépített bútorokkal 
együtt átadni a lakásokat. Ezzel szemben megdöb
bentő volt a valóság: egy többgyermekes anya 
került a legkisebb lakások egyikébe. Az a tíz 
négyzetméter ilyen esetben nagyon sokat számít; 
lehetőséget elkülönülésre, vagy teret arra, hogy 
hadd izegjenek-mozogjanak a gyerekek. A majdani 
bérlőkről azonban még általános képet sem alkot
hatott az építész. Nem volt módja rá, mert annak 
ellenére, hogy a beruházás közpénzből készült, nem 
vált publikussá, hogy milyen szempontok, preferen
ciák, célok és okok összességeként került 
meghatározásra, kit illet a jog, kinek jár a lehetőség, 
hogy beköltözzön az említett lakások egyikébe. 
Érthetetlen, hogy az építészeti kiírásban, sőt, 
a nyertes pályázókkal való egyeztetés során sem 
került elő olyan szociológiai tanulmány, felmérés 
vagy vízió, amely valamit sejtetett volna abból, 
kinek a számára építkezik a város. így tehát minden 
egyes tervező saját empatikus képességére, na és 
persze fantáziájára hagyatott annak eldöntésében, 
hogy a megkívánt méretű lakások beosztásának 
kialakításakor milyen értékeket helyezzen előtérbe.
A valóság viszont nem mindig elképzelhető. Tehet
ség ide, szociális érzékenység oda, a majdani fel- 
használás bizonyos aspektusai nem tudhatok.
A program nélkül dolgozó építész így súlyos, 
számára megoldhatatlan kérdésekkel marad magára. 
Építészeti döntéseit egy alaprajzi kérdésben vagy 
egy anyag megválasztásában anélkül kell meghozza, 
hogy valamit sejthetne abból, hogyan használják 
majd épületét. Ez pedig komoly gond lehet, hisz 
máshogy kell tervezni egy lakást, ha a bérlők hosz- 
szabb távra rendezkednek be vagy éppen ellenkező

leg, hamar cserélődnek (nagy fluktuáció jellemzi pl. 
a fecskelakásokat), más az elvárása az időseknek és 
a fiataloknak, a családosoknak és a nagy közösségi 
életet preferálóknak. Elgondolkodtató ezért, hogy 
Pécsett eddig 80+120 lakás került átadásra, és jelen 
pillanatban további 120 lakás vár megépítésre 
anélkül, hogy bármit tudnánk a bérlők társadalmi 
vagy kulturális helyzetéről, rászorultságuk miben
létéről. Amíg tehát a beadott építészeti pályázatok
ból képet alkothatunk arról, hogy mit jelent a 
szociális bérlakás a különböző építészek számára, 
addig a város koncepciója rejtve marad. Az érté
keléshez a tervek és épületek ismerete azonban 
kevés, hiszen a szociális célú beruházás lényege 
az emberi tényező ismerete nélkül megfoghatatlan.

A jó szándék kevés?

Petényi épületén például jól olvasható, hogy 
a konkrét elvárásrendszer hiányában ő arra töreke
dett, hogy különböző térszervezési alakzatokkal 
minél változatosabb helyzeteket teremtsen a szűk 
lehetőségek ellenére is. Épületcsoportja elvileg nyi
tott a különböző szituációkban lévő emberek 
igényeinek fogadására -  kérdés, hogy a lakást 
odaítélők képesek-e olvasni az alkalmazott vizuális 
nyelvet? A három fő épületrészből az első fogatolt 
elrendezésben, a második közép-, illetve oldal- 
folyosós megoldással, a körlépcsőház végén „L” 
alakban visszahajló harmadik traktus pedig a XIX. 
századi bérházak körgangos szerkezetére utalóan 
épült meg. Ez természetesen befolyásolja a közössé
gi élet kialakulását: a gangszerű folyosókon 
feltételezhetően nagyobb a szociális élet, míg 
a fogatolt lakások jobb lehetőséget teremtenek 
a szeparálódásra. Mindezek előrevetítése az építész 
számára azért alapvető, mert az épület valódi sikere 
az „ottlakás” minőségétől és nem az építészkritiku
sok méltatásaitól függ elsősorban. Emlékszünk még 
-  hisz nincs olyan rég — hogy a szakma dicsérő

2004/1 echo 5

FO
TÓ

: P
ES

TI
 A

N
D

R
Á

S

S O M O G Y I  K R I S Z T I N A



FO
TÓ

: P
ES

TI
 A

N
D

R
Á

S
H A J L É K

szavakkal méltatta a szovjet típusú paneles prog
ramok megépítését. Sávházakban és pontházakban 
Pécs városa sem szűkölködik, s bár az itt megépült 
panellakótelepek összességében talán jobbak 
a nagy átlagnál, azért itt sem ismeretlenek azok 
a szociális problémák, amelyek a környezet inger- 
szegény, személytelen és igénytelen mivoltára ve
zethetők részben vissza. A nagyobb méretű telepek 
építése nemcsak az emberek helyett számokra és 
eredményekre koncentráló tervgazdaság mechaniz
musában jöhetett létre. Sajnálatos módon számos 
olyan helyzet ismert világszerte, ahol minden 
megokoltság ellenére sem arattak a lakókban osz
tatlan sikert a tervezői elképzelések. Talán álljon itt 
most két példa a XX. századból. A modern 
építészet mestereként tisztelt LeCorbusier 1947-52 
között Marseille-be tervezett Unité d’Habitation-ja 
annak ellenére nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, hogy sem esztétikai, sem ideológiai 
értelemben nem szűkölködött értékekben. A kör
nyezettől független kommuna gondolatát, amely 
mini városként egyszerre elégíti ki az emberek 
szociális és individuális igényeit, LeCorbusier a

XIX. században élt két építészelőd víziójára, Fourier 
falanxaira és Victor Considérant gőzhajó-analó
giaként elképzelt épületére alapozta. A Marseille-ben 
átadott 337 lakás izgalmas újdonságai (mint a 
sejtes szerkesztés, a belső „utcák” kialakítása, vagy 
a tetőn kialakított nagy közösségi terek és fürdőme
dencék) ellenére sem nyerte meg magának az 
embereket. Először a franciák költöztek ki belőle, 
majd az Ázsiából és Afrikából odaszármazók sem 
tartották otthonteremtésre alkalmasnak. Ennél 
sokkal látványosabb kudarcot vallott Minoru 
Yamasakinak a Missouri állambeli St. Louisba 
tervezett lakótelepe. A Pruitt-lgoe épületet az 
átadásakor a kritika még hangosan ünnepelte, de 
nem sokkal később az addigra teljesen elhagyatott 
és lepusztult szalagházat egyszerűen felrobbantot
ták. A megrogyó házról készült fotók 1972-ben 
bejárták az egész világot: az akkor induló poszt
modem ideológusai a tettet a modernizmus bukásá
val azonosították. A tömegek számára épülő 
lakásépítési programok veszélye tehát leginkább 
abban található, hogy az építésznek sikerül-e az 
esztétikai és funkcionális jellemzőkön túl az emberi 
tényezőre is érzékenyen odafigyelni. Ezért lett volna 
fontos legalább valamilyen képet kapnia az 
építészeknek arról, Pécs városa kiknek a számára 
kíván építkezni Kertvárosban. Mert otthont 
teremteni egy családi ház esetében sem könnyű, 
különösen komplex feladat viszont olyan esetben, 
ha a tervező kezét nemcsak a legolcsóbb és legra

cionálisabb megoldás keresése köti, de a majdani 
lakók is teljesen ismeretlenek. A szerény büdzsével 
nincs mit tenni, a szociális lakásépítési program 
logikus módon már csak ilyen. A legszűkösebb 
építészeti eszköztárral kell ilyenkor kiszolgálni az 
építészet egyik legalapvetőbb funkcióját. És mit 
eredményezhet mindez? Az „épületség” minimumát 
már ismerjük, erre a sok paneles lakótelep sajnos jó 
példa. A kérdés számomra sokkal inkább az, hogy 
vajon mi az otthonalakítás építészeti minimuma.

Minimum szép

És akkor most újra térjünk vissza Pelényi Margit 
kertvárosi épületcsoportjához, gondolatban folytas
suk a szöveg elején elindított sétát. Azt vizsgáljuk 
meg, hogyan válik emberi fogyasztásra alkalmassá 
ez a szociális beruházás. Két olyan karaktereleme 
van a hajdani Fema áruház előtti épületcsoportnak, 
amely a nem szakértő néző számára is biztosan 
feltűnik: a vörös színű, hengeres lépcsőház és a 
központi traktus fapalló árnyékolója. Leegyszerűsí
tésnek hangozhat, de valójában a lényeget felszínre

Homlokzati részlet.
Építész: Pelényi Margit.

hozó redukció az az állítás, hogy mindkét elem 
érzelmi hatás kiváltására alkalmas. Feladatuk a 
program racionalizmusából adódó szerkesztés 
oldása, a szerethető épület, a karakterrel bíró ház 
megteremtése. Mindez persze a korábbi lakótelepek 
arctalan, monoton és sivár sztereotípiáját hivatott 
megtörni. Az olvasható ki az összképből tehát, hogy 
Pelényi számára a szociális beruházásban sem 
nélkülözhető a szépség, látványelemek nélkül nem 
válik emberivé a környezet. Az egyedi jelleggel bíró 
momentumok azonban nem öncélú díszítések, 
hanem funkcióval bíró épületrészek.

A körlépcsőház a kapcsolt épületszárnyak 
forgáspontjában található, így elsődleges szerepén 
túl a komplex térszervezésben is alapvető szerepet 
játszik. Ez az elem környezetétől mind színezésében, 
minden formai megjelenésében alapvetően 
elkülönül. Egyáltalán nem volt meglepő azt látni, 
hogy a programot tükröző épületkiosztás közegében 
ez a meleg színű íves forma csak úgy vonzotta 
maga köré a gyerekeket. A vörös henger nemcsak 
az ott lakók számára meghatározó épületrész. 
Karakteres mivoltából adódóan feltehetően az 
épületek beazonosítására alkalmas jellé válhat, akár 
emblémájává emelkedhet az egész telepnek. A szo
ciális beruházások elmúlt évtizedeiben az egyedi 
formai jegyekre épülő megoldások nem előzmény

nélküliek, ez is egy iránya az útkeresésnek. Olyan 
extrém esetek is ismertek, mint pl. Frédéric Bőrei
nek a párizsi bellevitte-i körútra tervezett épülete, 
amelynek három osztatú homlokzatát az arab és 
afrikai származású bérlők találóan csak az Irokéz, a 
Szamuráj és a Muzsik néven emlegetnek. Az épület 
formai megjelenésének egyedi jegyekkel való 
azonosítása Pelényi felfogásában azonban nem lép 
ki a modernizmus hagyományrendszeréből. Számára 
a látványelemek nem bírnak önálló, a funkción túl
mutató jelentéssel, hanem az épület egészéhez való 
viszonyrendszerükben kapják meg jelentőségüket.

Amíg a körlépcsőház az épület általános 
képletét például formai és színbeli megjelenésével 
ellensúlyozza, addig a központi épület belső hom
lokzatán megjelenő fapalló árnyékolórendszer az 
anyaghoz kötődően ad alternatívát. A nyers beton 
brutalitása mellett a természetes módon megjelenő 
fa kifejezetten szerethető elem. Érzékelhető, hogy 
a fában, mint anyagban olyan szellemi tartalékok 
vannak, amely közelíti, barátságosabbá teszi a 
környezetet. Hangsúlyozom, hogy mindez abban 
az általános szerkesztési rendben kap hangsúlyt, 
amelyet a homlokzatok feszes ritmusban tagozódó 
párkányai, a nyílászárók dinamikus kompozíciója, 
az emberi léptékűvé szétosztott tömegek és azok 
kapcsolódása jellemez. A szociális lakásépítésről 
való professzionális gondolkodás őskorához vezet 
minket mindez vissza. A Bauhausra és általában 
véve a modern hagyományra való finom és helyén
való utalás az épületek itt-ott lábakra való állítása 
is. Nyáron, amikor a telepet bejártam a rend és 
rendszeresség összképe volt az uralkodó. A hom
lokzat ritmusképletére ugyanakkor elkezdtek vissza
íródni az ott lakás jegyei. A szél sajátos megoldá
sokkal rögzített színes textíliákat lengetett, 
látványuk finom dinamikát adott a homlokzatnak, 
lággyá és természetessé alakította az összképet. 
Zavaró momentumként éli meg az ember ugyan
akkor a redőnyök és az utólag felszerelt légkondi
cionálók kivezetéseit. Úgy tűnt, fennáll a veszélye 
annak, hogy központi akarat hiányában a magyar 
buhera itt is maradandó károkat okozzon. Pedig 
ezen lehetne segíteni. Nem kellene hagyni, hogy 
a környéken lakó redőnyös saját ízlése legyen az 
uralkodó, ennél sokkal praktikusabb lenne, ha a ter
vező által felkért, javasolt és ajánlott megoldások 
kerülhetnének felszerelésre. A rend ugyanis egy 
ilyen környezetben alapvető. A silány megoldású 
ráépített részletek, az ilyen-olyan különcködések 
csak a legritkább esetben színesítik izgalmas módon 
a képet. A tapasztalat sokkal inkább az, hogy a 
homlokzatra is kiíródó toldozgatások, díszítgetések 
megjelenésével egyfajta szlömösödés veszi kezde
tét. A városnak mindez azonban nem érdeke. Sőt.
Ha már az építész megtett minden tőle telhetőt 
annak érdekében, hogy az új 120 lakásos telepen 
való lét ne stigmaként, hanem értékként ivódjon be 
a közösség tudatába, a városnak mint fenntartónak 
érdeke és kötelessége is fenntartani ezt az állapo
tot. Ez feltehetően odafigyelést és ráfordítást 
igényel. Remélhetőleg az értékek megőrzésében az 
ott lakók is segítenek. Ez kettős siker lenne, hisz az 
épületre való odafigyelés nemcsak a vandalizmust 
csökkentené, hanem egyben azt is jelentené, 
többek érzik úgy, jó ezen a helyen lakni. Talán biz
tató példaként említhetnénk, hogy az építész által 
tervezett postaládákra a neveket valaki egységes 
rendben ragasztotta ki. Ez az igényesség és a ren
dezettségre való törekvés ritka a szociális bérlaká
sok történetében. Bízzunk azonban abban, hogy 
nem az egyetlen. Talán valami mégis csak átment 
abból a szándékából, hogy a szociális beruházás ne 
az igénytelenséggel és sivársággal legyen azonos. 
Talán otthonra találtak Pelényi épületében az ott 
lakók. Jó volna tehát egy tanulmányban a bérlőkről 
is képet kapni. Ismétlem, jó volna valamit tudni 
azért róluk... ■
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Az állami lakásépítés igazán sohasem lett a szociális 
gondoskodás eszközévé. Már csak a léptéke miatt 
sem: a szándék korosztálytól, társadalmi helyzettől, 
családszerkezettől függetlenül a lehető legszélesebb 
rétegek lakáshoz juttatása volt. Ez a részletes 
elemzéseket nélkülöző szemlélet furcsa eredmény
hez vezetett. Éppen a társadalmilag legkiszolgálta
tottabb, az érdekérvényesítésben leginkább 
tehetetlen rétegek szorultak ki a középosztálynak 
szánt „ellátásból”. Látszólag ugyan elsőbbséget 
élveztek, mégis, minthogy a rendszer a lakásfenn
tartási lehetőségeikre már nemigen volt figyelem
mel, hamarosan újra a zömmel lelakott, komfortta- 
lan szükséglakásokban találták magukat. Mivel 
a „tanácsi” bérlakás nem is túl bonyolult ügyvédi 
technikákkal szabadon adható-vehető ingatlanforgal
mi kategóriává lett, ezen piaci kihívásnak nehéz volt 
ellenállniuk.

A rendszerváltással ha lehet, még reményte
lenebbé vált a helyzet. A tulajdonhoz jutás vágya 
minden más, ésszerű szempontot megelőzött, laká
saikat a bennük élők zöme a „kihagyhatatlan” ked
vezmény csábításával megvásárolta. Ez a folyamat 
nem csupán kusza tulajdonosi összetételű társas
házakat eredményezett, hanem jelentős módon 
leszűkítette az önkormányzatok már addig sem túl 
széles mozgásterét, hiszen azok a bizonyos 
várakozási listák terhes örökségként tovább éltek, 
sőt bővültek.

Az országszerte kiírt pályázatok és az ezek 
nyomán meg is valósuló építkezések jelzik azt 
a felismerést, hogy ezen problémák kezelése állami
önkormányzati szerepvállalás nélkül lehetetlen.
A programok finanszírozhatósága mellett a leg
nagyobb kihívás, hogy ezúttal sikerül-e pontosan 
definiálni mindazok körét, akik számára a lakások 
épülnek. Megteremthető-e egy olyan modell, amely 
nem csupán az otthonok megteremtéséig életképes, 
hanem a beköltözés utáni folyamatokat is tudja 
kezelni.

A szociális bérlakás-tervezés az előzőekben 
tárgyaltak tükrében értelemszerűen építészeti vála
szokat is kíván. A kérdés csupán az, elvárják-e az 
építésztől, hogy megtalálja ezeket az egyedi vála
szokat, különösen egy olyan területen, amelyen 
belül idehaza eddig nem járt utakat kell kijelölni.
S mindez egyúttal azt is jelzi, hogy a megoldások 
értékelése elsősorban nem esztétikai, hanem etikai 
szempontokat kíván.

Szociális, törölve
Építészeti tervpályázat szociális bérlakás-tervezése 
Pécs, déli városnegyed, 5-ös tömb

A Pécsett 2003 őszén lezajlott, 120 szociális 
bérlakást tartalmazó épületegyüttes tervezésére kiírt 
építészeti tervpályázat a bevezető gondolatok 
tükrében legalábbis ellentmondásos eredményt 
hozott. De mielőtt magukat a beérkezett terveket 
vizsgálnánk meg, röviden értelmeznünk kell a 
közvetlen előzményeket, mindazokat a „külső” 
hatásokat, amelyek befolyással lehettek a pályáza
ton született építészeti gondolatokra.

Maga az épített környezet -  a kijelölt terület 
városszéli helyzetéből adódóan inkább háttérként 
jelentkező -  80-as évekbeli, klasszikus paneles 
lakótelep. Tervezőasztalon megálmodott, falanszter
szerű antiváros, a helyszínrajzokon tetszetős 
geometriájú, a valóságban azonban soha életre nem 
kelt közterekkel, valódi közösségé össze nem ren
deződő, szociológiai módszerekkel is alig azonosít
ható tömegekkel. Ahol sok-sok év után sem ismert, 
ki lakik akár csak két lakással odébb a szomszéd
ban. Ahol az egyéni vágyak kitörésének lehetősége 
az erkélybeépítésben merül ki, és státusszimbólum 
a nyarakat elviselhetővé tevő klímaberendezés.
Egy olyan országban, ahol mintha mindannyian egy 
kicsit „lakótelepiek” lettünk volna.

Ez a jellegzetes panelhangulat azonban 
megtörik a déli városnegyed határában, a lakótelep 
közvetlen szomszédságában 2003 tavaszán átadott 
120 lakásos szociális lakóépület-együttessel új, ma
gasabb kvalitású építészet jelentkezett. A Petényi 
Margit által tervezett épületek azon túl, hogy meg
kerülhetetlenül jelölik ki a pályázaton indulók 
számára az elérni kívánt építészeti minőséget, szá
mos kérdést megválaszolatlanul hagynak. Sajátos 
feszültség keletkezett a 80-as évek panelvilága és

A III. díjas terv. Tervezők: Dékány Tibor, Tinta Sándor, Hatvani 
Ádám, Paulina András M ihály (Budapest).
Tömegmodell és metszet (lent).

az ezredforduló progresszív kortárs építészete 
között, ahol az előbbi az összevetés minden 
elemében alulmarad. Mindezt csak felszínesen oldja, 
hogy az új épületek telepítése igyekszik nem az 
elkülönülést sugaltani, nincs önálló saját kert a 
határt kijelölő kerítésfallal, a háztömbök a panel
házakhoz hasonló módon szabadon állnak. Mégis 
felvetődik, hogy ez a feszültség nem vezetődik-e 
le oly módon, hogy a tehetősebb „lakótelepiek” 
kivásárolják jobb minőségű lakásaikból az 
odaköltözőket. Épp így nem tisztázott, mi az a 
speciális tartalom, amitől ezek a házak szociális 
lakóegyüttest alkotnának. Talán az egyetlen 
ilyenként értékelhető megoldás a függőfotyosós 
kialakítás, ahol a közlekedőtér sajátos agóraként 
a találkozások színtere lehet.

Végül fontos közvetlen előzmény maga a pá
lyázati kiírás. Hozzá kell tennünk, hogy ameddig az 
épített környezetre való reagálás követelménye az 
építészre bízva meglehetősen tág szabadságfokkal 
rendelkezik, addig a pályázat előkészítésekor a 
leglényegesebb kérdések dőlhetnek el végérvénye
sen. Itt sem történt másként, és sikkadt el -  szinte 
törvényszerűen a zsűri döntésével is szentesített 
módon -  a legfontosabb tartalmi követelmények 
tisztázásának lehetősége. A kiírók elvárásaikat rend
kívül szűkszavúan foglalták össze, olyan általános 
követelményeket támasztva, mint a jó funkcionális 
kialakítás, ésszerű szerkezeti rendszer alkalmazása; 
költségkímélő, takarékos, időtálló megoldások 
keresése, s mindezek ötvözése a kor szellemét 
tükröző harmonikus építészeti megjelenéssel.

Általános, közhelyszerű ingatlanberuházói 
követelmények. Arról, hogy kiknek szánják és 
milyen igényszinttel az ily módon megépített laká
sokat, egyetlen szó sem esik! Sőt, az elvárt 
paraméterek részletesebb kifejtésekor olyan 
várakozások is szerepelnek, amelyek ellentmondá
sosságukkal tűnnek föl. így mindenesetre furcsa,
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hogy elegendőnek látják a 120 lakást mindössze 
két alaprajzi típusban megtervezni, ezáltal széles 
rétegeket zárva ki a családi helyzetük szerinti ideális 
otthonhoz jutás lehetőségéből. A lakások fenn
tartásával kapcsolatosan ugyan gondoltak a köz
művek egyéni mérésének biztosítására, de ami ezen 
belül legalább ilyen fontos, a fűtés egyedi szabályo
zásának lehetőségére már nem.

Gyakorlatilag így a pályázaton indulókra bízták, 
hogy ki-ki maga gondolja végig, számára mit jelent 
a „szociális lakóépület” hívószó, megelőlegezve 
evvel, hogy a zsűri döntésénél sem lesz várható a 
pályázó terveken a szociális érzékenység, vagy akár 
a nemzetközi példák ismeretének számonkérése.

A pályázati munkákról összefoglalásképpen 
elmondható, hogy azok általános építészeti színvo
nala egészen kiváló, hozzátéve, hogy maguknak 
a gondolatoknak tervi bemutatása is magas szín
vonalon, látványos, a laikus közönség számára is 
érthető, meggyőző módon történt. Az épített 
környezethez való alkalmazkodást valamennyi 
tervező könnyedén oldotta meg, ugyanakkor jól 
érezhető, ki az, aki csupán rutinból, a nemzetközi 
trendeket követve formálta meg épületeit, s ki az, 
aki számára valóságos tartalommal bírt a tervezési 
folyamat során kiérlelt forma megtalálása. Ennek 
megfelelően -  ahogy azt a tulajdonképpen első 
ütemnek tekinthető, tavaly átadott épületegyüttes 
világa már meghatározta -  a tervek mindegyike a 
jellegzetesen lapos-, vagy kishajlású tetővel fedett, 
feszes tömeg- és homlokzatszerkesztésű moder- 
nista-funkcionalista formavilágon belül maradt. 
Hasonlóképpen az alaprajzi szerkesztés korszerű
sége, variabilitása is megfelelt a ma elvártaknak.

A hosszan elnyújtott, szabálytalan ötszög alakú 
terület beépítésére döntően kétféle megoldás 
született. Az egyik változat a kijelölt építési vonalra 
helyezte az épületegyüttes elemeit, ennek 
megfelelően részleges vagy teljes keretes beépítés 
jött létre, a tömbbelsőben területet nyerve a 
külvilágtól védett kert, udvar számára. Az ezen 
megoldást választók éppen evvel az intim 
elvonulást, s egyben a közösségi találkozásokat 
lehetővé tevő tér létrehozásával igyekeztek az itt 
élők speciális igényeire, érzékenységére reflektálni. 
Kérdés persze, hogy egy olyan belső udvar, amelyre 
százhúsz lakás tekint, képes-e teljesíteni ezt az 
elvárást. A tervezők zöme a lakóegységek értékes 
homlokzatainak a tömbből való kifelé fordításával 
megkerülte ezt a problémát, ezzel együtt a függő- 
folyosók által keretezett hatalmas hátsóudvarrá 
degradálva a belső kertet. A megoldásból fakadó 
viszonylagosan hosszúra adódó homlokzatok 
tagolása, ritmizálása Gettó Tamás megvétellel díja
zott tervében volt a legsikeresebb. Itt a homlokzati 
szakaszok önálló hangulatú tömbökre válnak szét, 
a lakóterek hol a tömbből kifelé, hol pedig a belső 
kert felé fordulnak, az egyes elemeket a teljes szin
ten körbevezetett külső közlekedőfolyosó fűzi össze.

A keretes beépítés részleges feltörése esetén az 
előző változatnál felmerült problémák feloldhatóak.
A Tóth Péter-Benkő Melinda építészpáros, 
valamint az Erő Zoltán (Palatium Stúdió Kft.) 
vezette tervezőcsoport megvételt nyert munkájában 
hasonló módon két, egymásba forgatott L alakú 
tömbbel találkozunk. Ennek révén izgalmas össze
függéseket teremtő módon a külső és belső tér 
viszonya relatívvá válik, az épületszárnyak közötti 
zöldterület játékosabb-oldottabb szerkesztésű, az 
egyes szárnyak pedig a homlokzatszerkesztés szem
pontjából kezelhető léptékűvé szelídülnek.

Lényegesen progresszívebb megoldáshoz 
vezetett a konvencióktól határozottabban elszakadó 
-  a kortárs építészetben egyszersmind markánsan 
jelen lévő -  formai megoldás: a terület cikcakkszerű 
tömbökkel való beépítése. Hozzá kell tenni, hogy az 
ezt az utat választó építészekre a lakóközösség 
speciális összetételére való reflektálás igénye is

Megvétellel jutalmazott terv. Tervező: Gettó Tamás (Pécs). 
Látványképek és metszet az udvari homlokzattal.

határozottabban jellemző volt. A találkozásokat 
valójában elősegítő, a közösségi életforma érzetét 
felerősítő tömegszerkesztés jött így létre. Különösen 
igaz ez a megvétellel honorált PÉCSÉPTERV Stúdió 
munkájára. A cikcakkforma szűk, V alakú 
szárnyainak belső oldalán vezetett függőfolyosók 
valóságos agórává válnak, köszönhetően ezen hom
lokzatszakaszok egymáshoz való közelségének, 
valamint annak, hogy a közlekedőkhöz lépcsőházak 
viszonylag kevés ponton csatlakoznak. így az itt 
lakóknak hazatérve több szomszédot is érinteniük 
kell, s ügyes-bajos dolgaikat akár a két szemközti 
folyosón állva is megvitathatják. Ugyanakkor az 
intim elvonulás lehetősége is biztosított, a lakóterek 
homlokzatai kellemes arányú kertekre néznek, a 
szemközti lakások közötti távolság emberi léptékű.
A III. díjas budapesti ZUMEN Bt. (Dékány Tibor, 
Finta Sándor, Hatvani Ádám, Paulina András 
Mihály) által választott megoldás tartalmilag sokat 
veszít avval, hogy a szintén cikcakkban vezetett

tömbök náluk középfolyosós feltárásúak. A közle
kedőterületek aránya ugyan így lényegesen csökken, 
viszont az előbbi tervben bemutatott agóraszerű 
nyitott tér nem jön létre, ehelyett itt egy, a lakások 
gyors elérésére biztató zárt folyosóval van dolgunk.

A fentiekben bemutatott telepítési formát alkal
mazó pályázók közül a zsűri a legelőkelőbb helyre 
Petényi Margit (DU-PLAN Kft.) munkáját sorolta, 
a pályázat II. díjának odaítélésével. A terv ereje 
leginkább -  a feltűnően összefogott tömegszer
kesztés mellett -  az elmúlt év során átadott, általa 
tervezett épületegyüttessel való intenzív kapcsolat
keresésben rejlik. Dinamikus ellentétpár jött létre, 
az első ütem erőteljes térfalat képező statikusabb 
három tömbjével szemben a folyamatosan vezetett 
épületszárnyak lendülete áll. Az előző épületekre 
jellemző tömör fogalmazásmód konzekvensen foly
tatódik, a két együttes között a puritán építészeti 
eszközkészlet, az erős vertikális kivágású homlok
zattagolás, a fehér falsíkokat váltó, egyúttal a lép-
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Az I. díjas pályamű. Tervező: Ráth Miklós (Budapest)

csőházakat jelző fafelületek alkalmazása teremt 
összhangot. Ugyanakkor jelentős továbblépésként 
mélyebben átgondolt válaszok születtek az intim 
elvonulás lehetőségének biztosítása és a környezet
re való nyitottság közötti egyensúlykeresés során, 
így a törvényben előírt pályáztatási rendszer fájó

ellentmondásával kell szembesülnünk: az első ütem 
sikere ellenére a tervezési megbízást direkt módon 
nem lehetett kiadni, a pályázat bírálói számára 
pedig a két ütem hangsúlyosan egységes megje
lenése nem volt kellően meghatározó szempont. 
Veszteség ez, egy progresszív, a problémára

érzékenyen reagáló építészeti útkeresés törik meg 
ezáltal.

A zsűri I. díjával Ráth Miklós (Kruppa 
Építésziroda) pályaművét ítélte megépítésre méltó
nak. A terv markánsan önálló gondolatokat vet fel, 
tulajdonképpen egyedüliként a résztvevők között.
A villaszerű módon telepített együttes kétszer 
három, közel négyzetes alaprajzú tömbből áll, a 
négyszintes „hasábokat” alacsonyabb tömegek fűzik 
össze. Sajátos lakótelep-parafrázissal van dolgunk, 
az egyes épületek mintegy úsznak az őket 
körülvevő, elvonulásra alkalmas kertet nem formáló 
parkban, a növényzet itt leginkább egyfajta 
kellemes díszletként jelentkezik. Ahogy a külső 
terek nem szolgálják az itt élők közösséggé for
málódását, ugyanúgy az épületek belső szervezése 
is ez ellen hat. A lakások a tömbök tengelyében 
vezetett zárt lépcsőházakból nyílnak, így a 
közlekedőterek arányával együtt a találkozások 
lehetősége is a minimálisra csökken. Hasonlóan az 
individuális igények megélését segítő elem a felső 
szinteken lévő lakásokhoz tartozó tetőkert is. Az 
együttes határozott erényei, a játékos-könnyed for
mavilág, az üde homlokzatkezelés ellenére a tartal
mi üzenet a meghatározó: az azonos társadalmi 
helyzeten alapuló, egyfajta fokozott érzékenység 
által előhívott közösség utáni vágy fölé a minél 
tökéletesebb elvonulás igényét helyezi. Hozzá kell 
tenni, hogy mindez az első díjas terv szerint magas 
színvonalú építészeti keretben valósul meg, akár 
egy manapság divatos, humánus megoldásnak 
tekintett lakóparkban. Csak az a „szociális” jelző 
ne keltene zavart. Az őszinteség kedvéért törölni 
kellene. ■

Megvétellel jutalmazott pályamű. Tervezők: Erő Zoltán, 
Brückner Dóra, Csapó Balázs, Vadász Orsolya, Varga Péter 
István (Budapest).

Látványkép és helyszírajz.
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Az álca
-  a pécsi szociális bérlakások építészeti közegéről
Néhány évi jelenléte során megszokhattuk már a szociális bérlakás építés önkormányzati nekilódulását, és az 
ezzel járó tervpályázatokat Az országban, és nem lebecsülhető jelentőséggel Pécsett is százával épültek ilyen 
lakások, és továbbiak vannak tervezőasztalokon. A vonatkozó jogszabályok alapján ezek tervpályázat lebonyo
lítására kötelezett beruházások. A kiírásokban azonban alig esik szó a szociális bérlakás mibenlétéről, nem lát
ni, hogy e tartalomról valóban tudnánk, mit jelent az a XXI. század elején, Magyarországon. Az építészek egy 
része kíváncsi, érdeklődő, a téma iránt fogékony, de ez nem jelenhet meg igazán az adott közegben, mert a 
közeg maga erre nem tart igényt
A teljesség igénye nélkül villantsuk fel a kérdés néhány építészeti aspektusát majd nézzük meg, miként is ál
lunk ezzel Pécsett a már megépített és a létesítendő lakásokra összpontosítva!

Különböző nemzeti példákat, törekvéseket lehet 
ismemi e témában, és nyilván kellene másokat is. 
Többszintes, kertvárosias beépítésben szociális bér
lakások érdekes külföldi kísérletei hazai szaklapok
ban is megjelentek. Az egyik ilyen modellben pél
dául arra törekedtek, hogy a családok mindegyi
kének jusson kifejezetten privát terasz, tetőkert, 
rajta gondozást igénylő növényekkel. A sűrű egy- 
másmellettiségben is cél volt az intim szféra kiala
kítása, és a kerttel való együttélés, sőt sajátjukként 
annak gondoztatása a lakókkal. A szándék sokrétű. 
Egyfelől a szoros közelségben élő embereket az

együttlakásban a közösségi létre tanítják, ezért 
inspiráló építészeti terekre szervezték a lakásokat, 
épületrészeket. Ez nem mond ellent a lakások inti
mitásának, de bizonyos közös szituációkat 
szándékoltan hoztak létre. Másfelől a közösségi hal
mazból lebontották a lakáson kívüli tereket, a laká
sokhoz tartozó saját használatú helyekké, melyen -  
és főleg a növények gondozásán -  keresztül a lakók 
kötődhettek ezekhez a fizikai keretekhez. (Maga a 
növényzethez való viszony is jellemformáló, és nem 
szabad elfelejteni, hogy a szociálisan rászorult 
igénylők életében a szocializálódás alapvetően

kritikus, tanulni való élethelyzet.) A saját tudatot így 
ösztönözték, de mert az összkép nagyban ezek 
együttes minőségéből fakad, erősítették a közösségi 
tudatot is. A trükk éppen abban van, hogy a két 
viszony -  saját és közös -  nem választható szét éle
sen, vagy éppen úgy hozható összefüggésbe, hogy 
azok kölcsönösen válnak egymás előnyére, vagy 
hátrányára. Harmadrészt a meghatározott társadalmi 
rétegnek tervezett, visszafogottságában is határozot
tan igényes, érzékeny építészet maga is nevelő 
hatású. Ezen nem attraktív, magát túlértékelő 
építészetet kell érteni, hanem nagyon is pragma
tikusát, de ugyanakkor olyat, amely felvállalja a fenti 
célokat. Nevezetesen, hogy differenciált térszerke
zetet hozzon létre, amelyben elvont célok is 
megférnek, mint amilyen a nevelés.

A példák természetesen kétféle tapasztalatot 
hoztak. Az egyik kifejezetten pozitív, vagyis az 
építészeti szándék értő fülekre talált, a házban 
lakók jól érezték magukat, kötődésük alakult ki 
saját környezetükhöz, értékrendek épültek bennük, 
megérintette őket a rájuk figyelés gesztusa: gondoz
ták, sajátjukként kezelték környezetüket, lakóhe
lyükön kapcsolatokat építettek, beszivárogtak 
a természetes szocializációs folyamatokba. 
Természetesen voltak kudarcok is. Akadtak, akiket 
tervezett környezetük, és a lakók közössége nem 
formált. Ezen lakók környezete leromlott, 
elhanyagolt lett. A kertek, teraszok pedig ennek 
erősen mutatták a jeleit, kialakultak a házban bán
tóan elhanyagolt zárványok. Az eredmények azon
ban igazolták, hogy a lakók kiválasztása, és az 
építészeti megoldások között kapcsolat van.

A legutóbb megépült kertvárosi 120 lakás terv- 
pályázata során is felmerült a kérdés, milyen tartal
mat takar a „szociális” jelző. A jelentés és tartalom 
meghatározásának egyik markáns képviselője 
többek között éppen a pályázatot megnyert tervező, 
Petényi Margit volt. Szerencsés körülménynek 
mondható, hogy kiírói elképzelés hiányában is kel
lően színvonalas terv került kiválasztásra, rátermett 
és felkészült, tehetséges, a helyi viszonyokat is jól 
ismerő építészével. A koncepciótlanság hiányában 
ugyanis rossz terv is nyerhetett volna. A tervpá
lyázat értékelő vitáján egyébként kitűnt egy másik 
terv fiatal szerzőcsapata: Alexa Zsolt, Balázs Péter, 
Dévényi Márton, Rabb Donát, Schreck Ákos. Ők 
nem csupán kérdéseket tettek fel a „szociális” kife
jezéssel kapcsolatban, de a téma iránti 
érzékenységüket tervükkel is megmutatták, sőt kon
cepciójukat éppen erre építették fel. Kitűnő tervük 
azonban nem talált megértésre. Mert a baj nem 
csak az, hogy a városnak nincs programja, de az is, 
hogy a zsűri építész tagjai sem tulajdonítottak e 
kérdésnek jelentőséget. Ez a következetlenségben 
a következetesség: igaz, hogy nincs meghirdetett 
tartalom és elvárás, viszont a bírálatban sem 
foglalkozunk a kérdéssel érdemi módon. Még a 
kiáltványszerű tervek sem váltanak ki olyan vitát, 
melynek tanulságai megjelennének az eredmény-
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Megvétellel jutalmazott terv. Tervezők: Rádóczy (f) László, 
Lukáts István, Köves András, Csaba Gyula (Pécs)

ben, vagy akár a bírálati jegyzőkönyvben. És a 
megépült épület tanulságai is csak az építészeket 
inspirálják gondolkodásra. Önmagában ez nem lehet 
hatékony, hiszen a közölt gondolatok megértéséhez 
kell a téma ismerete és a vele foglalkozás szándéka 
a másik, nem építész szakmai oldalról is.

Az országban máshol is zajlanak hasonlóan 
előkészítetlen tervpályázatok, és nem kevés a „szo
ciális” programcsoportban. De van példa olyanra is, 
ahol ez nem így van. Példának okáért a legutóbbi 
pécsi -  már második -  120 lakásos tervpályázattal 
egy időben Székesfehérváron is kiírtak egy 60 laká
sos pályázatot. Az a beruházás is szenvedte a szak
szerűtlen előzmények számtalan kényszerét, de ott 
pontosan meghatározták a lakásszámot, a lakások 
méretét, ezek arányát. Megjelölték, hogy e laká
sokat kiknek kívánják bérbe adni, úgy mint egyedül 
élő idős embernek, idős házaspárnak, gyerekét 
egyedül nevelő szülőnek, sokgyerekes nagycsalád
nak, pályakezdő fiataloknak, mozgásukban korláto
zott embereknek (akiknek egészen más méretezésű 
helyiségeket kell tervezni). Továbbá, melyik család- 
modelthez milyen méretű és tagoltságű lakást tar
tanak szükségesnek, és mindezeket milyen 
összetételben. Sugallta a pályázat azt is, hogy az 
eltérő életformákhoz rendelt lakástípusok csopor
tosítását az épületben célszerű tervezni. Érzékeltette 
továbbá, hogy az anyaghasználatnak nem csupán 
költségtakarékosnak kell lennie, de időtállónak is, 
és e két szempont viszonya képezi a mérlegelés 
tárgyát. Kiderült az is, hogy a bérlők összetételét 
előzőleg szociológusok meghatározták, és azt a 
testület határozattal erősítette meg az építés prog
ramjában. Van tehát elképzelés, elvárás, program, 
szándék. Ez nem kis dolog! Más kérdés, hogy a 
bírálat nem hozott olyan eredményt, amely igazolná 
az előkészítést.

Anélkül, hogy a kérdést túlrészleteznénk, kije
lenthető, hogy a Pécsett folyó szociális bérlakásokra 
kiírt tervpályázatok egyszerűen nélkülözik a kellő 
szakmai előkészítést. A nemrégiben lebonyolított 
pályázatot követő beszélgetésen többen is hangot 
adtunk ennek azzal a szándékkal, hogy ez a 
vélemény szolgálja a későbbi tervpályázatok haté
konyságát, és ezzel közeledjünk a „közös” célhoz, 
a jól hasznosuló és eredményes munkához. Pozitív 
válaszról, vagy akár fogadó gesztusról nem számol
hatok be. A város által a vitára delegáltak úgy nyi
latkoztak, hogy az általunk megfogalmazott 
észrevételekre nem áll módjukban válaszolni.
E város közegében nem tudni, mi kell a csodához. 
Mármint ahhoz, hogy a vitákon a vitára jogosultak 
jelenjenek meg. Néhány elhangzott összefüggést, 
kérdést ennek ellenére érdemes itt rögzíteni annak 
reményében, hátha az írás megmarad, s talán cél
hoz is ér.

_  J  A város miért nem vesz tudomást 
C l U  1 .  a „szociális” jelző valós tartalmának 
hiányáról? Vagy ha annak nincs tartalma, ezt miért 
nem hozza a pályázók tudomására? Miért nem sike
rül elmozdítani ezt a helyzetet ésszerű érveléssel? 
Miért nem tekintik a tervpályázatot lehetőségnek, 
hogy valóban születhessenek általuk nagyszerű, 
igazi megoldások, s ezt a termékeny állapotot miért 
nem igyekeznek a megfelelő előkészítéssel serken
teni? Miért nincsenek jelen esetben felkért szocioló
gusok, akik felmérnék a valós szükségleteket,
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az igénylők helyzetét, életük sajátszerűségeit, és 
összetételük arányát? Miért nem tudjuk, kiknek 
a szükségleteiről beszélünk, és miért nem tudjuk 
mibői áll, és mi a célja egyáltalán a szociális 
törődésnek? Vajon a lakásokban elhelyezett 
emberek kik? És mit akarnak velük? Idős emberek, 
akiknek utolsó éveit teszik itt méltóvá? Esetleg fiatal 
pályakezdő értelmiségiek, akiket ezzel ösztönözni 
kívánnak, átmeneti ideig segítve gondjaikon, s 
ekképp támogatni ugródeszkaként? Vagy elejét 
akarják itt venni a gyarapodni nem képes emberek 
elégedetlenségének, netán itt akarják őket eltüntet
ni? És ha bármelyik lehetséges, akkor miképpen 
férhetnek meg itt mind egymás mellett? Egyáltalán 
a támasz, vagy a gettó intézményesül ezekben a 
házakban? Vagy ha mindezt tudják, miért nem infor
málják tömören az építészeket ezen alapvető szak
mai-szociális kérdésekről?

_  J  _  A városnál, de sok más kiírónál is a
Ó  U  2 . .  tervpályázat során általános gyakor
lat, hogy a tartalmat nem határozza meg szaksze
rűen. Ahogyan a szociológia szakemberei sem jelen
nek meg a szociális lakásépítés tervpályázat 
előkészítésében, úgy számos pályázatban az 
építészektől nem csupán az építészeti, de a tartalmi 
megoldást is várják, pedig ennek csak kivételes 
esetekben lehet létjogosultsága. Hisz minden 
épületnek van szakmai tartalma, amelyet nem 
helyes alapvetően az építészekre bízni. Egy koncert
terem zenekari igényét, férőhelyszámát, egy iskola 
oktatási koncepcióját, osztályméretét, vagy az EXPO 
épületének funkcionális igényeit, akár a Nick-udvar 
hasznosításának mibenlétét szakembereknek kellene 
meghatározni. Hogy egy épület az adott helyen 
milyen tartalommal lehet életképes a piaci 
környezetben, az nem építészeti kérdés. Egy iskola 
sem attól lesz jó, hogy szép a ház, hanem attól, 
hogy jó tanárok koncepció szerint teremtenek 
benne iskolát -  amihez természetesen egy, a 
markáns oktatási módszerekhez igazított remek 
épület nagyon sokat tehet hozzá, és ekképp fontos. 
Az építész feladata csak az igények meghatározása 
után teljesedhet ki és lehet helyes, nagy ritkán a 
szakmai előkészítésre visszahathat. Nem helyes az 
építészek ilyen terhelése és félrevezetése, mert nem 
várható tőlük érdemi megoldás. A feladat pontatlan 
meghatározása esetén nem szolgálhatnak pontos 
válaszokkal. így nincs eredmény, elégtelen a munka 
hatékonysága, a szellemi teljesítmények jelentős 
része elfolyik, pocsékba megy. Az sem hanyagolható 
el, hogy a magukra valamit adó építészirodák egyre 
kevésbé engedhetik meg maguknak, hogy részt 
vegyenek olyan pályázatokon, amiken már ott koc
kázatot vállalnak, hogy eltalálják-e, a megrendelő 
mire gondolhat. A tervpályázatot elkészíteni ugyanis 
nagyon sok munka, és ennek megfelelően nem 
kevés költség. A beruházók azon érvelése, hogy 
nem akarták megkötni az építészeket a gondol
kodásban, egyszerűen tévedés, és alkalmanként 
tisztességtelen is. Arra való, hogy takargassa a kiíró 
által el nem végzett, vagy végeztetett munkát, vagy 
a hozzáértés hiányát. Ez azért több egyszerű morális 
kérdésnél, mert utána a megalapozatlanul meg
határozott program alapján az építész által tervezett, 
sokszor a valós igényekre csak kevéssé alkalmas 
épület kritikájakor a kiírók azzal takaróznak, hogy 
ők jóhiszeműen kitették magukat az építészeknek, 
akik ezt a megoldást adták, illetve zsűriként válasz
tották. A rossz előkészítés tehát az eredménytelen
ség mellett lejáratja az építészek presztízsét is.

A II. díjas terv. Tervező: Petényi Margit (Pécs)

J  _  A szociális jelző azért sem 
Q  U  .  elhanyagolható, mert amikor 120 
lakás szamára kell kialakítani a szükséges parkoló
kapacitást, nem remélhetjük, hogy a terepszint alatti 
elhelyezés reális megoldás. Pedig a zsűri ezzel mint 
gazdasági realitással nem foglalkozott. A díjazott 
tervek nagy része terepszint alatti garázzsal számol, 
holott a megépült előző ütemben is a tervezett, 
földdel takart dombgarázst törölték a beruházásból 
-  tegyük hozzá, az építési engedély módosítása és 
a tervező bevonása nélkül. A jelenség minden eset
re napnál is világosabban mutatja, hogy a megcél
zott tartalom egyetlen tudható jellemzője, hogy ilyen 
anyagi terheket nem visel el, tehát mint megoldás, 
teljesen ellentmond a szociális rászorultság alapú

lakásépítés gazdasági szempontjainak. Az már csak 
mazsolázgatásnak számít, hogy az egyébként nem 
ismert rászorultság milyen kört érint, és vajon kiket 
eresztünk össze a pinceszinten az autók között. Mi 
van, ha például morálisan is lecsúszott egyének 
idős, mozgásukban korlátozott tanárembereket rio
gatnak a félhomályban? A földdel fedett mélygarázs 
egyenesen illúziónak tűnik, hiszen Pécsett az utolsó 
pillanatig elhúzott fűnyírás még az erős vegetációt is 
minden tavasszal a tönkremenetel szélére sodorja. 
Milyen reményeink lehetnek ott, ahol a néhány tíz 
centiméternyi földben a füvet folyamatosan nyírni és 
öntözni kell? Az Európában elterjedt megoldások 
bizonyosan nem a szociális lakásépítésen keresztül 
szivárognak be a hazai környezetkultúrába.
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_  J  -  A szociális bérlakások velejárója 
d U  Zj.. a pécsi elképzelés szerint is, hogy 
a lakásegységek kicsik, és nagyszámú lakás 
helyezendő el egy telken. Ebből következnek 
bizonyos építészeti megoldások, vagy alapprob
lémák, nevezetesen a lépték markáns volumene, 
és a hozzátartozóan nagy homlokzatfelületek.
A csábítás, hogy e léptéket lebontsuk, mindenki 
számára érzékelhető. Ezzel összevág a kortárs 
építészet másik nagy kísértése, a szabadon formálás 
lehetősége. Habár a szabályozási tervek rendszerint 
túlfegyelmezik a gondolkodást, azt sokszor a 
lehetőségekhez képest indokolatlan és rossz korlá
tok közé szorítják, a másik oldalról éppen a fura, 
amorf telekalakítás, és a levegőben lévő kitűnési 
kedv rakoncátlan épülettömegeket produkál. Az 
ilyen telkeken, mint amilyenek itt a Fema környékén 
is vannak, eleve magukra figyelő házak születnek. 
Minden ház szerzője elegendő okot talál a ház 
intenzív bontására, és a megítélésük is éppen ilyen. 
Csakhogy ezáltal nem jönnek létre utcák, sem utcák 
alkotta tömbök, legalábbis nem felismerhető rend
ben. Helyette valami szétterülő közeg lesz csak 
a tájékozódás nehézségével, és a városias szövet 
hiányával, ráadásul pénz és odafigyelés hiányában 
az épületek közötti minőségi felületek és terek 
nélkül, ami pedig ezt a beépítési formát némileg az 
alternatívák közé emelhetné. Mindig valami formá
lási izgalom az, ami az elvégzett munka látszatát 
kelti bennünk egyetlen épületre figyelve, miközben 
rendezettebb városokkal való összehasonlításban 
hiányérzetünk van. Pécs érdekében érdemes volna 
számba venni, hogy a bérlakásépítés mekkora 
területet, hány ütemben érintsen. Ettől még akár 
dolgozhat házanként más és más építész a ter
veken, de egységes koncepcióba illeszkedve. A világ 
tele van ilyen pozitív példákkal. Berlinben, vagy 
akár Bécsben is találni ilyeneket, amikor is egy 
egész tömböt több felkért építész egy időben ter
vezett meg, de közösen megalkotott beépítési szi
tuációnak alávetve magát. Csoda dolog lehetne, ha 
a város az egész területre készíttetne terveket, aztán 
majd az ütemezést a megvalósításra korlátozná.

A zsűri döntését megkérdőjelezni egyetlen 
pályázónak sem illik. Más kérdés, hogy igazi szak
mai vita talán éppen ezért nem alakulhat ki, a 
vélemények rejtett csatornákban maradnak. Pedig 
szép és értelmes az volna, ha egyébként markáns 
vélemények felszínre kerülnének. Ha nem csak a 
pályázók alkalmazkodnának a zsűrik összetételéhez,

Építész: Petényi Margit

hanem a lehetséges zsűrorok is elmélyülnének a 
csak a szakmán belül meghallható tervezési prob
lémákban. A zsűrik munkája éppoly sebezhető, mint 
a szerzőké, miért ne lehetne róluk beszélni anélkül, 
hogy megtámadnánk a döntést? Jelen esetben 
megengedhető, hogy e kérdéseket feltegyem, hiszen 
a pályázaton nem indultam. A pályázat eredményé
ről pedig azért is érdemes beszélni, mert a korábbi
akhoz képest meglehetősen markáns és egységes 
vélemény alakult ki róla sokakban, és ennek van 
egy rejtőzködő élete.

Mindenekelőtt érdemes leszögezni a pályázat 
két erényét is: az országos tendenciákkal ellentét
ben az építészek aránya a zsűriben igen tekinté
lyesnek, és kívánatosnak mondható. Ezt csak erő
síteni érdemes a jövőben. Látva továbbá a beadott 
és elbírált munkákat, egységesen nagyon magas 
volt azok színvonala.

Látható, hogy ebben a második pályázatban 
a tervezők többsége nem maradt közömbös a 
szociális kérdéskörrel kapcsolatban, és a bírálati 
jegyzőkönyvből, illetve az eredményhirdetés szakmai 
részéből az is nyomon követhető, hogy a zsűri ezzel 
foglalkozott ugyan, de korántsem olyan mértékben, 
mint a szerzők, vagy amennyire ez elvárható lett 
volna. Az értékelés meglehetősen általános, habár 
nagyon tömör, és profinak látszó.

Némi túlzással azt lehet mondani, hogy szinte 
egyik terv kiválasztása sem járt volna nagy kocká
zattal, a tervek magas színvonala okán. Egy terv 
azonban szemléletében teljesen kilógott a többi 
közül, és a zsűri éppen ezt választotta ki 
győztesként. A kilógás mibenléte pedig meghökken
tett sokakat: ez volt az egyetlen épület, amely lép
csőházas belső szerkesztéssel, villaszerű beépítést 
javasolt. Miközben a pályázók bíbelődtek az intim 
és a publikus terek árnyalásán, ezt látva a szociális 
mibenlét egyik lényegi elemének, addig ez a ház 
karakteréből következően a budai villaépítészettel 
rokonítható, vagy azokra hajazó lakóparkokat idéz.
A szociális bérlakások ilyen megfogalmazása felold
hatatlan ellentmondáshoz vezet. Valóban, próbáljuk 
meg elképzelni: a Fema mentén közelítve Kertvárost 
először ezzel a „talán-a-franciák-építették-gyönyörű- 
lakóparkkal” találkozunk, majd befelé haladva a 
kiterjedt „nyomorúságos” lakótelep következik. 
Valójában az a szép lakópark, amivel nyitottunk, a 
város rászorultjainak szükségmegoldása, a polgárok 
meg itt élnek a tízemeletesekben. Igaz, ők saját 
tulajdonukban. A helyzet egészen bizarr.

Az is nagyon fura, hogy a szintenként öt-öt 
lakást feltáró belső lépcsőházat a zsűri a közösségi 
létforma helyszínének látta. Ha valamiből van 
bőséges rossz tapasztalatunk, és erre a szociális 
ügyre nem remélhetünk megoldást, az éppen ezen 
lépcsőházak világa. Az építészeti feladat egyébként

itt kezdődik: vannak-e az építészetnek eszközei 
arra, hogy a tervezett ház valóban az adott -  jelen 
esetben szociálisan rászorult -  lakók számára biz
tosítson „optimális” kereteket, tovább firtatva, 
egyáltalán ezen összefüggések között mi tekinthető 
optimálisnak?

A győztes pályamű szemben a többi pályázattal 
nem törekszik a közös és intim terek árnyalt 
szétválasztására. A legteljesebb mértékben izolálja 
a lakásokat, és ez a lakóparkok lényege. Látni kel
lene, hogy ezek alapvető döntések. A lakóparkok 
alapvetően piacra épülnek és azért piacképesek, 
mert velük a lakó saját teret vesz, azért fizet, hogy 
kívülről imponáló házban magát elszeparálhassa a 
szomszédság és minden más zavaró hatásától. Fizet 
még az ablak előtti távlatért, jobb esetben a 
kilátásért. Ez a ház jelenlegi kilátásával éppen ilyen. 
A lakások lehetőség szerint a zavartalanság maxi
mumát keresik. Pedig mint láttuk, ha létezhet olyan 
épület, ami a szociális műszóval sejtetett társadalmi 
csoportnak épül, abban némi kényszeres közel
ségnek kell jelen lennie, mert lakóikat tanítani kell 
az együttélésre, a visszavonulás biztosítása mellett.
A lakópark és szociális bérlakás összehasonlítá
sában az együttélés és a visszavonulás aránya 
bizonyosan különböző, és ezáltal az épület 
lényegében más.

A zsűri döntését néhány résztvevő azért is 
fogadta feldúltan, mert a parkolók kialakítása olyan 
mértékű probléma, amely alapvetően befolyásolja 
az építészeti koncepciót, és a kiválasztott pályamun
ka a telken elhelyezendő parkolóknak mindössze a 
felét tudja biztosítani. A város képviselői elmondták, 
hogy a pályázó azóta a tervet módosította, a felada
tot megoldotta. Azt nem tudni, hogyan. Tény, hogy 
a koncepció megtartásával ezt nehéz elképzelni, de 
természetesen nem zárható ki, hogy korrekt 
megoldást adtak. Az is tény, hogy a terv egyébként 
minden szempontból színvonalas, és egy zsűri nem 
kifejezetten akkor dönt jól, ha a legpontosabb 
megoldást választja, hanem ha a legnagyobb 
lehetőségekkel kecsegtetőt, mert végső soron nem 
csupán megoldást, de alkalmas tervezőt kell válasz
tania. Az is igaz, hogy ebben az esetben a zsűrinek 
a feladata, hogy a kiíró számára egyértelmű szakmai 
ajánlást fogalmazzon meg a jegyzőkönyvben a 
továbbtervezésre vonatkozóan. Ilyet pedig ez eset
ben értékelhetően nem tett, sőt a halovány javaslat 
éppen ellentmondást okoz a bírálatban. A győztes 
pályázók szakmai felkészültsége nem lehet két
séges, az igen kitűnő. A ház azonban lényegében 
nem fog megváltozni. A zsűri döntése egy nívós 
építészet mellett szól, amely viszont sohasem lesz 
valós megoldás az adott problémára: olyan laká
sokkal szolgálni a rászorultak számára, melyek által 
a város róluk gondoskodik a szó szociológiai 
értelmében is. Ehelyett ez a segélyezésnek egy 
építészetileg meghökkentően attraktív módja.

A téma szép. Szép az is, hogy az építész szak
ma felől markánsan feltűnik a probléma iránti 
érzékenység. A húszas években a társadalmi-poli
tikai gondolkodás és szociálisan érzékeny építész- 
csoportok egymásra találásából új építészeti szem
lélet és iskola született, a Bauhaus. Pécs e világ
méretű, és máig is sok elvében érvényes iskolának 
jelentős alkotókat adott, Molnár Farkast, Breuer 
Marcelt, Forbát Alfrédet. A záróakkordnak lehetne 
ez ünnepélyes, bizakodásra okot adó motívuma. 
Figyelmeztető pedig lehetne az, hogy ezek a 
kiemelkedő építészek sem tudták alkotóképességü
ket ebben a városban kifejteni.
A sörreklám is azt mondja: gondolkodjunk! ■
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Molnár Ferenc: Az Ördög

Pécsi Nemzeti Színház Z Á B R Á D I  M A R I A N N
2004. január 16., február 3.

Az Ördög
—avagy János a rengetegben

Molnár, különösen a kortárs kritika által sokat 
vitatott színpadi szerző innen a XXI. századból 
nézve egy igazán irigylésre méltó, rendkívül 
könnyed, játékos úriember, külsőleg és belsőleg 
egyaránt sármőr, olyan színpadi művek birtokosa, 
melyek a jelen kor rendezői számára biztos szakmai 
és közönségsikerrel kecsegtetnek. A molnári 
játékosság záloga a tisztafejű, világos gondolkodás 
és nyelvi kifejezőkészség birtoklása. Nem véletlen, 
hogy szövegei külföldi színpadokon is oly sikeresen 
állták, állják meg helyüket. Nem mindegy azonban, 
hogy hogyan közelítünk, milyen interpretációban 
kívánjuk a nagyérdemű elé tárni. Feledhetetlen, és 
Európát tényleg bejárt előadás, a stilizált, a molnári 
gyökereket feszegető Krétakör-féle Liliom, Schilling 
Árpád rendezésében. Korhű, Molnárt idéző Ördög 
előadást láthattunk nemrég a budapesti Radnóti 
Színház előadásában. Forgács Péter értelmezése, 
rendezése zavart kelt a tiszta képletű molnári világ
ban, s ez, a parádés szereposztás ellenére is az 
előadás sikere ellen van. A Radnóti Ördöge sok 
ponton ellenkezik a szerzői instrukciókkal -  például: 
a környezet lepusztult, a jó nevű, sikeres festő szín
padon látható művei olcsó giccsek, az Ördög pedig 
egy rosszul öltözött, öregedő, simlis, csaló gazem
ber - ,  meg is lesz a böjtje, kohézió híján az előadás 
unalmassá, érdektelenné válik. Pedig micsoda 
várakozás előzte meg, a pénztárnál folytatott élet
halálharcokra visszagondolva. Bálint András, Gubás 
Gabi, Szávai Viktória ide vagy oda, a néző nem tud 
mit kezdeni Forgács rendezésével. A könnyed 
játékosság, elegancia helyett az előadás izzad
ságszagú lett, színészei pedig felettébb gyötrődnek 
a rájuk osztott szerepekben. Tagadja is, meg nem is 
a molnári konvenciót Forgács rendezése. Ezáltal lesz 
hibrid, zavaros az előadás.

Ezzel oppozícióba állítva a pécsi, Balikó Tamás 
rendezte előadást, csak jót mondhatunk.

Balikó nem átértelmezni, hanem tisztességesen 
megmutatni kívánta a századelő polgári miliőben

zajló, kis és nagy tragédiákat egyaránt hordozó, 
meglehetősen álszent világát. Horesnyi Balázs min
den részletre kiterjedő, jó térelosztású, funkcioná
lisan is hibátlan, szép díszlete és Pilinyi Márta jó 
stílusérzékről tanúskodó, gyönyörű jelmezei nagy- 
nagy segítségére voltak ebben. Hosszú percekig 
eltart s vissza-visszatér a nézőben a vágy, csak úgy 
a látványban gyönyörködni, a csodás ruhákat 
bámulni, kicsit beleszagolni abba a nosztalgikus 
korba, amire persze felhőtlenül vágyakozni tökéletes 
önbecsapás lenne. A további Molnár-műveket 
felidézve is számos példa igazolja ezt, de a szín
padon látottak ugyanezt bizonyítják. Igaz, jóval 
később, de Molnár is elmenekült, Amerikáig meg 
sem állt.

Az Ördög a fiatal hírlapíró Molnár Ferenc első 
színművei közül való. Ekkor Molnár sem volt még 
olyan kiváló bridzsjátékos, mint később lett. A 
darab dramaturgiáján ez némiképp le is mérhető, 
érzékelhető. Molnár színdarabjaira általában jellem
ző, hogy semmi nem véletlenül van benne. Olyan 
csehovi puska alapon bizton számíthatunk a megje
lenített elemek későbbiekben való fontos szerephez 
jutására. Ez nem mondható el maradéktalanul erről 
a korai darabról. Sok fel-feldobott, elvarratlan szál, 
motívum, felületes kidolgozás jellemző rá.

Itt van mindjárt a címszereplő figura. A goethei 
ihletésű Ördög dr. Kovács néven elegáns báli 
ruhában egyszer csak betoppan Pestre, János sza
lonjában úgy bukkan elő a fotelból, olyan magától 
értetődően, hogy a háziak is elfelejtenek kellő 
mélységben csodálkozni. János is azonnal beazo
nosítja, persze a kaszinóban találkoztak. Ez ugyan 
még önmagában nem indokolná az otthonában 
való hirtelen felbukkanást, de érdekes módon 
mégis mindenki elegánsan túllép ezen a kis nüán- 
szon, s mindjárt alá is veti magát az Ördög minden 
további ármánykodásának. Hiszen ezt írta meg a 
szerző. De miért is? Erre nem kapunk választ sem

Balikótól, sem Ottliktól, de még Molnártól sem.
A darabot ötletgazdag, könnyed cselekményvezetés 
jellemzi, ám könnyedsége, akár az említett példánál 
is, inkább nagyvonalú elsiklás a részletekbe, 
a mélyebb ok-okozati összefüggésekbe belemenés 
elől. Itt van az Ördög és kész. Az amúgy zseniális 
ötlet egy kései Molnár-toliból egészen biztosan pszi- 
choanalitikusi mélységeket tárna fel, rendkívül precíz 
kidolgozásban. Ebben a formájában viszont egy 
unalmasnak induló szerelmi háromszög bonyoda
lomból kiinduló, jól megcsinált társalgási dráma 
színpadi megformálása, s ennek felismerésében van 
Balikó rendezésének legfőbb erénye. Kriminek nem 
jó, bár az Ördög keverhetné még a lapokat, drama
turgiája túl sablonos, előre pontosan sejthető 
akciók-reakciók. Ám a viszonyok önmagukban is 
elég érdekesek, a karakterek színészi megformálása 
is rendben van, így elviszi az egészet a hitelesre 
formált molnári világ.

Molnár nyelvi leleményessége itt is csillog-villog. 
Kiszólásai nem csak a rezonőr szerepkört betöltő 
Ördög, de a többiek szájából is szép számmal 
elhangzanak. Mindjárt az előadás elején szegény 
Selyem Cinka (Sztankay Orsolya) szánalmas maga- 
kelletése mondatja a nagy derültséget kiváltó 
mondatot Jánossal (Köles Ferenc) „Mindenki úgy 
hümmög, ahogy tud...”

A szegény megunt akt erőlködik még a szintén 
rendkívül plasztikus és szellemes állomás-hasonlat
tal, mely a női szerep sanyarú helyzetét hivatott 
megvilágítani a gonosz férfinéppel szemben: 
Mindannyian állomások vagyunk, kisebbek, nagyob
bak, attól függően időzik rajtunk az éppen arra ha
ladó, vagy átrobogó vonat. A szegény akt csak egy 
icipici állomásnak bizonyul. Sztankay Orsolya a 
kiszuperált modell önironikus szerepében -  akit a 
festő az utóbbi időben már csak tájképre és udvari 
tanácsosra cserélt -  jól formálja a figurát, ha a 
közönség vevő és nevetésével megfelelően bátorít
ja, egész merész is tud lenni. Ő azonban nem csak 
a festő, de az előadás egészében is csak egy kis 
epizód. Fő-, mi több címszereplő az Ördög (Ottlik 
Ádám). Karaktere kiváló erre a szerepre, ördögien 
fénylő kopasz feje, elegáns -  fekete-vörös színű -  
frakkja, cinikus modora olyan nagyszerű egységet 
alkot, hogy őszintén megvetni sincsen kedve az 
embernek. Sokkal inkább érdekes, mint utálatos. 
Pedig mindent elkövet, szóval, cselekedettel és 
mulasztással is, ami a jelen lévő szereplők életét 
nagyon is megkeseríti, ha tetszik, tönkre is teszi.
Ő minden szempontból a centrumban van. Egy igazi 
játékmester, aki kénye-kedve szerint manipulálja 
környezetét, minden terve előreláthatóan beteljesül, 
csűri-csavarja a szerelmi szálakat, jóízűen ját
szadozik a legszentebb emberi érzelmekkel. Jánost 
megpróbálja akcióra bírni, Jolánt rábírni, hogy ne 
rejtse többé véka alá János iránti érzelmeit. Ottlik 
nem először áll a pécsi színpadon játékmesteri, 
rezonőri szerepkörben. Ezt jól is tudja, jól is áll neki.

János szerepe szerint ünnepelt, sikeres fiatal fes
tőművész, aki a Tavaszi Tárlatra, a kor legrangosabb 
kiállítására is csak „lehet, hogy küld valamit”,
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összetettebb személyiség. Vagy őt sem gondolta és 
mérte ki patikamérlegen Molnár. Vagy Báliké nem 
osztotta jól ki a szerepet. Bár a társulatból magam 
sem tudnék jobbat. Ám Köles Jánosa nem tud elég 
erőteljes lenni. Az Ördög is alkalomelszalasztónak 
titulája, amin rettentően begurul, pedig valójában 
kétszeresen is az. Elszalasztottá a szerelmet Jolánnal 
(Stubendek Katalin), s elszalasztottá ezt az igazán 
karakterében testhezálló szerepet is, mert minden 
igyekezete ellenére végig diákosan görcsös marad, 
mintha félne ettől az egésztől, vagy nem lenne 
egészen biztos magában hogy meg tudja csinálni. 
Pedig mindvégig ott volt a kapuban, és néhány 
pillanatban sikerült is elfeledtetnie önértékelési 
aggályait, aztán mindig visszazuhant. Különösen 
a nagy halom szöveggel való birkózás okozhatott 
a még nem elég rutinos, de nagyon tehetséges 
színész számára problémát. Amikor véletlenül leesik 
Jolán kalapja a földre az első találkozásukkor, nagy 
felindultságában és a szövegre való koncentrálás 
közepette, rutintalanul még bele is rúg, mert éppen 
arra kell haladnia ahova az a fránya dög gurult. 
Másodjára aztán felveszi.

Az Ördög lázítására „Az élet arra való, hogy 
elégjetek benne!” is csak mérsékelten reagál, 
akárhogy is fáj neki, mégis inkább a sorsát várja. 
Jolán helyett Elza szerelmét akarja egy jó házasság 
reményében elnyerni. A darab szerint János nem 
szegény, nem szorul hozományra. Jolán firtatja 
a házasságot, az igaz, de ennyi indok egy ilyen 
jóképű, sikeres embernek mégis csak kevésnek kel
lene lenni a végső elszánáshoz. Ezen a ponton is 
maradt némi dramaturgiai csiszolnivaló.

A második felvonás színhelye János szalonja 
után Jolán és Alfréd (Lipics Zsolt) villája. Az estély. 
Jó megoldásként nem a nagy báli forgatagot, 
hanem ami azon kívül és felül van, a konfliktusok 
kibontakozását elősegítő helyszínt láthatjuk, a bál
terem előszobáját. A lányok, asszonyok még 
csodálatosabb, idomaikat a legelőnyösebben meg
mutató lenge, de elegáns báli ruhákban, a férfiak 
csak az éppen odaillő eleganciával jelennek meg. 
Lipics Zsolt rendkívül rutinosan alakítja a gazdag, 
idősödő, és nem ok nélkül féltékeny, kicsit pipogya 
megkeseredett férjet. Jellegzetes orgánuma itt kife
jezetten karakteressé teszi az egyébként túl nagy 
lehetőségeket nem rejtő figurát.

Elza az eladósorban levő szép lány (Mészáros 
Sára) felbukkanása a báli jelenet nyitánya. Egy kis 
erőszakos, kissé hisztérikus libát alakítva próbálja 
a „közvéleményt formálni”, de pechjére mindjárt az 
Ördög lesz az első ügyfele. Az hamarosan le is töri 
álságos keménységét, büszkeségét, s egész sírásig

Átadás, átvétel. (Köles Ferenc, Stubendek Katalin, Lipics Zsolt)

Sztankay Orsolya

viszi a lány szemtelenkedését, aki azzal védekezik 
hogy muszáj szemtelennek lennie, „mert különben 
hol az egyéniségem?” Hát igen. Szegény lány hiába 
szép, rendben a pedigréje is, ha mindenki tudja, 
hogy a vőlegény nem őt, hanem Jolánt szereti. Nem 
is csoda ez a zavarodott, kétségbeesett hangulat
váltás, amikor is az Ördög javallatára átvált szende 
szűzibe a kis agresszív, János nem kis meglepeté
sére, aki persze készséggel el is hiszi Elzának, hogy 
ez az igazi énje. De tulajdonképpen egy szinten 
mindegy is Elza milyensége, hiszen a történet szem
pontjából ő ugyanolyan kis epizód, mint sorstárs
nője, a modell. Nem véletlen, hogy a darab végén 
együtt kullognak el a reménytelen boldogság szín
helyéről, átadva a helyet az igazi helyzetkomikum 
kibontakozásának.

A második felvonás csúcsjelenete a Jolán 
belépője körüli hajcihő, ami kicsit laposra, érdekte
lenre sikeredett, mindenesetre nagy biztonsággal 
sejthető, hogy az eszes asszony ezen a ponton 
győzedelmeskedik, legalábbis az Ördög felett, aki 
talán ebben az egy esetben bizonytalanodott el 
váteszi képességében. A jelenetben olyannyira fel
hergeli azonban Jánost a Jolán ledérségéről szóló 
hamis vádakkal, hogy Köles már-már egy minden 
ízében felkorbácsolt, megsebzett dúvadot alakít 
nagyon szépen. Ezzel teljesen magával is ragadja 
a közönséget, mert akár nevetséges is lehetne 
hiszékenysége, a nézőtéren mégis a sebzett férfi- 
leiket sajnálok hada fojtja vissza lélegzetét (még 
a diákbérleti előadáson isi).

Az előadás mélypontja a levélírás. Legalább 
nem rendeztek be írógépet, az mindenképpen 
a javára szolgál, egyébként pedig a szerelmi ömlen
gést Jolán tollába diktáló Ördög kajánságán kívül 
egy ötlet sincsen benne. Jolán a semmibe révedő 
kéjes, majd a történet előre haladtával egyre kéje
sebb üveges tekintete -  mint színészi eszköz -  
pedig kifejezetten nevetséges.

A harmadik felvonásban újra a festő lakásán 
vagyunk, szép sorban várják a jelöltek az éjszaka 
lumpoló festő felébredését. Úgy délután három felé. 
Elza elszánt, harcolni akar Jolán ellen, maga sem 
hiszi persze. Előbb az Ördög próbálja a realitás tala
jára téríteni, aztán Selyem Cinkával való kettőse, az 
ominózus állomás hasonlattal végképp meggyőzi 
arról, hogy ő még csak nem is egy kis állomás, csak 
egy megállóhely, ahol a gyorsvonat megállás nélkül, 
egy sóhaj alatt átsuhan.

A minden titkot leleplező levél körüli huzavona, 
átadja, visszaszerzi, időben megkapja, elkésik az 
átadás nem ismeretlen dramaturgiai fogása a

vígjáték-irodalomnak. Itt, a harmadik felvonás végén 
is kulcsszerepe van az Ördög kezébe került levél
nek, mely Jolán őszinte beismerő szerelmi vallomá
sát, a hat év alatt elfojtott összes vágyának fel
tárását tartalmazza. Elgondolkoztató -  bár az előző 
jelenetből kristálytisztán kiderül - ,  hogy a levelet az 
Ördög diktálta (sugallta?) Jolán tollába, s az asszony 
látszólag önkívületben volt ezalatt, mintegy meg
babonázta őt a gonosz, ő most mégis pontosan 
tisztában van a levél minden apró részletével. Ki ez 
az Ördög tulajdonképpen? Mégiscsak folyamodjunk 
mélylélektani eszközökhöz? De ezen a ponton már 
elrobogott a vonat. Az Ördög utolsó nagy 
viharkavarása egy nyilvánvaló hazugság, s egy még 
nyilvánvalóbb igazi gonoszkodás -  ártatlan emberek 
életének romba döntése megy előttünk végbe. 
Először azt állítja a rohanvást érkező, s a levelet 
visszakaparintani kívánó asszonynak, hogy sajnos 
reggel átadta a címzettnek. így tehát, nincsen más 
választása az asszonynak, mint véget vetni a hat év 
óta tartó képmutatásnak, s szóban is feltárni szíve 
rejtett titkait a mámorból előbotorkáló, nem éppen 
vonzó látvány Festőnek. János persze irtó bambán 
néz, s már mindenki tudja, csak a hisztérikusan 
káricáló szépasszony nem veszi észre, annyira el 
van foglalva szerepe tökélyre vitelével, hogy azt a 
levelet, amiről szó van, János biztosan nem kaphat
ta meg. Amikor kiderül, persze kész az összeomlás. 
A jelenet mégsem megrendítő, Stubendek Katalin 
Jolánjából hiányzik valami természetszerű őszin
teség, valami egyszerű, igaz asszonyi keserűség, 
vagy a tiszta szerelem elvesztésének tragikus 
érzése. Ebben a helyzetben, akár a levélírásnál a 
kevesebb több elve sokkal hitelesebb megvalósítást 
segített volna elő. Kevesebb vehemencia, egy kis 
mélyebb átélés, pár néma pillanat, egy ijedt tekintet 
hitelesebbé tudta volna tenni a figurát, mint ez a 
Festő nyakába hisztérikusan kapaszkodó s folyama
tosan, szinte levegővétel nélkül káráló kétség- 
beesett asszony. Jelenete előrevetíti esetlegesen 
beteljesülő szerelmük legkritikusabb pillanatait.

Persze nem erről van szó. János felocsúdik, 
elfogad, az asszony szégyenében megsemmisül, az 
Ördög mellesleg benéz egy pillanatra még utoljára, 
s a zsebében kotorászva előveszi az igazi levelet, 
s szórakozottságra hivatkozva közli, hogy véletlenül 
elfelejtette átadni...

S a kandallóban felizzik a vörös tűz... ■

Szereplők: Alfréd: Lipics Zsolt, Jolán: Stubendek Katalin,
János: Köles Ferenc, Ördög: Ottlik Ádám, Elza: Mészáros Sára,
Selyem Cinka: Sztankay Orsolya, András: Rubind Péter
Díszlet: Horesnyi Balázs Jászai-díjas
Jelmez: Pilinyi Márta
Dramaturg: Dúrő Győző
Rendező: Balikó Tamás
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Örkény István: Macskajáték
Rendezte: Vincze János 
Pécsi Harmadik Színház 
2003. december 15.

A Macskajáték (1969) menthetetlenül a klasszikus 
magyar irodalom része, mégsem avul el, mert örök 
emberi problémát taglal, egy szerelmi háromszöget, 
csakhogy Örkény nem a tizenévesek lángoló szerel
mi csatározását teszi a darab középpontjába, 
hanem az élet alkonyát.

A pécsi előadásról éppúgy lehet méltatást írni, 
mint kritikát. Méltatás a főszereplő, Vári Éva játékát 
illeti, egyszerre megrendítő és komikus, az ő 
alakítására építette Vincze János Örkény tragikomé
diáját. Vári Éva játéka teljes mértékben megfelel 
Örkény István leírásának, melyet a Macskajáték elé 
helyezett: „E groteszk történet főhőse özvegy 
Orbán Béláné, s a darab az ő véget nem érő vitá
ja, szájaskodó, alakoskodó, még a hazugságok
tól sem visszariadó pörlekedése mindenkivel, aki 
körülveszi: a lányával, a szomszédnőjével, 
Paulával, s legfőképpen az ő München közelében 
élő rténjével, Gizával. Körömszakadtáig harcol, 
hogy zűrzavaros, értelmetlen és reménytelen 
szerelmét mindenkire ráerőszakolja a világra. ” 
Vincze mint rendező tiszteletben tartja Örkény szín
padi látomását, bár dramaturgiai változtatásokat 
végrehajtott. Módszeresen kiirtotta belőle a férfiakat, 
csak a legszükségesebb jelenetekben láthatunk 
egyetlen egy férfit, a Férfit, akiért a harc dúl, 
Csermlényi Viktort (Ujlaky László). A Macskajáték 
a nők drámája lett. Örkény így jellemzi özvegy 
Orbánnét: „Megvan benne minden, amire az 
ember képes: egy piaci kofa nagyszájúsága és 
egy görög tragika fensége." Vári Orbánnéját ezért 
lehet szeretni, mert végletes és emberi, a hazugsá
gaival együtt.

Az előadás egyetlen megoldatlan problémáját 
számomra Csermlényi jelentette, Ujlaky eljátssza, 
amit el tud játszani, de Vári Éva özvegy Orbánnét 
alkatilag hordozza magában, csak a szöveghibáknál 
csuklik meg, különben a néző kiszolgáltatottja a 
színésznőnek. Nem tisztem a találgatás, mégis 
szerencsésebb lett volna az utolsó férfiszerepet is 
kihúzni a darabból, s így egy homogén női 
Macskajáték variációt bemutatni. Ujlaky egyetlen 
jelenetben tud Csermlényivé magasztosulni, fellé
pésre készülődve, amikor is ünneplő nadrágja lecsú
szik, s egy szál trikóban, alsónadrágban, s zokni
tartóban magyaráz, itt van meg az a visszataszító, 
gátlástalan nagydarab figura, melyet Örkény 
szövege igényelne. Egyébként ez a jelenet az 
előadás csúcspontja. A színpad három pontján, 
a három szobát jelző bútorok között öltözködő 
szereplők, mintha csak egy Mozart-opera fináléjában 
lépnének fel. A mesterien felépített jelenetben azt 
sem könnyű eldönteni, hová nézzünk, akkora rész
letgazdagsággal, a legaprólékosabb realizmussal él 
Vincze, a nézőtéren mindenki csak forgatja a fejét 
Tordai Teri Paulájáról Csermlényire, özvegy Orbán 
Bélánéra, és csak ide-oda, ahová éppen csapdos 
a figyelem az ingerözönben.

Vincze rendezése Vári Orbánné-alakítása köré 
építette a Macskajátékot. Ez az előadás egy színész 
emberi képességei felszabadításán alapul, az 
„orbánnéság” a színésznő mozgásán éppúgy meg
mutatkozik, mint állandó perlekedésén, apró 
helyzetgyakorlatszerű játékokban, s mindez 
koordináltan egy irányba halad. Vári mozgásában

hordozza Orbánná érzelmeit, amelyet megerősítenek 
Örkény dialógusai. Vincze rendezésében engedi, 
hogy a szavak hassanak, engedi, hogy az érzelmek 
nevetéstől a sírásig csaponganak. Amíg Orbánná 
szerepe Vári Éva után kiáltott, addig Tordai Teri már 
nem először alakítja Paulát, a pécsi előadásban 
a habos dáma ellenpontozta Orbánná plebejusi 
mivoltát, az előadás másik csúcspontja az ő kettő
sük volt, a koncert utáni telefonbeszélgetés jelen
tette a fordulatot, Orbánná szenvedéseinek kezde
tét, amelyet azért poénok sorával árnyalt Örkény: 
„Úgy félek, hogy a fogsoromat se merem kitenni.” 
(Paula).

Szakács Eszter Gizája hibátlan, steril, polgári, 
fegyelmezett, viszont a színésznő inkább filmes 
eszköztárral dolgozik, az igaz, az előadás nem is 
átütő Gizát igényel. Töreky Zsuzsa Egérkét nemcsak 
együgyűségében fogta meg, hanem egy végtelenül 
tompa, szürke, fantáziátlan, csúnya középkorú nőt 
láthattunk a színpadon az egykori szende naivákat 
játszó színésznőtől. Bereczky Júlia Cs. Bruckner 
Adelaidaként felejthetetlen, annyira erőteljesen 
taszító örökös operaházi tagként, hogy az már-már 
elviselhetetlen, viszolyogtató a hanghordozása, 
vérlázító, ahogy botjával bökdös, lesajnálón 
kedveskedve-károgva felvihog, mintha csak egy 
meséből lépett volna ki, annyira erős karakter.

Vári Éva

A Macskajáték tárgyi világa, a jelmezek (Pilinyi 
Márta), a ma oly divatos hatvanas évek retro 
világát idézik meg, a divathullám figyelembevétele 
nélkül. Ez az előadás a 60-as, 70-es években indult 
alternatív színjátszás értékeit viszi tovább, 
illeszkedik Vincze Örkény-sorozatába, mely még 
1980-ban a Pisti a vérzivatarban című darabbal 
indult, s utolsó eleme a Tóték volt. Vincze a korta
lan értékek mellett teszi le a voksát, mintegy szem
be megy a ma zajló változásokkal (nem globális, 
nem digitális, nem posztindusztriális). Már az is 
kisebbfajta csoda, hogy ez az előadás létrejöhetett, 
Vincze több nyilatkozatában olvasható, hogy a 
próbafolyamatot többször szakította félbe a pénzte
lenség, mégis megszületett egy olyan produkció, 
amelyet akár többször is érdemes megnézni. ■

Tordai Teri és Vári Éva 

Szakács Eszter és Vári Éva

Orbán Béláné örök
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P O R T R É

A K N A I  T A M Á S

Beszélgetés Király Csaba Liszt-díjas zongora- 
és orgonaművésszel

„Valamennyiünk 
leleményességére és 
bátorságára szükség lesz”

Király Csaba 1965-ben született Komlón. Hatévesen kezdett zon
gorázni, 12 éves korától pedig orgonálni is tanult. 1981-től Buda
pesten folytatta tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskolában, 1983-tól pedig a Liszt Ferenc Zeneművé
szeti Főiskolán a zongora, majd párhuzamosan az orgona tan
szak hallgatója is volt. 1989-ben szerezte meg orgonaművészi, 
1990-ben zongoraművészi diplomáját. Első díjas volt 1980-ban a 
Zeneiskolák Országos Zongoraversenyén (Nyíregyháza), 1982- 
ben a Szakközépiskolák Országos Zongoraversenyén (Békéstar- 
hos), 1990-ben pedig a Zeneakadémia Dohnányi Ernő Zongora- 
versenyén (Budapest). Közben 1985-ben az egyik legfiatalabb 
résztvevőként nyerte meg a Magyar Rádió Országos Zongoraver
senyét. 1996-ban Cagliariban lett első helyezett az „Ennio Porri- 
no" Nemzetközi Zongoraversenyen, 1997-ben pedig New Or- 
leansban lett a nemzetközi verseny győztese. Fellépett Európa 
szinte valamennyi országában, és sikerrel szerepelt japánban, az 
Egyesült Államokban, Kanadában, Dél-Koreában, Egyiptomban 
és Indiában. Számos hazai és nemzetközi fesztiválon vett részt: 
Pécsi Nyári Zenei Fesztivál, Korunk Zenéje; Pécsi és Budapesti 
Tavaszi Fesztivál; Budapesti Zsidó Nyári Fesztivál, Szombathelyi 
Bartók Szeminárium; Salzburgi Ünnepi játékok; ISCM World Mu- 
sic Days (Stockholm); Helsinki Biennálé; Frankfurter Orgeltage; 
Rheindorfer Orgelkonzerte (Ausztria); Musik Vredenburg (Ut- 
recht, Hollandia); MittelFest (Cividale), Festa Musica Pro (Assisi, 
Orvieto), „Festival Lombardia Európa Musica" (Crema, Seregno 
Olaszország); „International Piano Series" -  College ofCharles- 
ton, SC, Stan Hywet Hall Akron, Ohio (USA); Holland Fesztivál 
(Amsterdam) stb. Nevéhez fűződik Lutoslawski és Ligeti zongo
raversenyének magyarországi, Kurtág Kettősversenyének lon
doni bemutatása, és számos országban vett részt híres zeneka
rokkal Kurtág-Beckett „Mi is a szó" című művének első előadá
sában. 1993-ban kitüntetést kapott a magyar zeneművek bemu
tatásáért. Zenekari és oratorikus művek egész sorát ültette át or
gonára, és ezeket nemcsak hazájában, hanem Nyugat-Európától 
japánig és Amerikáig gyakran szólaltatja meg (többek között 
Liszt: Haláltánc, Les préludes, Koronázási mise; Bach: 2., 3. és 4. 
Brandenburgi verseny; Mahler: I. szimfónia, Vili. szimfónia; Bee
thoven: IX. szimfónia; Schumann I. szimfónia; Franck: d-moll 
szimfónia; Verdi: Requiem; Mendelssohn: IV. szimfónia, Szent- 
Ivánéji álom). Számos alkalommal játszotta el Bach teljes „ Wohl- 
temperiertes Klavier"-ját, Liszt Ferenc összes orgonaművét 
(1998-2000. Budavári Mátyás-templom, 2003. Szent László 
templom Budapest), Bach összes orgonaművét (2000. Dunaha- 
raszti, valamint 2001-2002. Deák téri Evangélikus Templom Bu
dapest), 2001-től a Zeneakadémián Liszt valamennyi zongorada
rabját műsorára tűzte egy több évig tartó sorozat keretében, 
mintegy 80 hangversenyen. 2003-ban művészeti munkája elis
meréseként Liszt Ferenc-díjjal tüntették ki. Liszt: B-A-C-H prelú
dium és fúga, B-A-C-H fantázia és fúga, „Weinen, Klagen, Sor- 
gen, Zagen" variációk, zongora-orgona CD-je 2001-ben elnyerte 
az „Év magyar klasszikus hanglemeze" díjat (Gramofon-díj). 
1995 óta zongorát tanít a Zeneakadémián, és rendszeresen tart 
nemzetközi zenei kurzusokat Magyarországon, Hollandiában, 
Franciaországban, az Egyesült Államokban és japánban. 
1997-98-ban a dél-koreai Taegu-Hyosung Egyetem orgona tan
szakának vendégprofesszora volt. 2002-től a Pécsi Martyn Fe
renc Művészeti Szabadiskola tiszteletbeli tanára, valamint zon
gorát tanít a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművé
szeti Intézetében, tanszékvezető egyetemi docensként.

—  Ismert, sokat szereplő művész. Neve 
régtől fogva jól cseng Pécsett, hiszen aki a het
venes évek közepén figyelt a zenei eseményekre, 
találkozhatott már a komlói zeneiskola koncertjeit 
kísérő Király Csabával Úgy tetszik, mintha folyama
tosan jelen lett volna, miközben nagyon is hosszú 
időszakokra eltűnt a szemünk elől Ettől függetlenül 
majdnem mindig izgalmas az első, néven nevezhető 
mozdulat, amit egy gyermek majdani hivatása felé 
tesz és izgalmas az is, hogy mikor teszi ezt meg.
A hang, a dallam tehát mikor lett tudatosan az 
átlagosnál fontosabb tárgya érdeklődésének?

— Majdnem mulatságos, ahogy látni 
próbálom 3 -4  éves magamat a komlói felsőszőlő 
egyik germersdorfi cseresznyefájának tetején, amint 
énekelem a „Kósza szél az álmok tengerén...” 
kezdetű slágert Szécsi Pál modorában. Mert nagyon 
szerettem énekelni már egészen kicsi gyermekko
romban. Arra is emlékszem, hogy ezt a dalt igyekez
tem minél magasabban, minél hangosabban énekel
ni, tehát afféle tudattalan transzponálási művelete
ket végeztem egészen addig, ameddig a hangom
mal bírtam. Vagyis torokszakadtáig. A felfelé iga
zodás erős hangulatfokozást jelenthetett, ezt 
éreztem is és élveztem is, talán az első, önmagam 
kiváltotta esztétikai természetű élmény ez volt
a számomra. A szüleim hallották dalos megnyilvá
nulásaimat és nagyon jó érzékkel határoztak arról, 
hogy közelebb segítenek a muzsikához. Magam 
természetesen nem voltam döntőképes helyzetben, 
de szüleim felismerték az adottságaimat és mindent 
megtettek már ebben a kicsiny gyermeki koromban 
is azért, hogy az aktív zenéléssel a kapcsolatom 
minél életszerűbb legyen. És mert ezt magam is 
akartam, támogatásuk a legnagyobb szabadságot 
jelentette a számomra. Az éneklést tehát nagyon 
szerettem, jólesett énekelnem. Ennek a dalolási 
vágyamnak a gyökere abból is adódhatott, hogy 
édesanyám sokat énekelt nekem.

— Nem egészen általános, hogy egy 
kisvárosban élő család a számára értelemszerűen 
kevéssé áttekinthető művészvilágot, művészetet 
jelöli meg -  a gyermek rendkívül korán felismert 
adottságai alapján -  a majdani tevékenység köze
gének. Vagy volt a családnak valamilyen kapcsolata 
a zenéléssel?

— Igen. Édesanyámnak nagyon szép 
hangja volt, és leánykorában szeretett volna éneket 
tanulni. Nem kedvezett neki a történeti idő.

Nagyapám Dombóváron már-már a Budapestre 
induló vonatról szedte őt le, amikor elindult volna 
a vágyott énekesi pálya felé. Dolgoznia kellett, a 
család nem nélkülözhette a munkáját. Ami neki nem 
sikerült akkor, azt most én vagyok hivatva telje
síteni. A családunkban egyébként van egy ének
tanár nagynéném is, aki később tanított egy rövid 
ideig. Szüleim tehát már egészen korán látták, hogy 
számomra az igazi örömöt a zenélés jelenti és min
dent megtettek, hogy ez a szellemi és érzelmi 
állapotom állandósuljon. így kerültem aztán nyíl
egyenesen a komlói Kodály Zoltán Ének-zene tago
zatú Általános Iskolába, Tóth Ferenc tanár úr atyai 
gyámsága alá. Személyisége mély emléknyomokat 
hagyott bennem, hiszen olyan lelkesüttséggel, 
megrázó élénkséggel beszélt a muzsikáról, hogy 
hatása alól nem lehetett mentes senki. Nagyon 
lekötöttek az énekórák, a kórus, amelynek ter
mészetesen tagja lettem, és amit kicsivel később, 
amikor már a zongorával is közelebbi kapcsolatba 
kerültem, állandóan kísértem fellépésein. A Kodály 
iskolában -  zenei tagozata révén -  teljes odaadás
sal tudtam foglalkozni a zenéléssel megszerezve 
a muzsikálással kapcsolatos első ismereteket és jár
tasságot. Nem küzdelem volt ez a korszak, hanem 
a legteljesebb öröm és szabadság, hiszen folyama
tosan azt tehettem, amit a legjobban szeretek és 
olyan mintákat adtak, amelyeket nem esett 
nehezemre elfogadni, követni. Emlékeimben az 
egyik ilyen csúcspillanat volt, amikor -  felső 
tagozatos koromban -  először találkoztam 
Sosztakovics Leningrádi szimfóniájával. Tóth Feri 
bácsi -  a zenei eseményeket, drámai történéseket 
felidéző -  képessége lenyűgözött, szinte úgy 
éreztem magam akkor, mintha mindaz a sok 
szörnyűség, dráma és hősiesség, az ellenállás és 
győzelem reménye, a pusztulás és az élet ellentéte 
teljes közvetlenségben előttem megmutatkozó 
valósággá vált volna. A muzsika létrehozott bennem 
egy valódi életjelenségekkel felruházott világot. Első 
zongoratanárom Szabó Gyuláné volt és tőle kap
tam életem egyetlen négyesét is. A kötelező 
darabok megtanulására nem fektettem nagy 
hangsúlyt. Általában nem érdekeltek a kötelező dol
gok, azokon gyorsan átléptem, viszont ötször annyi 
szorgalmi feladatot végeztem el közben, megtanul
tam mindent, amit nem kötelességként írtak elő. 
Második zongoratanárom Árvái Attiláné volt, majd 
harmadikos koromban kerültem Apagyi Máriához. 
1973-74-ben ő már 5 -6  éve vezetett egy improvizá
ciós műhelyt, amelybe a jóvoltából belecsöppentem. 
Egy sajátos, komplex erőtérbe kerültem, ahol
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a közös gyökerek keresése, a rendfelismerés, 
a zene, a rajzolás és a mozgás kapcsolata, a kifeje
zés bármely formája egyformán fontos volt. 
Fokozatosan sajátíthattam el a zongorán való ter
mészetes zenei nyelv alapvető használatát, melyben 
a szabad improvizálás fontos szerepet kapott. 
Később, a zeneakadémiai években jöttem rá, milyen 
meghatározó jelentőségű, személyiségformáló 
szerepe is volt az első zeneiskolás éveimnek.

— A személyiségfejlődés szempontjából 
talán már nem oly nagymértékben meghatározó 
korszak a középiskolás, de a mú'vészmesterség 
alapjainak lerakása és a művészpálya 
megközelítése igazán ekkor kezdődik. Hogyan volt 
mindez megvalósítható Komlón, Komlóról?

— Valóban, a Kun Béla általános gimnázi
umba írattak be, ahol nagyon rövid idő alatt bebi
zonyosodott, hogy nem nekem való ez az iskola. 
Elsősorban azért, mert nem volt zeneorientált, és
a muzsika területén -  egy kivételtől eltekintve -  
úgyszólván nem volt kínálata az iskolának. A kivétel 
Nagy Ernő énektanárom és osztályfőnököm volt, 
akinek szakmai tudása, alázata, emberi mivolta 
további példaképet formált bennem. Érthető okok 
miatt -  az énekóra volt a kedvenc tantárgyam.
Az iskola azonban -  teljesen érthető módon -  egy 
csomó olyan közismereti tárgyat kért számon, amire 
szükségem volt. Én viszont egyre inkább szükségte
lennek éreztem a sokféle tantárgynak azon a magas 
szinten való elsajátítását. Amikor Földes Imre zene
tudós Budapestről jött előadást tartani Komlóra és 
megpillantott, meg is kérdezte a tanáraimtól, hogy 
„ez a Csaba gyerek miért van még mindig itt?” 
Szerencsére, a helyzetet megérezték a szüleim és a 
tanáraim is, és elintézték, hogy a Budapesti Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakiskolába kerüljek.
Halmágyi Katalin lett a zongoratanárom, aki megle
hetősen elkeseredett volt, amikor túl voltunk első 
óráinkon. Gondot okozhatott neki, hogy kezdetben 
merev, makacs és csökönyös voltam, ragaszkodtam
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vélt igazamhoz, a módszereimhez, beidegződéseim
hez. Természetesen csakhamar beláttam, hogy új 
szempontjai nem tesznek a káromra, és valóban 
sikerült is megvilágítania a zongoratechnika néhány 
alapvető kérdését. Ezek között kezdetekkor a 
megfelelő hangképzés játszotta a főszerepet, majd 
sor került az előadói magatartásra, a módszerekre, 
arra, hogy az ujjvégekre koncentráljak, miközben 
karjaim lazán tartásával megfelelő szabadságot biz
tosítok a kéznek. Mulatságos ma visszagondolni 
arra, hogy mennyire tiltakoztam, és hogy végül 
mégis mennyire sikerült átalakulnom fizikailag, tech
nikailag és a mentalitásomban. Nagy küzdelem volt 
például, amikor még szakközépiskolásként a 
Zeneakadémián eljátszhattam Beethoven C-dúr zon
goraversenyét. Lemondtam határozott elképzeléseim 
egy részéről, átadtam magam mindannak, amit Kati 
néni tanácsolt. Előadás közben lazaságomra figyel
tem, ezért egy kissé -  Kati néni szerint -  óvatosan 
játszottam. Kocsis Zoltán is hallotta az előadást, 
aki megnyugtatott mindkettőnket, hogy jó volt a 
produkció, s voltaképpen ekkor alapozódott meg 
a kapcsolatunk. Végül hozzá felvételiztem a Zene- 
akadémiára és a növendéke voltam négy éven át.

— Minden bizonnyal kiszálazhatatlanul 
összetett szakmai és emberi kaland volt ez a 
korszak. Hogyan jellemezhetné a Kocsis Zoltánnal 
eltöltött akadémiai éveket?

— Kocsis Zoltán mellett az érezhette 
magát szerencsésnek, akinek a képzettségében az 
önálló munka, az önképzés játszotta a nagyobb 
szerepet. Mert csak ritkán mondta meg az esetleges 
hanghibákat, amiért egyébként mérges volt. Nagyon 
szigorú tanár volt, dicsérettel nem nagyon látott el 
senkit. Egy-két hümmögéséből lehetett sejteni, ha 
valami a kelleténél jobban sikerült az órán. 
Legtöbbször dicséretnek az számított, ha nem mon
dott semmi hiányosságot vagy rosszat az előadás
ról. Tanítványainak maguknak, magukban kellett 
végigpörgetni mindazt, amit tettek, vagy nem tettek, 
és ezenközben sokkal több problémára lehetett 
ráakadni, mintha csupán egy-két kifogásolható moz
zanatot vizsgált volna felül. Mindig nagy tisztelettel 
beszéltem Kocsis Zoltánról és hozzá, fantasztikus 
művész. Hátborzongató és szinte értékelhetetlenül 
megtisztelő még ma is arra gondolni, hogy az 
órákon személyesen adatott meg a lehetőség 
játékát hallgathatni. Rengeteget tanultam tőle, pedig 
nem szedtük szét cafatokra a zenét. Ellentétben 
Halmágyi Kati nénivel, aki a zenei és technikai rész
letekbe alaposan belemerülve minden egyes hang 
megszólalásával foglalkozott, Kocsis az egészet és a 
nagy összefüggéseket kereste, a teljesség irányából 
mérlegelte a részletek súlyát. Megdöbbentett, hogy 
számára nem volt ismeretlen zene. Akármennyit is 
készültem, akármilyen igyekezettel is játszottam
a műveket, azokhoz mindig tudott valamit szólni, 
mutatni, ami egy magasabb rendű, ugyanakkor 
mélyebb, tökéletes zenei megközelítés volt a részé
ről. Ilyen volt, amikor a Magyar Rádió Zongora- 
versenyének döntőjére készülve Liszt Esz-dúr 
zongoraversenyét játszottam órán. Kocsis Zoltán 
a zenekari kíséretet játszotta mellettem a másik 
zongorán, én pedig a szóló zongoraszólamot. Nem 
volt szüksége kottára, mert betéve tudta a zenekari 
kíséret zongorakivonatát, élt benne a teljes darab és 
kísérőként is mesterművet alkotott. Hasonlóan több 
másik zongoraórájához -  annak az órának az 
emléke is máig él a fülemben. És az együtt-játéknak 
következményei is tettek. Mint pedagógus is -  
nagyszerű észrevételei voltak, pl. egyszer, amikor 
arról kezdett beszélni, hogy a lassú tételben egy 
kitartott hangot tévesztettem, majd rávilágított arra, 
hogy egy „profinak” miképpen kell kijavítani a 
hibáit úgy, hogy a mű ennek ellenére természetes
nek és eredetinek tűnjék, vagyis hogy korrigáljuk pl.

az előadás során fellépett súlyosabb hibákat. Nem 
hermetikusan él benne a muzsika, tudja, hogy 
bármi bekövetkezhet játék közben, ami hatással 
lehet az előadóra és a műre, de ennek ellenére 
törekszik arra, hogy teljes egészet hozzon létre.

— Voltak azonban más mesterei is.

— Két évig jártam Falvai Sándorhoz zon
gorára, másfél évig karmesterséget tanultam Lukács 
Ervinnél A rádió zongoraversenye után egy évvel 
azonban különös dolog történt velem. A napi 
tíz-tizenkét órás gyakorlások után egyszer csak 
irányíthatatlanná váltak az ujjaim. Szervezetem,
az agyam nem bírta a terhelést. Hiába volt meg 
az akaratom és hiába voltak terveim, a kivitelezé
sükhöz eddig alkalmas szervezetem apparátusa 
ellenállt. Mélyen drámainak láttam akkor a 
helyzetemet, mert a legalapvetőbb agy-kéz kapcso
lat megszakadása veszélyeztette mindazt, amit 
addig zongoristaként megvalósíthatónak gondoltam. 
Fél évet kihagytam és ez igen hasznosnak mutatko
zott. Kipihentem magam és visszatértem a zon
gorához. Volt persze félelem bennem és ezért is 
nem akartam benevezni az 1986-os Nemzetközi 
Liszt Zongoraversenyre. Saját akaratom ellenére 
erőteljesen rábeszéltek a szereplésre, ami végül is 
meghozta a nem várt eredményt. Megosztott 
negyedik helyezést értem el. Ez természetesen 
lehangolt, hiszen a zenei versenyeken soha nem 
szerepeltem még ilyen „egyenlőtlen feltételek mel
lett, betegen”. Volt azonban bennem, valamiféle 
piciny diadalérzés is, hiszen teljesen tisztában 
voltam avval, hogy „sérülten” játszottam, mégis -  
így „fél lábbal futva maratoni” mégis bekerültem a 
díjazottak közé. Egy dolgot az esetből megtanultam, 
mégpedig, hogy meggyőződésemmel ellentétben, 
külső rábeszélésre soha sem szabad koncertet adni, 
versenyen indulni.

— Orgonamüvész diplomát is kapott.

— Igen. Az orgonával voltaképpen még 
tizenkét éves koromban Lantos István révén 
ismerkedtem meg. Egy templomban hallottam 
orgonálni és ez egy életre meghatározó élményt 
adott. Elmondhatatlan izgalom fogott el, amikor 
közelről nézhettem a játékát. Lassan aztán szoros 
kapcsolatba kerültünk egymással, mígnem egyszer 
egy vidéki művelődési ház folyosóján megkérdezte 
tőlem: „Na, Csaba, elkezdjük?” Ez a kérdés is sors
fordító pillanatot csomagolt be. Rátaláltam egy 
hangszerre és egy zenei világra, amely megadott 
mindent, aminek lelkileg és technikailag szükségét 
láttam. De gyakorlati problémák sokaságával 
találkoztam, hiszen Komlón nem volt orgona. 
Édesapámmal járni kezdtük Baranya templomait. 
Orgonát kerestünk. Volt, ahol két lábbal rúgtak ki, 
volt, ahol engedtek játszani. Hetedikes koromban 
Palotabozsokon találkoztunk aztán Bezedeki 
Mártonnal, aki mint plébános orgonaépítő is
volt egy személyben. Jól ismerte későbbi mesterei
met, Lantos Istvánt és Gergely Ferencet is.
Bezedeki atya később nekem is bérmakeresztapám 
lett. Temploma mindenki számára nyitva állt. 
Emlékszem, ahogy télen-nyáron rendszeresen men
tünk a piros tetejű Trabantunkkal Palotabozsokra. 
Játszottam közben Hosszúhetényben is, ahol a 
templom egymanuálos orgonájáról akkor azt hittem, 
hogy az a világ legnagyobb hangszere, amíg meg 
nem ismertem a Mátyás-templom akkori négy- 
manuálos óriás hangszerét. Lantos Istvánhoz majd
nem minden hétvégén felutaztunk Budapestre, ahol 
az orgonaórák maradandó nyomokat hagytak ben
nem. Állandóan újabb és újabb feladatokat kaptam, 
aztán visszautaztunk Komlóra és gyakoroltam, 
gyakoroltam. Nem volt ez teher azonban, hiszen 
nagyon érdekelt a hangszer is, az orgonamuzsika is,
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ezért sajnáltam minden percet, amit nem a zongora 
vagy az orgona közelében töltöttem. Szüleim látták, 
hogy a zene iránti érdeklődésem óriási, és vágyom 
a zene közelségére. Ezért mindent megtettek azért, 
hogy vágyaimat valóra válthassam. Nagyon jelentős 
áldozatvállalás volt ez a számukra, de a világ legter
mészetesebb feladataként végezték mindazt, amit 
az én „extrém” érdeklődésem megkövetelt. 
Erőfeszítéseikre a régen várt jelentősebb ered
ményeket talán akkor kaphatták, amikor sorra 
nyertem a legkülönbözőbb helyi, megyei, majd 
országos zongoraversenyeket. Komlón a zeneiskolai 
Beethoven-verseny, a Baranya Megyei Zeneiskolák 
Mohácsi Versenye, a Zeneiskolások Nyíregyházi 
Országos Versenye, a Szigetvári Országos 
Négykezes Verseny első díját kaptam. Talán a leg
nagyobb elismerést ekkor -  igaz, már szakiskolás 
koromban -  a békéstarhosi versenyen szereztem, 
amelyen a zeneművészeti szakközépiskolák hall
gatói vettek részt. A zsűriben Kocsis Zoltán volt az 
elnök. Édesapám büszkén felvette a szerepléseimet 
és a zsűri szóbeli értékelését. Kocsistól ritkán 
elhangzó elismerést kaptam. Ilyesmik adhattak 
nekik erőt...

Korai serdülő koromban többször ért a 
jogos kérdés, lehetséges-e vajon egyszerre két „urat 
szolgálni”? A zongorát és az orgonát. Habár hangzá
suk és játékmódjuk is igen eltérőek egymástól, 
mégis számomra egyértelműen szoros kapcsolata 
volt a két hangszernek, hiszen mindkettőnél billen
tyűn kell játszani, ennélfogva inkább egyező 
mivoltukat éreztem jobban. Középiskolás korom 
kezdetétől öt éven át megtanultam a két hangszert 
megfelelő módon kezelni. így aztán -  a zongorával 
párhuzamosan -  a Zeneakadémia II. évfolyamába 
felvételiztem is Gergely Ferenchez. A Lantos 
Istvánnal töltött évek bőséggel beértek itt.
Feri bácsi fantasztikus ember és nagy művész volt. 
Olyan mintát jelentett, ami tökéletesen meghatáro
zott és példája hat mindmáig. Ezerféle formában 
idéződik fel emberi és muzsikus alakja bennem és 
mindez alapja azonosulásaimnak, de az eltávolodá
soknak is. Gergely Ferenc remekül improvizált és 
elméleti tudása is páratlan volt. Lantos és Gergely 
mester egészen különös atmoszférát tudtak 
teremteni maguk körül. Ebben a zene játszotta a 
főszerepet és a zene határozott meg minden lehet
séges relációt, amelyhez nyilvánvaló alázattal viszo
nyultak mindketten. Az volt a benyomásom, hogy 
egyszerűen nem is lehet másként élni, hogy nem 
is lehet más viszonyt kialakítani a muzsikával és 
a zenéléssel, mint amit ők jelenítettek meg.

— Mi volt diplomakoncertjeinek 
a programja?

— Ma is zavarban vagyok, ha ezt 
megkérdezik tőlem. Nem volt ugyanis külön diplo- 
makoncertem zongorából. Megnyertem viszont a 
Zeneakadémia Dohnányi Ernő zongoraversenyét. 
Emlékszem a döntőre, ahogy a nagyteremben 
játszhattam Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét... 
A győztesnek járt az előjog, hogy megkapja a zon
goradiplomát, mivel ez a versenygyőzelem egyenlő 
volt a diplomahangversennyel. Orgonadiplomámon 
1989-ben többek között Liszt Haláltáncát játszottam 
szóló orgonaváltozatban, amihez a szellemi támo
gatást elsősorban Gergely Ferenc biztosította. Bár 
gyermekkoromban kacérkodtam a komponálással 
és az akadémián is tanultam azt, ez volt az első 
komolyabb lépés a zeneszerzés felé. Igen izgalmas 
feladatnak tartottam a zenekari művek, oratorikus 
szerzemények átírását orgonára, mert biztos voltam 
abban, hogy az orgona a maga rendkívüli adottsá
gaival képes sajátos módon visszaadni a szimfo
nikus zenekar hangzásgazdagságát. Azóta számos 
nagyátiratom született, melyeket premierként 
mutathattam be a koncertjeimen.

— Ha tetszik, kényeztette a hazai zenei 
közélet, temérdek díjat kapott, nemzetközi meg
méretésben azonban sokáig nem volt része.

— Valóban. A zeneiskolától szakközép- 
iskolán át a zeneakadémiáig sok első díjat 
szereztem és megnyertem a Magyar Rádió Országos 
Zongoraversenyét is. Habár ez utóbbi jelentette szá
momra a nemzetközi koncertkarrier kezdetét, mégis 
nyilvánvaló volt számomra, hogy a fejlődésemhez,
a továbblépéshez szükségem van nemzetközi 
versenyen való megmérettetésre is. Kerestem olyan 
versenyeket, amiken harminc éven felüliek is részt 
vehettek. így találtam rá 1996 őszén a Cagliariban 
rendezett korhatár nélküli nemzetközi zongora- 
versenyre. Meglehetős szabadságot kaptak a 
pályázók a műsorválasztásban, így a már jól bejára
tott repertoáromból válogathattam. Embert próbára 
tévő, három izgalmas szóló és egy zenekari for
dulón keresztül végül is sikerült bekerülni a legjob
bak közé, így megnyertem ezt a versenyt is. 
Személyiségformáló élmény volt a harmadik for
dulóban Liszt h-molt szonátája. Akkor és ott 
éreztem, hogy el lehet jutni a zene birtoklásának 
olyan fokára, amelyben szinte a biológiai adottsá
gaim is megváltoznak, amelyben szellemi ter
mészetűvé válik minden, és amelyben én magam 
szinte a narkotikumok kiváltotta emocionális 
állapotba kerülhetek. Az eredményhirdetés után 
szinte mámoros élmény volt a csúcsra való sikeres 
feljutás érzése a tömérdek verseny létráján. Fontos 
megjegyeznem, hogy a cagiiarii siker mögött ott volt 
a feleségem is, aki a maga személyes jelenlétével 
nagymértékben hozzájárult biztonságérzetem 
megerősítéséhez, amire egy művésznek általában, 
egy ilyen kockázatos fellépéssorozat folyamán 
különösen szüksége lehet. A folyamatos, kitartó 
munka mellett szükségem volt és van egy társra, 
a feleségemre, aki immár 15 éve a békés családi 
háttér létrehozásával társszerzője sikereimnek, így 
nagyon sokat köszönhetek neki. Mint művész, mint 
négy aranyos gyermek apukája igyekszem össze
hangolva a rám hárult feladataimat ellátni.
Sikereimet ilyen közegben mindmáig dupla 
értékűnek érzem. Az újabb nagy kihívások foglalkoz
tattak. Ezt igazolja az a kíváncsiság, vajon meg 
lehet-e próbálni még egyszer elindulni hasonló 
közegben egy ismételt megmérettetésre egy, már 
meglévő nemzetközi első díjjal? Erre adott alkalmat 
1997 júliusában a New Orleansban rendezett 
nemzetközi zongoraverseny. Kazettával jelentkez
tem, kiválasztottak, meghívtak. Ezen az izgalmakat 
itt sem nélkülöző versenyen nyolcvan zongorista 
közül sikerült elnyernem az első díjat. A zsűri 
érvelésében a precizitás és a zenei mélység együt
tes minőségeit emelték ki. Az orgonával kapcsolat
ban erős alkotásvágy él bennem. Tapasztaljuk: az 
orgonairodalom véges, viszont ha lennének 
megfelelő átiratok, rengeteg nagyzenekari és ora
torikus mű lehetne eljátszható orgonán. Ezért aztán 
elkezdtem átiratokat írni. Szinte hátyogkovács mód
jára álltam neki és mindjárt Beethoven IX. szim
fóniájával kezdtem. Vonzott a feladat képtelensége, 
a mérete, amit egyáltalán nem tudtam felbecsülni.
De belevágtam és három hónapig, naponta jó pár 
órás munkával dolgoztam rajta. Ezután következett 
Verdi Requiemje, Mahler Vili. szimfóniája (Az ezrek 
szimfóniája), amit aztán a Zeneakadémián el is ját
szottam. Ellenlábasaim az átiratokban természete
sen az eredetiség elvesztését féltették, amire én 
csak azt tudom mondani, hogy pl. Liszt Ferenc 
szóló zongoraműveinek több mint a fele átirat, hogy 
Bach saját műveinek számos átiratát használta fel 
műveiben. Találhatunk zeneirodalmi példát arra, 
hogy miképpen volt lehetséges akár 80-100 
muzsikus játékát két kézzel és két lábbal 
helyettesíteni. Nyilvánvaló, hogy a zenélés új aspek
tusai nyílnak így meg, és az is, hogy a komponista

felelőssége igen nagy, mivel egy átirat során kom
plex problémák sokasága tűnik fel. Igazi rendnek 
kell lenni ilyenkor a fejben, fáradhatatlan rendsze
rezőképesség és ízlés segítségével dönthető el, 
hogy mi is írható át egyáltalán, illetve hogy mikép
pen biztosítható a mindenkor elengedhetetlen 
hangszerszerűség. Az átiratok készítése és előadása 
aztán lassan természetes szerzői és előadói gyakor
lattá vált bennem. A zongora- és orgonairodalom 
remekei, a szimfonikus művek teljesen áthatották 
egymást zenei gondolkodásomban, melyekhez 
a követendő példaképet épp Liszt Ferenc nyújtotta.

— A harmadik évezredben élünk. A han
gok világa is átalakult, létrejöttek és eltűntek hang
zásformák, idő és térérzékelésünk is megváltozott, 
miképpen a zenéhez kötő hagyományos esztétikai 
szemléletünk és zenehallgatási formáink is. 
Miképpen határozza meg magát ebben az egyszerre 
durván naturáüs, ugyanakkor számítógépekkel 
stilizált, elektronikával modulált akusztikus-mediális 
tétben?

— Kétségtelen, a XX. század az az 
időszak, ahol a különféle modern zenei irányzatok 
nagyobb számban jelentkeztek, mint száz évek 
során át korábban. De a kortárs zene közel áll hoz
zám. Nem is osztottam fel magamban stílusokra a 
muzsikát, mert kiindulópontom mindig a hang volt, 
az egyetemes zene. A hang képzése, viszonylatokba 
hozása, különböző hangzások létrehozása stb.
A zenei hangokkal mindig emocionális volt a kap
csolatom, mélyen zsigeri szükséglet számomra, 
hogy ez a kapcsolat fennmaradjon. Ligeti György 
zongoraversenye és megszólaltatásának feladata 
ezért volt számomra nagy élmény. Mert alkotójának 
is mély érzelmi és intellektuális viszonya volt a 
hangokkal és ez a bensőséges kapcsolat felette áll 
a zenei stílusoknak, a hangok formai rendezettsége 
alapján osztályozó szépérzéknek. Ligeti a műveiben 
tudatosítani tudta ezt a zenével szemben elvárható 
teljes odaadást, aminek a birtokában a zene tulaj
donképpeni konvenciótlanságát, extremitásait és
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előadásának képtelen nehézségeit mellékes kérdés
nek lehet tekinteni. Ligeti műve a Himalája meg
mászását jelentette számomra, máig ez volt életem 
egyik legnehezebb műve. Mérhetetlen mennyiségű 
hang, hangzásai, ritmikája, belső zenei szerkezete 
tökéletesen eltért a megszokott zenei világ alkotó
részeitől. A darab nehézsége miatt panaszkodtak 
a zenekari tagok, és engem is próbára tett. De 
egységes egész mű, amelynek sokféle 
rétegzettségéből egy ismert zenei világkép bontako
zott ki, ami a technikai és formai rendkívülisége 
mellett a mahleri kompozíciós technikát, a sok
rétegű polifóniát alkalmazza. A szuverén részletek 
és az oszthatatlan nagy egész tökéletes együttállása 
jött létre benne. Veszélyek is vannak persze ezen 
komplex problémák körül. Nagyon nehéz feladat a 
jó művek felismerése, mert a zenei információ nem 
egzakt és felfogása nem racionális úton történik, 
a zenei mondanivaló pedig esetenként morális és 
gyakorlati összefüggésekkel is színeződhet.

— Néhány egészen különös, korszak
teremtő zenei tény létrehozásában is részt vett, 
aminek klasszikus-modem hovatartozásáról élénk 
viták folynak.

— Kurtág György az előadó képességét 
elveszített énekesnőnek, Monyók Ildikónak írt egy 
darabot Sámuel Beckett „Mi is a szó” című műve 
alapján. Ez a remekmű alkalmat adott arra, hogy tíz 
éven át segíthettem, kísérhettem a balesetet 
szenvedett művész hangokért folytatott küzdelmét. 
Új viszonyok jöhettek létre az előadások során az 
emberi adottságok és a művészet megélése között. 
Erőteljes, nagy és felelős darab, amit részben én 
vezényeltem. Ezt úgy kell érteni, hogy én, mint
a darab betanítója és folyamatos korrepetitora 
kísértem és vezényeltem kizárólag az énekesnőt, 
miközben a térben szétszórva elrendezett zenekart 
egy másik karmester dirigálta. Rendkívüli zenei 
helyzetek adódtak, amelyek ugyanakkor szokatlan 
emberi helyzetek is voltak és ezekből kellett valami 
teljes egészet létrehozni. Mindenki harcolt a darab
ban ezért a mindig másképpen létrehozható tel
jességért. Ez nyilván erkölcsi és esztétikai metaforát 
eredményezett, miközben minden ízében zenei 
jelenség volt. Mindenütt óriási sikert arattunk Kurtág 
művével, amivel bejártuk Európa nagy koncertter
meit. Játszottam aztán a szerző négykezes darabjait 
is feleségével, Kurtág Mártával. Kurtág György min
den tekintetben példaképemmé vált. Nem találkoz
tam még az életben emberrel, akinek a lényéből 
ennyire elementárisán sugárzott volna a zene. 
Egyszer egy Bécsben tartott zongoraórámon saját 
zongoradarabjait tanította. Úgy kell ezt elképzelni, 
hogy egész napon át tanított, mindössze egyórás 
ebédszünettel. Kurtág ekkor közel hetvenéves volt. 
Szinte emberfeletti teherbírással végezte ezt a 
munkát. Leütött egy hangot és belőle világegyete
met bontott ki, amelynek volt ugyan matematikai, 
logikai és materiális szerkezete is, de alapvetően 
személyesen hiteles mélysége, ami a hangon át 
megragadhatóvá vált. Kurtág György órái alatt 
ismertem fel magamban az energiát, amellyel egy
szerre végezhettem el magamon a legmélyebbre 
hatoló önvizsgálatot, és amelynek eredményeként 
olyan önismeretre tettem szert, ami minden tovább
lépés záloga. Valójában a rendkívüli személyi
ségekkel való találkozás általában hoz személyes 
értelemben is megvilágosító effektusokat. Ilyenek 
voltak Szvjatoszlav Richterrei is a találkozásaim. 
Kétszer hallhattam élőben. Előadásainak mélysége, 
univerzalitása és technikai perfekciója tökéletesen 
más volt, mint egyes lemezfelvételei, amelyekhez 
hozzájutottam. Ez alól kivétett jelentettek az élő 
koncertes felvételei. Élő felvételei viszont 
döbbenetesek. Voltaképpen nemigazán lelkesedem 
a műtermi CD-gyártásért. 2001-ben a Gramofon-díjas

Liszt lemezre a kalocsai Székesegyházban vagy 
hússzor eljátszottam a „B-A-C-H” fantázia és fúgát 
elejétől a végéig, és az idő előrehaladtával valóban 
egyre jobb lett. így szerencsére kevés volt a vágás, 
viszonylag nagy részek kerültek egymás mellé, emi
att az előadás életszerűsége megmaradt. A technikai 
eljárás ridegsége és a spekulatívan optimumra törő 
megoldások ellentétben állnak a koncertterem és az 
előadó élénkségével. Szeretem vállalni a vágatlan, 
élő előadást. Glenn Gould viszont éppen könnyen 
sorolható a CD-készítők táborába, aki a steril 
körülményeket, a makulátlan tisztaságot kedvelte. 
Ennek ellenére előadóművészetében mégis elemen
táris zenei kifejező erő van jelen, igen nagy hatással 
volt rám. Kétségkívül óriási muzsikus jelenség, 
örömmel hallgatom az életének különböző sza
kaszaiban készített Goldberg-felvételeit, amelyekből 
eltérően sugároznak éppen aktuális emberi vonásai. 
Manapság sajnálatos módon -  akár a muzikalitást is 
kissé háttérbe szorítva -  leginkább a sterilitás a fő 
kritériuma egy hanglemeznek, szemben az élő kon
certtel, ahol az egyszeri és megismételhetetlen (jó) 
interpretáció varázsa minden korszakban igazolta és 
igazolja ma is saját létjogosultságát.

— Lassan került a nemzetközi érdeklődés 
fókuszába, de néhány éve nincs oka panaszkodni 
az elmaradó meghívásokra...

— Tény és való, hogy mi már nem a 
„Kocsis—Ránki—Schiff” generációja vagyunk. Ami 
akkor nekik sikerült, mára már beérett. Nekem 
kissé keményebbnek tűnik az a küzdelem, amit 
nekünk mint a 80-as 90-es években kezdő 
művészeknek kellett vívni a nemzetközi elismeré
sért. Mindenképp a versenygyőzelmek segítettek 
hozzá a karrierem kiszélesítéséhez. Igazából a 
Magyar Rádió 1985-ös Országos Zongoraversenyén 
szerzett fődíj volt az első ugródeszka, mellyel mind 
a hazai, mind a nemzetközi pályafutásom 
elkezdődött. A Bayreuthi Ifjúsági Kultúrcentrum 
zongorájának avatóhangversenyével kezdtem, majd 
Európa hangversenytermeit bejárva, később a 
távolabbi országok: Kuba, Japán, Kanada, USA, 
Korea, India, Irak, Egyiptom következtek, s ma már 
alig van néhány ország, ahol nem hagytam hallható 
hangemlékeket magam után. Az évek során a 
turnéimhoz páratlan vizuális élmények társultak, 
mint pl. a Niagara-vízesés, a gízai piramisok,
Babilon, Kalkutta -  és még sorolhatnám a rendkívüli

helyeket, ahová eljuthattam -  mind domináns 
személyiségformáló élmények voltak, és jelentős 
többletet adtak a művészi kifejezés gazdagításában. 
Talán tudattalanul, de a külföldi ténykedéseimet 
képtelen voltam és vagyok mindattól elválasztani, 
amit itthon teszek. Ha csak arra gondolok, hogy a 
leginkább magabiztosan a Liszt—Bartók művek adta 
körben mozgok, vagy, hogy leginkább őket képvise
lem koncertjeimen vagy kurzusaimon, akkor azt is 
mondhatom, hogy csak messzebbre hallatszik az a 
hang, amelyet itthon adok ki. Mesterkurzusaimon 
ma már elsőrangú szempont a magyar muzsika 
megjelenítése. Hatalmas tartalékai vannak annak a 
kulturális gazdagságnak, amit a magyar zene jelent 
és minden legújabb kori furcsaságunk ellenére 
ébreszt valamennyi tiszteletet az a kulturális tradí
ció, aminek az őrzésével magamat is megbízottnak 
érzem. Valamennyire igazolva látom azt a nézetet, 
hogy egy nemzeti karakterjegyekkel is jellemezhető 
kultúrát leginkább azok tudják megértetni, akik 
ehhez a kultúrkörhöz tartoznak. Japánban, a 
Budapesten tartott nemzetközi kurzusaimon, 
Koreában is kritériummá tettem a magyar muzsika, 
a nagy magyar mesterek munkásságának ismeretét. 
Muzsikusként hálát adok az Istennek, hogy magyar
nak születtem, hiszen annyi invenciót, páratlan 
alkotói mintát, erős egyéniséget, szellemet kaptam 
ebben az országban, hogy mindez számomra 
ösztönösen igénybe vehető és természetes talapzat
ként hat, ahonnan a világ legnagyobb zenei teljesít
ményeivel is azonos szintről kelhetek versenyre.
És nincs számottevő különbség abban, hogy 
Európában, Amerikában vagy éppen Ázsiában ját
szom. Mindenütt az vagyok, aki itthon. Egy magyar 
muzsikus, aki hazáját képviseli hallgatósága előtt.

— Egy éve a Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karán egyetemi docensként a Zongora 
Tanszék vezetője. Miéit vállalta az oktatást és a 
művészetszervezést? Mit szeretne megvalósítani?

— Mert felkértek egy igen megtisztelő 
feladatra és ezt munkám teljes megbecsülésének 
éreztem. Másfelől viszont jól ismert terep volt szá
momra a művészeti képzés, hiszen az elmúlt öt 
évben Lantos István tanársegédje voltam a 
Zeneakadémián. Vonzott az izgalmas feladat, az 
újdonság, a pécsi Művészeti Kar, mert itt, mint 
vezető, szakmai elképzeléseimet szinte akadályta
lanul meg tudom valósítani. Korábbi iskolámra,
a Zeneakadémiára is szeretettel gondotok vissza, 
amellyel a kapcsolatom is aktív: Lantos Istvánt 
távollétében szoktam helyettesíteni a tanításban. 
2001-től életem eddigi legnagyobb vállalkozását 
indítottam el: a régi Zeneakadémián több mint fél
száz koncert keretében eljátszom Liszt összes zon
goraművét. Ami a terveimet illeti, Pécsett szeretnék 
a meglévő hangszeres zenei hagyományok foly
tatásával újabb rendezvényeket meghonosítani és 
ezáltal (is) a társadalom lehetséges legszélesebb 
rétegeivel megismertetni és megszerettetni a zongo
ra-, orgonamuzsika valamint a kamarazene szép
ségeit. Szeretném valamelyest én is segíteni azokat 
az erőfeszítéseket, amelyeknek eredménye lehet, 
hogy a kommersz és jelentéktelen zenei események 
felől a nagyobb értékű előadások meghallgatása 
iránt is igényeket ébresszünk az emberekben. Hogy 
a valóságos és tartós érték birtoklásában minél 
többen vehessenek részt. Van még egy sor tervem, 
ami összefügg az orgona országos népszerűsítésé
vel, az alap-, közép- és felsőfokú billentyűshangszer- 
oktatás szükséges reformjával, az egyetemi zongorá
in. orgonaszak bevezetésével, a tehetségkutatással 
és tehetséggondozással. Miközben tervezzük egy 
nagy, nemzetközi zenei verseny pécsi megrendezé
sét is, amelynek bár kiindulópontja az egyetem, 
megvalósításához valamennyiünk leleményességére 
és bátorságára is szükség lesz. ■
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Erdős János festőművész kiállítása
Pécsi Galéria F E J Ő S  M I K L Ó S
2003. december 5.
2004. január 4.

Nem érzékelhető 
rajtuk a gépiesség

Erdős János képzőművészeti tevékenysége a garan
ciális teljesítmények közé tartozik. Grafikusként, 
szobrászként, festőként és pedagógusként is 
ugyanazzal a lelkiismeretességgel és következetes
séggel dolgozik. Évtizedeken át kitartó, egyenletes 
intenzitású erőfeszítései ezért minden alkalommal 
megbízhatóan magas színvonalú eredményeket 
hoztak. Közönsége megszokhatta, hogy művein -  
legyenek bár plasztikák vagy táblaképek -  mindig 
képes formát ölteni a kiegyensúlyozottság és har
mónia. Akik szeretik ezt a gondolkodásmódot, 
azokat tulajdonképpen nem is a kíváncsiság hajtja 
oda Erdős János kiállításaira. Sokkal inkább az, 
hogy újra és újra szembesüljenek a rend általa 
képviselt alakzataival.

Erdős János munkássága sok tekintetben a hol
land konstruktivizmussal rokon. Egyrészt ugyanaz 
a természetből kiinduló rendteremtési szándék nyil
vánul meg benne. Másrészt, az ehhez felhasznált 
struktúrákat sokáig Erdős is az építészetből kölcsö
nözte. Kompozíciói egyértelmű, racionális viszonyla
tokban rendeződnek el. Szemlélete ugyanakkor 
világosan el is különül a konstruktivizmustól. Nála 
ugyanis a képi redukció sohasem jut el a 
geometrizálás végpontjáig. Személyisége nem enge
di, hogy maradéktalanul feladja a formai jegyek 
organikus eredetét. Az érzelmek visszafogott 
skáláján játszik még akkor is, amikor színvilága a 
hófehértől a törtfehérig terjed. Szív marad akkor is, 
ha elméje csupán szikár grafikai jeleket tűr meg az 
érintetlen papírlapon.

Erdős János szűziesen tiszta, izgalommentes 
világában viszonylagos szenzációként hatott az 
elmúlt években bekövetkezett változás. Erről tudósí
tott a Nagygalériában rendezett legutóbbi kiállítása. 
Az 1998 és 2003 között készült anyag legszem
betűnőbb újdonsága a szín. A fehér korszak után 
a kompozíciók -  erdősi léptékkel mérve -  élénk 
színekkel töltődtek fel. A színek persze ezúttal is 
csak a grafikai jelrendszerek, párhuzamos 
szerkezetű vonalhálók mellett, illetve mögött jutnak 
szerephez. A képszerkesztői akarat hordozója to
vábbra is a lénia, amely alkalmasabb arra, hogy az 
értelem utasításait közvetítse. A vonalak szárazon 
megfestett kontúrjai azonban elmosódtak, felpuhul
tak, így sokkal érzékenyebben fogják keretbe 
a mögöttük elterülő színmezőket.

Erdős a képalkotási folyamatba is új elemeket 
iktatott. Tusrajzai, vagyis a táblaképeihez készített 
vázlatok tanúskodnak arról, hogy a közvetlen ter
mészeti előképeken kívül a sokszorosító eljárások 
torzító hatásait is kihasználja. Nem egy rajzon, sőt 
festményen is felismerhetőek az elektronikus 
leképező rendszerek közvetítő szerepére utaló 
raszterek és pixelek nyomai. Sajátosan válik ezért 
töredezetté a rajzok vonalvezetése, de végső for
májukat az ecset által nyerik el, így nem érzékelhető 
rajtuk gépiesség.

A képek témája a korábbiakhoz képest nem 
sokat változott. A tájkép Erdős számára annak a 
környezetnek a leírása, amely az ember és ter
mészet együttélése nyomán keletkezik. Azonosítható 
motívumai a ház, a domborzati viszonyokhoz alkal

mazkodó telekhatárok, a felszántott föld barázdái 
és a horizont. Az alakított környezet ezen elemei az 
organikus struktúrákhoz hasonlóan rendszert alkot
nak. Logikája akkor válik láthatóvá, ha a talajtól 
elrugaszkodunk, és felülről szemléljük azt. Ami e 
légi felvételeken felismerhető, az tulajdonképpen 
nem más, mint a makrokörnyezet hektárnyi 
méretekben megismétlődő struktúraképződési 
szabályai, amolyan isteni ujjlenyomat...

A kiállított művek között volt egy önálló sorozat 
is. Az „Etűd” darabjai a nagyméretű vásznak állítá
sait fogalmazzák újra, tőmondatokban. Hogy 
előzmények-e vagy következtetések, azt nem tudjuk 
biztosan. Egyszerűségük és tisztaságuk minden
esetre imponáló.

Az alálavírozott tusrajzok ezzel ellentétben 
egyértelműen előkészítő tanulmányok, amelyek 
azonban úgyszintén nincsenek híján a technikai 
perfekciónak. Fegyelmezett grafikák, a színes 
táblaképek méltó kíséretei.

Mindezeken túl szerepel az együttesben egy 
tematikai zárvány. A magányos festő, Gulácsy Lajos 
előtt tiszteleg Erdős János. Formailag ugyan 
tökéletesen azonosul a kiállítás összképével, de 
a hátterében megjelenő tipografikus jelek -  
NACONXYPÁN betűi -  újdonságot jelentenek. Ez 
a mű is jelzi Erdős János munkásságának hangsúly- 
eltolódását egy érzelmesebb irányba. Na, de hát hol 
van mindez még mindig az élelmességtől? ■

Túloldal, 2002. 
akríl, vászon 
120 x i$o  cm
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Keserű Ilona retrospektív
MEO Budapest 
2004. január-február

„(...) hiszen a szakirodalom 
-  és maga az irodalom is -  a jó ötletek és 

meglátások lassanként agyonfárasztó halmaza, 
s ez elkedvetleníti azt, aki 
így meghatározna bármit 

(s tisztelné e csüggesztő körülmény 
más észlelőit.)” 
Tandori Dezső '

Szemle és laudáció. Egyszerre tisztem egy kiállítás
ról írni, ami nem csupán egy az idei több közül, 
hanem retrospektív és jubileumi is. A hetvenéves 
Keserű Ilonát köszönti, akinek módja van most már 
a legkülönbözőbb, általa bejárt tájak felé visszate
kinteni. Fontos tehát az idő, a hely és az sem mind
egy természetesen, hogy mit írunk, és miként.
A Keserű-irodalom tágasságát ismerve ez nem is 
olyan könnyű feladat. Sokan, sokat írtak a hatvanas 
évek elején paradigmaváltásnak tetsző feltűnésétől 
a legfrissebb művekig. Művészettörténeti és 
esztétikai értékelések szerint is az utolsó harminc 
esztendő magyar művészetének egyik összefoglaló 
domináns „hangzata” a Keserű-életmű. 
Munkásságának irodalmi és elméleti követése nem
csak azért nehéz feladat, mert láthatóan nagy erejű 
készültségben dolgozik új műveken ma is a festő, 
hanem azért is, mert megnyilatkozásainak szinteti
záló és poétikai értékekben sem jelentéktelen 
formája egy véglegesnek aligha tekinthető alkotói 
stratégia meglétére utal. Nem elsősorban a szakiro
dalmi konvenciók körültekintésre intő és fegyelmező 
ereje feszélyezi azt, aki itt szavakkal kíván eljárni, 
hanem az interpretátorra sugárzó érzéki késztetések 
is, amelyeknek meghatározása minden közvetítő
értékelő lépés feltételének látszik.

Úgy állok a nyelvvel, mint ahogyan a kilenc
venes évek elején Keserű Ilona lehetett a színnel, 
formával és a formálás fundamentális módszerével, 
a gesztussal a barna-fekete zománc-olaj festmények 
idején. A feladat: találó kifejezésekkel művelni azt, 
amit a festő maga is cselekszik. Rabiátusan odaten
ni valamit, amiből kibontakozhat, ami kicsit különb, 
mint mindaz, ami eddig volt, de ellentmondást nem 
tűrően ott van benne a továbblépésre sarkalló moz
zanat is. (Semmi sincs sehogyan 2. -  Ottlik Géza 
tiszteletére, 1991/1997). Hat évig készült a kép. 
Mindenesetre ellenőrzőm magam, hogy a kijelentést 
igazolhatóvá, és méltányosan képlékennyé tegyem 
(vagyis, hogy valami lényeget érintő felismerést 
fogalmazzak meg): Keserűnek volt már egy ilyen 
korszaka 1965 körül, a termékeny formálódások és 
keresések idején. Amikor a Kócos/Gubancos raj
zokat már olyan formák burka feszíti, amelyeknek 
tudatosan kezelt káoszából bontakoznak ki az egyre 
önállóbb formák/motívumok. A kilencvenes évek 
első felében Dühös közelítés/Gyors jelek/Pillantás 
az időbe -  címek olvashatók a képek mellett.
Ebben a pillanatban, ekkor kell figyelmeztetnem 
magam az idő-dimenzióval az óvatos bánásmódra 
is. Valóban folyamatos forma- és gondolat-vissza
téréseket láthatunk. A figyelem körkörös alakban 
terjedését, valamiféle teljességet és ebből 
következően önazonosságot -  ha ez nem hangzana

Régi és Új
kissé elvontan. „Az idővel egyébként is nagyon 
sajátos viszonyba kerültem. Nem lineárisan 
érzékelem: ha az ember elérkezik egy területre ami 
az övé, akkor visszafelé éppúgy tud haladni, mint 
előre. (...) Az idő egyenes vonalú felfogása 
megtréfálja azokat, akik erősen hisznek benne, mert 
esetleg olyan dolgokat láttat legfrissebbnek, amik 
egyszer már, méghozzá a mi életünkben, megtörtén
tek.” 2 -  mondja Keserű. Vagyis az idő olyan dimen
zió, ami múlik ugyan, nyomot hagy, de a művek 
autonóm világában hajlíthatóvá, kezelhetővé válik. 
Mindez részben magyarázatul is szolgál a kettős 
évszám alatt megjelenő munkákra. Az alábbiakban 
elég sűrűn fogok hivatkozni, vagy egyenesen idézni 
a festőtől magától. Miért? Az évek folyamán viszony
lag sok interjú készült Keserű Ilonával. Az élvezetes 
mesélők és a logikusan nyilatkozók közé tartozik, 
akiknek az emlékezete az idővel nem homályosul, 
és nem keveredik ellentmondásba önmagával. 
Forrásértékű mondatok és a tiszta beszéd 
képessége (a gondolkodás finoman elkülönítő 
plaszticitása és világossága) jellemzik verbális meg
nyilatkozásait, amelyek mögött temérdek egyéni és 
társadalmi szerepvállalásaiból származó élmény 
húzódhat meg. Vagyis az idézés a helyzetünkben 
kényszerű technika. Keserű életműve a vele 
foglalkozókat gazdag és nagy ívű gondolati 
építkezésre inspirálja, aminek a közvetítésére a 
nyelv, amely ha nem képes éppoly alakzatokat 
létrehozni, mint a művész, csak véges számú 
megoldást kínálhat. Mégsem gondolnám, hogy 
médiumot tévesztünk, amikor újból és újból nekiru
gaszkodunk a beszédnek Keserű munkáiról. Tandori 
Dezső kölcsönszavaival élve elég pontosnak érzem 
a szakember (léha alakváltozatában: a művészeti 
író) dilemmáját...

Bizonyos fokú tehetetlenség a nyelvi jelek meg
találásában, tudatosság és őszinteség a törekvések 
érzelmi fedettségének biztosításában, talán így 
foglalja el a végleges helyét a festék a vásznon, 
vagy a szó alakja a képernyőn. Az író, ahogy a festő 
maga minimális eszközhasználattal, takarékos 
árnyalatokkal próbálja megragadni azt, ami nem 
díszítés, felületjáték, jelzőkkel halmozott nyelvi meg
jelenítés. Gesztus és geometria -  mondta egykor 
Perneczky Géza férfias dialektikával (és mondta
mondja Tandori is e zt). Az írás is építkezés volna. 
Fogalmi átfordításban úgy mondhatnánk, megértés 
és kifejezés. De mégis, mit kell megértenem -  ami 
nem elégségesen nyilvánvaló?

„Ha nézem, amit csináltam, gondolkodom róla, 
azt találom, hogy mindez a huszadik század 
második feléhez tartozik” 3 Úgy, ahogy Martyn 
Ferenc megvonta művészete határait, Keserű is 
megtette a maga számvetését. De nagy kérdés, 
hogy minek mikor van éppenséggel a kora. Hogy 
eljött-e az idő, amelyben minden a helyére kerül, 
vagy, ha késésről, illetve előrelódulásról beszélünk,

Dühös közelítés, 1994 
olaj, vegyes technika, vászondomborítás 
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akkor mikor fog bekövetkezni a harmonikus 
„beérkezés”? Hogy a művek jel- és jelentésstruktúrái 
nem rendelkeznek-e annyi nyitottsággal, amennyivel 
tetszőleges idők megszólítására is alkalmassá 
lesznek? A kilencvenes években szocializálódott 
művészettörténész számára a hatvanas-hetvenes 
évek -  amikor Keserű pályája indult és szárnyra 
kapott -  tulajdonképpen már „félmúlt”. A vizuális 
„nagy dobások” is a történeti viszonyulás keretei 
közé szorulnak. Keserű kortársiasságát nem utolsó
sorban aktuális személyes közlései garantálják.
A korszak levegőjének ízeihez viszont fontos adalék 
például, hogy Keserű szín-éhségének ébren 
tartásában valódi vizuális túlélőkészlet raktára 
lehetett akár egy indiai kendő is. Apró, de beszédes 
mozzanat ez egy belső és külső világról, minthogy 
a nyilvános tér az ötvenes-hatvanas években nem
hogy nem szolgáltatott inspiratív ingereket egy fiatal 
festőnek, de divat sem volt, meg konyhaművészet 
se, s az aktualizálható modernitás a Szépművészeti 
Cézanne képe volt (amúgy meg „én nem szerettem 
eljárni folyóiratokat nézni, hogy az ’azonnalisággal’ 
vagy aktualitásokkal kapcsolatban legyek”).'' 
Familiáris, szelektív és meglehetősen szűk az a 
közeg, amelyben vállalható szellemi szabadsággal 
lehetett mozogni. (,,... Elvist ugyanazok az emberek 
hallgatták nálam, akik a Zeneakadémiára jártak 
velem együtt... Ezek az összejövetelek óriási ordí- 
tozásokkal, nagy táncolásokkal zajlottak... Tandori 
Dezsőtől a kéziratait megkaphattam és olvashattam. 
Mi mindnyájan az egész világot akartuk. Válogatott, 
nagyszerű emberek voltak. Véletlenül, de hát az 
nem véletlen, hogy kik keresik meg egymást.”)5
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F E K E T É N - F E H É R E

Keserű interjúit olvasva átélhető módon jelenik 
meg az időszak, amelyben a művészekre vonat
kozóan a belső építkezés, a saját világ megkonstru
álása a legjellemzőbb. Zárt rendszerben pulzáló 
energiák ezek, amelyek, mielőtt festői kifejezésekké 
váltak volna, Ottlikék otthonában, Kornissnál vagy 
Keserű Belgrád rakparti műtermében sűrűsödtek.
A ma már jelképes olvasatokkal felruházódó 
találkozások, együttlétek történetei mellett a magyar 
progresszió, az avantgárd és neoavantgárd vállal
hatóságáról, a szellemi elit köreiről is segít fogalmat 
alkotni. A beszélt és írott történelem szerint 1966 
fontos évszám. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója 
kiállításán Keserű már a maga birtokolta lépték- és 
arányrendszer, forma, faktúra, kolorit teljes 
fegyverzetében állt elő. Erről is szól a MEO kiál
lítása. (Nem említettem a Keserű szakmai 
nevelődése szempontjából fontos olaszországi utat, 
de úgy érzem, a bevezetőben vázolt hirtelen mozdu
latok önkényessége elnézhetővé teszi az 
összetettségük miatt csak nagyobb apparátussal 
átvilágítható mozzanatok kibontásának hiányát.)

A MEO Magyarország egyik legjobb kiállítóhelye 
(a legrosszabb public relations-szel). A magyar kiál
lítási gyakorlatban leginkább az átalakított ipari 
csarnokok hordozzák azt a semleges, mégsem 
személytelen környezetet, ami megfelelően kon
struktív ahhoz, hogy különböző médiumú művek 
zavartalanul bontakozhassanak ki a terükben. 
Jellemző tulajdonsága -  egyszerűen szólva -  a 
funkciója. A MEO tere olyan, mint a hajót biztonsá
gos irányban tartó jó szél. Egyszerre nyitott és zárt, 
átjárható, tárgyilagos, de láthatjuk éppenséggel 
romantikusnak is. Régi és új. Egy ilyen életmű 
egymástól akár nagy távolságban elhelyezkedő 
fő darabjainak (mint Keserűnél) könnyű tapadni 
funkcionális minőségeihez. További luxuskörül
ménynek számítom, hogy egy munkaszüneti napon 
teljesen egyedül tekintettem meg a kiállítást (vö. 
pr), így bizonyos, ősrégi keletű, érzéki természetű 
taktilis vonzódásaim sem maradtak kielégítetlenül.

A reprezentatív csarnokban láthatók az utolsó 
tíz év munkái, két korábbi is, de gyanítom, a képek 
mérete is szerepet játszott ebben az elrendezésben. 
A kiállítási koncepció időben a Pár (1967) és a fris

sebb Tekercsképek között ver hidat. Keserű ritkán 
emberalakra utalóan figurális, miközben minden 
gesztusa, a kinyújtott kar metrikájára alapozott fes
tői mozdulata antropomorf. A Pár egyike a hangsú
lyozottan emberalak-központú képeknek, montázs
kollázs technikája alapján azonban kísérletinek is 
nevezhető. Itt már megvillannak azok a rétegek, 
amelyek eltérő súllyal, de szinte valamennyi Keserű- 
műben ott vannak. Ha tetszik, nyíltságával politi
záló, plasztikus közvetlenségével jelentéstani 
problémákat nem támasztó, síkban kiterített élet
nagyságú dekorativitás, meztelen alakjaival, 
satírozással megdolgozott felületével: igazi popos 
hatású festmény. A vörös-narancsos háttérben a raj
zos, fehér mustra körülfodrozza a „flower-power” 
általános szabadosságával kezelt alakokat.
Valójában szabadságot kellett volna mondanom. 
Még ugyanebben a térrészben látható a Folyosó 
című festmény 1994-es átdolgozása. Színezésben és 
oldottságban közelebb áll az 1967-es Párhoz, mint 
saját tematikus előzményéhez 1966-ból. Az utóbbi 
és a Tekercsképek között egyetlen lényegi hason
lóság van. Az életöröm, vagy másképpen a „szemé
lyes brutalitás”, ami „átüt a korszakon, és érvényes 
nyomot hagy” 1 2 3 4 5 6. Talán ezért nyújtóztak túl Keserű 
gesztusai a mindig is kedvvel kultivált táblakép for
mátumon és nyertek tekercselt, a fal síkjához kevés
bé kötődő formát. Az egyik meghívón látszik, hogy 
Keserű a földre fekteti a vásznat és széles mozdula
tokkal járja be a felületet. Itt már nincs „sztori” 
(Tandori mondja így a hatvanas évek különböző 
arányrendszereiben megjelenő történetformáló asszo
ciációk ürügyén), a régi és friss gesztusok méret
arányosan hagynak nyomot a vásznon (régi=kicsi, 
új=nagy). Ha a gladióluszait festő késői Vaszary 
Jánosnak lett volna bátorsága (vagy spirituális 
képessége az időutazásra) hogy a konformitás 
kereteit áthágja, ezen a ponton találkozott volna 
Keserűvel. A művészi érettség egyebekben a nagy 
és kicsi irányában egyaránt kihívó késztetéseket tár 
fel, a középméret tűnik érdektelennek. A Tekercs
képek fogalmazzák meg az eloldódást attól a „meg
talált” és „kimunkált” világtól, amiről Keserű valaha 
is szólt. Ebben az oldottságban, a korábbi mozdula
tok és színfutamok grandiózus transzformációi 
ellenére a kép mégis azonos mindazzal, amit 
alkotója mindeddig csinált. Megint csak: új és régi, 
régi és új. Átmeneteik valamennyi talányával,

A MEO Magyarország egyik legjobb kiállítóhelye.

A megnyitón az Amadinda ütósegyüttes is szerepelt.

megoldásaik valamennyi előre és hátramutató 
leleményével. A Tekercsképektől nyíló út egyaránt 
vezet a múltba és a jelenbe. Friss képek keverednek 
régebbiekkel, s vezetnek vissza a legkorábbi 
„program-műhöz”, az 1964-es Ezüstös képhez.

A kimunkált, ellenőrzött gesztusrendszeren 
keresztül vezet az út a legkülönbözőbb stilizációk 
felé. Érdekes követni Keserűt azokon a csapásokon 
is, amelyeken „különcsége” látszólag eltérő irányok
ba csalogat. Ilyen irányt jelenítenek meg Keserű 
sajátosan értelmezett „lágy” naturalizmusának doku
mentumai (Napkelte vizen, 1967., Ég, hegy, víz,
1981) és varrott tekercsképei. Ezekben az 
aprólékosan kivitelezett darabokban a női munka 
akkurátus figyelme tükröződik, azon túl, hogy egy 
vizuális jelrendszer hagyományosabb, biztonságo
sabb (alkalmazott) változatait nyújtják. „Az első 
varrott képeknek (...) inspirációi nem kis részben 
a kolostorokban készült, mély keretben, üveg alatt 
látható kis hímzett és kitömött, dombomra megfor
mázott díszített szentképek voltak (...) ezek épültek 
be a képeimbe.” 7

A művészettörténet figyelmének fókuszváltásai 
nyomán Keserű Ilona munkái egyenesen kínálják 
magukat a „női hang” megjelenésének értékelése 
szempontjából8, noha ez a nézőpont munkáiban 
sem felerősítve, sem tematikus vagy akár koncep
ciózus erejűvé általa nem volt téve. Egyszerűen: 
„saját magamból merített tapasztalat például, hogy 
mindazon energiám egyazon belső forrásból ered és 
működik, nincs különválasztható intellektuális, érzel
mi stb. területem.” 9 10 11 Vagy: „Nagyanyám varrt.
Én genetikusán ...a... hajlamot, készséget érzem 
magamban és nagyon sokra tartom.”

Mindaz, amit Keserű eddigi munkásságáról ret- 
rospektíve elgondolhatunk, egy közelmúltban írt -  
remélem, nem szemtelenül alkalmazott -  idézetével 
is megtoldható. Keserű nem magáról beszél, de 
amit mond, az művészetére fenntartások nélkül 
vonatkoztatható. „...Ma minden eszközét és az 
időben fokozatosan birtokba vett festészeti-nyelvi 
arzenálját egyszerre működteti. Teljességet látunk, 
amely annyira erős, hogy tetszeni sem akar.
Születő, élő művészetet látunk”." ■

1 Tandori Dezső: Változatok Keserű Ilona műveire II. in: Ilona 
Keserű Ilona Művek 1959-1982 Works (kát.), 2002. 21.

2 Az árnyalatnyi különbségek fontosak. Beszélgetés Keserű 
Ilonával. In: Forgács Éva: Az ellopott pillanat. Jelenkor, Pécs, 
1992. 339.

3 „Önmagamat tartom aktuálisnak..." Szerk.: Aknai Tamás. Echo, 
2000/2. Március-április, 2.

4 Uo. 4.
5 Beszélgetés Keserű Ilonával. Kérdező: Zwickl András, 1988. okt. 

11. és nov. 1. In: Hatvanas évek, MNG, Bp., 1991.142.
6 Keserű Ilona: Pályakép (írtam London-Budapest között az 

égben, 2001 szeptember 7-én, 13 és 14 óra között). In: (kát.) 
Ilona Keserű, Accademia d’Ungheria in Roma, 2001., 7.

7 Zwickl, i. m. 148.
8 Keserű Katalin: „A második nem”. Az azonosságok művészete 

(1960-tól napjainkigj.ln: Modem magyar nőművészettörténet. 
Kijárat, Bp., 2000. 62-77.

9 Aknai T. i. m. 3.
10 Zwickl, i. m. 139.
11 Keserű Ilona: Mámoros biztonság. Csemus Tibor képei.
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New York, Los Angeles, Boston
Szabó Sz. Dániel

Négy éve adtunk hírt utoljára a városunkból elszár
mazott, tehetséges fiatal zongoristáról. Emlékeztetőül 
pályája mérföldkövei: megnyerte a litvániai Vilnius
ban a főiskolásoknak kiírt „Jazz Improvisation Com- 
petition *97” versenyt, 1998-ban a Magyar Rádió Füs
ti Balogh Gábor Jazz Zongora Tehetségkutatóját (lásd 
Echo 1998/5.), 2000-ben Svájcban a 35. Montreaux-i 
Jazzfesztivál szólózongora versenyét (lásd Echo 
2000/4-5.). Még abban az évben elvégezte Budapes
ten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola jazz tansza
kát Tiszteletbeli elnökségi tagja lett a magyar jazz- 
élet felélénkítését és nyugati mércéhez felzárkóztatá
sát céljaiban felvállaló, megújított Magyar Jazz Szö
vetségnek, harmincon aluli fiatal eddig még nem ka
pott helyet ebben a kuratóriumban. Itthon négy le
meze’ jelent meg. Jelenleg az Egyesült Államokban, 
Bostonban Fulbright-ösztöndíjas...

Szabó Sz. Dániel: A jazzkonzervatórium után 
aktív zenéléssel, illetve tanítással, és rádiós munká
val, a Bartók adón komolyzenei műsorvezetéssel 
foglalkoztam. A vezető muzsikusokból álló Borbély 
Műhely (Borbély Mihály, Baló István, Horváth 
Balázs) tagjaként, illetve szólóban is elég sokat 
léptem fel itthon is. De alkalmanként trió formá
cióban, illetve Bírta Miklós jazzrockos ihletésű fúziós 
zenekarában is Szendőfi Péterrel és Mits Gergővel. 
Pécsett is adtam szóló zongorakoncerteket, többek 
között a Binder Károly szervezte kétnapos Mini Jazz- 
fesztiválon is. Tehát elég sok mindennel foglalkoz
tam, közben több ízben lehetőségem nyílt kiutazni 
Amerikába...

— Monreaux-i győzelmed után lehetőséget kap
tál, hogy egy évre rá visszamehetsz fellépni. Innen 
indult ez a folyamat?

— Montreaux-nek tényleg rengeteget köszön
hetek, sokat jártam kinti fórumokon, így jobban 
bele tudtam látni, hogy hova érdemes utazni, eset
leg hol érdemes továbbtanulni. A legutóbbi 
lehetőségek azonban már nem kifejezetten 
Montreaux következményei, inkább saját aktivitá
somból fakadnak. 2002 nyarán Los Angelesben 
részt vettem a Henry Mancini Institute nyári 
egyetemén, ez elég hosszú kinttartózkodást jelen
tett. A névadó Henry Mancinit ismerhetik a jazzt 
szeretők, hisz sok örökzöld szerzője, és az egyik 
legismertebb filmzeneszerző (pl. a Rózsaszín párduc 
írója). Összesen úgy nyolcvan embert vettek fel, de 
én voltam az egyetlen olyan európai, aki 
közvetlenül innen utazott, a további 4-5 már 
Amerikában tanult 1-2 éve, a válogatott társaság 
többsége azonban amerikaiakból állt. Kint sokoldalú 
tevékenységben vehettem részt: egyrészt számtalan 
workshop és kurzus adódott, ezek jelentették a 
fejlődést számomra, másrészt pedig elég kemény és 
intenzív munka során heti több alkalommal is fel
léphettem, méghozzá Los Angeles egyik legrango
sabb koncerttermében, általában telt ház előtt. Itt 
az évek során olyanok is szerepeltek, mint Herbie 
Hancock vagy Keith Jarrett. Az intézmény sok 
pénzt és energiát fordít az ilyen kaliberű muzsiku
sok meghívására, és összepárosítják őket a fiata

lokkal, minden hétre jutott 2-3 világsztár. Játszott 
velünk napjaink egyik legkiválóbb jazzbőgőse, 
Christian McBríde, vagy Roy Hargrove az egyik 
leghíresebb jazztrombitás, vagy a fúziós jazzben 
közismert Vinnie Colaiuta, aki sokáig Sting dobosa 
is volt. Vagy a trombitás Randy Brecker, a Brecker 
Brothers egyik tagja, meg a nálunk kevésbé ismert, 
ragyogó énekesnő, Patti Austin, aki Ella Fitzgerald 
nyomdokait követi, és még sorolhatnám...

— Közülük kikkel sikerült együtt játszanod?
— Velük mind, mert az intézményben létrehoz

tak egy szimfonikus zenekart, egy kamarazenekart, 
és 10-12 kis jazzcombót, de velem együtt összesen 
csak két zongoristája volt az intézetnek. így ahol 
csak lehetett, kettőnket alkalmaztak, ami rendkívül 
stresszes és fárasztó volt, de ennek köszönhetően 
szinte mindenkivel játszhattam. Ráadásul a 
művészeti vezető, Patrick Williams (napjaink egyik 
közismert filmzeneszerzője) írt kettőnk számára egy 
zongoraversenyszerű szólódarabot, komolyzenével 
és jazz-szel, benne egy nagyon hosszú improvizá
ciós betéttel, amikor kimondottan jazzt kellett ját
szani. A megírt kompozatorikus részt meg 
keményen meg kellett tanulni, a koncertek és
a kurzusok mellett gyakorolva, s aztán a kinttartóz
kodás vége felé adtuk elő. Ennek köszönhetően 
kiemelt helyet kaptunk azon a lemezen, ami úgy 
háromnegyed év múlva jelent meg a Concord cég 
gondozásában. Ez az egyik leghíresebb jazzlemezki- 
adó Amerikában, illetve az ún. crossover 
kategóriában (többféle stílus jelenik meg együtt).
A bőgős John Patituccitó\ a zongorista Gonzalo 
Rubalcabalg sok hírességet szerződtettek. Na, ez 
a Concord cég vállalta, hogy megjelenteti ezeket a 
koncertfelvételeket. így is történt, rajta van a szóló
darabunk a nevünk feltüntetésével. Nemrég kaptam 
egy postai küldeményt a kritikákkal, nagyon pozití
van említenek minket, zongoristákat. Ez az igen 
intenzív, fárasztó időszak sok gyümölcsöt hozott, 
mert gyakorlatilag az ott megismert emberek e-mail 
címét, kapcsolatait el lehetett kérni, és ha most 
esetleg valamire szükségem lenne, fel tudnám őket 
hívni. Nem azt mondom, hogy mindegyiket és min
den ügyben, de ez egy jelentős előrelépés volt.

— Kerestek azóta, hogy szívesen játszanának 
veled, akár itt Európában, Magyarországon, illetve 
felvételt készítenének veled?

— Az ilyen nagy neveket külön menedzsment 
kezeli, és ahhoz sokkal többet kellene együtt lenni 
velük, hogy ez megtörténjen. Bár nem lehetetlen.
Pl. a világhírű dobos, Peter Erskine, aki Stan Ken
ten, illetve Maynard Ferguson zenekara, a Weather 
Report és a Steps Ahead tagja volt, és azóta is 
megfordult vagy ezer formációban, játszott velem 
egy jam sessionon, és egy Los Angeles-i szaxofonos 
kollégával. Az ő telefonszámát rögtön elkérte, és az 
enyémet is el akarta. De amikor kiderült, hogy én 
sajnos visszajövök Budapestre, ugyan elkérte, de 
sok teteje ennek nem volt... Tehát ilyesmin múlik, 
hogy ha szerencséje van az embernek, és éppen jó 
helyen tartózkodik, akkor megtörténhet, hogy elhív
ják játszani, de ott kell lenni. Éppen ezért döntöt

tem úgy, hogy egy kicsit hosszabb időre is kime
gyek majd Amerikába. Ez az intézmény egyébként 
egyfolytában szervezi a különböző eseményeket. 
Most pl., ha nem járnék éppen egy kiváló bostoni 
iskolába, ahol nagyon intenzíven jelen kell lenni, 
akkor lett volna lehetőségem egy kéthónapos 
turnéra a Concord cég szervezésében. Az említett 
Henry Mancini lánya énekesnő, én lettem volna a 
zongoristája, és bizony ez a turné mindenféle szem
pontból nagyon jó lett volna. Sajnos nem vállalhat
tam el.

— Hogyha már Bostont emlegetted, ez a 
Massachussets állambeli város az amerikai jazz- 
oktatás fellegvárának számít, hisz a legismertebb 
és legnagyobb képző iskola, a Berklee College 
Of Music is itt működik, de nem abba, hanem
a New England Conservatoryba jársz.

— Ez igen elit intézmény az Egyesült Államok
ban, és valószínűleg azért nemigazán ismert 
Magyarországon, mert a legdrágább. A Berklee arról 
híres, hogy kiváló ösztöndíjakat ad a tehetségeknek. 
A New England is jó ösztöndíjakat ad, de ezek 
korántsem fedezik a kinti elég súlyos költségeket. 
Mégis oda szerettem volna jelentkezni, egyszerűen 
azért, mert ebben az iskolában van posztgraduális 
képzés, és én nem akartam elölről kezdeni, így jó 
néhány lépcsőfokot át tudtam ugrani. Végül is egy 
rangos programra vettek föl, amihez viszont a 
pénzügyi hátteret biztosítani kellett. És ezt a kinti 
intézmény nem szokta megtenni, így megpályáztam 
a Fulbright-ösztöndíjat, ami az egyik legelitebb és 
legnagyobb presztízzsel járó amerikai ösztöndíj, és 
hál’ Istennek elnyertem egy évre. Ez tette lehetővé, 
hogy kiutazzak. Gyakorlatilag ez kétéves képzési 
program, amelynek az első évét végzem, ezen belül 
a hangszereléstől a zeneszerzésig, és a zongorázá
sig mindent tanulok. Örülök, hogy van időm hang
szerelni, gyakorolni, illetve zenét szerezni, és nin
csenek most jelen pillanatban olyan egzisztenciális 
kötelezettségeim, amik elvonnák a figyelmemet és 
az energiáimat.

— Ez tulajdonképpen a legmagasabb szintű 
akadémiai képzésnek számít?

— Gyakorlatilag igen. Sok tanárt és előadó- 
művészt képeznek, illetve aki mind a kettőt 
szeretné végezni, mint én is, annak ideális ez az 
iskola. Olyan szempontból sokkal jobb lett napja
inkra a Berklee-nél, hogy kicsit családiasabb a han
gulat, nem veszik fel ömlesztve az embereket. A 
Berklee-nél aki befizeti a tandíjat, már be is került.
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A New England Conservatoryba bejutáshoz nagyon 
komoly felvételi procedúrán is át kell menni, amel
lett, hogy elég jelentős a tandíj. Ez az iskola még 
arról is nevezetes, hogy innen válogatják a Bostoni 
Szimfonikusok muzsikusait, ez a komolyzenei része. 
Gyakorlatilag egy hatalmas zeneakadémia, amit a 
pestihez tudnék hasonlítani, még aurájában és 
hangulatában is, a Jordán Hall, az iskola koncert
terme ugyanolyan, mint a mi Zeneakadémiánk 
nagyterme. A jazztanszék is igen neves, nagy 
presztízsű tanszék, kiváló tanárokkal: pl. napjaink 
aktuálisan leghíresebb jazz-zongoristája, Danilo 
Perez, aki nemcsak önálló lemezeket ad ki, hanem 
Wayne Shorter legújabb quartetjében is már két 
éve játszik, az egyik zongoratanár. Vagy Jerry 
Bergonzi, a világ egyik legjobb szaxofonosa, a 
leghíresebb jazzoktatók egyike, illetve Bob Brook- 
meyer, az egyik legnagyobb ma is élő jazzlegenda, 
napjaink egyik legjelentősebb hangszerelője és 
zeneszerezője, karmestere. Ő az egyik magán
tanárom, akinél hangszerelést és zeneszerzést is 
tanulok, meg zongorázni is. Érdekes személyiség, 
hisz Stan Getztől John Coltrane-ig, vagy Tommy 
Flanagantől Michael Breckerig mindenkivel játszott, 
és akármilyen nevet említek, mindenkiről van egy 
érdekes anekdotája, mindenkivel megivott valahol 
egy sört... (nevet). Ő még az ötvenes évekből ránk 
maradt hangulatot sugározza, kellemes órákat töltök 
vele, nagyra értékeli a kompozícióimat, a hangsze
reléseimet, és talán ennek lesz komolyabb foly
tatása is. Az iskola egyébként fantasztikus infra
struktúrával rendelkezik, minden hónapban össze
hoznak valamilyen érdekes mesterkurzust, és 
rengeteg fórumon szerveznek számunkra fel
lépéseket. Még az év elején beválasztottak az iskola 
big bandjébe, most megyünk New Yorkba, 
Manhattanbe játszani a legnagyobb jazzkonferen- 
ciára, a Hilton szállóba, ahol montreaux-i 
győztesként 2000-ben már jártam. Vagy egy másik 
aktuális esemény: Joe Lovanot, napjaink egyik leg
nagyobb szaxofonosát is meghívták, egy hetet tölt 
az iskolában, és beválasztottak abba a zenekarba, 
amelyik egy önálló koncerten játszhat vele. Ezek 
már igazi együttjátszások. Hisz említhetnék még 
neveket, akiket csak azért nem említek, mert egy 
koncerten belül egy-két szám erejéig játszottam 
velük, ezek még nem olyan nagy feladatok. De 
amikor egy önálló esten kell valakivel játszani, az 
már komolyabb ügy, Lovanóval most ez lesz.

— Végighallgatva mindezt, jól érzem, hogy 
sikerült közel kerülnöd a jazz élvonalához? De 
hogyan sikerülhet itt megkapaszkodni?

— Kint másképp működnek a dolgok. Nálunk, 
ha valakit felfedeznek, vagy tehetségesnek tartanak, 
akkor elég könnyen bekerül az idősebb generációk 
zenekaraiba, talán könnyebben adhat is ki lemezt, 
persze ehhez itthon is szükséges komoly tudás
anyag. Kint nehezebb áthatolni ezeket a falakat. 
Tehát az, hogy akit tehetségesnek tartanak és 
kiválasztanak ilyen eseményekre, lehetőségeket 
biztosítanak, az szép és jó dolog, nagy élmény és 
tényleg igen jó referencia, később erről sokat lehet 
mesélni. De hogy az iskola után, vagy mellette 
milyen falakon lehet átjutni, és hogyan lehet az 
igazi vérkeringésbe bekerülni, az már egészen más 
dolog. Erre senki sem mer mérget venni, még a tős
gyökeres amerikai muzsikusok sem. Sokkal több a 
zenész mint itthon, és messze nem olyan belterjes
a kinti zenészélet, mint a hazai. Az iskolámba jár 
még jelenleg rajtam kívül öt kiváló zongorista, de 
ezzel nem sokat mondtam, mert ott a Berklee és 
még két másik iskola csak Bostonban. És akkor 
nem említettem New Yorkban a Manhattan School 
of Musicot, vagy a Julliardot, a Monk Intézetet, és 
még azokat a zenészeket sem, akik nem járnak 
iskolába, viszont ragyogóan muzsikálnak...(nevet). 
Ahhoz, hogy bekerüljön az ember a vérkeringésbe, 
igen nagy tudatosság kell. Amerikai stílusú jó nagy

közhely, hogy sosem szabad föladni! De tényleg 
nem, mert vannak azért pillanatok, amikor az ember 
föladná. A másik, hogy szerencse is kell hozzá, jó 
helyen, jó időben kell tartózkodni. De talán a leg
fontosabb és érdekes, hogy Amerikával kapcsolat
ban ezt kell mondjam, egyre inkább az egyéniség 
a fontos ott is.

— Azt hiszem nálad ez megvan, hisz már az 
itthoni kritikák kiemelték az általad képviselt 
intellektualitásra és az európai kultúrára épülő 
jazzvonulatot

— Vannak itt más európaiak is, illetve az 
amerikaiak között is ilyen beállítottságú muzsikusok, 
mert ez az a hely, ahol a komolyzenei, vagy a 
népzenei és a jazzgyökerek egymás mellett nagyon 
jól megférnek. Nem egy kifejezetten mainstream 
jazzt oktató iskola ez, de természetesen azt is tudni 
kell... Még csak fél évet voltam kint, úgyhogy nem 
tudok végérvényeset mondani, de az eddigi vissza
jelzések alapján értékelik az általam képviselt irányt, 
jó visszajelzéseket kaptam, illetve sok bátorítást, 
meg egy-két konkrét ígéretet is. Majd meglátjuk, 
hogy ezekből mi lesz, hogy az eddig elindult 
folyamatok hogyan bontakoznak ki, de élmények 
szintjén és világlátottság szempontjából már most 
megérte.

— Milyen fő különbségeket érzékeltél az ittho
niakhoz képest?

— Az a legnagyobb igazság, hogy nem lehet 
általánosítani. Igen vegyes a paletta: a legintellek
tuálisabb közegektől kezdve a másik végletig min
den megtalálható. Én egy nagyon jó helyre kerül
tem, ezért sem tudok átfogó képet mondani a kinti 
életről, ügye közhely, hogy Amerika a lehetőségek 
országa. Ez igaz, sokkal több perspektívát lát egy 
fiatal muzsikus, mint nálunk. Viszont ugyanakkor
a rizikó országa is, tehát amennyivel több a 
lehetőség, szinte fordítottan arányosan csökken az 
esély az egyén számára. Most egy itthoni konkrét 
példa: ha kiadják egy fiatal zenész lemezét, és ha 
értékes zenéről van szó, akkor a terjesztés, valamint 
a zenésszel való további foglalkozás sajnos nem jár 
együtt -  ez jellemzi napjaink magyar kultúráját.
Tehát megjelent a lemez, és utána lépten-nyomon 
kérdezik tőlem, hogy miért nem látják a boltokban? 
Hogy miért csak egy lemezbemutató koncert volt, 
ha egyáltalán volt... Ha volt, akkor miért nem volt 
jobban kiplakátolva? És ez nemcsak az én prob
lémám, hanem sok más itthoni muzsikus problémá
ja is. Kint sokkal nehezebb lemezkiadási 
lehetőséghez jutni. Az nem úgy megy, hogy egy 
tanár meg van elégedve és rögtön a következő 
hónapban ajánl egy lehetőséget, nem mintha itthon 
ez annyira egyszerű lenne... De kint még nehezebb 
ilyen lehetőséget kapni, ha viszont sikerül, akkor ott 
muszáj az illető cégnek a promócióval, a menedzse
léssel is foglalkozni. Kint ezek a lemezkiadás 
szerves részei, ez a hatalmas különbség. Tehát ha 
kint megtalál egy ilyen lehetőség valakit, akkor 
annak nemzetközi szinten is komoly az utóélete.
Míg itthon nem biztos hogy sikerül a nemzetközi 
piacra egy magyar lemezzel bejutni, kevés az olyan 
kiadó, akik külföldre is visznek lemezeket. De 
mondhatnék negatívumot is: nálunk sokkal szemé
lyesebb a viszony a zenészek között, általában 
akikkel együtt játszottam, azokkal egyúttal baráti 
viszonyba is kerültem, jól eltöltöttem velük az időt 
a zenélésen kívül is. A kinti mentalitás gyakorlatilag 
annyira hajtós, hogy mindenki járja a maga útját, 
űzi a nagybetűs karriert. Ezért sokkal lassabban 
sikerül barátokat szerezni, nehezebb a zenélésen 
kívüli tevékenységekben egymásra találni. De azért 
ezt annyiban meg kell cáfolnom, hogy a fél év 
végére sikerült már kint is barátokat találni. Végül is 
a világ ott is ugyanúgy működik, ha nagy 
általánosságokban gondolkodunk. ■  *

* Diszkográfia: At the Moment 1998 (lásd. Echo 1998/5.) 
Clusters 2000 (lásd. Echo 2000/6.), Free Mind Trió 2000 
(lásd. Echo 2000/6.), Solo Piano 2002
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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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Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
koncertje
Karmester: Berkes Kálmán 
PTE-ÁOK aula 
2004. február 5.

Mérték és minőség

Berkes Kálmán 
és a zenekar 
próba közben

Igazán szerencsés a pécsi koncertjáró közönség: 
a magyar vidéki nagyvárosok átlagánál gyakrabban 
szembesülhet a hazai zenekari kultúra élvonalát 
megtestesítő együttesekkel, illetve ezek legjobb
jával, a Nemzeti Filharmonikusokkal. (Ennek a 
szerencsének szűk szakmai megközelítésben 
legalább ilyen fontos egy másik vetülete, nevezete
sen, hogy a pécsi zenekar muzsikusai is másoknál 
jóval gyakrabban mutathatják be produkcióikat 
Budapesten.) A PTE ÁOK-aula hervasztó interieur- 
jében ismét üdítő zenélés részesei lehettünk a XX. 
század tízes éveihez kötődő izgalmas műsor révén.

E jeles -  habár háborútól tépázott -  évtized 
zenéjének gazdagságát és sokrétűségét az egymás 
után elhangzott Ravel-, Richard Strauss- és Sztra- 
vinszkij-művek oly sokban különböző hangvétele, 
szélsőséges stiláris különbségei demonstrálták. (És 
hol vagyunk még a kor teljes spektrumától, az utol
só éveit élő Debussyvel, Bartók színpadi műveivel, 
az új bécsi iskola és Puccini végleteivel!) Az est prog
ramjába sorolt zenék azonban a maguk módján 
mind a múlt távoli képeiből, emlékeiből táplálkozva 
öltenek alakot, s mindet áthatja a mozgás, a tánc 
igézete, így mégiscsak képződik valamiféle közös 
nevező közöttük. Ravel keringő-költeménye 
(La valse) a francia és bécsi szellem izgalmas és 
finom áttűnéseiből meríti szuggesztivitását. Strauss 
Rózsalovagja, illetve az ennek anyagából sze
mezgető koncertszvit klasszikus operai elemeket 
kortárs bécsi operettintonációkkal társít, benne ter
mészetesen a keringő vitathatatlan dominanciájával. 
Sztravinszkij balettje, a Tűzmadár radikálisan más, 
erőteljes és meseszerű közegbe repít, de a balett 
áttételes, kifinomult közlésrendszerére támaszkodva, 
ami -  még innen a „Sacre” botrányán -  mégiscsak 
a századelő búcsúzó aurájára asszociáltat.

A karmester ezen a koncerten a kiváló, impulzív 
klarinétosként ismert és kedvelt Berkes Kálmán 
volt. És nyomban hadd tegyem hozzá: ezt az 
impulzivitását csak igen szerény mértékben tudta 
átvinni az általa ez alkalommal választott médiumra.

A kiváló hangszeresként pályájuk zenitjén egyszer 
csak (váratlanul, vagy régóta dédelgetett terv reali
zálásával) karmesterkedésbe fogó muzsikusok sike
rei nagy csáberővel bírnak a gondolkodó zenészek 
széles rétegeiben. Pedig -  miként a klarinétozáshoz 
- ,  a vezényléshez is speciális adottságok szüksége
sek, jóllehet, klarinétozni valóban képtelenség olyan 
kókler módon, ahogy egyes önjelölt karmester
zsenik vezényelnek. Berkes esetében azonban szó 
sincs kóklerségről. Ellenkezőleg, nagyon is 
felelősségteljes, gondos és segítő hozzáállást 
tükröznek mozdulatai, s láthatólag-érezhetőleg 
muzsikustársai teljes elégedettségére folytatja 
tevékenységét. Egy ennyire kulturált és képzett 
zenekar tagjai nyilván -  nagy karmester-egyéniségek 
idegőrlő, kimerítő próbáinak tengerében -  a béke 
és felüdülés követeként tekintenek arra a dirigensre, 
aki beéri a közlekedési rendőr feladatkörével, hagyja 
őket saját ízlésük szerint játszani, ráadásul a forgal
mat megbízhatóan tátja át és megóvja az 
ütközésektől. Berkes (sok kollégájával ellentétben) 
nem a közönségnek vezényel, nem tolja személyi
ségét az előadás homlokterébe -  viszont nem is 
teremti újjá a rábízott zenei anyagot, és nem mutat 
fel, nem jelöl meg semmit: a zenének önmagában, 
önmagáért kell helytállnia és hatnia.

Egy ilyen kiváló együttessel persze még ez az 
alapállás is megérdemelt sikerhez vezethet. Az a 
bármiféle forszírozottságtól mentes, minden moz
zanatot a zenei folyamatok természetes részeként 
megjelenítő, ízléses és mértéktartó játékmód, melyet 
ezen az estén ismét megcsodálhattunk, különösen

a Sztravinszkij-partitúra másokat jócskán megizzasz- 
tó szövevényességével találkoztában bizonyult ter
mékenynek. A hangverseny katarzisközeli pillanatai 
mind ehhez a varázslatosan kibomló, színpompás 
hangvegetációhoz kapcsolódtak. A rézfúvósok 
valósággal triumfáltak a végkifejletben, de szívem 
szerint a többiek teljesítményét sem helyeztem 
volna mögéjük.

A jó ízlés csupán egyetlen ponton szenvedett 
kárt: a koncertvégi ünneplési ceremóniában.
A tőlünk fényévnyire tűnt, avítt szokásrend szerint -  
úgy 15 -2 0  éve -  a mindenkori karmester a jól sike
rült interpretációt követően elegánsan kezet fogott 
a koncertmesterrel, olykor a szólamvezetőkkel (höl
gyek esetében természetesen kézcsók 
helyettesítette a kézfogást), versenymű-kíséretek 
alkalmával a szólistának járt ki hasonló tisztelet- 
adás, megtoldva a vonósok távolról sem 
mechanikusan alkalmazott tetszésnyilvánításával 
(vonókkal a pultokon). Ugyancsak elegáns és méltó 
lezárása lehetett egy-egy produkciónak -  kivált a 
záró műsorszám után -  az egyes hangszercsopor
tokat megszólaltatok felállítása külön-külön, érde
meik szerinti sorrendben. Nos, ma ott tartunk, hogy 
a karmester a pódiumon megtapsolja saját 
zenészeit, a szólisták (ha vannak) egymást és 
a karmestert. Az ember ugyan hajlamos lenne azt 
képzelni, hogy karmester és hangszeresek partnerei 
egymásnak a feladatmegosztás természetes rend
jében, miként egy vonósnégyesben a primárius 
és a többiek, következésképpen, ha egy produkció 
részesei egymást ünnepük, azzal önmagukat is 
ünnepük, mi több, a közönség spontán megnyil
vánulásait manipulálják. Értsd: Berkes Kálmán 
nagyon ért a klarinétozáshoz (vezényléshez, egyál
talán: a zenéhez), hiszen ő a karmester. Ha ő meg
tapsolta a klarinétosait (okarinásait, köcsögdudásait 
stb.), akkor azok tényleg nagyon jók lehettek, mi 
pedig ugyancsak megünnepelhetjük magunkat, 
hogy egy ilyen jó koncert részesei lehettünk.

De ez a hatásmechanizmus még csupán 
a kezdeteknél tart. Hamarosan eljövend az idő, 
amikor karmester, szólisták, és a zenekar vatameny- 
nyi tagja feláll majd a pódiumon, és hol erre, hol 
arra negyed- vagy félfordulatokat téve fogja megtap
solni a körülötte (közelebb vagy távolabb) állókat. 
Aztán a végén, kivonulás előtt szélesen integetnek 
majd, lábaikkal élénken dobognak (ügyelve a fél 
kezükben tartott hangszer épségére és egyensúlyuk 
megőrzésére), egyidejűleg fejhangon sivítani kez
denek. Ha egyszer sikerülne valahogyan megoldani 
a hangszerek biztonságos elhelyezését, a zenészek 
fél kezükbe kis zászlócskákat vehetnének, (rajtuk az 
adott zenekar lógója), azokkal integetve búcsúzhat
nának az ugyancsak dübögő, sivító és integető 
közönségtől, akiknek emlékeibe így -  vizuálisan -  
bevésődne, hogy melyik zenekart is hallotta. Ezáltal 
csökkenthető lenne az a ma még jelentős különb
ség a koncertek között, amelyet a játékteljesítmény
re irányuló túlzott figyelem okán érzékel a hallgató. 
Ez pedig felkeltené a kereskedelmi televíziók érdek
lődését a dolog iránt, úgy ítélnék meg, hogy egy- 
egy rövidebb koncertközvetítés harmonikusan 
illeszkedhet a valóság- és talk-show-k által meg
szabott képi és hangi világba.
És akkor a zene új aranykora köszöntene ránk. ■
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Elárasztották mindennapjainkat, immár keresztbe- 
kasul átszövik életünket. Egykor csupán a más 
eszközökben nem bővelkedő kapcsolattartás kézen
fekvő módjául szolgáltak. A művészetek és társa
dalom kapcsolatrendszerének válságosra fordulása 
óta elmélkedhetünk valamely műalkotás üzenetéről. 
Napjainkban persze ez a jelentésámyalat visszaszo
rulóban van, hogy helyet adjon a kommunikáció
elmélet, politológia és szociológia ezerféle 
értelmezésének. PR-guruk, reklámszakemberek 
és médiadiktátorok fontoskodásától a söpredék
nyelvezet mocsaráig oly sokféle helyen, módon és 
céllal aláztatik meg nap mint nap kultúránk kommu
nikációs öröksége, hogy értelmes embernek sokszor 
a puszta megszólalás is nehezére esik -  sejtve, 
tudva, miféle torzulások, félreértések forrása minden 
kimondott, leírt gondolat. Egyértelmű és világos 
üzeneteink lépten-nyomon összekeverednek egy- 
ügyűnek látszó körmönfont, vagy éppen bonyolult
nak álcázott primitív társaikkal. Üzengetünk egymás
nak, mert a csomagolás, kódolás, manipuláció 
nélkülözhetetlen kellékei a modem tömegtársadal
maknak, és nagyszerűen működtethetők az érzelmi 
intelligenciát, bátorságot, egyáltalán: önismeretet és 
egymásra figyelést mindinkább nélkülöző emberi 
viszonylatok közepette.

Olykor, elvonatkoztatva a kulturális felelős
ségérzet terheitől, akár szórakoztató is lehet az 
üzenetadás módozatainak gyűjtögetése. Amikor 
például heteken át Pécsett, a Mohácsi út nyomor- • 
negyede előtt díszelgett az ország gyöngye, 
aranya, legszebb megye Baranya óriásplakát 
(hasonlóképpen Mohácson, a szeméttelep környé
kén), a plakát megrendelőinek feltételezhető 
szándékáról leválva önállósította magát a gyakran 
torz formákat öltő lokálpatriotizmus. Mert hát, ugye
bár, Tokajban, Szilvásváradon vagy Tihanyban egy 
efféle plakátnak semmi értelme, sőt a Szent-lstván 
téren, vagy a tettyei romoknál se sokkal több. 
Viszont, ha a megye legvisszataszítóbb pontjainak 
egyikére téved a turista, azért jó, ha nem enged túl
ságosan tág teret kákán is csomót kereső, rosszin
dulatú ítéletének. És a helybeli, a maga városát 
amúgy a világ közepének tekintő polgár öntudata is 
ehelyütt szorul leginkább némi megerősítésre. Az e 
lapban már többször méltatott szlogen -  a mediter
rán hangulatok városa -  hatásmechanizmusa egy 
tőről fakad az iménti példával. Mi levesszük az 
érzékelés, tájékozódás és analízis gondját a vállad- 
ról, engedd csak át magad a kellemes érzésnek, 
hogy hosszas, költséges utazás nélkül is egy ilyen 
helyen töltheted idődet.

Január végén kaptam azt a „rövid szöveges 
üzenetet”, melyet most teljes egészében közreadok: 
T. G. Úr! Ön a Porgy & Bessünket nem látta sem 
a Bostoni Operában, sem más „porfészekben". 
Győződjön meg a valóságról a következő rosszin
dulatú cikke előtt! (Id. Echo) Üdv.: Papp Zoltán 
karmester.

Egyértelmű, nyíltan megfogalmazott vélemény, 
talán sokak álláspontjával rokon, már csupán emiatt 
sem söpörhető a szőnyeg alá. Egy etikusabb világ
ban kerülném nyilvánosságra hozatalát, de ebben a 
körülöttünk lévőben, ahol megtörténhet, hogy valaki 
megszerezve a neki soha meg nem adott telefon
számomat, azt egy ellenem irányuló támadásakor 
használja, a diszkréció fogalmának puszta felem
lítése is visszájára fordulna. A porfészek szó egy az 
üzenet előtt bő hónappal megjelent írásomra utal, 
melyben -  szigorúan konkrét produkciók említése

nélkül -  utaltam a silány zenekari haknimunka utób
bi évtizedbeli térhódítására, amelytől egyébként 
a volt Pécsi Szimfonikus Zenekar jelenlegi vezetői 
következetesen igyekeznek távol tartani együtte
süket. Ilyenformán Papp Zoltán rosszallását az álta
lam egyértelműen helyesnek tartott új zenekari 
stratégia iránti ellenszenv is táplálhatja, melyet per
sze nyilván taktikusabb az egzisztenciálisan „körön 
kívüli” kritikusnak címezni, mint a stratégia megal
kotóinak, a zenekar jövőjéért felelősséget vállaló 
két muzsikusnak. S ha így van, készséggel ragadom 
meg az alkalmat -  talán helyettük is -  
nézeteltérésünk elvi alapjainak tisztázására.

Ha az üzenet küldője „Porgy & Bessük” 
megtekintésére a Metropolitan be vagy a Scalaba 
invitálna, akkor is el kellene hárítanom javaslatát -

nagyvonalúan átlépve most utaztatásom financiális 
akadályain. Miért? Nos, a zeneművészet rangjára 
számot tartó muzsikusi munka az adekvát 
megszólalási körülmények olykor bizony nagy 
vesződséget és költséget igénylő megteremtésével 
kezdődik, ide értve a szerzői igények lehető legpon
tosabb megismerését, a stílusnormák mérlegelését. 
A még eztán is tengernyi dilemmával, tévedési 
lehetőséggel járó felkészülés terét ezen előfeltételek 
teljesülésének mértéke jelöli ki. Ha például egy 
fúvószenekar a klasszikus stílus apostolaként 
akárha a legjobb szándékkal keresi is a Mozart- 
vonósnégyesek interpretációs lehetőségeit, felte
hetően inadekvát megoldásokra fog jutni, már 
amennyiben eredeti műnek, nem pedig feldolgozás
nak tekintjük, amit játszik. A zeneszerzők általában 
értenek a dolgukhoz, annyira feltétlenül, hogy ne

a vakvétetlen szabja meg kompozícióikban a zenei 
anyag és az éppen használatos apparátus kapcso
latát. Mármost, ha Papp Zoltán meggyőződött róla, 
hogy az Amerikában általuk rendszeresített zenekari 
létszám és hangszerelési megoldások -  különös 
tekintettel a 16-18 fős, szintetizátoros felállásra -  
megfelelő megszólalási közeget jelent a Porgy és 
Bess számára, másképpen szólva: maga Gershwin 
tévesen ítélte meg, s a nemzetközi operai praxis 
hibásan örökítette tovább e zene ideális médiumát, 
akkor erre irányuló kutatásait sürgősen közkinccsé 
kellene tennie. Akkor és csak akkor örömest megis
merem és legjobb tudásom szerint méltatom majd 
produkciójukat. Amíg azonban e publikáció várat 
magára, addig ne akarjon a jelentős művészi tettek 
közegében megméretkezni. A kispályás mérkőzések

mezőnyét tevékenysége számos rokon vonása 
ellenére sem szokás hozzámérni az európai és 
világkupák normáihoz. A mi műanyag-világunkban 
a tömegigényekre hivatkozva bármiféle megalkuvás 
normává tehető. Csakhogy miként a művész, úgy 
a kritikus is szabadon dönthet az általa elfogadható 
kompromisszumok határairól: érvelhet valami mel
lett vagy ellen, sőt hallgathat is -  és ez kizárólag 
az ő döntési kompetenciája.

Az a közösség pedig, akinek szellemi élete, 
kulturális teljesítményei és igényei a kritika tárgyát 
képezik, jóval áttételesebben ugyan, de hosszú 
távon ugyancsak szabadon dönthet arról, hogy 
önnön képességeit, tetteit mire érdemesíti. Például 
elzárkózhat bármely kritikai észrevételtől, megteremt
heti a neki tetsző fórumokat, akár -  nálunk is volt 
már erre példa -  bírálatot írathat valamely együttes 
tagjával az együttes (többi tagjának) munkájáról.
S -  bár ez nem éppen bölcsességre valló tett -  
választásra kényszeríthet a provinciális és 
egyetemes értékek képviselete között. Bár a KGST- 
országok kettős valutarendszere nagyjából két

Üzenetek
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évtizede megbukott, a kultúra értékviszonyait máig 
sem sikerült minden téren konvertibilissé tenni. 
Meggyőződésem, hogy az új pécsi koncepció éppen 
e helyzet tarthatatlanságának felismeréséből fakadt.

A felismerést és tervezést követő felgyorsult cse
lekvés a pécsi zenei élet utóbbi fél évében gyakran 
vonta magára a figyelmet. 2004. január 3-a a vál
tozás kiemelkedően fontos dátumaként vésődött 
emlékezetünkbe. Ezen a napon a Nemzeti 
Színházban ünnepi koncert keretében emlékezhet
tek a jelenlévők a Pécsi Szimfonikus Zenekar 
lezáruló húszéves tevékenységére, hallgatva az 
immár Pannon Filharmonikusok -  Pécs néven 
közönség elé lépett régi-új együttes játékát. A név
és arculatváltozás megkívánta ezernyi teendőt igen 
rövid határidőre vállaló menedzsment tettrekészsége 
és dinamizmusa bizakodással tölt el még akkor is, 
ha a nagyotakarás, a feszített munkatempó kisebb- 
nagyobb hibákhoz is vezetett. Hogy az országos 
tiszteletnek örvendő fuvolaművész, a pécsi zenekari 
kultúráért aktív tagként és tanárként 
felmérhetetlenül sokat tett Barth István nem kapott

meghívást a koncertre, durva balfogás, amely nap
jaink légkörében akár üzenetként is értékelhető. 
Hogy ezt Barth maga is így fogta fel, és roppant 
udvarias, mégis érezhetően keserű sajtóüzenetben 
reagált a történtekre, azt igazán nincs oka senkinek 
rosszallással fogadni. Azt sokkal inkább, hogy az 
aznapi sajtótájékoztatóra és a koncertre is ellátoga
tott szakújságíró -  igaz, tárgyi tévedésektől 
hemzsegő, szakmai inkompetenciára valló szöveg
környezetben -  a helyzetet végletesen félreértve, 
majd otromba módon csúsztatva és gátlástalanul 
ítélkezve üzen vissza Barthnak*. A kiváló muzsikus 
nyílt levelében az elődök megbecsülésének hiányára 
utalt. Talán kevésbé rossz szájízt hagyott volna 
benne az eset, ha tudomására jut, hogy jómagam 
ugyancsak nem fértem a zenekar számára ilyen- 
olyan okból fontosnak minősített emberek néhány 
száz fős keretébe, ennek ellenére -  bármily logikus 
lenne is -  nem zárkózom el a zenekarhoz kapcso
lódó további publicisztikától. Van ugyanis némi 
fogalmam arról a nyomásról, amely a koncert előtti 
hetekben Horváth Zsolt zenekar-igazgatóra nehe
zedhetett, és arról is, hogy menedzser-segítségének 
-  lenne bár a Harvardró! vagy Cambridge-ből 
érkezett közgazdász-okostojás -  mily végtelenül 
kevés ismerete lehet akár a zenészét, akár a pécsi 
kultúra ügyeiben.

F E K E T É N - F E H É R E N

Ennyiféle üzenet után -  köztük a jelen soraimban 
megbúvókkal -  a mind között legfontosabb 
elemzését a végére hagytam. A január 3-i koncert 
maga is üzenet volt, életteli és világos üzenet. 
Hajtanék akár az erődemonstráció kifejezést használ
ni rá, ha az nem keveredett volna rég a politika kor
pája közé. Hallottam már e zenekartól magvasabb, 
felkavaróbb, igazi katarzissal járó zenélést, de ennyi 
vitalitást, ennyi derűt, ilyen életigenlést sugárzót 
még soha. Maga a programválasztás is szimbolikus 
jelentőséggel bírt: a hagyományőrzés és megújulás, 
az igényesség és szórakoztatás, a magyarság és 
egyetemesség, a harsányság és kifinomultság ellen
téteinek egyidejű vállalásáról, harmonizálási 
szándékáról tanúskodott. Az est házigazdái: Katona 
Ágnes és Kircsi László minden ez alkalommal 
fontosat, szükségeset és illendőt gondosan és 
körültekintően beépítettek párbeszédükbe 
(menedzserünk sokat tanulhatott), érzékeltették, 
hogy milyen sokféle emberi és szakmai teljesítmény 
adja fundamentumát a zenekar reménybeli, 
eljövendő szárnyalásának.

S hogy ehhez a szárnyaláshoz mennyi 
hajtóanyagot gyűjthettek zenészeink az utóbbi 
tizenöt év vezető karmestereitől, azt mondani sem 
kellett, hiszen itt voltak, pódiumra léptek, dirigáltak, 
szellemet, emelkedettséget, játékosságot, koncent
ráltságot, érzékenységet sugároztak. Bárcsak 
felfogná a zenekar minden egyes tagja azt a 
mérhetetlen szerencsét és kiváltságot, amelyet 
a város e karmesterek tartós jelenléte révén rájuk 
ruházott. Itt volt az oly sokoldalú Howard Williams, 
Bartókkal, Haydnnal, Vaughan Williams-szel -  Bartók 
fiatalkori koncertje nyitótételének egyakaratú, har
móniába forrt interpretációja a szólista Vass Ágnes 
és a karmester kifinomult és érzékeny együtt
működéséről tanúskodott. Itt volt Nicolas Pasquet 
Sosztakovics harsány és virtuóz Ünnepi nyitányával, 
melyet oly felszabadultan és elegánsan vezényelt, 
amilyennek pécsi éveiben szinte nem is láthattuk -  
s a bensőségesség végleteihez húzó Debussyvel, 
Tímáryud/'f Szkladányi Péter emlékének adózó 
szépséges fuvolaszólójával a „Faunéiban.
És persze a műsor sarokpontjain pódiumra lépett 
Hamar Zsolt Erkel Ünnepi nyitányának az óév
búcsúztató pillanatokat idéző, közösségkovácsoló 
emelkedettségével a koncert kezdetén, azután a 
mindig lehengerlőén, nagyszabásúan zongorázó 
Jandó Jenő szólójával teljes Liszt-mű, a Magyar fan
tázia első műsorrészt kicsendítő hangjaival, végül 
a kiadott program befejezéséül szolgáló karmesteri 
jutalomjátékkal a patinás Kodály-műben, a Galántai 
táncokban -  máig fülembe cseng Török Elek tartás
sal, méltósággal és tűzzel telített klarinétszólója.

S még hátra volt az örömzenélés hangulatát 
végletekig srófoló ráadások sora: a nagy Strauss 
(nem Richard!) Kirándulóvonatát showmani 
erényeket csillogtatva, együtt, felváltva vezénylő 
három konduktor poéngyűjteménye, aztán a sor
solás útján „elosztott” két magyar tánc Brahmstól, 
és az „Éljen a magyar!” polka Strauss-tól. Mindez 
valami hasonlíthatatlan, monarchia-beli derűt és 
békét varázsolt a pódiumra és a szívekbe, a magyar 
tűz és európai elegancia szinte tapintható, egymást 
erősítő hullámaival árasztotta el a színház tereit. 
Boldogság volt együtt látni a brit, az uruguayi
német és a magyar karmestert, felidézni egymást 
oly jótékonyan kiegészítő, ellenpontozó tehetségük 
emlékezetes megnyilvánulásait az elszállt másfél 
évtizedben -  s meghatódni azon a rejtélyes, hár
mukat immár örökre összekötő elkötelezettségen, 
ami a világ ezen eldugott pontján, e zárt, önmagá
nak élő városban maradásra, építkezésre, odaadásra 
késztette őket. ■

Ha ideje engedi...

PANNO N F ILH A R M O N IK U SO K  
koncertjei

P é csi Nemzeti Szín h á z
március 17-én 19.30 

Ravel: Couperin sírja 
Bartók Béla: 3. zongoraverseny 
D e b u ssy-K o csis : Image oubliées 
Ravel: Daphins és Cloé (Szvit Nr. 2.) 
Közreműködik: Kocsis Zoltán - zongora 
Vezényel: Hamar Zsolt

P T E -Á O K  Aula
március 25-én 19.30

Sibelius: Finlandia - szimfonikus költemény 
Petrovics: Trombitaverseny 
Brahms: IV. szimfónia, e-moll, op. 98. 
Közreműködik: Boldóczky Gábor - trombita 
Vezényel: Ham ar Zsolt

P é csi B azilika
április 7-én 19.30

Foerster: IV. szimfónia, „Húsvét”, c-moll, op.54. 
Liszt Ferenc: Tristis est Anim a mea a Krisztus 
oratóriumból
M ascagni: Húsvéti kórus a Parasztbecsület 
című operából
Bruckner: Te Deum, C-dúr, ABW V. 45. 
Közreműködik: Rálik Szilvia, Várhelyi Éva, 
Fekete Attila, Egri Sándor, Nemzeti Énekkar, 
karigazgató: Antal Mátyás 
Vezényel: Ham ar Zsolt

P T E -Á O K  Aula
április 22-én 19.30

Bach-W ebern: Ricercata (Fuga) No. 2 . (1935) 
Berg: Hegedűverseny
Beethoven: VI. szimfónia (Pastorale), F-dúr 
Közreműködik: Koppándy Jenő - hegedű 
Vezényel: M isha Santora

P é csi Nemzeti Szín h á z
május 5-én: 19.30

Beethoven: I. Leonóra nyitány, C -dúr 
Beethoven: II. Leonóra C-dúr, op. 72. 
Beethoven: III. Leonóra C-dúr, op. 72./a. 
Beethoven: Fidelio II. felvonás, op. 72. 
Közreműködnek: a Magyar Állami Operaház 
magánénekesei, a Pécsi Nemzeti Színház 
kibővített énekkara, karigazgató: Witterle Gábor 
Rendező: Balikó Tam ás 
Vezényel: Hamar Zsolt

P T E -Á O K  Aula
május 13-án 19.30

Dvorak: Csellóverseny, h-moll, op. 104.; 
Rachmaninov: II. szimfónia, e-moll, op. 27. 
Közreműködik: Janzsó Ildikó - cselló 
Vezényel: Hamar Zsolt

TEM PLO M I H A N G V E R S E N Y E K
Belvárosi templom: Húsvéti koncert 

április 17-én 19.30
Pécsi Bazilika: Hannfried Lucke (Lichtenstein) 
orgonakoncertje

május 2-án 19.30

Z E N E K A R I S Z E N T M IS É K  
A F E R E N C E S  TE M PLO M B A N
J. Haydn: F-dúr mise Hob XXII, 1 

március 21-én 09.30 
Harmat A.: Szent C e cília  mise és Passió 

április 4-én 09.30 
J. G . Rheinberger: C -d úr mise 

április 18-án 09.30

* Zenekar 2004. január-p y.
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K I T E K I N T Ő

M Á R T O N  A N D R Á S ,
a New York-i Magyar Kulturális Központ igazgatója

Oly sokszor látott valóság és plmhelyszín: 
a New York-i tűzlépcsű

A szokásos forgalmi dugó. Ameddig a szem ellát, 
minden autó áll. Egymás mellett vagy hat sávban. 
Reménytelen. Ilyet Pécsen nem lehet látni -  gondo
lom magamban és hozzágondolom, hála Istennek! 
Araszolunk befelé a reptérről. Jól ismerem az utat. 
Queens legrondább része ez. Hajnalban indultam 
otthonról, a Jókai térről, most meg jövök befelé 
Manhattanre. Már sötét van, mire elérünk a 
Midtown alagútba vezető pályára. Csak a sziluettje 
látszik a nagy New York-i temető síremlékeinek, 
a fényárban úszó épületek, a kivilágított hidak 
előterében, a végtelen autósorok stoplámpáinak két 
oldalán. Mintha a halottak is úgy építkeznének, 
mint az élők, az ég felé. Mintha a sírokban is csak 
állva férnének el a helyhiány miatt. Amerikában nem 
láttam máshol ilyet, hagyományosan a szépen ápolt 
gyepen, szabályos rendben elhelyezett, fekvő lapok 
takarják a sírokat, itt azonban sűrűn égre törő, 
megszürkült emlékművek látványa rímel a midtowni 
felhőkarcolók horizontjára.

Most megindul a forgalom, minden felgyorsul. 
Vajon miért kellett több mint negyven percet 
szenvedni, tolakodni a kíméletlen vánszorgásban?
Az út szélén egy rendőrautó és egy kis teherkocsi 
áll, mindenki lelassít egy kicsit, hátha lát valami 
érdekeset, megbilincselt mexikói bevándorlókat, 
vagy terroristát, egy karambol nyomait, hordágyat, 
tüzet. A kis lassítások azután összeadódnak és 
kialakul a végtelen sor. Neve is van a jelenségnek, 
„rubber necking”-nek, guminyakazásnak hívják. Az 
alagút bejáratánál hatalmas termetű fekete rendőr, 
géppisztolyos nemzeti gárdisták toporognak a 
hidegben. Az egyik sorompónál egy nagyfenekű 
rendőrnő megállíthatatlanul kacag, kollégája időről 
időre egy-egy fél mondattal táplálja a féktelen 
jókedv tüzét. Az embernek az az érzése, hogy mind
járt be fog pisilni szegény, de a tréfamester 
kíméletlen. Vajon mi lenne, ha most jönne egy 
bombával megrakott autó, hogy a levegőbe repítse 
az East River alatt vezető alagutat? Azon nyomban 
elvesztené uralmát hólyagja felett? Hirtelen hagyná 
abba a nevetést, vagy még „akció” közben is elfoj
tana egy-két kacagórohamot? A sorompók sebesen 
emelkednek és zárnak, emelkednek és zárnak. 
Minden olyan, mint egy amerikai film. Amint 
beérünk Manhattanra és a hármason észak felé 
fordulunk, elérjük a Smith and Wolensky étteremet 
a 49-es sarkán, ez a filmes érzés egyre fokozódik. 
Hány moziban láttuk már az úttestek közepéből 
csöveken feltörő gőzt, a sarki boltok virágstandjait, 
a hatalmas nyújtott limókat. És ezek a díszletek 
nem csak akciófilmek hátteréül szolgálnak, hanem 
néhány felejthetetlenül jó történethez is. Bármilyen 
fáradt is a Pécsről induló utazó és bármennyiszer 
élte át ezt az élményt, mindig hatása alá kerül. Aki 
belép ebbe a betondzsungelbe, egy film főhősének 
érzi magát. Ezt a várost a film tette a világ számára 
ismerőssé, vonzóvá, izgalmassá, átélhetővé. Hány 
millió turistát köszönhet a filmnek a világ! Hány 
országot és életstílust hitelesített a film, hány 
divatirányzat, zenei stílus, viselkedésforma köszön
heti létét ennek a különös műfajnak?

Egész úton filmjelenetek szaladnak a fejemben. 
Nem csak olyanok amelyeket láttam, hanem 
elképzeltek is. És nem csak mai New York-iak.
Ha például lenne egy izgalmas film, mondjuk egy

Ü í:

kosztümös, amelynek főszereplője például egy ma
gyar ember lenne. Egy olyan igazán érdekes kalan
dor, akit egy remek, vonzó amerikai sztár játszana. 
Mondjuk ez a főhős lehetne például az az ember, 
aki a Kossuth emigráció idején meghonosította a 
szőlőkultúrát Kaliforniában, aki például San Diego 
serifje lett, aki sok siker és még több kudarc után 
az amazonasi krokodilok martaléka lett.
Nevezhetnék például Haraszti Ágostonnak. Milyen 
érdekes történetet lehetne ebből írni! (Egy ilyen film 
sikere után sok gondja nem is lenne a magyar bor
exportnak.) Vagy annak a másik híres magyarnak az 
életéről, akit Kovács Mihálynak hívtak és az 
amerikai szabadságharc egyik kiemelkedő alakja 
lett. Persze lehetne valami mai New York-i 
történetet is írni egy magyar sorsról, hány 
érdekesnél érdekesebb amerikai magyar történetet, 
kalandot hallottam már, amely mind filmvászonra 
kívánkozik! Ha tehát mondjuk lenne egy ilyen film, 
az országimázzsal nem kellene sokat bíbelődnünk. 
Egy tehetséges, jó órában született mozi megrenget
het évtizedes előítéleteket, gondoljunk csak Wim 
Wenders Buena Vista-jára. Kuba egyszerre divatba 
jött. Magyarországnak is elkelne egy ilyen lökés 
mostanában.

Ahogy közeledik a kis busz lakásom felé, egyre 
erősödik bennem az érzés, hogy a filmnek nem 
lehet célja, csak mellékterméke egy város, stílus, 
életérzés népszerűsítése. Ezért tartom szinte teljesen 
feleslegesnek a propaganda céllal készített temati
kus alkotásokat. Milyen unalmas is szokott lenni 
egy New York-ot bemutató turisztikai film. Nem is 
hinné az ember, hogy ez a város a kötelező olvas
mány szintjén mennyire érdektelen. Ez biztosan igaz 
minden városra, talán még Pécsre is. Persze nem 
azokról a speciális érdeklődéssel készült alkotások
ról beszélek, amelyek egy speciális kultúrát, vagy 
szubkultúrát mutatnak be, hanem amelyek kifeje
zetten a „gyere ide, tanulj meg és szeress engemet” 
igénnyel készülnek. Ezeket a filmeket ugyanis nem 
lehet átélni. Egy szembe húzott kalap, egy vastag 
szivar, egy felhajtott gallér, egy titokzatos alak átél
hető. Egy olasz maffiatörténet a legritkább esetben 
készül azzal a céllal, hogy turistákat vonzzon, mégis 
ezt váltja ki, pedig hát olyan hatást kellene keltsen 
az erkölcsös nézőben, hogy az a náció, amelyik 
ilyen gazembereket szül, ugyancsak utálatos, 
dehogy megyek én oda. Ehelyett elgyönyörködünk 
az eleganciájukon, az autóikon, géppisztolyaikon, a 
mozi sötétjében mi is szeretnénk olasz gengszterek

lenni egy kicsit, elgyengülünk a toszkán tájak láttán, 
imádjuk a szicíliai keskeny sikátorokat, az amerikai 
Little Italy éttermeit, a vegasi kaszinók neonfényeit. 
Szeretnénk ott lenni. És ha gengszterként, kalan
dorként, hősként csak keveseknek adatik meg ez 
a lehetőség, álmodozó turistaként mindenki 
számára elérhető.

Most innen a keleti 66. utcából Pécsre gondo
lok. Micsoda filmes adottságok! A város hány utcája 
lehetne több száz éves távlatban helyszíne akármi
lyen európai környezetnek. Vagy azok a furcsasá
gok, amelyek nem kifejezetten turisztikai 
látványosságok, mint mondjuk a külszíni fejtés, 
vagy egy elhagyott bánya, esetleg egy málló vako- 
latú, elhanyagolt szegénynegyed. Milyen jól lehetne 
suhanni egy felleghajtó köpenyben a Barbakán 
bástyája alatt, vagy svájcisapkában cigizni egy 
belvárosi ház gangján. Mennyi átélhető részlet van 
ebben a városban. De jó lenne, ha a világ 
filmkészítői is felfedeznék mindezt.

Nagy szerencse, hogy a város vezetése, és 
az összes politikai frakció is átélte azt a forgató- 
könyvet, amely városunkat és környékét filmes 
helyszínként kínálja a nemzetközi produkciók 
számára. A POSZT, a Pécsi Filmünnep, a Pécsi 
Napok, a szabadtéren megújuló előadássorozatok, 
a nyári hangversenyek sikere sokat segített abban, 
hogy ez a „vízió” hiteles legyen, hiszen ugyanarról 
a szellemről van szó itt is. Jól áll ennek a 
soknyelvű, sokkultúrájú városnak, amikor éttermei, 
teraszai szállodái megtelnek érdekes emberekkel, 
művészekkel, turistákkal. Nem csak a mediterrán, 
de a filmes hangulatok városa is Pécs, az új 
Filmtörvény pedig kifejezetten serkenti a filmes 
hangulatok megvalósítását. A város felkészült a for
gatócsoportok fogadására, összeállította azt az elek
tronikus és nyomtatott anyagot, amellyel részt vesz 
majd tavasszal a világ legnagyobb „helyszín 
vásárán”, a Santa Monicai Location Expón.

Elképzelem, hogy évek múlva, Amerikából haza
térve, Jókai téri lakásom felé közeledve, már a 
vasútállomáson az az érzés kerít hatalmába, amit 
most érzek, mintha hőse lennék egy izgalmas mozi
nak, amely azonban nem New Yorkban, hanem 
valahol Európában játszódik. Különböző filmjele
netek szaladnak emlékezetem mozivásznán, és 
kellemes izgalommal gondolok arra, hogy tényleg 
olyan ez a Pécs, mint a moziban. ■
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Pécsi Filmünnep
2004. január 22-25.

Filmünnep habbal
PÉCSI,
Film

Bogáncs

Pécs jelene nem egy kimondott film-metropoliszé, 
a kisebb mozik a rendszerváltás óta folyamatosan, 
ilyen-olyan ok miatt megszűntek (Fekete Gyémánt, 
Huszárik...), pár éve bezártak két nagy múltú film
színházat, mert multiplex mozi nyílt a városszéli 
plázában, igaz, megmaradt egy régi típusú filmszín
ház, az Uránia, sőt az Apolló mozit is felújítják 
éppen, két nyolcvanfős teremmel bővülni fog a 
moziterem-kínálat. Tavaly elindult a PTE-n a film
szak, évek óta működik Stark András filmklubja és 
a Laterna Magica egyesület... Ha Pécsett forgatott 
filmet kellene említenem, akkor először a Bogáncs 
jut eszembe, a Szent István téren bolyongott az 
elveszett kiskutya a film elején, aztán még a hőskor
ból is egy klasszikus, amelyben a Hotel Kikelet 
szerepelt...

Pécs és a film kapcsolatában a legfontosabb 
helyét azonban a pécsi Magyar Játékfilmszemle 
kapja, már majdnem csak legendának számított, 
egészen 2004 januárjáig. Huszonkét éves szünet 
után a filmszakmát újból sikerült Pécsre csábítani, 
ha a Filmszemlét nem is, de január 22. és 25. 
között a „Fesztivál 35 -  Pécsi Filmünnep” 
megszületett.

Mézesmadzag

Nehéz eldönteni, mi is volt ez a pár nap. 
„Mézesmadzag” a filmszakmának? Adhatott alkal
mat az ünneplésre az is, hogy ez a harmincötödik 
Filmszemle. Ez elegendő ok a visszatekintésre, az 
idősebbeknek nosztalgiára, a mai döntéshozóknak 
helyzetértékelésre. Pécs mint fesztiválhelyszín fogya
tékokkal bár, de sikeresen vizsgázott a POSZT-on 
(Pécsi Országos Színházi Találkozó). A város lép
téke, barátságos légköre, a fesztiválhelyszínek közel
sége pozitívum, s bár a január inkább skandináv 
hangulatú, semmint mediterrán, mégis a fesztivál
hangulat, ha nem is úton-útfélen, de többször 
visszaköszönt a Filmünnepen is.

A kiadott sajtóközlemények a sikerről beszélnek, 
apróbb kudarcokról hallgatnak. A program harmada

láttán a közönségsikert elhalványítja az első fesz
tiválszervezésből adódó kudarcok száma. Előfordult 
a kiírt programtól eltérő filmvetítés, a kezdési 
időpontra befejeződő beszélgetés, nyolc-tíz néző 
több száz fős moziban, félórás csúszás, elmaradt 
program éppúgy, mint gyerekkoromból ismerős, 
utcáig kígyózó sor az Uránia mozi jegypénztára 
előtt, százak nem fértek be a vetítésekre, koncert 
után hajnali fél hatig beszélgető filmesek...
Ahogy a POSZT-on megmutatkozott a klimatizált 
termek és a szabadtéri játszóhelyek hiánya, úgy 
a Filmünnepen is érezni lehetett némelyik helyszín 
fogyatékosságát. Először is a Filmünnep rendel
kezésére egyetlen valódi mozi állt, de láthattunk 
még filmet az Ifjúsági Házban, a Művészetek 
Házában, a Fesztiválsátorban és két kocsmában is. 
Számomra rejtély, mit keres akár a POSZT, akár 
a Filmünnep nem egy hivatalos eseménye olyan 
helyszínen, mint a Dante Café. A berendezés kosz- 
lott, a dohányfüstöt vágni lehet, a beszélgetést 
zavarja a kocsmazaj. Mi szükség volt akkor 
Fesztiválsátorra? „A film habos oldalát” ebben a 
sörsátorban szemlélhettük, mert egy sörsátor fesz
tiválsátorrá magasztosult. A Dzsámi alatt található 
parkoló és a Szentháromságszobor tőszomszéd
ságában felállított sátor nem került a megfelelő 
helyre. A Szentháromságszobor karnyújtásnyi közel
sége, ha nem is szakrális tér, de majdnem az, és 
ha írott törvény nem létezik a sörsátorállítás 
helyszínéről, íratlan még akadna, hová nem illő 
ilyen építményt ácsolni. Eme siralmas helyzetet 
a Szabadtéri Színpad most folyó felújítása oldhatja 
meg az elbontható nézőterével, optimális sörsátor
helyszín lesz. Viszont remek ötlet volt a fűthető 
sátor. A harmadik napon a hajléktalanok is 
felfedezték maguknak mint melegedőhelyet, 
elmerülhettek ők is a némafilm szemlélődésében. 
Zsákai Ferenc Gyula zongorakíséretével működött 
a némafilmek varázsa. Ami viszont nem működhe
tett ebben a térben, az a filmzeneszerzők három 
koncertje (Vukán György, Márta István, Darvas 
Ferenc), túl sok volt a tátongó, üres tér, elveszett 
a beszéd, a Művészetek Házában sokkal inkább 
megélt volna ez a program.

Aczél elvtárs és a sztriptíz

V o lt,... lesz, lehet még? címmel a nyitónapon nyílt 
kiállítás a pécsi filmszemlékről. Fotók, plakátok, 
dokumentumok, újságkivágások, idézetek, 
filmkészítő eszközök és dokumentfilm-részletek 
segítettek felidézni a múltat. Ahogy a Filmünnep 
gálaestje is ezt a célt szolgálta. Az Enyedi Ildikó 
dokumentumfilmjére épült színházi gálaest sokrétű 
feladatra vállalkozott, egyrészt szórakoztatott, más
részt a múltat idézte korabeli filmrészletekkel, és az 
élőket is faggatta, mi is történt Pécsett. Enyedi 
filmjében Jancsó Miklós, Bacsó Péter, Makk Károly, 
Kosa Ferenc sztorizása mellett megszólalt 
Szederkényi Ervinné is, egy pécsi gimnázium legen
dás tanára. A filmrendezők szeretettel vegyes iróniá
val szóltak a szemléről (Jancsó nem emlékezett 
semmire, a többiek éjszakai mulatozásról, sztrip
tízbárról a Pannóniában, amit Aczél elvtárs is 
megtekintett, majd másnap be is tiltott, de egy 
mecseki pártüdülőről is sztoriztak, ez utóbbiról 
később megtudhattuk Toller Lászlótól, Pécs pol
gármesterétől, hogy jelenleg „nyilvánosházként” 
üzemel), addig Szederkényi Ervinné arra világított rá, 
hogy a Pécsi Játékfilmszemle szólt is valamiről.
De hogy miről, ezt Cserhalmi Györgytől idézem: 
„Idős emberek vannak itt, akik éreznek egyfajta 
szeretetteljes nosztalgiát a Pécsi Játékfilmszemle 
iránt, ami pedig inkább politikai esemény volt, de 
mindig akadt benne valami, ami miatt nem lett 
volna olyan a magyar film, amilyen. Kialakultak 
kis ellenálló gócpontok, nem nagyon hetykék, 
csak kis lángocskák, de valami mégis volt, s ezt 
érezte mindenki. Ma már annyira megmosolyog
tató, hogy Kása Feri mennyire hősnek gondolta 
magát, nem is értjük, hogy miről szólt az az 
egyetlen szó, hogy forradalom, pedig ezen ment 
az ocsmánykodás a háttérben. Nagy tettnek 
számított, hogy hátulról elintézték, hogy a 
Tízezer napot hívják ki Cannes-ba, ajjaj! (Kosa 
Ferenc Tízezer nap című vizsgafilmjét betiltották a 
forradalom szó miatt -  az 1956-os forradalom akkori 
szóhasználatban ellenforradalom - ,  mivel Kosa nem 
volt hajlandó kivágni, ezért a pályáról is eltanácsol-
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ták, de a filmet mégis meghívták Cannes-ba, ezért 
kénytelenek voltak itthon is bemutatni... B. R.)
A hatalom rúgott egy öngólt, és mindegyik 
funkcionárius sunnyogott, mi meg mosolyog
tunk, mintha marhára értenénk, miről van szó, 
pedig senki nem értett semmit. Mint ahogy most 
sem." (a teljes interjú olvasható: 
http:/Mww. terasz.hu)

Művészet, politika, pénz

A Játékfilmszemle akkori eseményeinek jelentősége 
tehát abban rejlett, hogy megadta azt az élményt, 
illúziót, hogy itt és most valami fontos történik, akár 
művészeti, akár politikai értelemben. A Filmünnep 
résztvevői ezt ma aligha érezhették át, ez az 
esetlegesen újjászülető fesztivál még nem találta 
meg valódi célját, Enyedi Ildikó dokumentumfilmjén 
túl nem mutatkozott meg az emlékezésen túli ere
detiség. Pécs méretéből adódóan nem vetekedhet 
Budapesttel sem a vetítőhelyek, sem a szállodai 
férőhely számában, hiszen egy POSZT méretű ren
dezvénytől is bedugul a város esténként. A Film
ünnep gálaestjén is többször kinyilatkoztatott 
a szándék: Pécs európai kulturális fővárosi rangra 
pályázik, ebbe beleilleszthető a Filmünnep is, de 
a konkrét tervek ismerétének hiányában csak plety
kákból nem érdemes következtetést levonni 
(a Filmünnep időpontja ősz lenne, a környező 
országok filmjeit is vetítenék stb.)

A Rlmünnep lehetőség egy igazi, sokszínű fesz
tivál elindítására, egyértelmű a városvezetés szándé
ka, legyen esemény, ami megtölti a város szállodáit, 
növeli a város nimbuszát... Flogy mivé alakulhat, az 
a filmszakma és a város közös döntésén múlik, és 
azon, hogy mennyi pénzt sikerül erre a célra 
összeszedni. Az idei Rlmünnep alapján erősödhet a 
közönségtalálkozó jelleg, ez az Uránia moziban nagy 
sikerrel zajlott, a teltházas vetítések után a közön
ség zöme benn maradt a beszélgetéseken is (koráb
bi Filmszemle-díjasok hívhattak meg egy-egy fiatal 
rendezőt, s a filmvetítés után röpke beszélgetés 
zajlott le). De a filmszakmai tanácskozás vonal is 
erősödhet, alkalmat teremthet filmkészítő és poten
ciális filmtámogató találkozására is.

A nyitógála végén a Pécsi Nemzeti Színházban 
nem tűzijáték, hanem konfettieső hullott a rakéták
ból, valódi karneváli hangulat kerekedett pillanatok 
alatt, a gála szereplői régi mozijegyek másolatait 
szórták a papírszalagok és szirmok borította közön
ségre. A nekem jutott jegy az Apolló moziba szólt.
A 2. előadásra volt érvényes, III. sor, 6. szék.
A Filmünnep egésze azonban nem sikerült ennyire 
bombasztikusán. Talán a következő. ■
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K O S Z I T S  A T T I L A

Tegnap, ma, holnap

 ̂. .

Pécsi Filmünnep
2004. január 22-25

Intro

E téli-álmos időszakban általában hiány egy ilyen 
nagyszabású rendezvény. A 35. Magyar (budapesti) 
Játékfilmszemlét felvezető Pécsi Filmünnep nyolc 
helyszínén mintegy 70 program zajlott: filmvetítések, 
beszélgetések, találkozók, koncertek, kiállítások, 
mind a szakma, mind a szélesebb közönség 
számára. Hasonlóan a POSZT-hoz, csak most a 
színház helyett minden a film körül forgott.

Deja vu

Koromnál fogva megérintettek az 1965 és '82 között 
rendezett Pécsi Magyar Játékfilmszemlék: lázban 
égett a város, bejutni a vetítésekre, közönség- 
találkozókra, hogy Páger, Sinkovits, Ruttkay, Tarján 
Györgyi stb. mellett lássuk Marina Vladit, Carla 
Romanellit... S a hetedik művészeti ág hazai korsza
kos 'jelentőségű teljesítményei mellett olyan, 
Magyarországon először itt vetített művekre 
csodálkoztunk, mint pl. Antonioni Nagyítása, vagy 
a francia újhullám (Godard, Truffaut), meg Bergman 
alkotásai. S persze ismerkedés a filmesekkel, 
akikkel még a zártkörű rendezvényekre, fogadásokra 
is sikerült bejutni -  mi kell még egy fiatalnak! Hogy 
most mi ez a nosztalgia? Szabó Ildikó rendező 
helyre teszi: „Egyáltalán nem tartom cikinek a 
nosztalgiázást, mert hozzátartozik az életünkhöz. 
Ami történetként összeáll az életedből, az gya
korlatilag belső nosztalgia. A filmszemlékről 
nagyon szívesen nosztalgiázom, de csakis 
Pécsről. „Amikorén még kislány voltam”, a 
Bohóc a falon, meg a Szeressétek Odor Emiliát! 
filmjeimnek itt volt a bemutatója, hihetetlen 
dolog, alapvető, meghatározó élmény volt 
Pécsett a szemlén meghívottként részt venni 
Sándor Pállal és a többiekkel. ”

Emlékképek -  átkötés

A Művészetek Háza Tetőtéri Galériájában nyílott 
„Volt,... lesz, lehet még? -  Emlékek a Pécsi 
Filmszemlékről” kiállítás korabeli dokumentumokon: 
plakátokon, fotókon, fesztiválkiadványokon, újság
cikkeken hozta vissza az eseményeket, rég nem 
látott embereket, rendezőket, színészeket. így együtt 
még sosem került közönség elé az anyag. Lencsó 
László, a tárlat rendezője (a Magyar Nemzeti 
Filmarchívum munkatársa) szerint nagy munka volt 
összegyűjteni, mert töredékesek a dokumentumok. 
Az MTI fotóarchívumában sincsenek meg a pécsi 
szemlék összes felvételei, riportfotói, a közgyűj
teményekben hiányosak a szemleplakátok.
A Pécsi Levéltár anyagai érdekesek, de inkább a 
nagyközönség számára kevésbé izgalmas szervezési 
és gazdasági adatok, dokumentumok. Nehézséget 
jelentett az is, hogy a 11 pécsi filmszemle története 
nem fért be ide, csak kamara jelleggel, töredékes 
formában, egy-egy szegmensét kiragadva. Egy-egy 
villanásra, egy-egy filmjelenetben a jelentős 
művészeket, világhírű embereket bemutatva abban 
a kisugárzásában, ahogy itt szerepeltek. A filmesek 
világára leszűkített tárlaton így nem láthatók a ren
dezvényeken fellépő Pécsi Balett, a Bóbita, a nép
táncegyüttesek tagjai, a jazzestek, a pécsi kulturális

élet egyéb szereplői. A fesztiválok legendás jó 
hangulatát azért így is visszaadja. Bár az emberek 
akkor még másként éltek, de a filmesek láthatóan 
felszabadultan, szabadabban mozogtak egymás 
között, bensőségesebb, barátságosabb, közvetlen 
hangulat alakult ki, nem úgy, mint később 
Budapesten, a monumentálissá fokozódó Magyar 
Játékfilm Szemléken. Itt össze voltak zárva, minden
ki mindent megnézett, intimebb hangulat alakult ki. 
S ez átjön a képeken.

Ugyanitt a Játékteremben „Sámán” címmel 
8. MüllerMagda Balázs Béla-díjas fotóművész tár
lata nyílt Zolnay Pál (1928-1995) „Arc” (1970), 
„Fotográfia” (1972) és „Sámán” (1977) filmjeire kon
centrálva. Összekötve a rendező életművéről szóló 
kötet bemutatójával, ebbe Fazekas Eszter készítette 
a riportokat. Az alkotó a MAFILM fotósaként került 
közel Zolnayhoz, vagy tíz évig együtt dolgoztak, s 
mint a Fotógyűjtemény vezetője válogathatta össze 
a képeket. Dokumentum- és filmfotók, a belőlük 
nagyított kifejező képek az azóta szintén eltávozott 
Zala Márkkal, s a többi szereplővel, Iglódi Istvánnal, 
Sebő Ferenc a hangszerével... És a megalkuvást 
nem tűrő legendás rendező egyéniséggel, akinek 
elkapott gesztusaiból, kifejező mozdulataiból 
„fekete-fehéren” átjönnek alkotói módszerei: ren
dezés közben felteszi kezeit a kameraállást mutatva, 
hol a képhatár, ez a pillanat lett zseniálisan elkapva. 
Úgy rendezett, hogy megmutatta, mit csináljon a 
színész, ha kellett ledobta magát a földre. Tudta, 
hogy magával kell rántania a szereplőt, bármit 
megcsinált vele, hogy az elképzelt hangulatba 
kerüljön. Dokumentumfilmjeinél meg a valóságot 
csikarta ki olyan elementáris erővel az emberekből, 
hogy mindenki bármit elmondott neki. A nők a 
szülésüket, a legintimebb dolgaikat is, amit ember 
el nem mond senkinek, mindent. Pokolra ment az 
igazság érdekében. Varázsló, sámán volt...

A Pécsi Nemzeti Színházban rendezett gála közép
pontjában Enyedi Ildikó filmszemlékről készített 
dokumentumfilmje állt. A több részletben levetített 
mű köré épült a többnyire fiatal pécsi tehetségeket 
felvonultató műsor. A filmben bevágások a díjazott 
filmekből, egykori híradókból: pécsi helyszínek, már 
elfelejtett politikusok, ma is közismert művészek, 
helyi közönségük, értelmiségiek, porcelángyári 
munkásnők... Plusz a személyes hangú visszaem
lékező interjúk, szép történetek, jópofa sztorik, 
anekdoták. Pl. hogy Aczél elvtárs a mecseki 
pártüdülőben várta disputára a rendezőket, akik 
viszonzásként meghívták maguk közé a Pannónia 
bárba sztriptízműsort nézni... A „3 F ’-vel a 
művészeti élet felett hatalmat gyakorló fő kultúrpoli- 
tikus nyomban betiltotta az egész országban az 
ilyen ledér produkciókat... De kemény helyzetek 
egyébként is folyamatosan adódtak a függőségi 
helyzetet teremtő pártvezetéssel szemben.
Problémát jelentett az is, hogy a hatvanas évek 
közepétől a közönséget is váratlanul érte a magyar

új hullám, ezért az alkotók Pécsett mindig jelentős 
időt szántak az új vonulatot megértetésére, s a 
magyar film helyzetének megvitatására. Amellett 
hogy még az elismert művészek is itt juthattak első 
kézből információkhoz a fehérasztalos összejövete
leken. Enyedi filmjében a nagy rendező generáció 
képviselői (Bacsó, Kovács, Makk, Mészáros stb.) 
mint esendő emberek idézték a múltat, ahogy 
egy-egy pillanat/élmény megmaradt bennük. Csak 
Jancsó nem akart emlékezni, amit valószínűleg csak 
poénnak szánt, hisz a Művészetek Házában vetített 
Rózsa utca című hasonló dokumentumfilmben 
(Pataki Éva munkája) már megnyílt Mészáros Márta 
és társaságuk (filmesek, filozófusok) körében.

A hatvanas évek világszerte a művészfilm 
előretörésének időszaka. Itthoni elszigetelt
ségünkben is hőskorszak: a magyar film azért vált 
jelentős művészeti ággá, mert a szabadság kis köre
it építette. A tudatformálás eszközeként szellemi 
részese lett a szabadságküzdelemnek, előkészítve 
a rendszerváltást. Lehetne sorolni: a hatvanas évek
ben a Hideg napok (Kovács András), a 
Szegénylegények (Jancsó Miklós) a történelmi 
filmvonulat megújítói lettek, később Kosa Ferenc 
filmjei is. Pl. a Küldetéssel az ország mintegy 400 
különböző pontjára jutott el, ezek a beszélgetések 
erjesztőleg hatottak a rendszerre. Az emberek 
próbálták megfogalmazni, miért elégedetlenek a 
világgal, amiben éltek. Enyedi filmjében Kosa el is 
mesélte, hogy a karrierje forgott kockán, de akkor 
sem engedte kivágni az '56-os forradalomról szóló 
részt. Tehát a magyar filmet igen erős közéleti, poli
tikai szerepvállalás jellemezte. Ez a közéleti-társadal
mi érdeklődés mintha ma hiányozna a filmekből. 
Más lett a világ, mások a körülmények, a filmes 
konvenciók. A művészi kifejezésmódok változásai 
mellett átalakultak a társadalmi elvárások, az alkotói 
és a befogadói magatartás, illetve a gyártási, forgal
mazási rendszer is. A filmkultúra terjesztésének 
alternatív lehetőségei címmel a Dominikánus 
Házban zajlott szakmai fórumon fel is jegyeztem, 
hogy 1990-ben még 4658 mozi volt az országban, 
ma már csak 393 (605 teremmel). Art-moziból 22 
működik Budapesten és 22 vidéken. Az amerikai 
mintára létrehozott multiplexek nálunk nemigazán 
alkalmasak a vidék kiszolgálására, hisz kint 40-50 
kilométer távolságból is bemennek az emberek 
a városi mozikba, itthon ehhez hiányoznak a 
feltételek: nincs út, kevés a pénz, szűk az idő...
A rendszerváltás után tehát megváltoztak a mozizási 
szokások, a kistelepülések elszigetelődtek. Eltűntek 
a régi kertmozik, autósmozik, kultúrközpontok (mint 
játszóhelyek). Ma a kultiplexek és a bevásár
lóközpontok vonzzák a nézők döntő részét. A 
filmkultúrához való viszony is megváltozott, hisz 
régebben tömegek szórakoztatása folyt elérhető 
árakon, ma nemigazán jutnak el széles rétegek 
a mozikba. Régen kevés film készült, maradandó 
értékekkel, ma a dömping a jellemző és a 
kereskedelmi szempontú szórakoztató film uralma.
Ez meghatározza a művészfilmek helyzetét, ezért 
válhat ma is szamizdatfilmmé a magyar művész- és 
rövidfilm. A filmkultúra iskolai oktatásánál nagy

Flashback

Dimenziók -  látóhatár
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probléma, hogy gyenge technikai feltételek állnak 
rendelkezésre e művészeti ág értékeinek a bemu
tatására, a tv-képernyők nem azt az esztétikai 
élményt nyújtják, mint a mozivászon. A jövő szem
pontjából ez sem éppen kedvező... A megoldásra, 
a vidék ellátására azért elhangzottak ötletek. Pl. a 
Mexikóban bevált mobil filmszínház: feltűnően szí
nesre festett kamionban utaztatott magas minőségű 
digitális vetítőrendszer, mely a kistelepülés főterére 
beállva csábítja mozizásra a helyieket.
A Független Magyar Producerek és a Magyar 
Producerek Szövetségének közös fórumára számos 
ismert rendező (Makk, Bacsó, Kovács András, 
Kamondi Zoltán stb.), operatőr (Kende János) is 
eljött. Érdeklődve, s talán kicsit értetlenkedve hall
gatták a különböző pénzügyi, minisztériumi szakem
bereket a januártól érvénybe lépett filmtörvény adta 
lehetőségekről (bár a végrehajtási rendelet részle
teinek kidolgozása még folyik): a külföldi, illetve 
koprodukciós gyártók kedvezményeiről, a cseh és 
román konkurenciáról, a filmes vállalkozói támo
gatási rendszerről, befektetési formákról, iparűzési 
adóról. Hogy mennyi is az annyi: nettó vagy bruttó? 
Olyan „gyönyörű” nyelvújító kifejezés is elhangzott, 
hogy „meg kell kesflózni”... Na, ekkor menekültem 
ki a fórumról.

Jelenbe

Az Ifjúsági Házban levetítették a Pécsi Filmszemlék 
díjnyertes alkotásait Fábri Zoltán 1965-ös Húsz 
órájától Szabó István 1982-ben díjazott 
Mephistójáig. Ennyi idő eltelte után is megőrizték 
drámai erejüket a magyar filmművészet kimagasló 
remekművei.

A hidat a múlt és jelen között a fiatalok bemu
tatkozása jelentette: a „nagy öregek” meghívtak 
egy-egy általuk kiválasztott ifjú alkotót és filmjét.
Az Urániában a vetítések után velük beszélgettek, 
meglepően szép számú érdeklődő előtt. Ez biztató, 
ahogy kezd a kortárs tudat kialakulni, a nézők 
megint kezdik magukénak érezni a mai filmeket.
Sőt, a Kontroll című sikerdarabra seregnyien be sem 
jutottak, a mozi előtt ekkora tömeg utoljára talán az 
egykori filmszemléken gyűlt össze. A novemberben 
bemutatott színvonalas közönségfilm országos 
nézettsége már elérte a kétszázezret, itt az 
Urániában több mint két és fél ezren látták, ezért 
kapta meg a pécsi gálán a film gárdájából Hutlassa 
Tamás Az év producere filmgyűrűt.

Visszatérve az új látásmóddal rendelkező fiatal 
generációra Bacsó Péter elmondta, hogy Fazekas 
Csabát azért hívta meg, mert a Boldog születés
napot! ő is vállalná. Tehetséges érzékeny film, 
egyszerre vidám és szomorú, édes és keserű, két 
érzés között balanszíroz, miközben egy harminc
éves fiatal próbál eleget tenni a társadalmi elvárá
soknak, közvetve az emberi közösség magányáról 
szól. Montázsrendszere korszerűbb, klipszerűbb, 
mint az ő idejében... Kovács András a már több 
hazai és külföldi dijat nyert Fliegauf Benedeket és 
Rengeteg című filmjét mutatta be. Nem véletlenül, 
hisz mint a Nehéz emberek alkotójára, rá is a doku- 
mentarista látásmód a jellemző (nekem még Lars 
Von Trier világa is bevillant). Fazekas Csabáéhoz 
hasonlóan ez is generációs film: a húszas éveinek 
végén, a harmincas elején járó korosztály krízishely
zeteire, sorspontjaira, az elidegenedésre, magányra 
rezonál leginkább, a végső kérdések foglalkoztatják. 
Kovács András nemzedékét az a művészi maga
tartás jellemezte annak idején, hogy szemben állt 
mindazzal ami elavult, embertelen, irracionális, osto
ba és hamis. Szerinte jó lenne, ha az új generáció 
ezt az örökséget folytatná, de nyilván más módsze
rekkel, figurákkal, előadásmóddal, filmformákkal, 
ahogy az élet ma megkívánja.

A fent említett, korábbról már ismert filmek mel
lett azért jó lett volna legalább egy-két még be nem

mutatott friss alkotást is műsorra tűzni, de ezeket a 
fővárosi szemlére tartogatták...

A pályakezdő rendezők, operatőrök számára 
még a Dante Café nyitott teret: élénk érdeklődés 
mellett kuriózumszámba menő vizsgafilmek bemu
tatása, Simó Sándor emlékest, mesterek és 
tanítványok beszélgetései zajlottak, körvonalazva, 
hogy milyen tehetséges az új filmes generáció.

Hangrevü

A fesztivál egyik nagy sikerű zenei programja is 
a Dantéban kapott helyet: iszonyatos tömeg előtt 
játszotta operett-tangó-pop-hop-szobadiszkóját a 
Péterfy Bori nélkül (színházi fellépése miatt nem 
tudott jönni) felálló Amorf Ördögök (lásd Echo 
2003/1.). Az énekesnő hiányát szerencsére a filmek
ben is gyakran feltűnő Tariska Szabolcs énekes 
remekül feledtette.

Sikeresnek bizonyult a Művészetek Házában 
a műfaj javából válogatott magas színvonalú jazz
sorozat is, a Trió Yengibarjan, valamint a Szakcsi 
Lakatos Trió mellett a Dresch Quartettre sem fért be 
mindenki. Dresch Dudás Mihály csapata (Kovács 
Ferenc hegedűs, Szandai Mátyás bőgős, Baló István 
dobos) ezúttal is a főik ihlette improvizatív 
megoldásokra fektette a hangsúlyt, arra a szin
tézisre, melyben népzenénk és a jazz a legfőbb 
összetevők. Ha kellett, a sodró lendület, máskor 
a lélekemelő meditatív megoldások, vagy épp a 
merész zenei kalandozás jött át a hosszú lélegzetű 
témakibontásokon. Ezzel a letisztult, sajátos zenei 
világgal Dresch valami olyan kapott el, ami a leg
nagyobb szaxofonosok sajátja. De csak ő játszik 
ilyen egyéni kortárs magyar jazzt. Erre szokták mon
dani, hogy az év koncertje volt...

Bár a hivatalos programban nem szerepelt, 
mégis rengetegen -  köztük jó pár filmes -  voltak 
kíváncsiak az Uránia Kinő Caféjában fellépő Specko 
Jedno trióra. A Specko Jedno a Special Gizda formá
ció (2002 nyarán felléptek a Rózsakertben rendezett 
Étvágy Fesztiválon) új neve. Az attrakciót 
meghatározó Rutkai Bori énekes (Iparművészeti 
Egyetemet végzett videó szakon) és a zenefelelős 
Darvas Kristóf billentyűs mellett Vozár János dobolt. 
A műsor retro hangulatokra épült, de Rutkai valami 
hihetetlenül intim módon nyúlt a múltbeli hazai, 
latin, zsidó, orosz és olasz slágerekhez. A sajátosan 
eljátszott, igen természetes módon előadott, sok
szor gagyi dalokat zsigerből visszájukra fordította, 
nem az avas nosztalgia, hanem valami vidám 
üdeség hatotta át a kis fricskákkal, csavarokkal 
tűzdelt Amuri partizánokat, a Moszkvaparti estéket, 
a Hopp hoppot, a Besame muchot, a Mámmá 
Mariát, a Pedro kocsmájábant -  érződött hogy tiszta 
szívből csinálja...

Jövő (re?)

Enyedi Ildikó egy ilyen léptékű és kultúrájú várost 
ideálisnak tart a Filmfesztiválra, amire óriási szük
sége van a szakmának, mert ilyen közegben sok 
minden létrejöhet, most a pár nap alatt létre is jött, 
szemmel láthatóan igen jól érezte magát itt a népes 
filmes gárda. A kulturális főváros címet megcélzó 
Pécsnek is szüksége lenne a filmes szemlére. 
Összességében az első nap kissé langyosabb fogad
tatása után három napon át szép közönségsikerrel 
zajlottak a programok, csak a kinti mínusz tíz fok 
volt az ellenfél. Tehát sikeres volt a próba, mind 
a filmesek, mind a város és lakóiban van 
fogadókészség egy leendő filmes fesztiválra, netán 
a Magyar Játékfilmszemle újbóli idecitálására. De ha 
sikerül idehozni, inkább a (mediterrán) őszi prog
ramsorba kellene helyezni, természetesen a szük
séges feltételeket megteremtve: a mozik jelenlegi 
állapota, és egyáltalán hiányuk megannyi 
megoldandó kérdés. ■

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ
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Szemle
Pécs, Bazilika 
2003. december 13.

Karácsonyköszöntés UniCummal

A Pécsett hagyományosan gazdag karácsonyi 
programkínálatban idén a székesegyház volt 
a legjelentősebb helyszín. 2003. december 13-án a 
Bazilikában tartott koncertet az UniCum Laude ének- 
együttes. Ezen az estén sem bánhatta meg senki, 
hogy a karácsonyi készülődést és év végi rohanást 
egy kis ünnepi áhítattal megszakította.

A koncert nyitányaként az Eperjesi Graduálból hall
hattunk régi magyar karácsonyi énekeket, majd 
Praetorius Három karácsonyi éneke után XX. századi 
szerzők egyházi művei csendültek fel. Janacek-, 
Lukas-, Duruflé- és Nystedt-darabok után a lengyel 
kortárs zeneszerző, Górecki 1987-ben írt műve, 
a Totu Tuus jelentette az est csúcspontját. A mű 
meghallgatása után gondolkodóba eshetünk afelől, 
hogy mi is okozhatta ezt a katarzisféle érzést. 
Tapintható volt minden hang, minden akkord, és 
mégsem volt meghatározható, hogy mi is az, ami 
az egész teret, sőt benne az egész testet betölti. Az 
egyszer hömpölygő folyamként áradó, máskor sely
mes vízfolyásként mindent betöltő akkordok egy
másutánjába a helyenként felkiáltásszerű, hasító 
disszonancia teljességgel beleillett. A hatásos 
kezdőakkordok fortissimói, a „Maria, Maria” felki
áltások alatt ugyanúgy érezhettük a teljesség 
érzését, mint a mű közepétől folyamatosan elhaló 
pianissimókban. A monoton dallam- és szöveghatá
sok, a mantraszerű, elhaló ismétlések sem külön
böznek hasonló művek fogásaitól. Segíthetett 
a székesegyház remek akusztikája a kifejező 
megszólaltatásban, a homofon szerkesztésű mű 
akkordmenetei csak ilyen zengő környezetben 
érvényesülhetnek maradéktalanul. A minőségre 
vonatkoztatva az akusztikai hatás azonban nem 
tekinthető alapvető érvnek. A darab hatása a dalla- 
mi-harmóniai, vagy szöveges alapokból közvetlenül

nem magyarázható, és talán nem is fontos megfej
tenünk minden titkot. Az összkép a lényeges. A 
meditatív, megindító hangzás maradéktalan egész
érzetet hagyott maga után. Ezt köszönhetjük egy
szerre a szerzőnek, az akusztikának és a makulátlan 
előadásnak. Az egyébként vegyes karra írt mű 
prezentálását a hat férfihang jól megvalósította, 
a szólisztikus hangzással az amúgy is remekül 
megkomponált műnek újabb mélységei jöhettek elő.

A koncerten hallhattuk Szamosi Szabolcs orgo
naművész játékát is, J. S. Bach G-dúr prelúdium és 
fúgája, valamint Mendelssohn f-moll szonátája szí
nesítette műsort. Két mű, Monteverdi „Exultent 
cae!i”-je és a közismert angol tradicionális karácso
nyi ének, a „We wish you a merry Christmas” közös 
előadásban szólalt meg. Sajnos az orgonajátékról 
nem mondhatjuk el -  sem az orgonadarabokról, 
sem a közös művek kíséretéről - ,  hogy a kidolgo
zottságnak azon a fokán álltak, mint azt az UniCum 
Laude-val kapcsolatban megállapíthatjuk. Mind 
a Monteverdi-mű, mind az angol karácsonyi ének 
kíséreténél az énekegyüttest csak kísérte az orgona
játék, nem volt egyenrangú partner. Úgy gondol
hatjuk, hogy a kíséret szó alárendeltséget jelent, de 
ez nem így van. A szóló és a kíséret kapcsolatára 
inkább a közös játék, vagy a kamarazenélés meg
nevezés illene. A szólóművek előadásában is 
érezhettük, hogy sokkal több érdekesség jöhetett 
volna elő, sokkal több izgalom rejtőzik a két szerző 
művében annál, semhogy ezen az estén ezek rejtve 
maradását elnézhetnénk.

A koncert második részében közismert kará
csonyi dalok feldolgozásait hallhattuk, az elmarad
hatatlan „Stíllé Nacht”, „Jingle bells” és társaik 
a karácsony családi légkörét varázsolták a dermesz
tőén hideg templomba. Sajnos a hideg hatása 
helyenként érezhető volt az énekeseken. 
Összességében pazar zenei karácsonyesténk volt. 
Külön öröm, hogy a teltházas előadáson 
adományokat gyűjtöttek a Pécs-Baranyai Allergiás 
Gyermekekért Alapítvány javára, ezzel sem korlátoz
va bennünk a karácsonyi szeretetünnep érzését.

Vinter Miklós

Pécs, Bazilika 
2003. december 17.

Karácsonyra készülve...
G. F. Hándel: M essiás

A karácsonyt megelőző adventi időszakban Pécs 
ünnepi díszbe öltözött. Ez nemcsak a pompás 
fényeket, a kézzel fogható, szemmel látható utcai 
díszeket, kürtőskalácsot, forralt bort áruló kis 
bódékat jelentette, hanem a csaknem egy hónapig 
tartó hangversenysorozat Krisztus-várását is.
Számos helyi és vidéki együttes, zenekar, kórus 
szerepelt a Pécsi Bazilika oltára előtt, számot adva 
nemcsak tudásáról, de lelki és hitbeli meg
győződéséről is.

így került sor december 17-én az egyik legneme
sebb barokk oratórium előadására is: G. F. Hándel: 
Messiás című művére. Ki gondolná, hogy e remek, 
ám korántsem könnyen megtanulható és előadható 
kompozíció megírásához a mesternek mindössze 24 
napra volt szüksége? Az est más szempontból is a 
„várakozás” színhelye lett... Negyed nyolckor feszül
ten figyelte a közönség a Pécsi Szimfonikus Zenekar 
és a kórus készülődését, fél nyolckor pedig elcsen
desült, jelezve, hogy kész a befogadásra. Az 
előadók azonban másként gondolták... a basszus 
szólista ugyanis nem ért vissza Horvátországból, így 
a meghirdetett kezdési időpont félórát csúszott. 
Mindez azonban nem zavarta meg az összegyűltek 
muzsikára hangolódását. Megjelent aztán a karnagy 
is: Howard Williams. Aki e nevet hallja, jó előadás
ra számíthat, hiszen az angol „mestert’ személyi
sége, szakmai tudása, muzikalitása, viszonya a 
zenéhez és az emberekhez páratlan.

Bach, Hándel és más barokk szerzők zene
műveinek interpretálása kapcsán számos vita alakult 
ki az eltérő szemléletek között. Az első tétel fel- 
csendülésekor örömmel tapasztaltam, hogy nem 
a megszokott és talán elvárt úton halad a zenekar 
a karmester dirigálása nyomán, hanem szabadabb 
stílusban, kihasználva a „túlpontozás” lehetőségét 
is. Mindig irigyeltem az énekes szólistákat 
bátorságukért, akaraterejükért és természetesen 
hangbeli és zenei adottságaikért. Nem volt ez 
másképp az első tenor ária megszólalásakor sem, 
Szappanos Tibor nagyon kellemes, tiszta, fénylő 
éneke betöltötte a Bazilikát, megalapozva ezzel a 
következő részek hangulatát is. Az eddigi „Grave” 
és „Andante” szakaszok után egy igazán gyors, 
élénk „Allegro” következett, amely nem a zenekar
nak, a kórusnak adott nehezebb feladatot. A Lakner 
Tamás vezette Bach Énekegyüttes igyekezett 
helytállni a fürge tizenhatod mozgások, nagy 
hangközugrások, hangnemi váltások és korrekt 
angol szövegmondás megvalósításával. Az együttest 
néhány évvel ezelőtt a város egyik legnépszerűbb, 
legegyedibb „csapataként” tartották számon az 
összeszokott hangoknak, a híres és kevésbé ismert 
darabok kiváló előadásának és az állandó társulat
nak köszönhetően. Ez annyiban változott, hogy az 
énekesek -  bár megfelelő hangi és technikai
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adottságokkal rendelkeznek -  a létszám és az 
összetétel állandó változásával nem tudnak minden 
felkészülés során egymáshoz csiszolódni, amit néhol 
a Messiásban is hiányoltam. Sokan vallják, hogy a 
legnehezebb barokk dalokat, oratóriumokat előadni, 
hiszen ezek technikailag is és zeneileg is szinte 
„profi” művészeket igényelnek. így nem csoda, 
hogy a majdnem háromórás darab egyes tételeinél 
hol a szoprán, hol a tenor „gyengélkedett” a maga
sabb hangok, illetve fel- és lefutó skálák megszólal
tatásakor. Az oratórium egyes énekesei egyúttal az 
újszövetségi történet alakjai is, így a szólistáknak 
többféle szerep jut: hol a narratív jellegű recitativót, 
hol a belső érzelmeket, vívódásokat tükröző áriákat 
tolmácsolják. A kettő különválasztása azonban nem 
egyszerű feladat. A horvát származású Berislav 
Puskasic bársonyos, öblös basszusa feledtette a 
kezdeti „nehézségeket”. Hándel és kortársai mind
egyik hangfekvést felsorakoztatják, egyen rangúként 
kezelve őket, így nem meglepő, hogy a szoprán 
részek mellett a mélyebb női szólam is igen fontos 
tartalmi és zenei mondanivalókat közöl. Egészen 
különleges, igazi „altos” hangszínt ismerhettünk 
meg Kiss Noémi áriáiban, melyek megszólaltatását 
a gyakori tempó- és karakterváltások is nehezítet
ték. Howard Williams valóban nem „kímélte” a 
zenekart és a kórust, hiszen a vad „vivace” tempójú 
melódiák erőteljes koncentrációt, rekeszizom
mozgást, gyakori levegővételt igényeltek. Megyesi 
Schwarz Luciát bizonyára sokan ismerik már, 
hiszen számos koncerten bizonyította tehetségét, 
legyen az dalest, passió, oratórium. Ezúttal sem 
csalódtam benne, gyönyörűen fénylő hangja, a 
magas hangok kristálytiszta megformálása, zenei 
érzékenysége kimagasló volt.

Nagy várakozással néztem elébe a híres III. részt 
záró, a feltámadás örömét hirdető „Hallelujá”-nak, 
hogy vajon a pécsi közönség folytatja-e azt a hagyo
mányt, miszerint tiszteletét és hódolatát megadva 
felállva hallgatja végig a tételt. Ez ugyan elmaradt, 
a hangverseny iránti csodálat és elismerés azonban 
helyet kapott a zárótétel hosszú „Ámen”-je után.

Ez az est méltán szerepelt az adventi időszak 
programjában. Az apró hibák újból bizonyították, 
hogy „emberek” vagyunk, akik várjuk a „Messiás” 
eljöttét. Ezt a gyönyörű muzsikát bizonyára meghal
lotta...

Szabó Gabriella

PTE ÁOK aula 
2004. január 14.

Pannon Filharmonikusok Pécs 
Strauss... Strauss

Ugyanaz a név... a mögöttük rejlő személyek azon
ban már mások. Sokak „Strauss” hallatán, elsőként, 
a „valcerkirályra”, az elegáns, vidám táncok 
szerzőjének alakjára gondolnak.

A január 14-i -  Hamar Zsolt vezényelte -  hang
verseny azonban bizonyságot tett arról, hogy 
a „másik” Strauss szintén belevéste nevét a zene- 
történetbe és a zenei köztudatba. A hangverseny 
látogatójának vélhetően nagy élményt nyújtott, 
hogy pár óra leforgása alatt teljesen különböző 
helyszínek, korok, szemléletek, zenei stílusok és 
eszközök méltó tolmácsolásának befogadója 
lehetett.

Johann Strauss „Denevér”-jét már-már Európa- 
szerte, hagyományként tűzik műsorra az óévbúcsúz
tató koncertsorozatokban. Nemhiába, hiszen már a 
Nyitány is -  a maga jókedvével, táncos karakterével 
-  az új év örömeit, titokzatos, kiszámíthatatlan 
eseményeit, szépségeit hirdeti. Miközben hallgat

tam a Pannon Filharmonikusok-Pécs zenekar játékát 
(amely nemcsak nevében, de tiszta, kifejező 
előadásában is megújult), a zene okozta felsza- 
badultság érzése mellett nosztalgikus gondolatok 
támadtak bennem, hiszen ezt a műrészletet két hét
tel ezelőtt a híres zenei fesztiválnak otthont adó 
Salzburg városában hallgattam... Majd mindezt 
felváltotta a büszkeség: a pécsi előadás nem 
maradt el az ottanitól!

Következett aztán Richard Strauss talán kevésbé 
ismert műve, az Oboaverseny, amely egészen 
elképesztő harmóniafordulatokkal lépett ki az olykor 
klasszicistának és romantikusnak tűnő darab 
kereteiből. Szokatlan az oboára írt terjedelmes, 
korántsem egyszerű szólók sora is, amely egy-egy 
kadenciától eltekintve inkább a zenekar „kiegészítő” 
vagy néhol szerves részeként beépülő szólamát 
jelenthetné. Sturcz László oboaművész vállalta 
a nehéz feladatot, hogy a technikai nehézségek 
leküzdése mellett olyan dallamokat szólaltasson 
meg, amelyek melodikája, ritmusvilága, a zenekarral 
való harmóniaviszonya merész, de egyúttal érdekes 
és figyelemfelkeltő is. Egy-két apró hibával terhelt 
futam bizonyára elnézhető, ha ugyanakkor a szólista 
a muzikalitásáról, érzékeny megformálásairól, ragyo
gó dinamikai és tempókezeléséről meggyőzi a hall
gatóságot. A zenekar különösen a lírai és lassú 
részek valódi érzelmekkel teli előadásával segítette 
Sturcz Lászlót.

A szünet után felhangzó darab és annak inter
pretációja a hangverseny csúcspontja volt. A mű 
önmagáért beszél: Csajkovszkij: IV. szimfónia. Amint 
az a szerző írásaiból kiderül, témájában sok hason
lóságot mutat Beethoven: V., „Sors” szimfóniájával. 
A „sors kopogtatása”; a melankolikus és vidám pil
lanatok gyors és gyakori váltakozásai, a darab prog
ramszerű üzenete, mindezek párhuzamba vonható 
motívumok. Ez a muzsika azonban más korban, 
más környezetben keletkezett, eltérő gondolatokkal, 
zenei felfogással, eszközökkel. így természetesen 
Csajkovszkij „sorsszimfóniája” már egészen új ele
meket is tartalmaz. Az első tétel szenvedélyessége 
teljesen magával ragadó volt. Különösen figyelem
reméltó volt a fafúvósok pontos „dallam-ado
gatása”, az egyes melódiafoszlányokat mintha 
egyetlen hangszer szólaltatta volna meg. A rézfúvó
sok pedig jól megfogott, tiszta hangokkal kapcso
lódtak a játékba. A lassú tétel mutatta be igazán a 
zenekar egyes tagjainak valódi tehetségét, amikor 
az olykor szomorú, de gyönyörű dallamok felcsen
dültek az oboa, a fagott, a klarinét vagy a cselló 
hangjain, tükrözve mindazt a fájdalmat és érzelmi

telítettséget, amelyet magába foglal, esetleg rejt ez 
a zene. A III. tétel igazi „felüdülésnek” számított a 
fürge, élénk pizzicato-játékkal, amelyet a vonósok 
igen kiválóan megoldottak. A néhol jazzre 
emlékeztető ritmus- és hangsúlyeltolások is ragyo
góan érvényesültek, itt természetesen Hamar Zsolt 
egyértelmű, pontos, ugyanakkor könnyed és 
elegáns mozdulatai nagymértékben szerepet játszot
tak. A vonók nélküli játék, főleg a dinamikai skála 
leghalkabb pontján nem mindennapi teljesítmény.
A zárótétel egy olyan orosz népdalt dolgoz fel, ame
lyet mindenki ezzel a szöveggel ismer: „Áll egy ifjú 
nyírfa a réten”. Csajkovszkij ennek a témának rit
mus-, dallam-, harmónia-, tempó- és hangszerelési 
variációit készítette el a bravúros fináléban. Az ének 
kezdő sorát hol a fafúvósok, hol a rézfüvósok, hol 
a vonósok szólaltatják meg, és ez a zenekar egyes 
hangszercsoportjainak pontos, hangerőben gazdag 
játékával egyértelművé vált.

A felfokozott indulatok, érzelmek, a dinami
kában és tempóban megjelenő váltások, a 
hangzásában egyre kiszélesedő és tetőpontjára érő 
zenemű, és nem utolsósorban a zenekar és kar
nagyának kiváló szereplése meghozta a várt sikert: 
az utolsó hang után a közönség hosszas vastapssal 
jutalmazta a művészeket. Egy „könnyed” 
ráadásszám következett: Brahms V. Magyar tánca.
A népszerű darab ismert dallamaival búcsúztak az 
előadók a hálás hallgatóságtól. A viszontlátás 
reményében.

Szabó Gabriella

Művészetek Háza 
2004. február 6.

Kovács István és Selmeczi 
György koncertje 
Schubert: Winterreise

A Schubert életét tanulmányozó zenetudósok sehol 
semmilyen utalást nem találtak arra vonatkozólag, 
hogy mikor és milyen körülmények között bukkant 
rá Wilhelm Müller: Uránia c. verseskötetére, melyben 
a Winterreise (féli utazás) címet viselő 12 versből 
álló ciklust megtalálta, valamivel később pedig 
további 12 költeményt fedezett fel a költő műveinek 
bővített kiadásában, a „Vándor vadászkürtös hátra
hagyott feljegyzéseidben. Különösen izgalmas
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találkozása ez költőnek és zeneszerzőnek, noha 
személyesen sosem ismerték egymást.
Müller alig három éwel volt nála idősebb és életük 
éppúgy hasonlított, mint személyiségük s a világhoz 
való viszonyulásuk. Mindketten szerény 
körülmények között nevelkedtek s édesanyjukat 
korán elvesztették. Gátlásos, befelé forduló 
emberként kizárólag a művészetekben találták meg 
önmaguk kifejezési módját s 1827-ben, amikor 
Schubert megzenésíti a Winterreise verseit, meghalt 
Müller és alig egy évre rá őt is eltemették.

Az első 12 dal elkészültekor meghívta barátait 
és előadta nekik azokat. A Schubertiádákon 
megszokott és a barátok által oly közkedvelt, 
csendes és derűs Franz ezúttal mélyebben kitárulko
zott, mint ahogy az elfogadható és illendő lett 
volna. így ír erről naplójában barátja, Spaun: 
„Megindult hangon elénekelte nekünk az egész 
Winterreisét. Megdöbbentett bennünket a dalok 
komor hangulata. Schober pedig azt mondta, hogy 
neki csak egyetlen dal tetszett, a „Dér Lindenbaum” 
(A hársfa). Mire Schubert azt felelte: „nekem ezek 
a dalok jobban tetszenek, mint az összes többi, és 
bizonyos vagyok benne, hogy egyszer még nektek 
is tetszeni fognak.” És ahogy ez már oly megszokott 
zeneszerzőink sorsában, csak jóval később ismerték 
fel e dalokban a lelkét lecsupaszító, szeretetért 
sóvárgó ember vallomását szerelemről, magányról, 
reményről és halálról.

Ha valaki könnyed, szórakoztató estére vágyik, 
bizonyára nem ezt a programot választja. Aki mégis 
rászánja magát, hogy nyitott szívvel befogadja 
ezeket a dalokat, minden bizonnyal megtisztító 
élményben részesül.

Képtelen vagyok elfogulatlanul nyilatkozni erről 
a koncertről, főként nem olyan kritikus köpenyébe 
bújva, aki hibákat keresve ül végig egy előadást, 
hogy ízekre szedje mások több hónapos munkáját. 
Fanatikus rajongója vagyok a dalirodalomnak, s így 
e műfaj minden megnyilvánulási formáját valamiféle 
missziónak tekintem. Napjaink elsekélyesedő kon
certrepertoárjában nagy bátorságra s nyilvánvalóan 
nem kis megszállottságra vall, ha előadóművészek 
ilyen műsorral lépnek a publikum elé. Hiszek abban, 
hogy ha egy énekes és a társaként létező zongo
rista képesek elmélyülni e különösen intim hangu
latú zenei világban, akkor a hallgatóság soraiban 
ülőket még az sem fogja nehézség elé állítani, hogy 
a megzenésített versek eredeti -  jelen esetben 
német -  nyelven hangzanak el.

Kovács István és Selmeczi György neve jól 
ismert a koncertlátogatók körében s tudvalévő, 
hogy nem először lépnek fel közösen a pécsi 
közönség előtt. E két művész pályafutása hosszú 
évek óta összefonódott s ennek egyik oka a dalok 
iránti elkötelezettségük. Már a dalciklus első dalánál 
(Gute Nacht -  Jó éjt) érezhető volt, hogy tökéletesen 
egyformán gondolkodnak, éreznek, ki-ki a maga 
eszközeivel, hangszerével. Azután jöttek a versek 
sorban s mi -  akik beszálltunk ebbe az érzelmi hul
lámvasúiba -  nem tehettünk mást, mint hogy átad
tuk magunkat Schubert zenében megfogalmazott 
érzéseinek, Kovács István szép, meleg, telt, érett 
és kifejező hangjának, Selmeczi György szuggesztív 
zongorajátékának.

A komor és felkavaró dalok közé aztán úgy 
topta be Schubert a néhány megnyugtatóbb s néhol 
derűsebb pillanatot, mint amikor a dermesztőén 
hideg télben kisüt a Nap és arcunkat csukott szem
mel felé fordítva átmelegít bennünket. A 
„Dér Lindenbaum -  A hársfa”, a „Frühlingstraum -  
Tavaszi álom” és a „Die Post -  A posta” ettől vál
tak erőteljes kontraszttá a koncert számomra leg
megrázóbb dalaival szemben, mely a „Die Kráhe -  
A varjú”, a „Wegweiser -  Az útjelző” és a „Dér 
Leiermann -  A verklis” volt.

Minimális megállásokkal, ám természetesen 
szünet nélkül hallhattuk a 24 dalt. Ez rendkívüli

Barátságzene
25 éves a K om ló i Pedagógus Kam arakórus

Elmúlt ősszel ünnepelte megalakulá
sának huszonötödik évfordulóját a 
Komlói Pedagógus Kamarakórus.
Ebből az alkalomból jelent meg új 
CD-lemezük „25 évünk... 1978-2003” 
címmel. Egyházi és világi művekből, 
a kórusmuzsika szinte teljes reperto
árjából válogatott műsor keresztmet
szete az együttes munkájának. Ne
gyedszázados állhatatos munka gyü
mölcse ez a kiváló hangfelvétel, 
melyre méltán lehetünk büszkék. Az 
európai magyar vegyes kari kórus
muzsika egyik legjelentősebb szereplője itt van karnyújtásnyira tőlünk. Sajnos csak kevesen ismerik, és még 
kevésbé mondhatjuk, hogy megkapja az őt megillető elismerést.

Támogatás hiányában önerős vállalkozás
Lehet ez azért is, mert elsősorban a szakmával, az énekléssel foglalkoznak, a menedzselés nem az erősségük. 
Énekelni jöttek össze, a közös zenélés volt a cél, de 1978-ban sem ment könnyen egy ilyen formáció életre 
hívása, életben tartása és fejlesztése. Dr. Szabó Szabolcs vezetésével egy kamarakórusra való lelkes, zene
szerető ember úgy gondolta, hogy minden gátló tényező ellenére megéri energiát fordítani a mindennapi 
„robot” mellett a muzsikára. Az állandó támogatás hiánya már a kezdetekkor sem befolyásolta a munkát, 
mint ma is, az együttes fenntartásáról elsősorban a tagok gondoskodtak. Kezdetben némi támogatásra azért 
számíthattak a helyi pedagógus szakszervezettől, majd az első országos versenygyőzelem után a Pedagógus 
Szakszervezetek Országos Tanácsától. A próbahelyszínt az akkori Úttörő Ház -  ma Közösségek Háza -  biz
tosította, a Színház és a Közösségek Háza odaadó gondoskodással segítik ma is az együttes munkáját. A 
kilencvenes években a várostól is kaptak segítséget, majd négy év szünet után, 2003-ban tudott a város 
ismét támogatást adni, melynek eredménye ez az új lemez.

Baráti társaság és komoly munka; Versenyek és próbák 
Az első sikerek után felmerült a kérdés, mi lesz az együttesből: megmarad a baráti társaság, zsíros kenyér, 
bor és beszélgetés, vagy a szakma lesz a fontos. Úgy tűnt, dönteni kell, vagy a baráti társaság, vagy a komoly 
munka, de szerencsére mindegyik princípium megmaradt. Ma is rendszeresek a közös ünneplések, kirán
dulások. Miközben az együttes számtalan hazai és több mint 30 nemzetközi elismerést, díjat szerzett. Ezek 
közül az egyik legrangosabbnak tekintik a 2001-ben szerzett kategóriagyőzelmet a magyar nemzeti kórus
fesztivál vegyes kari kategóriájában, a külföldi versenyekből pedig a spittal-i és marseilles-i nagydíjakat te
kintik meghatározónak. Mégis, a karnagy saját bevallása szerint a legnagyobb élményt nem ezek a kivételes 
alkalmak, hanem a jól sikerül munka, egy-egy jól sikerült próba jelenti.

Jó művek, magas színvonal, jó társaság
A hosszú együtt töltött idő és a folyamatos munka magyarázatát kutatva felvetődhet néhány közkedvelt 
szólam, mint például, hogy a tagok egy része csak a külföldi utakért jár el egy ilyen amatőr együttesbe. 
Különösen igaz lehetett ez a ’8o-as években, mikor a Nyugatra jutás egyik lehetséges útja volt a részvétet a 
tánc- és kórusutakon. Ennél az együttesnél megcáfolhatjuk ezt: a viszonylag állandó tagság bizalmát a '90- 
es évektől jelentkező általános pénzhiány és a külföldi utazási lehetőségek elvesztése sem ingatta meg. A fő 
vonzerő a jó művek, a magas színvonal és a baráti társaság harmonikus együtttéte jelenthette. Nem kell nagy 
beleérző képesség, hogy tudjuk, milyen áldozatot jelent ma egy ilyen amatőr együttes aktív tagjának lenni. 
Ha jól meggondoljuk, hogy lenne-e a mindennapi „hajtás” és a család mellett heti 3-4 óránk, plusz a fel
lépések, és még nekünk kellene fizetni tagdíjat, az utazási költséget, akkor a legtöbben nemet mondanának 
a felkérésre, hacsak valami olyat nem remélnek és kapnak ettől, ami kárpótol az áldozatokért. A Komlói 
Pedagógus Kamarakórus ilyen hely lehet, mert a tagok vállalnak minden áldozatot: utaznak próbára Mániáról, 
Pécsről, Orfűről, járnak rendszeresen próbára munka, család és tanulmányok, vizsgaidőszak mellett, és a 
tagok száma nem csökken, inkább újabb és újabb lelkes, zeneszerető ember csatlakozik a csapathoz.

A szorgalom eredménye
Ezt a munkát igazolja vissza az egyre gyarapodó közönség is, amely minden koncertjük helyszínét megtölti. 
Legutóbb a Bazilikában, a karácsonyi koncertsorozatban is nagy sikerű teltházas hangversenyt adtak. 
Mondhatnánk, ez még nem jelenti azt, hogy minőséget hoznak létre (lásd korábbi zenei cikkeinkben említett

állóképességet és koncentrációt igényel az előadók
tól. Kovács Istvánt hallgatva úgy tűnt, mintha határ
talan volna az energiája és fáradhatatlan a hangja. 
Jó volt látni, hogy minden színpadiasságtól mente
sen állt a zongoránál, és nem esett a szentimenta- 
lizmus és az érzelmeket hisztérikusan tolmácsoló 
előadásmód csapdájába. Schubertét amúgy is sok
szor vádolják ezzel, de most újabb bizonyítékot 
kaphattunk az ellenkezőjéről. Kovács Istvánnak a 
műfaj iránti rajongását jelzi az is, hogy saját fordítá
sait adta a közönség kezébe a koncert megkezdése 
előtt. Igazán akkor képes egy énekes hitelesen 
közvetíteni egy szerző gondolatait, ha önmaga

értelmezi s ez esetben fordítja is őket, és ezáltal 
hallgatóságát is közelebb viszi ehhez a világhoz.

Selmeczi György zongorajátékáról -  amennyiben 
énekesként kéne nyilatkoznom -  csak annyit mond
hatnék: „Álmomban sem tudnék nála jobb partnert 
elképzelni!” Szeretném hinni, hogy vannak még a 
dalok iránt ilyen mélyen elkötelezett művészek, mert 
ehhez a műfajhoz nem elég a virtuóz technikai 
tudás, a muzikalitás és az alázat. Ezeken túlmenően 
„muszáj” imádni is a megzenésített verseket! Amitől 
igazán különlegesnek éreztem az estét, az a zon
gorán előadott beszédszerű muzsikálás volt, mellyel
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Lakodalmas Lajos szindrómát), de a szakmai elismerés egyik legjobb mérője a Magyar Rádió évről évre 
megújuló felkérése az élő koncertközvetítésre. A folyamatosan gyarapodó közönség is azt mutatja, hogy bár 
a kórusmuzsika talán sohasem fogja elérni a régi népszerűségét, mégis van egy jelentős réteg, amelynek erre 
szüksége van. Egy megható anekdotát hallottam ezzel kapcso-latban tőlük: az együttest támogató fuvarozó 
kijelentette, hogy nem szereti ezt a zenét, ha lehet, átkapcsolja a rádiót, vagy tévét is, amikor kórusmuzsikát 
halt. Hosszú unszolás után az egyik külföldi úton sikerült bevinniük egy templomi koncertjükre, ami után az 
illető könnyekkel küszködve hálálkodott, és azóta lelkes kórusmuzsika-rajongó. A tagok rokoni-baráti köreik
ben, munkahelyeiken is büszkék az együttesre, mára számos munkatárs és családtag csatlakozik a közös 
programokhoz.

Remélem, egyszer visszatérünk még az igazi értékekhez!
Az utóbbi években jelentősen megváltozott az emberek viszonya a kultúrához. A kórus vezetőjével beszél
getve Szabó Szabolcs rávilágított egy lényegesnek tetsző mozzanatra: a változó világban az emberek nagy 
többsége elsősorban az anyagi dolgokra figyel, de már látszik, hogy ez így nem mehet tovább, a kultúra, és 
benne a zene szerepe újra erősödni fog. Komló szerencsés helyzetben van, mert ellentétben sok hasonló 
településsel, vannak néptánc és amatőr színjátszó csoportjai, rendszeresek a kulturális programok. Sajnos a 
kis falvakban nem alakulnak színjátszó és néptánccsoportok, dalárdák, mint régen, és már nem is hívnak 
együtteseket ismeretterjesztő, közművelődési estekre, mint az „átkosban”. Talán ezt nem kellett volna kiirta
nunk a közművelődés palettájáról.

Hallgassunk élő koncerteket!
Ezek az élő koncertek sokkal inkább szolgálhatnák a zene eredeti szerepét, a szellem, a lélek megújítását, 
megtisztítását, a katartikus élmény átélését, a zene gyógyító erejét. A hangfelvétel és az élő koncert különb
sége olyan, mint a számítógépes virtuális világ-szimulátor és a való élet különbsége: az élő előadás nem oly 
tökéletes, mégis szerethetőbb, élhetőbb és emberközetibb a maga mélységeivel és magasságaival, amit nem 
lehet, vagy legalábbis nagyon nehéz elektronizálni.
Azért a felvételeknek is megvan az előnyük, otthonunkba tudjuk varázsolni újra és újra az átélt élményeket. 
És ez itt a kulcsszó, ez a legfontosabb: nem helyettesíteni, hanem felidézni, ismételni. A CD-felvételhez viszo
nyítva egy élő koncerten jóval mélyebb drámai hatás érhető el. Például a Kodály-Petőfi-mű a templomi, vagy 
hasonló akusztikában a „mikor?” kérdések felszólításával csontig hatolhat, sokkoló hatása olyan, mint egy 
újraélesztő gép áramütése. Az egyre többekben elhaló Petőfi-kép és a nemzeti érzelmek újraélesztésében egy 
CD-felvétel csak próbálkozás, az élő koncert esetükben biztos siker. A felvétel zárásaként hallható Rossini-fel- 
dolgozás, a népszerű Tarantella a téli sötét, hideg estéből nyáresti levegőt hoz a helyiségbe, de egy koncerten 
szinte már a könnyű olasz borok ízét és a citrusillatú levegőt is érezhetjük.

Egységes hangzás, szinte makulátlan tisztaság
A hangfelvételek nagy előnyét maradéktalanul élvezhetjük a CD-n felhangzó művek hallgatásakor. A tisztaság 
és pontosság elérhető technikával is, de itt jót hallatszik, hogy ez nem csupán a hangmérnök és a vágó akro
batikus munkájának eredménye. Az Orbán Ave Máriája végén felhangzó puha akkord orgonaszerű, meleg 
hangzása, a tiszta szövegérthetőség nem a felvételi technikát dicséri. A Kocsár-Erdélyi-mű záróimádságában 
hallható hátborzongató harangjáték-zsongás elhalásakor szinte hallatszik a távoli zúgás elmosódott hangfosz
lánya is. A Tillai-mű a pécsi karnagy és zeneszerző egyik legkiválóbb alkotásának legjobb felvételei közé tar
tozik. A hasítóan tiszta disszonancia a drámai hangzást, a zsoltározást idéző szólóhangok egy kolostor hangu
latát idézik.
Talán a sokféle stílus, a felvétel sajátosságából adódó visszafogottság lehet az oka a CD-felvétel egyetlen em
líthető hiányosságának: néhány helyen hiányzik az előadásból a drámai hangzás, az átütőerő. Orbán György: 
Daemon irrepit callidus című művében nem jelenik meg az ördög kíméletlensége és csábereje, és a 
Kocsár-Erdélyi-műben a népi imádságok alapvető sajátossága, hit a kimondott szó erejében. A „Hálog, hasadj 
meg!” gyógyító-parancsoló felkiáltás erőtlen. Hozzá kell tenni, mindkét kifogás vérmérséklettől és előadói 
felfogástól függően vizsgálandó. A felvétel egészére tekintettel megállapítható- azonban, hogy színvonalas, 
mind énektechnikai, mind stílusbeli kidolgozottsággal előadott produkcióval gazdagíthatjuk otthoni koncert
termünk repertoárját.

Mikor lesz oratórium-előadás Pécsett?
A hangfelvétel meghallgatása után elmondható, hogy kevés olyan együttest hallhatunk, amelynél ily’ egységes 
szólamhangzást tudtak kialakítani. Az egyes szólamok egyes hangokként szólalnak meg, szólisztikus kiszólá
sok nélkül, mégis tökéletes nagyvegyeskari hangzást biztosítva. Ez a megfelelő képlet egy oratóriumkórushoz! 
Sajnos mindeddig nem hallhattuk a Komlói Pedagógus Kamarakórust ebben a szerepben. Vajon az ered
mények és képességek teljes birtokában lévő együttessel kapcsolatban eddig miért nem jutott eszünkbe, hogy 
oratórium-előadásokban is jeleskedhetne? Felhasználhatnánk végre meglévő értékeinket, felfedezhetnénk 
saját gazdagságunkat, és büszkék is lehetnénk minderre.

Vinter Miklós

még a hangszer sajnálatos korlátáit is képes volt 
feledtetni. Csak arra az összhangra tudtam figyelni, 
ami Kovács és közte volt, és arra, ahogyan 
„megénekli” hangszerén a dalokat. Kicsit irigy
kedtem, mert őrülten inspiráló lehet egy ilyen 
muzsikussal együtt dolgozni.

A koncert után módomban állt mindkettőjükkel 
beszélgetni a dalestek jelenéről, jövőjéről és öröm
mel hallgattam reményeiket e műfej eljövendő 
reneszánszáról, a fiatal énekesekről, akik Kovács 
Istvánhoz hasonlóan, operai pályájuk mellett 
ragaszkodnak a dalokhoz, és hogy mindig is

lesznek emberek, akiket megérint a megzenésített 
versek intim és érzékeny világa.

A teltházas koncertterem valóban okot ad biza
kodásra és ha ilyen művészek szólaltatják meg 
Schubert és más szerzők dalait, akkor nem kell attól 
tartanunk, hogy akár a nehéz gazdasági helyzetre 
hivatkozó koncertszervezők, vagy a média személyi
ségromboló és agyelszívó hatása, de még elégtelen 
zenei oktatásunk sem képesek elfeledtetni velünk 
ezt a kincset.

Kedves Kovács István és Selmeczi György urak! 
Köszönöm!

Janigabi

Ha van kedve hozzá ...

PÉCSI TAVASZI FESZTIVÁL 
2004. március 8 -  április 3-ig

TÁNC, FOLKLÓR

Megnyitó
Pécsi Nemzeti Színház

Március 8., 19.00

Győri Balett
Macbeth -  táncdráma két részben 
Művészeti vezető: K iss János Liszt-díjas 
táncművész

ZENE

A Massaino Consort koncerje
Dominikánus Ház

Március 12., 19.00

Kontratenorok barokk bravúrária koncertje
ZenePark

Március 16., 19.00
Bárány Péter (Düsseldorf), Nigel Heavey 
(Anglia) és Csapó József koncertje 
Műsoron Purcell, Hándel, Bach és Gluck 
művek
Közreműködik: az Ars Longa Kam arazenekar 
korhű hangszereken 
Vezényel: Dinyés Som a

Pege Aladár nagybőgőkoncertje
Művészetek Háza

Március 19., 19.00
Az est házigazdája: Bornem issza G éza

Az EAR együttes hangversenye
Dominikánus Ház

Március 19., 19.00

J. Haydn: F-Dúr Mise Hob. XXII, 1.
Ferences templom

Március 21., 9.30

A Trió Lignum együttes koncertje
Művészetek Háza

Március 22., 19.00

A Fianna Zenekar koncertje
Ifjúsági Ház

Március 22., 20.00

A Klezmer Nova együttes (F) koncertje
ZenePark (volt Park mozi)

Március 29., 19.00

KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 
Gyöngyössy Zoltán és Matuz István 
fuvolaművészek koncertje
Művészetek Háza

április 1-jén 19.00

Dobszerda
ZenePark

Április 1., 18.00
Közreműködnek: a Pécsi Liszt Ferenc 
Zeneiskola ütő tanszakának növendékei 
(vezető: Balogh Jenő), a Ciszterci Rend Nagy 
Lajos Gim názium ának Orff együttese (vezető: 
Borbás Lili), a P T E  Művészeti Karának Ütő 
együttese (vezető: Góth Tam ás és Szabó 
Ferenc) és a Debreceni Tudományegyetem 
Konzervatóriumának ütősei.
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Szemle
Baranya Galéria 
2003. december 9-23.

Képváltozatok
A Nemzetközi Kepes Társaság  
kiállítása

Amikor egy társadalom erkölcsi és morális válságba 
kerül, akkor kultúrája szükségszerűen remél megtisz
tulást az időtlen és egyetemes értékek világától.
A nyugati civilizáció történetének számos fordulata 
bizonyítja például, hogy az emberi gondolkodás 
miként leli meg tartalékait az elhasználódott és 
kiüresedett (vagy esetleg nem is létező...) ideológiák 
közegében. Napjainkban a szellemi krízis szaporodó 
jeleiből sajnos Magyarországon sincsen hiány. Talán 
ez adhatta az aktualitását a Nemzetközi Kepes 
Társaság kiállításának, amely az elmúlt év decem
berében volt látható a Baranya Galériában.

A Nemzetközi Kepes Társaságot Egerben alapí
tották meg 1996-ban, az I. Nemzetközi Fényszimpó
zium alkalmával. Célja a hevesi származású fény- 
művész és teoretikus, Kepes György (1906-2001) 
életművének megóvása és szellemiségének ter
jesztése, vagyis a tudományos és művészi gondol
kodás egyesítése. Tagjai arra törekednek, hogy a 
hagyományos képalkotói gyakorlat alternatíváit 
keressék, elsősorban a fénnyel kapcsolatos 
tudományos eredmények felhasználásával. Ha egyes 
alkotások nélkülözik is ennek közvetlen hatásait, 
annyiban mindenképpen hasonlítanak, hogy előál
lításukban szerepet játszott a technika. Ebből 
következik, hogy a társaság munkája sok esetben 
inkább kutatásnak minősül, melyen a művészi 
princípiumok -  tartalom és egyéniség -  gyakorta 
alig számon kérhetőek.

A Baranya Galériában kiállított művek tisztasága, 
jóhiszeműsége és bizonyos értelemben anakro

nisztikus mivolta mégis derűt és színt hozott 
a szürke hétköznapokba.

A társaság célkitűzései talán a fotográfia műfa
jában valósíthatók meg a lehető legegyszerűbben. 
Feltehetően ez vezérelte Lux Antalt is, amikor 
Áttörés l-V  című sorozatát készítette. Fázisképein 
belülről követhetjük figyelemmel a külvilág fényeit 
elrekesztő papírfal feltépésének folyamatát. Haris 
László fotó-párján (E1-E2) talán egy felnagyított 
kemogram struktúráit láthattuk. Bartusz György Esti 
tájkép-én égbe lövellő fénynyalábok pásztázzák a 
Kassa feletti égboltot. A fénycsóvákon néha egy 
felhő úszik keresztül, de az élmény mégis inkább 
földöntúli. Kéri Ádám íves méretben nagyította le 
homályos makrofelvételeit egy azonosíthatatlan 
anyagból gyúrt gombócról és néhány fejes szögről.
A nagy méret és tetszetős kivitel becsapja elmén
ket: a részletek hiánya miatt nehéz képet alkotni 
a tárgyak léptékéről és téri viszonylatairól. Az erdélyi 
Matt is Teusch Waldemar hologramsorozata már 
a tudomány birodalmába vezet csakúgy, mint 
Várnai László polarizációs grafikája, vagy a kiállítás 
anyagát összeállító CsájiAttila (a társaság elnöke) 
fénykalligráfiái (transzmissziós hologram).

A kiállítás talán legszebb és legizgalmasabb 
darabjai egy finnországi fényművész alkotásai 
voltak. Esa Laurema Vasarely ablak című fény
mobilja egy szekrény nagyságú dobozban elhe
lyezett mozgó tükörrendszer segítségével a spekt
rum színeire bontotta fel a rájuk bocsátott fénysu
garat. Működése közben a tükörlapok között bo
lyongó fény a színes fénypászmák folyamatosan 
változó áthatásait hozta létre. Másik művén egy 
geometrikus reliefet helyezett súrolófénybe az 
előzőhöz hasonló, kabinetszerű keretbe foglalva.
A fényforrások iránya és intenzitása fokozatosan vál
tozott, de a fény diffúz jellege miatt mindig csak 
alig észrevehetően módosult ennek a háromdimen
ziós „képernyőkímélőnek” a látványa.

Laurema honfitársa, Osmo Valtonen egy 
hihetetlenül elmés szerkezetet készített. Mobilján 
egy konvex és egy konkáv síkidom egymás kerülete

mentén forgatták egymást. Tudom, ezt elképzelni is 
nehéz!

A rafinált finnek mellett Haraszty István látta el
-  nagyszerűen -  a hazai mobilszobrászat képvise
letét. Ugyancsak emblematikus művel volt jelen a 
kiváló grafikus, Orosz István. A kepesi elveket ezút
tal egy optikai jelenséget szemléltető alkotás, az 
Amolfini Anamorfózis formájában érvényesítette.
A jellegzetes Orosz-művön egy tükröződő henger- 
palást helyreállítja az eltorzított Van Eyck-képet. A 
kiállításon Lantos Ferenc egyenletes munkásságából 
is láthattunk két remek, múlt századi darabot.
A további részletezéstől eltekintve a hiányzó névsor: 
Major Lajos, Hantos Károly, Lonovics László, Kuchta 
Klára, Mengyán András, Paizs László, a holland Kas 
Oosterhuis és Telek Balázs.

Fejős Miklós

Csopor(t) Horda Galéria 
2003. dec. 11 -  jan. 14.

Pócs Péter kiállítása

Tudják mi a közös az Unicum, a Tokaji Aszú és 
Pócs Péter plakátjai között? Elismerem a felvetés 
populizmusát, de ne gondoljunk most reklám
pszichológiára vagy or5zágimázsra! Maradjunk 
a tényéknél: odakintről nézve mind a három piac
képes!

Kevés olyan képzőművész volt és van 
Magyarországon, akinek a nemzetközi elismertsége 
és népszerűsége összevethető volna Pócs Péterével. 
Vannak ugyan díjazott filmrendezőink, operatőreink, 
fotósaink, de a festészetben és szobrászatban 
ezekhez mérhető sikeresség bizonyos diplomáciai 
körökön kívül már nem garantálható. Azt hiszem, 
képzőművészeti műfajból kevés olyan létezik, amely
nek elfogadottságát ne korlátoznák műveltségi és 
civilizációs (világnézeti) választóvonalak. Ha viszont 
vannak ilyenek, a plakátművészet mindenképpen 
közéjük tartozik. Pócs Péter és pályatársainak nép
szerűsége révén ez bizonyítottnak látszik, hiszen 
szereplésüket rendszerint elismertség övezi a távoli 
Mexikótól egészen Japánig. Tévedés volna azonban 
azt feltételezni, hogy ez csupán a magas művészet 
és a tömegkultúra közötti megosztottsággal magya
rázható. Olyan oka van ennek, ami egyúttal a 
plakátművészet létjogosultságát is indokolja. (Ne 
feledjük, az elektronikus médiumok hirdetőfelületei 
és a gigantposzterek gyakorlatilag már réges-régen 
halálra ítélték a hagyományos értelemben vett 
plakátot!) Nos, meggyőződésem, hogy a plakát
művészet tud valamit, amit a magas művészet nem, 
ugyanakkor jóval több is, mint tömegkultúra. 
Demagóg hasonlattal élve a kulturális és politikai 
plakát -  merthogy tulajdonképpen ezekről van szó
-  tartalmát a magas művészetből, formáját a 
tömegkultúrából meríti. De ez valóban demagóg 
magyarázat volna, keressünk hát ennél finomabb 
összefüggéseket!

A szóban forgó plakátok a magas művészethez 
hasonlóan véleményt fogalmaznak meg a világról,
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a társadalomról, emberi viszonyokról, de ezt mégis 
olyan módon teszik, hogy az a szélesebb közönség 
számára is befogadható marad. A dekódolás 
megkönnyítése érdekében alkotójuk a tömegkultúra, 
és elsősorban a reklám világából ismert világos, 
tömör nyelvezetet használja. Itt nem is annyira képi 
megjelenítésre vagy verbális üzenetekre kell gondol
ni. Sokkal inkább magának a reklámnak a 
működési elvére, alkalmazott hatáselemeire, ame
lyek segítségével mindig képesek vagyunk asszociál
ni a saját döntéseink helyességére vagy helytelen
ségére. (A reklám a mindennapjainkból átemelt 
jelenetek karikírozásával általában helytelennek ítélt 
modelleket mutat be, melyekre a hirdetett termék 
formájában kínál alternatívát.) A sztereotipizálás 
illetve tipizálás azonban a kereskedelmi reklámok 
esetében azzal jár együtt, hogy hatásukra a világ 
különböző minőségeit egy-dimenziójú kategóriákba 
soroljuk, mint amilyen az egészséges és egészségte
len, a drága és olcsó, az ósdi és korszerű. Ezzel a 
bizonyosságérzettel a hátunk mögött már könnyű
szerrel feloldhatóvá válik a döntéshelyzeteink 
súlyossága. Innentől kezdve viszont az értelemnek 
és érzelemnek úgyszólván nincsen semmi dolga. 
Miközben átgondolt és megnyugtató útbaigazítást 
várunk a nehéz napokra, az észlelés és értelmezés 
ösztöneinket mozgósítva szinte egyidejűleg lezajlik, 
ellentétben a művészi plakáttal, ami valójában, ezál
tal lesz csak kibiztosítva...

Pócs Péter immár harmadik évtizede készít 
plakátokat. A Horvát Színház falaira most az elmúlt 
tíz év terméséből került fel egy elsősorban kulturális 
tematikájú válogatás. Itt volt például a '96-os 
Kecskeméti Tavaszi Fesztivál plakátja, a 2002-es 
Nemzetközi Plakátkiállítás ártalmatlan, de ártalmak
tól sem mentes Lautrec-je, vagy az egyik legjobban 
sikerült mexikói kultúrplakát, a Lúdica. Szavakkal 
sem nehéz felidézni, hiszen csak egy azték figurára 
kell gondolnunk, melynek a teste X-betűt formál. 
Ugyanilyen frappáns képi gondolat vitte hírét a 
pécsi nevelésű alkotó 2003-as dániai szereplésének. 
Ezen a plakáton a vörösre festett Északi-tenger 
felett repülő sirály teste jeleníti meg szimbolikusan 
a dán lobogó fehér keresztjét. A Komédium 
Színháznak tervezett '96-os plakát is találóan 
összegzi a Stílusgyakorlatok című előadás fonáksá
gait és szellemes abszurditását.

Néhány ív erejéig a kereskedelmi plakát is jelen 
volt a kiállításon. E darabok T. Nagy Tamás Gerlóczy 
utcai sajtkereskedését hirdetik. Az átlagos

Pécsi Kisgaléria
2003. dec. 12 -  2004. január 4.

A „részek” mitológiája 
Valkó László kiállítása

Pócs Péter plakátja

kereskedelmi reklámok arroganciájával szemben 
ezek egyáltalán nem utalnak saját tárgyuk kivéte
lességére. Üzenetük mindössze a fogyasztókat (nem 
a fogyasztást!) szolgáló elsődleges információkra 
szorítkozik. „Szakmailag elhibázott’ koncepciója 
következtében ezért nem derül ki belőlük, hogy 
miben rosszabb a többi sajtkereskedés, de azt 
feltétlenül tudni véljük, hogy a Gerlóczy utcában 
lehet kapni sajtot. Talán nem is olyan rosszat.
Ezt mindannyian érezzük, mert hülyék azért nem 
vagyunk*!

Fejős Miklós

* A MEDIA MARKT eredeti szlogenje: „Mert hülye azért nem 
vagyok!"

Valkó László: Kezek és kövek, 2002 
digitális nyomat 

60 x 93 cm

Mintha az ószövetségi példázatok egyetemes világá
ba csöppentünk volna, ahol a helyszínek és időpon
tok teljesen elveszítették jelentőségüket. Ami meg
maradt belőle, az csupán az emlékezés által 
megőrződött szellemi szubsztancia. Minden egyéb, 
anyagba zárt minősége megszűnt, nyom nélkül fel
szívódott az időben. Közben a végesség legvál
tozatosabb formáit mutatták be... A létezés tehát 
valóban illékony állapot, mely ki van szolgáltatva 
a test múlandóságának. A világ ráadásul tele van 
ellentétes erőkkel, melyek kizárólag egymás 
kioltására törekszenek. így a szellem számára leg
biztonságosabb dimenzió az emlékezés marad.

Grafikai jellegű tárlatok különleges együttállását 
hozta Pécsen az óév utolsó hónapja. Nagyjából egy 
időben négy olyan kiállítás nyílott a városban, 
amely a grafika műfajához tartozó vagy ahhoz 
szorosan kötődő alkotók műveiből tevődött össze. 
Kondor Béla, Erdős János és Pócs Péter mellett a 
névsor az elmúlt három évtizedben készült grafikáit 
kiállító festőművész, Valkó László személyével 
egészült ki.

Valkó László a hatvanas-hetvenes években fel
futó grafikai élet résztvevőjeként kezdte el művelni 
ezt a területet. Valkó azonban nem elsősorban a 
sokszorosító technikákon keresztül megközelíthető -  
egyébként népszerű -  látványvilágot kereste, hanem 
csupán a mondanivalójához illeszkedő alternatív 
közlésformákat. E szándékáról a mai napig se mon
dott le: utóbb készült munkáit már számítógép 
segítségével manipulálta. De vajon mi az a soha 
nem szűnő gondolat, amely tartalmilag változatlanul 
túlél minden formai átalakulást?

Valkó Lászlónak visszatérő motívumai vannak.
Ki nem mondott gondolatainak elejtett, hátrahagyott 
darabjai ezek. Testrészek, kezek, bőr, ruhadarabok, 
kesztyűk, bakancsok. A hozzájuk kapcsolt optikai 
minőség pedig a gyűrött, roncsolt, torzított és felhal
mozott. A létrejött kontextus történelmi helyzeteket 
idéz. Dátumok és adatok nélkül azonban e tárgyak 
inkább csak egy mitológia részei, valamilyen közö
sen eltitkolt, de nem elfeledett kollektív traumáról. 
Egy hámló vakolatú épület fényképe még meg-
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maradt, az események azonban elmúltak, az okok 
és okozatok eltűntek. Nem maradt más utánuk, 
csak a puszta föld, a tenger, és a minden 
történések néma szemtanúi, a kövek. A kövek min
denről tudnak. A kövek belső lényege az emlékezés.

Egy új. egy másik élet kezdődött azóta. 
Búzatábla jelzi az újrakezdés első lépéseit. Kalásza 
bőséges. Emberi sorsok termékeny humusszá por
ladt talaján termett, ezért nem csak a testnek, de 
az emlékezésnek is tápanyaga.

Azt kell feltételeznem Valkóról, hogy általános 
értelmű' képekben beszél a test elpusztulásáról és 
elpusztításáról. Szorongása valószínűsíthetően 
történelmi távlatokban gyökerezik, hangja mégsem 
számonkérő. Célja ugyanis nem az áldozatok és az 
agresszió felidézése, hanem maga az emlékezés.
A kiállítás egyik darabja jelképes emlékmű. Három, 
különböző mértékben kinyomott tubus látható rajta, 
melyeknek nyomtatott textúrája töredezett bőr 
hatását keltik. A „Folyamat” utolsó darabjából 
élelmes kezek már a telket is kipasszírozták: 
kiüresedett teste felismerhetetlenül eltorzult, össze
gyűrődött. A nyomat Michelangelónak állít emléket.

Fejős Miklós

2004. január 16.

Jordán Katica négy képe
a pécsi gyermekklinika 
ambulanciáján

Kivételezettnek tekintheti ma magát az a 
képzőművész, akinek alkalma kínálkozik arra, hogy 
alkotásai valamely szellemi-fizikai cél megvaló
sulásának szolgálatába álljanak. A művészetek több 
ezer éves története döntő bizonyíték arra, hogy az 
úgynevezett „programok” teljesítése nem áll ellen
tétben a teremtő erő nagy energiájú kifejezésének 
késztetéseivel, a közösség által vagy számára meg
fogalmazott üzenet értelmezésének szabadságával. 
A kötöttségekben önmaga szabadságára találó 
alkotó sohasem vetette meg a „célra tartás” pon
tossága érdekében a filozófiai traktátusokat, vagy a 
morális megerősítéseket és sohasem volt ellenére, 
ha környezetében, elődei között szakmai inspirá
cióra lelt. A művészet világa sokkal tömörebb, 
sokkal mélyebb és bonyolultabb összefüggésekből 
és kapcsolatokból szövődött egybe, semhogy teljes 
magabiztossággal szóljunk akármikor is egy-egy 
alkotó-alkotás önmagában adott, képviselt 
igazságáról és szépségéről.

Minden bizonnyal olvasmányos kultúrtörténeti 
kisesszé lenne kerekíthető arról a művészek és 
orvosok, a szellemi és fizikai gyógyítás kiterjedései 
között létrejövő sokszálú hálóról, amelynek tovább- 
szövése érdekében ezúttal az egyetemi Orvoskar 
Gyermekklinikájának munkatársai és egy fiatal 
művész határoztak meg egymásnak tennivalókat.
E helyt azonban csupán arra van módunk, hogy e 
ma még kivételesnek tetsző együttműködés legfőbb 
adatait adjuk közre. Kellett a program meg
valósításához valamely idea, kellett helyszín, kellet
tek támogatók, akik spirituális és fizikai értelemben 
a vállalkozás mögé álltak és kellett alkotóművész is, 
aki a program szellemének megfelelően volt képes 
cselekedni. A gyermekklinika orvosai, vezetője 
a közelmúlt építészeti rekonstrukciós munkálatai 
nyomán a részben megújult klinika fogadó traktusá
ba, a folyosó falaira az ide látogató kis betegekre 
tekintettel festményeket kívántak elhelyezni.
(Pécsett ennek az orvoslás-művészet kapcsolatnak 
számos korábbi, sikeres példája van és a kapcsolat 
fenntartására folyamatosan születnek indítványok.)
A nagyméretű képeket Jordán Katica, a pécsi

A képek átadási ünnepsége a gyermeklinikán

egyetem Művészeti Karán 2003-ban végzett fiatal 
képzőművész festette egy pályázat anyagi támo
gatásával. A képek a kórházban kézenfekvőén jelen
lévő konfliktusok ellenpontjaiként jelennek meg.
A betegség tényével, félelmével szemben a képzelet 
és a természet gazdagságát idézik fel. Mégpedig 
tényleges képekkel, valóságos színekkel, igazol
hatóan érdekes valóságelemek meseképekké változ
tatásának módszerével. Nem meseillusztrációk azon
ban ezek a képek, bár alakjai szerepelhetnének 
akármilyen helyzetkombinációban. Sokkal inkább 
kihívóan konkrét jelek, amelyeknek helyzet és cse
lekmény összefüggései nincsenek „készen”. Ezért 
azokat javasolt megteremteni. Bizonyos értelemben 
figyelemelterelő programok ezek a képek, hiszen 
kapcsolatba kerülve velük, az értelemadásnak olyan 
folyamatai indulhatnak el, amelyeknek a során 
tényelegesen új mesék születhetnek, elindulhat egy 
helyi „folklórt teremtő” helyzetértékelés, ami 
alapvetően független a betegség tudatától, a 
betegség tényéből óhatatlanul következő lelki beál
lítódástól. A mese szövése, a képek gondolati 
rekonstrukciója alkalmas arra, hogy a betegséggel 
kapcsolatos érzelmi és tudatelemek felszabadulja
nak, kifejeződjenek, beolvadjanak a képek 
értelmezési műveleteibe. Jordán Katica a képeket 
úgy festette meg, hogy azok jelei és kivitelezésük 
ne különbözzenek számottevően azoktól a jelektől 
és megjelenésektől, amelyek a kisgyermekek 
vizuális világában már máshonnan „ismerősek”.
Nem nehéz kapcsolatba kerülni velük, de kötetlen
ségük talán valóban felszabadító erejű. Talán tény
leg megfelelő hátteret jelentenek a gyógyuláshoz. 
Lehet művészetnek ennél különb küldetése?

AT

Közelítés Egyesület Galériája 
2004. január 22 -  február 8.

Csőke Renáta
és Horváth Zsuzsanna kiállítása

Fürtös Ilona Munkácsy-díjas textilművész két, végzős 
hallgatójának bemutatója annak a műfajnak adott 
egyszerre mindennapi, mégis ünnepélyes tónust, 
ami nem feltétlenül van a „nagy művészettel” 
kapcsolatban őrzött képzetek középpontjában.
Pedig a textil, az elemi és sodrott, szerves szálakkal 
végzett műveletek, a technikák, újra és újra szolgál
nak annyi meglepetéssel, mint amennyi már csupán 
a formák transzformációi iránt figyelmes ember 
számára sem lehet közömbös. A kiállítás annak a 
mindennapi élettől csöppet sem elidegenült anyag
nak „kikérdezését” tekintette céljának, amely szinte 
mindenki közelében nagy mennyiségben található, 
és csupán „kezelése” szempontjából van eltérés 
használó és használó között. Többnyire késztermék
ként kerül a kezünkbe textilanyag. És meglepődünk, 
ha valamely kreativitás eredményeként merőben új 
funkciók teljesítésére is alkalmasnak mutatkozik.
Mint például a „műtárgy” funkcióra. Mint például 
akkor, mikor a hagyományos textil átváltozási 
képességének váratlan mutatványaival szórakoztat. 
Mint amikor befogad más, hajlékony és áttetsző, 
ugyancsak szálakból szőtt elemeket, vagy amikor 
a szál maga aktívan behatol más anyagokba, fűzi, 
kapcsolja azokat egymásba, vagy amikor vitorla-, 
csipke-, vetítővászon-, ruházat- vagy éppen fest- 
ményfúnkciókkal kerül érintkezésbe. Vagy amikor 
személyekkel vagy a kozmikus térséggel kapcsolja 
össze az alkotó indulatait. Félelmét, gyűlöletét, 
csodálatát, szeretetét.

Csőke Renáta és Horváth Zsuzsanna egymástól 
két, jól megkülönböztethető kollekciót állított ki. 
Horváth Zsuzsanna azonban éppúgy kockáztat 
bizonyos helyzetekben, mint Csőke Renáta és 
Csőke Renáta éppúgy támaszkodik az ábrázolás, 
képalkotás, elemi harmóniaérzék örökségére, mint 
Horváth Zsuzsanna. Lehet ebben valami kis része 
az iskolának, de a bemutatott anyag csupán azért 
idézhet fel efféle ötleteket, mert nemegyszer jut 
eszünkbe, hogy a voltaképpeni művészeti közélet 
előtt evvel a kiállítással mindketten bizonyították 
szakmai rátermettségüket. Tehát valamiféle, akár 
iskolai értelemben is vehető bizonyítványt jelesen

Horváth Zsuzsa: Átlátszó szobor (részlet), 2003 
Rézdrótra fűzött gyöngyök
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akár nyíltan igénybe is vehettük volna a Helikon 
Kiadó Jelképtár-át, mely a láb és lábbeli címszó alatt 
tömör összefoglalását adja a lehetséges 
kultúrtörténeti vetületeknek. Példái nyomán 
azonosíthatóak a konkrét szellemtörténeti utalások 
a hindu hitvilágra (Visnu nagylábujja) az 
asztrológiára (Göncöl) és a bibliai ismeretekre 
(Bú'nbocsánat, Mennybemenetel...).

A művek egy másik csoportja a lábat és 
a lábbelit pszichoanalitikus szimbólumokként kezeli. 
Ezen festmények és grafikák egyrészt a formák 
pozitív és negatív tulajdonságainak megkülön
böztetésével idézik fel a behatolás és befogadás 
mozzanatait (Courbet analógia), másrészt a nemiség 
által meghatározott társadalmi szerepek és elvárá
sok jogosságát feszegetik. A divatok és trendek 
hagyományformáló erejétől való fenyegetettség 
Tari Esztert nyílt ellenérzések kifejezésére késztetik.
A Vetélkedés és Alárendelve című kompozíciók, 
illetve a Feminin című plasztika is elutasítja állati 
ösztöneink durvaságát. Nőiességét ugyanakkor nem 
képes megtagadni akkor sem, ha ennek ára a 
múlandó szépség, a hiábavalóságok hiábavalósága 
(Vanitatum Vanitas).

A művek harmadik csoportját képező alkotások 
mindössze formális kapcsolatot feltételeznek a téma 
és annak képi megjelenítése között. A Halál és 
a Démonűző képzettársításai a minden logikát 
nélkülöző fantázia termékei. Alkotójuk szerint a 
természeti népek „nem-tudásával” párosuló díszítő 
szándék vagy az elvonatkoztató képesség kell 
ahhoz is, hogy Háziszellem költözhessen egy felha
sogatott utcai cipőbe. Olyan terület ez mindeneset
re, ahol Tari Eszter szabadon kiélheti a formákkal és 
gondolatokkal való kísérletezés örömeit.

Ebből a szempontból talán nincs is jelentősége 
annak, hogy milyen tárgyat választunk az 
érzelmeink szublimálására. Feltéve, hogy vannak 
még ilyenek.

Fejős Miklós

* Tari Eszter ösztöndíjas hallgatóként összesen tizennyolc 
hónapot töltött külföldön, Indonéziában, lapánban és 
Németországban.

„állítottak ki” (kiállítottak) -  önmaguknak. Az átte
kintésnek árnyalt, több megoldást, tematikát 
felölelő egésze is sugallja, hogy kevésbé a rész- 
problémák, mint az alkotó előtt álló nyitott kérdé
sek számbavétele, a „mi lesz az elkövetkezendőben 
még érdekes a számomra?’ problematika vázolása 
volt a fő feladat.

Csőke Renáta a természetes növényi textilszálak 
ritkulásából, tömörítéséből adódó sokféle technikai 
lehetőség igénybevételével érinti meg a természeti, 
állati, növényi és kristályformák alakzatait, az 
árnyékhagyás-árnyékrajz, áttetszőség kimeríthetetlen 
költői kapacitását. Van ebben a gyakorlatban valami 
kétségbevonhatatlanul megindító alázat a természet 
és a teremtés titka előtt, annak a belátása, hogy az 
ember fürkésző figyelme csak a „nagy egészre” 
tekintettel lehet eredményes, és hogy ebben a 
speciális, művészi megismerői igyekezetben kívá
natos az „egész” felé törekedni. Ami a művészi
morális értékek regiszterén is mérhető eredmények
kel kecsegtet.

Horváth Zsuzsanna munkái az emberi 
mértékrendszerhez és arányokhoz igazodnak, 
miközben kiállított darabjainak léptéke a kézbe 
vehető intim dolgoké. Nem jelenti ez azonban azt, 
hogy ne láthatnánk akár a horizontra helyezve őket 
monumentális, város méretekben is hatékony ábrák
nak. Köze a textilhez sokkal lazábban határozható 
meg, mint Csőke Renátánál. Számára inkább a tex
tilszerű anyagi minőségek és „viselkedés” egységes 
rendszerbe szerkesztése tűnik elsődlegesnek. Ez 
a gyakorlat egyszerre érvényesíti a textilművészet 
évezredes hagyományát és a modern művész 
semmi elől el nem forduló, vagyis minden létező 
jelenséggel párbeszédbe elegyedő késztetését. 
Érdeklődése egyformán irányul a vitorlaszerűen fe
szített, opálosan áttetsző formákra, a mozgásra, az 
elemi energia (szél) befogadására, a szál (textil, fém, 
műanyag) optikai és mechanikai minőségére, a szál
lal kapcsolatba kerülő elemi szerkesztő műveletekre 
(gyöngyfűzés). Mindezek közben sokkal inkább 
képet és térplasztikát hoz tétre, mint textilművet.
Ez azonban egyáltalán nem érdekes a kiállítás láto
gatója számára. A munkák mellett üdítően sokad- 
rangúnak tetszenek azok a klasszifikációs kérdések, 
amelyek bizonyos műbarátokat rendkívüli módon 
foglalkoztatnak, és ha válasz van rájuk, megnyugtat
nak. A mihez tartozik, milyen irányzat, kinek a 
modora, korszerű-e, divatos-e, illő-e, drága-e, olcsó-

Csőke Renáta
Rétegrajzos, áttört és varrott kép, 2003

e? kérdései. Itt mindez felesleges, mert igaz ugyan, 
hogy megkerülni bajos volna őket, de az ere
detiség és szinte bájosan magától érte
tődő elegancia érzéki erővel érvel és 
győz meg arról, hogy az érték fo
galmi rögzítésének kellékei kul
logjanak csak ezek után is a 
fantázia és indulat érzékek 
számára termett formái
mögött.

AT

Tari Eszter munkája

Közelítés Galéria 
2004.
február 10-27.

Visnu nagylábujja 
Tan Eszter kiállítása

Alkotó embernél gyakorta előfordul, hogy érdek
lődését csupán egy véletlen felismerés irányítja rá 
választott témájára. Valami ilyesmi történt a 
Művészeti Kar egyik végzős diákjával is.

Tari Eszter (Pinczehelyi Sándor tanítványa) 
néhány évvel ezelőtt a képére applikált egy cipőt, 
majd ennek a felületére ráfestett egy másikat. Célja 
ezzel nem volt egyéb, mint egy festményen (assem- 
blage-on) belül ütköztetni a tárgy két-, illetve 
háromdimenziós látványait. Kísérlete során azonban 
megragadták őt a lábbelihez és a lábhoz kötődő 
ikonográfiái képzetek. Termékeny kutatás vette 
ekkor kezdetét, melyben állandó segítségére 
lehetett a jelenségek hátterét firtató szüntelen 
kíváncsisága, illetve az idegen kultúrákban szerzett 
személyes tapasztalatai*. A végeredmény a Közelítés 
Galériában kiállított egységes, lezártnak tekinthető 
képciklus.

A kiállítás és az értelmezés különböző síkjain 
haladva egymástól viszonylag könnyen elkülöníthető 
tematikai csoportokat lehetett feltérképezni. Ehhez
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Chantelle Andersen Allison Tranquilli

M iZo-PVSK fa lin a p tá r

Baronesszek
Kicsit másképp...

Kérem, keressen a városlakó valamit, amiről itt ma 
igazán felszabadultan és jó kedéllyel lehet szólni. 
Biztos vagyok abban, hogy a kevés, ezen apropóból 
felidézhető dolog között leginkább jólesően Pécsett 
alig lehet egyébre és másra gondolni, mint a MiZo- 
PVSK női kosárlabda-csapatára. Csatáik még azokat 
is magukkal ragadják, akik számára a sport minded
dig megbocsátható eltévelyedés volt csak. A város 
szellemiségét messze földön ismertté teszik, 
jóvoJtukból hozzánk látogató szurkolók sokasága 
vesz ízelítőt Pécs kulturális és kulináris kínálatából, 
idézettségünk indexei a női kosárlabdacsapat 
jóvoltából jelentékenyen stabilak. Hogy rendkívüli 
közösségről van szó, érzékelteti önkéntelen 
készségük is, hogy a kétségtelenül sporttörténeti 
jelentőségű tények mellett egy szokatlan mutatvány
ba is belemenjenek.

Emlegessük fel tehát a naptárat, amit ezúttal is 
megjelentettek magukról. A farsang hangulatában 
természetesen fogadjuk el azt a másfajta játékot, 
amivel ezúttal is a kedvünkre tesznek a csapat 
világhírű sportolói és vezetői. Tavaly a falka- 
vadászattól az autómosásig terjedő foglalkozási és 
ruházati szortimentek díszletei és jelmezei mögé 
bújtak. Most éppen a XVIII. század számukra min
den bizonnyal elementárisán idegen, láthatóan 
kellemkedő és kényeskedő atmoszférájában és nem 
a verseny kemény körülményei között látjuk őket.
A naptár címe: „MiZo Pécsi VSK 2004. Kicsit 
másképp...” Nem bizonyos, hogy az album, a naptár 
szerencsés csillagzat alatt született, de most 
legalább ismerjük már a fotók készítőjét, Nánási 
Pált, és megtudjuk, hogy mely kastélyszálló, ékszer
üzlet, fodrászszalon, grafikai tervező és stúdió, 
nyomda áll az igényesnek gondolt kiadvány mögött. 
Számos apró ügyetlenség az arányok megválasz
tásában, a betűtípusok keverésében, a nyilván 
megkerülhetetlen hirdetések méretének és grafikai 
megjelenésének kiválasztásában. A legjelesebb tech
nikai feltételek meglétéről tanúskodik a kivitelezés, 
ezért a stiláris és ízlésficamok már nem az

Svetlana Boiko Ambrus Erzsébet

egyébként bájos dilettantizmus, hanem a szakmai 
ballépések körében lokalizálhatok. De nincs kedvem 
ezt a sort kidolgozni, mert e helyt sokkal inkább 
érdekes és tiszteletre méltó a csapat tagjainak és 
vezetőinek az a játékos maguk-megmutatása, ami 
a hónapok rendjében következik. És itt már -  a cím
lap, és Rátgéber László „belépőjének” kivételével -  
csak a személyiségek érdekelnek. A borító ugyanis 
bosszantó, zavaró kompozíciós és felfogásbeli 
zavarról árulkodik, jelentősen gyengítve azt a 
feltétlenül bekövetkező hatást, amire egyébként 
a helyzet alkalmas volt. A vezető edző, mint afféle 
grand seigneur jól elkapott, magabiztosságot 
árasztó arckifejezésével, kissé uralkodó pózával 
a barokk kastély kertjében áll, fura, szürke beton
blokkokból készült virágágyásra támasztva arany- 
csatos, piros velúr topánját. A betonkockákat a 
stílusegység érdekében helyesebb lett volna nem 
erőltetni. De előtte, inkább alatta, körülötte a legtel
jesebb zavarosságban, különböző léptékű kivága
tokként portré- és kebeldarab, kéz és kösöntyű, fél
bevágott tekintet kavarognak. Valamelyest megalázó 
helyzetbe kerülnek itt azok az adatok, amelyek 
azután a naptár többi lapján főszerepet kapnak. 
Egyszerűen eltűnik a nagy ötlet, kisszerű és 
maszatos díszítéssé válik, ami eredeti, tiszta 
mivoltában vegytiszta poén volna. A szeptember 
hónapnál ezt a hibát már nem követik el. Ott hatá
sos és derűs-fenséges az uralkodói manír. És még 
egy kritikus megjegyzés. Ha a szerző-tervező tudta 
volna, hogy a XVIII. század vége a barokk klasszi
cizmus a képkeretezés egyik csúcspontja volt, akkor 
elállt volna a kommersz bolti műanyag és fakeretek 
erőltetésétől és talált volna a tekintetek, ruhák, 
tartások, az architektúra számára megfelelő kere
tezéseket. Egy kritikai lapban ezeket a megjegy
zéseket képtelenség megtakarítani. De ettől a mon
dattól kezdve már csak a tiszta derű és a speciális

Rátgéber László Fegyverneky Zsófia

Keller AnnamáriaAlbena Branzova

szabályokat felvállaló személyes játék „helyezkedé
seinek” tablója köti le figyelmünket. És ez kárpótol 
a legtöbb, korábban említett bosszúságért.

Chantelle Anderson alig rejtőzködő őserejű 
érzékiségével belopja a barokk miliőbe azt a 
történetileg is hiteles mozzanatot, hogy a francia 
forradalom után a tengerentúli megyék képviselői 
feleségestül és mesztic, kreol személyzetestül ott 
voltak a hivatalokban, nemzetgyűlésben, sokadal- 
makban, bálokon. Különszáma izgató boleró a 
javából. (Lásd Girodet Troison festészetét). Allison 
Tranquilli kisasszony az eladó lányok megszeppent 
ártatlanságával tekint ránk, szája sarkában az 
„előbb vagy utóbb” bekövetkezésével kapcsola
tosan nem kevés ravaszságot sejtető mosollyal 
(február), hogy aztán a márciusi lapon már Károlyi 
Andrea uralkodónői belépőjének hajtsunk fejet. 
Tartása, tekintete az említett munkahely betöltésére 
nyilvánvalóan alkalmassá teszi, készültsége e 
hivatalra hibátlan, és mert magam itt csak alattvalói 
szerepre számíthatok, már lapozok is az áprilisi 
lapra. Ahol is a talpig vörös bársony „magyarkába” 
öltözött, aranypártás iványi Dalma fogad. Tűzről 
pattantságának híja nincs, feszes mellénye és 
ropogós rokolyája között kivillanó dereka némi 
atletikus természetű lazaságra utal, nyilvánvalóan 
két fergeteges csárdás szünetében. Mosolyából 
olvasva bizonyosak lehetünk abban, hogy mögötte 
tucatnyi halálra táncoltatott grófRak fohászkodnak 
vízért, levegőért. Májusban Albena Branzova vállal
ta a stílustörő kakukktojás szerepét. Vörös és 
fekete. Pikkelyes zsakettje, kemény kalapja, tekin
tete és tartása a megfigyelőé. Játékában az ördöggel 
szövetkező végzet hitelesítése történik, miközben 
az egész szépségbe van csomagolva. Sejtető és 
tartózkodó, miközben legyőzhetetlen. Sokáig 
néznénk talányos alakját. Nagy játékos tehát.
Minden bizonnyal a decemberi úrhoz tartozik.
De róla később. Keller Annamária a nyár kezdetéé. 
A júniusi mezőben hófehér patyolatcsipkében és 
bárányfelhőkben tekint át a patakparton, loknijainál 
csak pillantása bizsergetőbb. Nyilvánvalóan a hófe
hér paripával és utasával fog találkozni kéttized 
másodperc múlva. Természetes kívánságunkkal 
tökéletesen egybevág, hogy öltöztetője szűkmarkú 
volt ezúttal. Svetlana Boiko az arisztokratikus 
udvar fegyelmezettebb sarkába csalogat, a kápolna 
padjában üldögélve tekint ránk áthatóan, némi 
hűvösséget bocsátván a júliust felidéző lapra.

Szakács
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F E K E T É N - F E H É R E N

Könyvszemle

Avantgárd: underground: alternatív
Popzene, művészet és szubkulturális nyilvánosság 
Magyarországon

Kijárat Kiadó -  Artpool Művészetkutató Központ -  PTE Kommunikációs Tanszék

A Havasréti József és K. Horváth Zsolt szerkesztésében 
megjelent kötet a 2003. november 8-9-én Pécsett 
megrendezett Underground művészet és alternatív 
nyilvánosság -  az értelmiség és a punk/rock zene 
kapcsolata a hetvenes-nyolcvanas évek Magyar- 
országán konferencia (lásd Echo, 2002/ 6.) tudományos 
igényű előadásainak gyűjteménye. Benne egy olyan 
korszak eddig feltáratlan területei, melynek társadalmi, 
politikai vonatkozásai jobban ismertek, mint 
kutturális/művészeti szerepe. A jelzett időszak alternatív 
kultúrája egyedülálló jelenség a hazai kultúrtörténetben, 
a puhuló, de még mindig monopolisztikus helyzeteket 
teremtő diktatúra (3 T) engedélyezett termékeivel 
párhuzamosan létrejövő földalatti művészet, ami mintegy 
ellenzéki színezetet kapó szubkulturális mozgalommá 
vált. Akkoriban az emberek csúszkáltak, mint a halak, 
hogy a hatalom kezéből kicsússzanak...
György Péter (A mongolok titkos története) a tanú és 
az interpretátor pozicionálásában a szemtanú státusból 
fakadó anekdotikus helyzetektől való megszabadításban 

látja értelmét a kutatásnak. Konklúziójában kifejti, hogy 1989 után összeomlott az alternatív kultúra 
közege, mind a magyar neoavantgárd, mind az underground kimúlt. Müllner András (Az anekdotáról) is 
azt tárgyalja, hogy mi a baj az anekdotával, mindezt Erdélyi Miklós és Baksa-Soós János tevékeny
ségén keresztül vizsgálja, hisz kettejük példa a Gesamtkunstwerk-re is, Baksánál már a rockban meg
valósítva. Hisz volt egy olyan elképzelés, hogy a neoavantgárdra felhajtóerőként hathat a pop/rockzene, 
mint közeg.
Havasréti József (Anna Frank és Nagy Testvér) tanulmánya a magyarországi art púnk kezdeteivel és 
hatásaival foglalkozik. A középpontban a Spions, a legpolitikusabb és legprovokatívabb együttes 
tevékenysége. A Molnár Gergely és társai (Najmányi László, Hegedűs Péter) indukálta hazai új hullám 
valódi alternatívát kínált mind zenei, mind kulturális értelemben a fennálló renddel szemben. A Spions 
és az URH egy-egy dalszövegének elemzésén keresztül vezeti le ezt a folyamatot. Utalva az irodalmi 
szöveg-dalszöveg dilemmára. Hisz a nagyok: Müller Péter Iván, Menyhárt Jenő, Víg Mihály dalszer
zők voltak, ugyanakkor az egész gyökere és elindítója, Molnár Gergely irodalmár volt, eredeti 
egyéniségének hatása lemérhetetlen. Az előbb említettek szemléletmódja Molnár szövegformáló eljárá
saiból fejlődött ki.
Klaniczay Gábor tanulmányában két fontos zenekar, a Trabant és a Balaton dalszövegeit a new wave 
líra példájaként emeli ki. Becze Szabolcs (Az underground alkotás elmélete) a fiatalokat megszólító 
alternatív zene szerepét elemzi, mint az underground eszmék és ideológiák hordozóját. Gavra Gábor 
(A neoavantgarde és a rockzene találkozása a hetvenes és a nyolcvanas évek fordulóján) az under
ground szemszögéből végez eléggé szubjektív rocktörténeti áttekintést. Mátyás Győző (Kis éji dalok) 
az alternatív zene és a film kapcsolatával foglalkozik, többek között a Bizottság, a Vágtázó 
Halottkémek, és Méhes Marietta szerepével.
Olyan további előadások anyagai is bővítik az ismereteket, mint az Artpool Művészetkutató Központ 
dokumentumokat gyűjtő tevékenysége, a nem underground zene lázadói, a szubkulturális nyilvánosság 
szerkezetváltozása az Internet és az elektronikus zenei műfajok tükrében, valamint kitekintésként a 
Laibach és a Neue Slowenische Kunst bemutatása.
A hiánypótló kötet borítóján stílszerűen az Európa Kiadó zenekar A pusztulás piszkozatai 1981-es kon
certplakátja, s belül is sosem látott, ritka képek illusztrálják a tárgyaltakat. Remélhetőleg ez a munka 
elindított egy olyan kutatást, aminek folytatásaként e kultúrtörténetileg/művészetileg fontos terület 
fehér foltjai végre eltűnnek.

Koszits Attila

Avantgárd: underground: alternatív
Popzení. művészei és szubkulturális nyilvánosság 

Magyarországon

Kifirat Ki«Ju - Artpool Múvmn-lkurjlo kcvponr 
PTE KommumkAcio* 1 wink

De valóban fegyelmeznünk kell magunkat, hiszen 
a nagyasszonyok sorában Ambrus Erzsébet 
következik. Feladata: sikeresen feledtetni mindazt, 
ami augusztusban vár ránk. Eláll a lélegzet, fenn
akad a szem, tökéletesen tudomásul véteti velünk, 
hogy mi, aki nem ő vagyunk, ördögszellentette 
pondrók, találkozásunkkor csak annyit tudunk majd 
kinyögni topánja talpa alól: fenség... Fegyverneky 
Zsófi a tettre kész magyar gyereklányok sorát gyara
pítja. Kispadra ültették, de el nem hihető, hogy 
esetében itt a petrezselyemárulás cselekménye 
forogna fenn. Októberi másodpercekről van csupán 
szó, de ez is nagyon jól áll neki. Mint ahogy a

novemberi ablakban merengő Szakács Ildikónak 
is a lefojtott tétlenség póza. Van abban valami 
sportos, ahogy gyönyörűen fedetlen vállal, talpig 
áttetsző csipkében üldögél a novemberi nyitott 
ablakban, és ha a tekintetét analizálom, jaj Istenem, 
nehogy berepüljek... Vagy kisztihand, volna rá 
okkázió? Lehűt FüzyÁkos hideg eleganciája és 
ebben semmi különös nincs, hiszen december van. 
Igaz káröröm viszont, hogy a pompás hölgykoszorút 
követően legfeljebb kikupálódott istállómestert 
tudunk tisztelni az úrban. Rosszul helyezkedett.
De a játék az jó. Volt és lesz.

Aknai Tamás

PÉCSI TAVASZI FESZTIVÁL 
2004. március 8 -  április 3-ig

IRODALMI EST

Vendég: Krasznahorkai László író
Művészetek Háza

Március 18., 19.00

“CANTE JONDO”
Dominikánus Ház

Március 24., 19.00
Federico G arcia  Lorca és Manuel de Falla 
andalúz népi ihletésű művei

SZÍNHÁZ

Csáth Géza: Janika -  színm ű két részben 
Rendező: Korognai Károly 
Pécsi Nemzeti Színház - Kam araszínház 

Március 26., 19.30

Kortárs Művészeti Fesztivál 
Spionjáték -  Esterházy Péter írásai alapján 
Előadja: Vallai Péter színm űvész 
Művészetek Háza

Március 23-án, 19.00

Kortárs Művészeti Fesztivál 
„Én mondom”
Kornis Mihály és Dés László színházi estje 
Művészetek Háza

március 29-én, 19.00

Kortárs Művészeti Fesztivál 
Martin Sherman: Rose
Előadja: Vári Éva  kiváló művész 
Pécsi Harmadik Színház

Március 31-én, 19.00

FRANKOFON HÉT

Mouton-Rothschild kiállítás
A Pécsett bemutatásra kerülő címkéken olyan 
híres alkotók nevét vélhetjük felfedezni, mint 
Picasso, Andy Warhol, Jean Cocteau, John 
Huston, Marc Chagall és még sokan mások. 
Megnyitó: 16-án 17.00 
Művészetek Háza

Március 16-31.

Frankofon Gasztronómiai est
Belga vacsoraest 
Pezsgőház étterem

Március 16., 19.00

Afrikai rövidfilm-éjszaka
Művészetek Háza

Március 17., 19.00

Frankofon filméjszaka
Uránia mozi

Március 18., 20.00

Színház:
Et tu Garderas les Portes de Mycenes...
Bóbita Bábszínház

Március 19., 19.00

JUBILEUMI KONCERT 
Vidovszky László tiszteletére

A hatvanéves zeneszerzőt barátai, pályatársai 
és növendékei köszöntik.
Művészetek Háza

Március 9 ., 19.00
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V o lt
Echo est
a M űvészetek Házában

Az Echo szerkesztősége, az Echo Regionális 
Kultúrafejlesztő Alapítvány és a pécsi Művészetek 
Háza 2004. január 13-án, kedden is megrendezte 
hagyományos közönségtalálkozóját, amelyre 
meghívta a város kulturális vezetését, a művészeti 
élet meghatározó személyiségeit. Örömmel láttuk 
a közönség soraiban önzetlen támogatóinkat is.

A találkozó során az Echo decemberi számában 
megjelent, október végétől december elejéig lezaj
lott kulturális események áttekintését végezték el 
a szerkesztőség tagjai, illetve a közönség. 
Természetesen alkalmat adott az összejövetel arra 
is, hogy a lapszámban bemutatott és értékelt 
események, problémák értékelése mellett számos 
más kérdés is előkerüljön. Ezek között szinte vissza
térő témaként Pécs kulturális fővárosi esélyei is fel
vetődtek. A lap korábbi számaiban -  és a decem
beriben is -  közvetlenül és közvetve érinteni kellett 
ezeket, hiszen a találkozó során a szerkesztőség 
Grazban tett „tanulmányi kirándulása”, annak szá
mos, a kultúrfővárosi ranggal kapcsolatos felisme
rése hangot kapott. A közönség és a szerkesztőség 
megjelent tagjai örömmel nyugtázták, hogy a város
ban felébredt a cselekvésre kész szándék a kultu
rális fővárosi rang megszerzésére, amelynek 
érdekében már bizottságok jöttek létre rendez
vényszervezőkből, építészekből. Az est során beszá
moltunk a közeljövő szerkesztőségi terveiről, ter
vezett és feldolgozandó témáinkról és a beszélgetés 
résztvevőitől is számos megvalósításra méltó ötletet 
kaptunk. Következő számainkban ezek közül fel
felvillan majd egynéhány az Echóban.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

média factory média gyár

2004. április 13  -  május 1. 
Nemzetközi Kortárs Művészeti Találkozó

A tervezett kiállításra elsősorban médiaművészeti 
alkotásokat, installációkat, hely-specifikus 
műalkotásokat várnak.

Pályázati feltételek: a projekt részletes terve, 
látványterv, koncepciója, szakmai önéletrajz. 

Helyszín: Pécs, Zsolnay gyár,
Kurátorok: Doboviczki Attila, Varga Rita 
Beadási határidő: 2004. március 15.
Beadás helyszíne és további információ: 
Közelítés Művészeti Egyesület,
Pécs, Mátyás király u. 2., T.: 72/324-837, 
www.mediafactory.hu; kmegallery@ffeemail.hu

I  H a  v a n  k e d v e  h o z z á  . . .
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p r o g r a m t e r v e z e t

P É C S I G A L É R IA

Márc. 12 -  ápr. 10. Pécsi Műhely
ápr. 18 -  máj. 16. XVIII. Országos 

Kerámiabiennálé
máj. 22  -  jú n .12 . P T E  MK Képzőművészeti 

Mesteriskola (Pécs) 
DLA-hallgatói

jún. 17 — júl. T1. Aknay János
(Szentendre) festőművész

júl. 16 -  szept. 12 . Pécsi Textil
szept. 17 -  okt. 10. AradArt (Arad)
okt. 1 5 -n o v .7. Fusz György (Szekszárd) 

keramikusművész
nov. 12 -  dec. 4. Heidelberger 

Künstlergruppe 79
dec. 9 -  2005. Bázis Szobrász Egyesület
január 9 . (Pécs)

P É C S I G A L É R IA  P IN C E G A L É R IA

márc. 1 2  -  ápr. 10. Pécsi Műhely
ápr. 18 -  máj. 16. XVIII. Országos 

Kerámiabiennálé (JPM)
jún. 3 - 12. Medic-Art Csoport (Pécs
jún. 15 -  júl. 4 . XIII. Nemzetközi 

Felnőttbábfesztivál
(Bóbita)
Matyi Ágota (Nyíregyháza)
bábtervezőművész

júl. 23 -  szept. 12. Krámli Márta (Pécs) 
szobrászm űvész

szept. 21 -  okt.10. Bozsits József ékszer
tervező iparművész és 
Horváth Gábor fotóművész

okt. 19 -  nov. 7 . Ficzek Ferenc (Pécs) 
képzőművész

nov. 16 -  dec. 4 . Rostás Bea Piros (Pécs) 
P T E  MK szobrászhallgató

P É C S I K IS G A L É R IA

febr. 13 -  márc. 14. M és-záros István
festőművész és Szlabey 
Zoltán (Budapest) 
grafikusművész

márc. 19 -  ápr. 10. Juhani Tuominen 
(Rovaniemi) festőművész

ápr. 16 -  máj. 9 . Sz íj Kam illa (Budapest) 
képzőművész

máj. 14 - jú n .  6. Hans Komm (Fellbach) 
festőművész

jún. 15 - j ú l .  4 . XIII. Nemzetközi 
Felnőttbábfesztivál 
(Bóbita) Anton Anderle 
(Banská Bystrica) 
bábtervezőművész

júl. 9 -  aug .1. „Diploma után"
Somody Péter festő
m űvész tanítványai (Pécs)

aug. 13 -  szept. 5 . Z. Szabó Zoltán 
(Budapest) festőművész

nov. 5 - 28. Magyar Művészeti 
Akadém ia

dec. 3 -  2005. Karácsonyi Kiállítás és
január 9 . Vásár

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

AYODERM4RT
/VALÉRIA
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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G.P. Pelecanos:
A nagy leszámolás

Az átütő sikert elért regény két bevándor
lóról, barátságukról, szerelmeikről és bűn
tetteikről szól, akik az 1940-es években 
nőnek fel Washington D. C.-ben.

Joey Recevo és Pete Karras a háború 
után az alvilágban talál munkát: pénzbe
hajtóként dolgoznak a helyi gengszterfőnök 
mellett. Karras nem tud elég keményen 
fellépni bevándorló társaival szemben, 
a főnök viszont nem tűri meg a puhány 
fickókat maga körül, és ezért a kis Jellem
hibáért” a lágyszívű görög súlyos árat fizet: 
az egyik lába örökre béna marad.

Három évvel később Karras a nagy
darab Nick Stefanos grillbárjában dolgozik 
szakácsként, amikor a helyi maffiafőnök 
úgy dönt, hogy kiterjeszti fennhatóságát 
a kis görög étteremre is, és védelmi pénzt 
követel tőlük. Pete és Joey szembekerül 
egymással, és az éles helyzetben megta
pasztalják, mit is jelent és mennyit is ér az 
igaz barátság.

„Pelecanos tűzforró prózája tele van 
zenével és fájdalommal, mintha a szerep
lők lelkét próbálná megmenteni. A Nagy 
leszámolás, a negyvenes évekbeli 
Washington D. C.-ben játszódó regény 
lenyűgöző erővel ötvözi a vadságot és az 
eleganciát.” Johathan Lethem

„Pelecanos könyve úgy hat az emberre, 
mint egy puskalövés vagy egy pofa sör 
a műszak után. Egyértelműen a kedvenc 
íróm a kortársak közül. Nyugodtan otthon 
maradhatok szombat este: Pelecanos 
elmeséli nekem, hogy mi is történt a világ
ban.” Peter Farrelly

Hans Hohlben:
Az inkvizítor

Tóbiást, az inkvizítort a Birodalom egyik 
északi kisvárosába szólítja hivatása. 
Buchenfeldben rettenetes dolgok történ
nek: a termények elrothadnak, a víz 
ihatatlanná válik, és az újszülöttek 
születési rendellenességgel jönnek a világ
ra. Buchenfeld népe úgy véli, hogy mind
ezért egyvalaki a felelős: Katrin, a patikus 
felesége. Tóbiás vonakodva végzi a vizsgá
latot, ugyanis a feltételezett boszorkány 
nem más, mint gyerekkori szerelme...

A kötetek 20% kedvezménnyel, 
1592 forintért (+ postaköltség) 

megrendelhetők az alábbi címen: 
Opus Kiadó 7624 Pécs, Ifjúság útja 11. 

opus@dravanet.hu

A pince

mélyén,
az ízek

csúcsain!

GELIARIUM
étterem,

• • •• X A

sorozo
Pécs, Hunyadi út 2. 

Telefon: (72) 314-453

ArchiCAD CENTER
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CAD
C E N T E R

M ó diStu dió B a ra n y a  megyei képviselete
Oszoli és Boda Építésziroda 7625 Pécs, Nyíl utca 14. T.: 72/515-269
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