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Az utolsó utáni Made

Alkér Gusztáv

Csenk

Varga

nszk

in Hungary
Győrffy Miklóssal, Nyakas Szilárddal. Paraskevov 
Emil bulgár műtörténész és harmonikavirtuóz (VIT- 
díjas) elvitt a Népstadionba Louis Armstrong kon
certjére, majd a Szófia étterembe egy húsgombócos 
savanyú levesre. Csenkey Éva, akinek a barátnője 
gyönyörű zsidó dalokat énekelt. Csenkey Éva a 
Siklósi Alkotótelepek élén. Ő csalt Pécsre. Tóth 
Antival az első stoppos országjárás. Dobrovits 
Aladár, Oroszlán Zoltán, Dercsényi Dezső, Váczy 
Péter, Vayer Lajos, Marosi Ernő professzor urak, 
Zádor Anna tanárnő, akiktől mások mellett 
művészettörténetet tanultam. Boldog emlékezetű 
Kralovánszky Alán, Bándi Gábor, Kiss Attila régész 
barátaim. Benjámin orosztanár, József franciatanár, 
László némettanár, Erika latintanár, Imre olasztanár, 
Csilla angoltanár. Gödri Ernő orvos, Tekla a 
felesége, Pastyik István múzeumalapító, Alföldi 
Albert kultúrház-igazgató, Vincze József tanácselnök, 
Bonifert Domonkos matematikatanár, Schaád József 
irodalomtanár, ők mind Dunapatajról. Ugyanitt 
Gyimesi úr páratlan pacalpörköltje és a könyvtárat 
Ott könyvtáros voltam) sajnálatosan kevésszer 
meglátogató, tökéletes alakú Fehérvári Erzsiké. 
Horváth Jancsi és Katona Marika, akiknél egy évig 
lakhattam a Vaskapu utcában és elnézték, hogy 
a kis terriernek félretett húsfélékből magam is 
fogyasztok valamennyit. Szilágyi Péterrel (Pylvion) 

a Türr emlékműnél (KISZ tábor) egy pásztorai. 
Tasnádi Mária meglépett a bokszolóval 

Nyugatra. Varga Márti lánya Nicolas Schöffert 
ápolta Párizsban (róla könyvet írtam és 

lakásában laktunk Pinczehelyivel, 
Kismányokyval). Kismányoky Károly 

pakolta a teherautót is, amikor Pécsre 
költöztünk. Czibulka János bácsi 
Hartáról, akinél Prekesztics Ferivel 
rejtettük el a jóhiszeműen 
magunkhoz vett motorcsónaktestet, 

j  de ennek fejében odaadóan
jGClGOTl fogyasztottunk az ártéri szőlőben 

fogant borból, amit egymás között 
rendesen kovászlének neveztünk. 
Felesége Edit és Roby D, a fia.

Berky Tamás ügyvéd. Szigetújfaluban 
a kihelyezett bírósági tárgyaláson 

bebizonyítottuk, hogy a víz nem vezeti 
a hangot. A Ménesi úti kollégiumból 

Koloszár, Csizmadia, Szabó Csaba,
Pusztai, Utassy Jóska. A Budaörsi úti kol

légiumban Szabópál Bálint. Romváry Ferenc 
osztályvezető, Hárs Éva művészettörténész igaz

gató, Suvák Panni, Bessenyei Vendel, Margitka, 
Wirthné és Kittka bácsi. Vonatozások másodosztá
lyon Gerlóczy Gedeonnal. Az Echo aktuális megmen
téi: B. Imre és M. Péter. Nemes Csaba, a biatlonnal. 
A pécsi Lutonszky Olga, és Glória Victis Hungáriáé 
szobra a San Francisco megyei tanács udvarában.
A szászhermányi Gorkői János Cloverdale-ből 
(Kalifornia). Simon Rudolf Tusnádról, Dávid Károly 
Temesvárról és Kocsis Rudolf Aradról. Pandúr József 
gazda a bissei szőlőhegyről és Pandúr József festő
művész a Tettye utcából.

Európai kompetencia-e már eldönteni, mi volt 
a jelentősége annak, hogy 1954-ben, a Rottenbiller 
utcai iskolában Papp Laci kötötte fel a vörös 
nyakkendőmet? Hogy tanítóm, Eisenberger Kálmán 
alkarján miért láttam tetovált kék számokat?

Miért e neveket idézem? Fellengzősen: bennük 
a tér és az idő. Kevésbé patetikusan: magyar 
történeteket mesélnek. Kell csak egy óra, amikor 
tűnődhet az ember a múltját megszemélyesítő 
alakok sokféleségén. Itt, így sorakoznak fel az 
életünket mélyen meghatározó körülmények. 
Szerénytelenül kijelentem, hogy egy ilyen felsorolá- 
sos műveletben tizenötmilliószoros biztonsággal 
képesek vagyunk bemérni kulturális, vallási, nemzeti 
és földrajzi hovatartozásunkat. Egy több mint gon
dolati kört rajzolhatunk így meg, és hovatartozásunk 
bizonyítékait kapjuk a művelet végén. Ilyesfajta raj
zolatokra kényszeresen fogunk majd visszapillantani 
nemsokára. Mert biztosítékokra lesz szükségünk, 
és fordulni könnyebb e körhöz, e művelethez és 
akaratlanul is sokszoros érintkezéseink kétségbe 
vonhatatlan adataihoz. Aztán már elégséges lesz 
mindenki számára az éppen ugyanígy adott 
vonatkozások felidézése. Exhibicionizmus volna?

Jöjjenek a nevek találomra, és idézze ezt utánam 
a maga nagy szabadságával a kedves olvasó. 
Nagyapák: Ámon Ferenc felvidéki cipszer. 
Rézlemez- és bádogcsipkéi ma is félszáz temp
lom, palota sisakján korrodálnak, Nádasi 
(Neumann) József nagyapám találta fel az 
edzett végével menetet vágó fémcsavart.
Első sportélmények: Kozma Béla fel- 
töltött tüdejével ültetett először kilbót- 
ba (keel-boat: kétpárevezős, guruló 
üléses túracsónak), Gyula nagybá
tyám az Újpest válogatott kapusa 
volt. Apa az egyik napon Hudson 
típusú meggyszínű autóban jön a 
Damjanich utcai óvodába értünk, 
majd néhány nap múlva hatalmas 
bőrkötényben egy muraközi lovakkal K v ü L  
vontatott szódáskocsin (1948). Ákos 
és Frici a mátyásföldi homokbányában 
rendezett bicikliversenyen, majd üdvöz
lőlap Torontóból. Anya Hamala Irénnel 
dolgozik a Váci úti Fémszerelvény Gyárban 
és kombinéja alatt skapulárét visel, amit a 
Huba utcai templomban áldott meg a barna 
csuhás Márk atya (Márgatya). Ripka bácsi varázs
latos vízvezetékszerelő műhelye az Alsóerdősor utcai 
alagsorban. Krieger Rózsi (Csudina) egy forintért 
felvillantott bugyija, Vizy Jancsi színváltós zseblámpá
ja, az aszódi javítóintézetből érkező Nagy Feri rok- 
kendrol-leckéje a kert vörös szalviái között. 
Schanákék utaznak hozzánk Döbröközről és 
valakinek keményszárú fekete csizmája van. Dinnyés 
Illés igazgató bácsi tangóharmonikázik Alsószent- 
ivánon a kultúrban. Koké barátom és az első 
ürgepörkölt, majd éjszaka a putriban. Alkér Gusztáv 
keresztapánk képkereskedő. Gusztáv öcsém mate
matikatanár. Kecskés bácsi, a fuvaros, aki szekérrel 
visz krumplit az éhező Pestre, majd eltűnik valame
lyik börtönben. 56. Gyönyörű lánya Sári, aki először 
hívott megnézni a gyűjteményét. Egy szalvéta
gyűjteményt. Balázs bácsiék, akiknek a házán átjár
tunk és nyáron istállójába köthettem a kancát, 
aminek a hátán kisgulyás voltam két nyáron át. 
Sógornőm, Anikó a festő Horthy Béla rokonsága. 
Anyám, Nádasi Irén halála után ma már 
magányosan élő második férje a kunadacsi Furár

László. Súlyos agyműtét után együtt laknak fél
testvéremmel, Andrással. Másik féltestvérem Gábor 
Rákoskerten folyamatos házépítés közben. És most 
már csak a nevek. Tanárok, barátok szerelmek, bolti 
eladók, munkatársak, lakótársak fizikai mivoltukban 
és számosságuk szerint fogyatkozóban, emlékezetük 
mélysége szerint gyarapodóban. Hargitai Lajos 
serdülőkorhoz méltó fülledtségű meséi a harminc
személyes kollégiumi hálóban. Kovács Magda 
először kérdezte tőlem, hogy szeretem-e? Török 
Katalinnal együtt szedtünk anyarozsot Sárbogárdon. 
A tassi Balogh Magdával csak úgy, egy éjszakai 
vonaton Kunszentmiklós felé, Kovács Anikó a 
Köbölkút utcában. Imre Vilmos, akivel olajoztunk 
egy német géppisztolyt. Gráfik Imre szobafőnök a 
fehérvári kollégiumban. Háry, Balogh Sándor osz
tályfőnök úr, Bábosik -  akinél megbuktam pedagó
giából - ,  Mangi, Lívia, Eszter, Anna azt mondták, 
hogy sohasem lesz belőlem ember. És Kalácska 
László történelemtanár Kemencéről, aki azt mondta, 
hogy ember lesz belőlem, Bárány László tanár úr 
Bajáról, biológusként rám bízta a művészettörténet
oktatást negyedikben. Sipos tanár úr belebolondí-

tott a matematikába, Zsámboki tanár úr elvárta 
tőlem, hogy megtanuljak ezer verset. Megtanította, 
hogy miről ismerszik meg a jó bor. Majoros Jóska 
az önképzőkörben Szolzsenyicinnet. Földvári Laci 
a focicsapatból (később lll/lll-as főtiszt). Tavaly 
meghalt. Schneider Gyula. Vele a szelidi tónál 
táboroztunk és franciául beszéltünk egy német úrral, 
aki 44-ből, Párizsból hozta nyelvismeretét. Simo- 
nidesz Vilmos a kollégiumi (Lenin utca 2.) Marion 
Brando, Torna János igazgató úr laudációjával 2002- 
ben a kunszentmiklósi református templomban. 
Ferenczy Gézával (Gecsa) hanggenerátort eszkábál- 
tunk. Nagy Abonyi Vili bácsi, ordasi pap József 
Attila-történetei. Gulyás Gyula, Gulyás János és a 
Cinema 64 filmstúdió. Gyulával Krakkóban. Sárközi 
Erika, akivel énekeltük a „Csitári hegyek alatt-ot”. 
Éjszakai séták a körutakon Nagy Andrással (SzeTa),

Nevek százával. Az életünk. Egy részét zárjuk 
hát le most így: „Ez a föld, melyen annyiszor...”



A  kultúra és az elsajátítására irányuló művelődés minden szépsége és minden gondja abból a tényből fakad, hogy a megjelenítésükre 

hivatott eszközök térben és időben, anyagban és intézményekben öltenek testet Hogy lényegük egyszerre szellemi és ugyanakkor mate

riális jellegű. Az Echo májusi számában egy gondolatkísérlet első töredékeinek adtunk helyet amennyiben a műveltséget és 

művészeteket létrehozók, működtetők és befogadók létfeltételeinek legfőbb mutatóit az intézményektől elvárható eredmények feltételeit 
és a versenyképes kulturális minőség létrejöttének garanciáit kívánjuk megragadni. A  kérdést valójában úgy is foltehetnénk, hogy lehet

séges-e egyáltalán a minőséget mennyiséggel kifejezni?

NEMETH ZSOLT

Mi mennyi?
Kultúrstatisztikai közlemény, amelyben rendre szó esik Pécsről is.

Üveglapokra rótt krikszkrakszok ezek, karcolva, meg filccel, itt-ott módjával talán temperát is használva, 
csupa kéznél levő, egyszerű házi eszköz, s mégis, ha helyesen csúsztatom egymásra az üveglapokat és 
alkalmas fény felé tartom, formát kellene kiadni neki, valamiféle képpé összeállni, ismerős alakzatot 
mutatni, amire némely olvasó helyeslőén biccent, mert ő is hasonlónak gondolja, ilyesfélének tartja, még 
akkor is, ha egy újabb üveglapra tudna húzni néhány neki még hiányzó vonalat, vagy felerősíteni már 
meglevőket. Csak a fény, a fény legyen alkalmas.

Kultúra. Minőség. Ezek a szavak jól összeférnek és 
többféleképpen is reakcióba léphetnek egymással; 
nem hőkölünk vissza, ha a kultúra minősége kifeje
zéssel, vagy éppen a minőségi kultúra jelzős 
szerkezettel találkozunk és akkor is legfeljebb 
néhányan cöcögnek rosszallóan, ha a minőség 
kultúrája formulába botlanak. A bonyodalmak azon
ban sokasodnak, ha egy harmadik szót is meg
próbálunk összefüggésbe hozni az előző kettővel, 
mégpedig azt, hogy: statisztika. Méricskélhető, 
dekázható és százalékolható-e a minőség? Mert 
ez az első bökkenő. Ha valaki konokul ragaszkodik 
olyan molyrágta rögeszmékhez, hogy a kultúra min
denekelőtt minőség, és minél keményebb a burka 
(minél magasabb a minőség), annál jobb. így: 
bármely, tetszőlegesen kiválasztott Mozart-töredék 
több, mint a női boksz. Megmondhatatlan azonban, 
hogy mennyivel. Nemrégiben előállították a leg
újabb, legnagyobb prímszámot, ami számjegyek 
irdatlan tömege. Na, szerintem kb. ennyivel, de erre 
sem statisztikai, sem matematikai bizonyítékom 
nincs.

Megfogalmazható-e statisztikai adatokra 
támaszkodva egy város kultúrájának a minőségéről 
szóló közvetlen állítás? Bajos lenne erre egyértelmű 
igennel felelni. Több-kevesebb komplikációval még 
számba vehetjük mondjuk azt, hány művész' él egy 
városban. Az eszközeink azonban sajnálatosan 
érzéketlenek arra, hogy van-e köztük egy, egyetlen 
egy akár, akinek a hatása, karizmája összetartja, 
karakteressé teszi a többiek művészetét is, kisugár
zásával jelöl egy szellemi terrénumot, ahol kinek- 
kinek tudható a helye -  és helyi értéke. Feladni 
mégsem kell azonnal, mert ugyan a társadalom és 
a kultúra sokkal nehezebben adja meg magát azok
nak a törekvéseknek, amikor néhány mutatóba, 
viszonyszámba gyömöszölve próbálják meg átfogó
an értelmezni, a lényegét megragadni (lám, a gaz
daság ebből a szempontból is sokkal kezelhetőbb, 
engedékenyebb, mondhatni anyagszerűbb), egészen 
eszköztelenek azért mégsem vagyunk. Egy kis bíz
tatást meríthetünk Hamvasból is, aki Püthagorasz 
kapcsán azt írta, hogy a szám az anyagi világ bázisa

és a szám vezethet át az érzékfölötti világba is. 
Megpróbálom hát, jöjjenek a számok, és jöjjenek az 
üveglapok is, hátha többre jutunk a végére néhány 
evidenciánál.

1. üveglap
Muszáj az alapoktól kezdeni. Pécsett 2002-ben az 
év végén 158 942-en éltek, s bár népessége már 
huzamosabb ideje fogy, még mindig a Dunántúl 
legnagyobb városa. Hosszú történelme során a 
népességszáma 1994-ben érte el a csúcsot, ekkor 
174 135 ezer lakója volt. A népességfogyásnak két 
fő okát nevesíthetjük. Az egyik az, hogy a halálozá
sok száma mintegy két évtizede meghaladja a 
születésekét. Ennek ellenére a 90-es évek közepéig 
Pécs népessége még nőtt, annak köszönhetően, 
hogy az úgynevezett vándorlási egyenlege pozitív 
volt, vagyis többen költöztek be, mint ahányan 
az itt élők közül más lakóhelyet választottak 
maguknak.

A város kultúrája, kulturális élete szempontjából 
akár tökéletesen közömbös is lehetne az a tény, 
hogy a népessége növekszik, vagy éppen fogy, 
eltekintve most attól a nem feltétlenül csupán távoli 
elvi jelentőséggel bíró esettől, amikor egyetlen 
ember érkezése vagy távozása korszakhatárt jelöl
het. Most tehát nem erre gondolok, hanem arra, 
hogy a népesség növekedése éppen úgy, mint a 
csökkenése változásokat okoz a helyi társadalom 
életében, a helyi közösségek szerkezetében. Az 
elmúlt bő fél évszázad során, annak első felében, 
Pécs egyszer átesett egy sokkolóan gyors népesség- 
növekedésen, az utóbbi évtized pedig, a bár kevés
bé drámai, de mindenképpen számottevő fogyással 
jellemezhető. 1960-ban az akkori 116 ezres 
népességszámnak mintegy 18 % -a  (ez kb. 20 ezer 
lélek) az 1949-es népszámlálást követően költözött 
a városba, aztán a migrációs nyomás -  a szocialista 
iparosítás nagyobb dicsőségére -  még fokozódott 
és az 1960-1970 közötti időszakban további hoz
závetőleg 30 ezer betelepülővel nőtt a népesség.

A II. világháború alatt és az azt követő politikai 
zűrzavarban súlyosan megrendült helyi társadalom 
képtelen volt integrálni a betelepülő tömegeket, 
ennek tulajdoníthatóan alakult ki az a darabos, töre
dezett helyi társadalom, ami a 90-es évek elejéig 
sem állt össze valamiféle egységes szerkezetté. A 
város kulturális miliője számára ez a töredezettség 
annyiban bír jelentőséggel, hogy kommunikációs és 
kapcsolati hálózatok szempontjából is több, 
egymással nem vagy csupán nagyon vékony szálon 
érintkező darabra esett szét. Gondoljunk például 
arra, hogy a kilencvenes években az addigi 
foglalkoztatási szerkezet széthullása, radikális átala
kulás után is mennyire lassan kapcsolódnak össze 
a szellemi foglalkozásúak korábban szakmák és 
munkahelyek szerint elkülönülő oszlopai. Itt nem 
pusztán arról a sokak számára talán egészen 
kézzelfoghatónak tűnő jelenségről van szó, hogy 
ez a város igaziból nem egy város, hanem minimum
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kettő. Talán még pontosabb, ha azt mondjuk, hogy 
létezik egy város és földrajzilag hozzátapadva, de 
szociológiai értelemben róla inkább többé vagy 
kevésbé lefűződve léteznek további lakott területek. 
Míg tehát Pécs társadalomszerkezetét és lokális 
kultúráját jócskán megterhelte a népesség deká
donkénti 20 -30%-os növekedése, addig a nagyjából 
egy évtizede tartó csökkenés hatásairól nehéz lenne 
következtetéseket levonni. Ez a kérdés eddig nem is 
vonta magára különösebben a figyelmet, 
ugyanakkor a helyzetet hallatlanul bonyolítja, hogy 
a rendszerváltoztatás óta a társadalomban, a poli
tikában, a kultúrában, a mindennapi élet 
szerkezetében, az együttélési, vagy éppen a 
fogyasztási szokásokban zajló markáns változások
nak néha még az irányát sem könnyű egyértelműen 
megjelölni, az okok és hatások szövetéből pedig 
még nehezebb összetartozó szálakat kibogozni.

Ne negligáljuk tehát a jelentőségét annak a 
ténynek, hogy Pécs lélekszáma 1994 és 2002 között 
valamivel több, mint 15 ezer fővel lett kevesebb, 
ami nagyjából megfelel Szigetvár és Pécsvárad 
együttes népességének, másképpen kifejezve pedig 
ez az 1994-es népesség 8,7%-át teszi ki. A koráb
ban említetteknek megfelelően a fogyás oka kettős: 
egyrészt a halálozásoknak a születéseket meghala
dó számából, másrészt pedig abból fakad, hogy 
többen költöztek el ebben az időszakban, mint 
ahányan új lakóhelyükül Pécset választották. Ez 
utóbbi tényező különösen fontos, hiszen bármilyen 
dimenziók mentén is tagoljuk a város társadalmát, 
bizonyosan állítható, hogy sem az elköltözők, sem 
a beköltözők eloszlása nem lesz egyenletes. A 
népesség cserélődéséből ki lehet jönni viszonylag 
jól is, meg vacakul is. Mások a következményei 
annak, ha mondjuk az elköltözők között többnyire 
fiatal diplomások vannak, a beköltözők pedig 
javarészt a szociális segélyre szorulók közül kerül
nek ki és megint mások, ha ennek éppen az 
ellenkezője igaz. A rendelkezésre álló statisztikai 
adatok sajnos kevésbé alkalmasak ezeknek a vál
tozásoknak a finom követésére2. Azt tudjuk, hogy 
a városi népesség elszivárgásáért itt is -  mint a 
világ számos helyén már a múlt század első har
madától -  a szuburbanizáció jelensége a felelős. 
Pécs környékén is kiválasztódtak azok a települések 
(mint például Kozármisleny, Nagykozár, Pellérd, 
Kökény, Pogány) ahová nagy számban költöztek ki 
pécsi családok. A szakirodalom úgy ír a nyugati 
világ szuburbanizációjáról, mint a jómódú közép- 
osztály mozgalmáról, aminek messzire ható követ
kezményei voltak az életformára, életmódra is.
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Nálunk jómódú középosztályról valóságtól elru
gaszkodott dolog lenne beszélni, helyesebb, ha 
középső helyzetű társadalmi csoportokra 
gondolunk3. A kiköltözők jellemző módon 
megőrizték pécsi munkahelyüket, gyermekeik ide 
járnak iskolába és számos szolgáltatást továbbra is 
itt vesznek igénybe. A városkörnyéki életformából 
(meg többek között a tömegközlekedés állapotából) 
következően a szabadidő eltöltésének a súlypontja 
a lakóhelyükhöz kötődik, így kiesnek egy sereg 
városi kulturális szolgáltatás, esemény hatóköréből. 
Hatszor is meg kell gondolni, hogy érdemes-e egy 
színház, hangverseny, mozi, kiállítás vagy éppen egy 
éttermi vacsora, baráti borozás/sörözés kedvéért 
autóba ülni és „bemenni” a városba. A város- 
környéki életformát választók olyan csoportnak 
tűnnek, akik éppen a pécsi kulturális élet szempont
jából minősülnek kivonulóknak.

Néhány szerkezeti sajátosságot illetve változást 
azért érdemes kiemelni, mivel meglehetősen 
közvetlen formában lehetnek hatással arra, hogy kik 
és milyen jellegű kulturális kínálatra tartanak igényt, 
milyen szolgáltatásoknak milyen „fogyasztó” táborá
val lehet számolni. Hasonlóan a magyar társadalom 
egészéhez (és az európai társadalmak többségéhez) 
Pécs népessége is az elöregedés jeleit mutatja. A 60 
év fölöttiek aránya 2003-ban 2 1 ,6 %  volt a népessé
gen belül, míg a 19 évnél fiatalabbak csak 19,6%-ot 
tettek ki. Ugyanilyen kedvezőtlen demográfiai 
helyzetre utal, ha az idős népesség eltartottsági 
rátáját, vagy az öregedési indexet vizsgáljuk4. 
Mégsem kell egyelőre egy nyugdíjas város képét 
vizionálnunk sem kulturális, sem egyéb értelemben, 
mert ezeket a demográfiai folyamatokat markánsan 
ellenpontozza az egyetem.

2. üveglap
Ha az összes hallgatói létszámot vesszük alapul, 
akkor a Pécsi Tudományegyetem ma az ország 
legnagyobb egyeteme a 2002/2003-as tanévre 
beiratkozott 27 818 hallgatóval. (Na jó, csak 
mellbedobással, mert az előny Szegeddel szemben 
alig 120 hallgató. De azért mégis.) A város hangula
ta, kulturális élete szempontjából azonban elsősor
ban a nappali tagozatos hallgatóknak van jelen
tősége, ezeknek a száma 14,5 ezer, ami a népesség 
9 % -a , és ez mindenképpen meghatározó fontosságú 
réteg lehet.

Az ország városaiban az 1000 állandó lakosra 
jutó nappali tagozatos egyetemi hallgatók száma 
Szegeden a legmagasabb (98,4), ettől nem sokkal 
elmaradva következik Pécs (90,7), majd a harmadik 
nagy egyetemi város, Debrecen folytatja a sort 
(70,1). Budapest csak a középmezőnyben helyez
kedik el, a gazdaságilag rendkívül sikeres Győrben 
és Székesfehérváron is lényegesen alacsonyabb 
a nappali tagozatos egyetemi hallgatók 1000 lakos
ra jutó száma.

Az egyetem befejeztével a friss diplomások egy 
része Pécsett próbál meg elhelyezkedni, a több
ségük valahol másutt kezdi a pályáját. A legutóbbi 
két népszámlálás között kifejezetten erőteljesnek 
mondható a népességen belül a befejezett felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők számának és arányának 
növekedése. Éppen erre az időszakra esett a felső
fokú oktatás tömegessé válása Magyarországon. 
Ennek egyik következménye, hogy elkerültünk abból 
a gyalázatos pozícióból, amit korábban a megfelelő 
korcsoportokon belül a felsőfokú képzésben 
résztvevők kirívóan alacsony arányával értünk el 
Európában. A másik következmény talán kevésbé 
örömteli. Úgy tűnik, a felsőfokú képzés tömegessé 
válásával elmosódottabbá váltak annak a korábbi 
egyetemista szubkultúrának a vonalai, amelyben 
bizonyos értelemben elvárás is volt, meg törekvés is 
a magas kultúra értékeivel való ismerkedés és azok

elsajátítása. Ma nem csak az első diploma értéke 
devalválódik és kerül lassan arra a szintre, ahol a 
most nyugdíjas generációk idején az érettségi volt, 
de többen felfigyeltek arra a jelenségre is, hogy a 
fiatalok kulturális fogyasztása, a szabadidő 
eltöltésének módja uniformizálódott, a választóvona
lak eltűntek, eltűnőben vannak az egyetemisták és 
nem egyetemisták között. Ez teljesen egybevág az 
egész nyugati világban végbemenő munkaerőpiaci 
változásokkal és a tömegkultúra nyomasztó ter
jedésével, ami elsősorban a már ebben szociali
zálódó, most egyetemista korban levő csoportokat 
érinti. Mindezek ellenére -  vagy inkább éppen ezért 
-  továbbra is a diplomások között érdemes keresni, 
vélelmezni azokat a kulturális igényeket, amik fenn
tarthatnak (vagy megvédhetnek) kulturális szolgál
tatásokat, intézményeket.

Pécsett 1990-ben a népszámláláskor 16 920-an 
rendelkeztek befejezett felsőfokú végzettséggel, ez 
akkor a teljes népességnek kevés híján 10 % -á t tette 
ki. Számuk 2001-re 21 784-re nőtt, ami a népesség 
13,4%-ának felel meg. Nem mintha bárki mást ki 
akarnék zárni a város kulturális életében különösen 
releváns csoportok közül, de mint a későbbi ada
tokból ki fog derülni, az iskolai végzettség mentén 
valóban differenciálódnak a szabadidő eltöltésének 
szokásai és a kultúrára fordított kiadások is. Lássuk 
tehát, egyben: a városban él 14,5 ezer egyetemista, 
közel 22 ezer diplomás, akiknek még vannak nem 
ebbe a kategóriába tartozó családtagjaik. Ez közel 
40 ezer potenciális fogyasztó finom kulturális szol
gáltatásokra és programokra.

Sokan legyinthetnek most jó nagyot az olvasás
ban idáig érve és arra gondolnak, hogy a hangver
senyeken, a kiállításokon és más rendezvényeken 
mindig azzal a néhány tucat ismerős arccal találkoz
nak, akik talán már valóságosan is az ismerőseikké 
váltak. Hol vannak a többiek, a tízezrek?

3. üveglap,
amely az előzőekre helyezve mutathat már néhány 
körvonalat a pécsiek kulturális habitusáról. Az idő 
az életünknek egyik legfontosabb dimenziója. Az 
idő felhasználásában, az idővel való bánásmódban 
meglehetősen leplezetlenül, őszintén nyilvánulnak 
meg életvezetési elveink, a követett értékeink. A 
Központi Statisztikai Hivatalban 1999-2000-ben egy 
éven át folyt a legutóbbi életmód -  időmérleg-felvé
tel. Ennek során országosan több mint 43 ezer 
időmérleg-naplót sikerült begyűjteni, amikben a 
válaszadók percnyi pontossággal elszámoltak azzal, 
hogy a megfigyelt napon milyen tevékenységre 
hány percet fordítottak5. Az alábbiakban a szabad
idő eltöltésének körébe tartozó néhány tevékeny
ségről lesz szó6.

A munkához kapcsolódó és munka jellegű, 
valamint az alvás és egyéb fiziológiailag szükséges 
tevékenységek után országos átlagban napi 280 
perc, vagyis több mint 4 és fél óra szabadon fel
használható, szabad rendelkezésű időnk marad. 
Ennyi jut olvasásra, kiállításra, hangversenyre, mozi
ra, családi és baráti találkozókra, gyereknevetésre -  
no meg tévézésre. Ez utóbbira -  megint csak orszá
gos átlagban -  mindjárt el is megy 161 perc, (a 
szabadidő 57,5%-a) tehát marad összesen 1 perc 
híján 2 óra a többi említett tevékenységre, meg 
minden egyébre. Ebbe szűkösen belefér egy mozi, 
esetleg egy színházi előadás. Ha valakinek vannak 
fenntartásai a szabadidőnket domináló tévézéssel 
kapcsolatban, azok szépen, módszeresen igazolódni 
látszanak. A különböző társadalmi, demográfiai 
jellemzőkkel leírható csoportok között azért érzékel
hető különbségek vannak abban, hogy milyen 
arányban és mennyi időt töltenek a tv előtt.
A nők ugyan egy árnyalatnyival többen tévéznek, 
mint a férfiak ők azonban rövidebb ideig.
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A nemek közötti klasszikus munkamegosztás még 
mindig erősen érvényesül és a különbségek 
csökkenése ellenére a háztartási és házkörüli 
munkák a nők idejéből még mindig jóval többet 
kötnek le (mintegy másfél órát naponta), mint a fér
fiakéból és ennek következtében főleg a szabadide
jük lesz kevesebb. A korcsoportok közül egy átlagos 
napon a 30 év alattiak közül ülnek le a 
legkevesebben a tv elé (ez is valamivel több azon
ban mint 80%!) és rövidebb időt töltenek ott, mint 
az idősebbek. A nyugdíjaskorúaknak 9 4 % -a  néz 
tévét és átlagban mintegy 227 perc hosszan. 
Egyértelmű összefüggés mutatkozik az iskolai 
végzettség és a tévézési szokások között is. Az 
iskolai végzettség emelkedésével csökken a tévézők 
aránya és ugyanezen tengely mentén csökken a 
téve előtt töltött idő hossza is. Bár nyilván többen 
vannak azon a véleményen, hogy ebből még a 
legkevesebb is túlzóan sok. (Lásd 1. táblázat)

Hangsúlyozni kell, hogy a pécsi adatok nem 
tesznek eleget a reprezentativitási kritériumoknak, 
ezért inkább csak érzékeltetni lehet vele tendenciá
kat és jelenségeket, mint határozott következte
téseket levonni. A pécsiek a szabadon végzett 
tevékenységekre éppen annyi időt fordítottak 
összességében, mint az országos átlag. Az időmér
leg-felvételből készült elemzések azt igazolták, hogy 
Magyarországon nincsenek regionális vagy ország
részek közötti, az életmódban, az időfelhasználás
ban tetten érhető markáns különbségek. A mért 
eltérések alapvetően településszerkezeti hatásokkal 
magyarázhatók, amik viszont a különböző 
településtípusok népességének társadalmi -  
demográfiai összetételével leírható különbségekből 
fakadnak. Ezzel teljesen egybevágó megállapítást 
tehetünk Pécsre is.

Az adott mintanagyság mellett sem találhatjuk 
igazán nyomát valamiféle sajátosan pécsinek 
nevezhető szabadidős szerkezetnek. A táblázatban 
látható, jelentősnek nem mondható eltérések hiba
határon belüliek, messzemenő következtetések levo
nására nem alkalmasak. Ennek azonban közel sem 
csupán módszertani okai vannak, mivel ha egyrészt 
érzékenyen, másrészt kétségtelenül merészen 
nyúlunk az adatokhoz, felsejlik mögöttük a koráb
ban említett két város nyoma. A magasabb iskolai 
végzettségűek és az egyetemisták hatását sejthetjük 
abban, hogy az országos átlagnál és a megye- 
székhelyek átlagánál is alacsonyabb a tévénézők 
aránya C.B” oszlopok) és ez az egyik város. Akik 
viszont leültek a tévé elé, azok már mindhárom 
kategóriában ugyanannyi időt töltöttek ott C.C” 
oszlop, 184 perc), jelét adva egy másik város 
létezésének, amelybe beletartoznak az alacsonyabb 
iskolai végzettségűek és az idősebbek, akiknek

a jelenlétéről és súlyáról korábban már volt szó.
A könyvolvasásról szóló adatokra érdemes még 
figyelmet fordítani. Ha a teljes mintában vizsgáljuk 
meg ezt a tevékenységet, ugrásszerűen nő meg 
a ráfordított idő a felsőfokú végzettségűek csoport
jában még a középfokúakkal összevetve is, de ez 
az eredmény teljesen megfelel a várakozásainknak 
és a mindennapi tapasztalatainknak: ahogy nő az 
emberek iskolai végzettsége, úgy nő bennük a 
hajlam arra, hogy könyvekkel múlassák az időt. 
Izgalmas azonban, hogy ezek a különbségek szinte 
kizárólag abból fakadnak, hogy az alacsonyabb 
végzettségűek között sokkal kisebb azoknak az 
aránya, akik könyvet vesznek a kezükbe. A legfel
jebb 8 általánossal rendelkezőknél ez valamivel 
6 %  fölötti, a felsőfokú végzettségűeknél már 2 2 ,5 % . 
(Azzal most egyáltalán ne foglalkozzunk, hogy ki 
mennyire tartja dermesztőnek a tényt, ami szerint 
a diplomásoknak közel négyötöde nem olvas 
könyvet, másrészt meg a jelen elemzés keretein 
kívül esik annak a feszegetése, hogy az olvasók mit 
olvasnak.7) Azok között azonban, akik vagy hirtelen 
felindulásból vagy előre megfontolt szándékkal 
könyvolvasásra vetemedtek, elsimultak az iskolai 
végzettséghez kötődő, korábban markáns különb
ségek és 90-100 percet töltöttek el a választott 
könyv társaságában. Pécsett a megyeszékhelyek 
átlagát (10,5%) jóval felülmúlja az olvasók aránya 
(16,7%), amit ismét az egyetemistáknak és a felső
fokú végzettségűeknek tulajdoníthatunk leginkább.

4. üveglap
Az idővel való bánásmód mellett az egyénekről 
és a háztartásokról nagyon sokat elárul az, ahogyan 
gazdálkodnak, a pénzükkel bánnak. A KSH 
évtizedek óta életben tart egy nagymintás 
összeírást, az úgynevezett háztartási-költségvetési 
felvételt (HKF), amelynek keretében 2002-ben is 
közel 10 ezer háztartástól gyűltek össze adatok. 
Ebből a hallatlanul gazdag és izgalmas vizsgálatból 
egy kis részt ragadok ki, a háztartások kulturális 
célú kiadásait. A szociológiai vizsgálatokban szoká
sosan alkalmazott mintanagyságokhoz képest bár
mennyire is impozáns a majdnem 10 ezres elem
szám, sajnos ez -  szemben az időmérleg halvány 
próbálkozási lehetőségeivel -  semmiféle speciálisan 
Pécsre vonatkozó megállapítást nem enged meg. 
Korábban említettem, hogy az életmódnak, az 
időfelhasználásnak nincsenek kifejezetten regionális 
sajátosságai. Ugyanez elmondható a háztartások 
gazdálkodásával kapcsolatban is. Természetesen 
másként bánnak a család, a háztartás számára ren
delkezésre álló forrásokkal a kis falvakban élők és

másként a nagyvárosiak, másként a magasan 
képzettek és másként az alacsony iskolázottságúak, 
mint ahogyan nem moshatók össze ilyen szempont
ból sem a jómódúak és a szűkösen élők. 
Feltételezhetjük azonban, hogy hasonló jövedelmi 
viszonyokkal rendelkező családok kiadási 
szerkezetében kisebbek a különbségek, éljenek akár 
Békéscsabán, akár Veszprémben, míg a velük egy 
településen élő, de csak fele annyi egy főre jutó 
jövedelemmel rendelkező családok gazdálkodásától 
rengeteg vonás választhatja el őket. Ezért azt gon
dolom, hogy a jövedelmi tizedek szerint tagolt ház
tartások egyes deciliseire tett megállapítások alkal
mazhatóak a hasonló jövedelmi viszonyokkal ren
delkező pécsi háztartásokra is. Az értelmezésben 
segítséget nyújthat a város társadalomszerkezetéről 
fentebb adott vázlat. Még mindig érvényesnek 
mondható az az összefüggés, hogy a magasabb 
iskolai végzettség rendszerint magasabb jövedelem
mel jár. (Bár a kőműves brókerek időnként fityiszt 
mutatnak a szociológiának. Meg másnak is, és 
végül ez a nagyobb baj.) (Lásd 2. táblázat)

A kiválasztott kulturális célú kiadások közül 
valamennyi jövedelmi csoportban újságokra, maga
zinokra költik a legtöbb pénzt. Ez ugyanakkor egy 
olyan tétel, ahol a legalsó és a legfelső jövedelmi 
kategóriák között a különbség a legkisebb, 
mindössze 4,9-szeres, ami közel esik a két csoport 
közötti 5,5-szeres jövedelmi különbséghez. Az újsá
gokra fordított kiadások azért is nagyon érdekesek, 
mert nem csupán nagyon hasonló arányban köl
tenek mind a tíz csoportban a jövedelmükből ilyen 
célra, hanem ez hét decilisben a jövedelemnek

1 .  tá b lá z a t A  szabadidő eltöltésének néhány jellemzője a megyeszékhelyeken*

Tevékenységek Országos adatok Megyeszékhelyek adatai Pécs adatai
* Az oszlopok jelentése:

A (perc) B (%) C (perc) A (perc) B (%) C (perc) A (perc) B (%) C (perc) „A" -  egy átlagos napon

(181) (46,0) (393)
a jelzett kategóriába tar-

Kereső-termelőtevékenység 215 57.3 375 202 50,7 400 tozók (esetünkben a teljes

Fiziológiai szükségletek 682 100,0 682 669 100,0 669 (674) (100,0) (674) népesség, a megyeszék-

Szabadon végzett tevékenység 280 97.5 28 7 296 98.3 301 (279) (97.3) (287)
helyeken, illetve a Pécsen 
élők) időráfordítása a

Ezen belül: szórakozás 4 2.7 140 4 3.0 135 (3) (3.2) (no) kiemelt tevékenységekre

mozi 2 44 117 2 1.7 118 (2) (2,0) (107) percben;

egyéb kulturális intézmények 2 1.0 164 1 1,0 154 (1) (0,8) (116)
„B” -  a jelzett kategóriák
ba tartózok közül hány

újság, folyóirat-olvasás 15 25.8 57 18 33.5 53 (10) (20,7) (5i) százalék végezte ténylege-

könyvolvasás 

rádió hallgatása
9
5

10,0

6,4
93
77

10

4
10,5

5.6
99
66

(17)

(3)

(16.7)

(4.7)

(104)

(55)

sen az adott 
tevékenységet;
„ C  -  a tevékenységet

tévénézés, videózás 161 87.5 184 164 89.2 184 (152) (82,6) (184) ténylegesen végzők időrá-

séta, sport, testedzés 19 15.0 127 21 17.2 124 (24) (18,5) (128) fordítása percben.

hobbik 11 15.9 72 16 21.5 72 (15) (21,1) (72)
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azonos módon a 0 ,7%-át teszi ki. A könyv már 
kevésbé „demokratikus” kultúrcikk mint az újság, 
amellett, hogy mindenütt kevesebbet költenek rá.
Az alsó és a felső tized ráfordításai között a különb
ség itt több mint tízszeres. A nettó jövedelmükből 
a legkisebb arányban a 2. és a 3. decilisbe tartozók 
költenek könyvre (0,14%), ez a leggazdagabbaknál 
0,36%-ra megy fel. A könyvekre költött forintokat 
egybevetve a könyvárakkal bizony azt kell mondani, 
hogy a 7. decilisig abból nem jön ki egy egész 
kötet egy főre egy év alatt. De a legmagasabb 
jövedelműeknél is némi jóindulattal legfeljebb 
három. Ebből elég komótos házikönyvtár-építési 
programra következtethetünk. Tulajdonképpen 
hasonlókat mondhatunk a hanglemezekről és 
kazettákról is, mert még a felső decilisnek is csak 
kedvezményes áron ítélhetünk meg egy CD-t 
kevesebb mint 3000 Ft-ért. Bizonyos értelemben itt 
nyílik a legszélesebbre az olló a decilisek között, 
mert a legfelsőbe tartozók hússzor annyit költenek 
ilyen célra, mint a legalsóba sorolt családok. Ennél 
csak valamivel kisebb a különbség a színházra, 
hangversenyekre költött összegnél (17-szeres), de az 
is kiolvasható az adatokból, hogy a 7. decilisbe tar
tozóknál kezdődik az a réteg, akik valamilyen rend
szerességgel járhatnak ilyen rendezvényekre és a 
legmagasabb jövedelmi osztálynál ugrik meg igazán 
az előző csoportnak is háromszorosára a ráfordítás. 
A magyar realitások részeként kell elfogadnunk, 
hogy csak a legmagasabb jövedelemmel ren
delkezőknél valós igény és lehetőség a rendszeres 
színház- és hangverseny-látogatás. E helyütt nem 
érdemes belesüllyedni az okok taglalásába és 
annak boncolgatásába, melyik a szőkébb kereszt- 
metszet: az igény vagy az anyagi lehetőség. Nem 
tanulságok nélkül való azonban, ha a kulturális 
kiadásokat összevetjük azzal az összeggel, amit 
dohányárura költenek az emberek. A legszerényebb 
anyagi feltételek között élő háztartásokban évente

és személyenként mindössze ötödét költik a vizsgált 
kulturális javakra a dohányárukra kifizetett összeg
nek. Ez az arány fokozatosan emelkedik a 9. tizedig, 
ahol már megközelíti a 75% -o t és csak a leggazda
gabbaknál fordul meg, ahol 15 % -k a l magasabbak 
a kulturális kiadások a dohányzás költségeinél. Azt 
már csak kifejezetten fanyar megjegyzésként fűzöm 
hozzá, hogy az 1-7. decilisekben többet költenek 
sörre mint könyvre, hanglemezre, kazettára, szín
házra, hangversenyre és mozira összesen.

5. üveglap
Talán sikerült néhány benyomást szerezni arról, 
nézegetve a két előző üveglapot, mire fordítjuk az 
időnket és mire költjük a pénzünket. Nem feltétlenül 
derűs a kép. Ahhoz azonban, hogy helyi értékén 
tudjuk kezelni, értelmezni a következő adatokat, 
feltétlenül szükségesnek tartottam a fenti köröket is. 
A következőkben a pécsi múzeumok és színházak 
látogatottsági adatait vetem egybe más városo
kéval.

2001-ben, amikor még POSZT sem volt, Pécsett 
1000 lakosra 820 színházlátogató jutott. Ennél ma
gasabb a mutató csak Győr és Budapest esetében 
volt, ahol 1237, illetve 1193 színházlátogató jutott 
1000 lakosra. Szeged, Debrecen, Miskolc és 
Székesfehérvár mutatói ez alatt maradtak. Pécsre 
nézve még kedvezőbb az összehasonlítás a fenti 
városokkal, ha az 1000 főre jutó múzeumlátogatókat 
vetjük egybe. Pécsett 2002-ben az arányszám 2736 
volt, ami 439 183 látogatót jelent, vagy másként 
kifejezve: a város lakosságának 2,7-szerese fordult 
meg a múzeumokban8. A többi város mind jelen
tősen elmaradt ettől. (Az igazság kedvéért azért 
jegyezzük meg, hogy az abszolút listavezető ezen 
a téren Szentendre, ahol 1000 lakosra több mint 
15 ezer múzeumlátogató jutott.)

Főként a múzeumok, de a színházak látoga
tottsági adataival kapcsolatban is fontos persze 
megjegyezni, hogy nagyrészt a városba látogató 
vendégeknek, turistáknak köszönhető ez a jól 
mérhető és örömteli népszerűség. Az ide érkező 
vendégek olyan karaktert adhatnak, adnak Pécs 
kultúrájának, miliőjének, ami mással immár nem 
is helyettesíthető.

Magyarország települései közül az elmúlt évek
ben a főváros és Siófok után Pécs fogadta a 
legtöbb vendéget. A turizmusban tapasztalható 
általános visszaesés ellenére Pécs kereskedelmi 
szálláshelyein 2003-ban egy újabb Pécsnyi 
népesség, majdnem 156 ezer fő töltött el legalább 
egy éjszakát. Ehhez még hozzáadhatjuk az egy 
napra érkező kirándulók tömegét. A vendégforgalom 
összetételének, az igénybe vett szálláshelyek jel
legének elemzéséből azonban arra lehet, arra kell 
következtetni, hogy ezek nem olyan babérok, 
amiken meg szabad pihenni. Az elmúlt években ala
posan megcsappantak a külföldi vendégek, más 
városokkal összevetve egyértelműen kevés a szállo

da és a szállodai férőhely. A szálláshelyek 
összetételéből már lehet levonni következtetéseket 
a vendégek összetételére és látogatásuk céljára, jel
legére is. Annak ellenére, hogy Pécsett nagy szám
ban rendeznek konferenciákat, a szálláshelyek 
összetétele és kihasználtsága alapján nem a konfe
renciaturizmus és nem a városban hosszabb időt 
töltő üdülők határozzák meg a forgalmat, hanem 
inkább az 1-2 napra érkező kirándulók. Bár minden 
vendég fontos, sem a bevételek, sem a vendégek 
által elvárt szolgáltatások jellege és minősége szem
pontjából nem közömbös, hogy a fizetőképes 
külföldi konferenciaturizmus vagy a középiskolás 
osztálykirándulások jellemzik inkább az idegenfor
galmat. Pécsett mintha az előbbi játszana jelenleg 
kisebb szerepet.

Az itt élőkön múlik elsősorban, mennyire lesz 
élhető, finoman kulturált és távolra ható vonzóerő
vel rendelkező város Pécs. Most nem az? -  vethető 
fel látszólag jogosan a kérdés. Mondjuk inkább úgy: 
vannak részben kihasznált, kihasználatlan és rosszul 
használt lehetőségei. Ezekkel kellene kezdeni 
valamit -  de ez már egy másik fejezet - ,  különben 
az osztálykirándulók kedvelt és bájos rezervátumává 
dermedhet. Derűsebb abba az irányba tekinteni, 
ahol már van POSZT, Pannon Filharmonikusok, PTE, 
néhány kitűnő étterem és más kellemes helyek és 
lesz megint filmszemle is talán. De keltene még 
évente egy-két olyan kiállítás, koncert vagy hasonló, 
amire az érzékenyeknek érdemes akár Grazból is 
felkerekedni.

Üveglapok. Fia csak összekormozódott az üveg, 
az is jó lehet még valamire. Tartsuk a szemünk elé 
és nézzünk a Napba vele. Káprázat. ■

1  Művész az, akinek papírja van róla? Vagy az, aki magát annak 
tartja? Vagy az, aki kitöltötte a belépési nyilatkozatot egy szak
mai szervezetbe? Ez utóbbi esetben a tagdíj befizetése a 
pecsét a művészségnek?

2 Az adatvédelmi fikció itt is felülkerekedett a társadalomról való 
tudás fontosságán.

3 A honi terminusok szerint jómódúak Pécsett egyébként sem a 
környező falvakba költöztek, hanem az úgynevezett belső 
szuburbanizációval leírhatóan a város közigazgatási határain 
belüli zöldterületeken építették fel családi házaikat.

4 Vannak azonban olyan maradéktalanul üdvözlendő 
következményei is az öregedésnek, mint az öregek Otthona. 
(Pécsi underground zenekar -  a szerk.)

5 A minta nagysága azt a ritka lehetőséget kínálja, hogy az 
országos adatokkal együtt értelmezhetjük a Pécsett rögzített 
kérdőíveket is, bár ezt csak fölöttébb nagy óvatossággal 
tehetjük, mert bár Pécsről is rendelkezésünkre áll 673 db 
időmérlegnapló, az országosan és még régiókra is reprezen
tatív minta kialakítása során nem volt szempont, hogy az az 
egyes településeken is megfeleljen a reprezentativitás kritériu
mainak. A táblázatban ezért is szerepeltetem zárójelben a pécsi 
adatokat.

6 Az adatok leválogatásáért Bálin Lajosnak tartozom köszönettel.
7 Bár az életmód -  időmérleg-felvétel során azt is rögzítettük cím 

és szerző pontossággal, hogy ki milyen könyvet olvasott, de 
tudomásom szerint ennek az elemzésből még nem készült 
publikáció.

8 Kiaknázatlan lehetőségei még mindig vannak ezen a területen 
a városnak, hiszen a múzeumok közül a téli időszakban többe 
is csak nehézkesen lehet bejutni.

2. táblázat A  háztartások egy fóré jutó éves kulturális kiadásai (és még más is) jövedelmi decilisek szerint, 2002-ben
Kiadás 1 2 3 4

d
5

e c i l
6

i s
7 8 9 10

Egy főre jutó éves nettó jövedelem 224846 328463 389114 440215 491827 5445V 602230 675911 799345 1236590

Újság 1611 2031 2520 3070 3512 3875 4282 4781 5745 7833
Könyv 437 458 547 760 810 822 1050 1472 1790 4461

Hanglemez, kazetta 145 303 378 320 491 442 703 810 1023 2868

Színház, hangverseny 193 449 200 321 345 260 749 880 1002 3283

Mozi 166 170 170 252 171 349 310 449 515 1420

Sör 1561 1990 2211 2370 3148 2884 3353 3575 4970 6672

Dohányáruk 12461 11972 12069 10659 12782 11799 12861 12029 13640 17 23 1

Forrás: Háztartásstatisztikai évkönyv, 2002. KSH, 2003
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Szó sincs itt Kánaánról
A Pécsi Nemzeti Színház finanszírozásáról

Magyarországon még nem történt meg az igazi kul
turális rendszerváltás, az állami szubvencióból 
működő színházi struktúrát annak idején átvettük a 
Szovjetunióból, azóta mélyreható változás nem 
történt, a színházak jól, rosszul, alulfinanszírozottan, 
de működnek.

Pécs színházi életében az utóbbi pár évben a 
pangás helyett mintha a kezdődő pezsgés előjeleit 
érzékelhetnénk. Immáron a Pécsi Nemzeti Színház 
mellett négy színház működik a városban. A Pécsi 
Harmadik Színház, a Horvát Színház (időnként ma
gyar nyelven is játszanak), a 2004 januárjától önál
lósodott Bóbita Bábszínház, és a Janus Egyetemi 
Színház. 2003-ban felújították a tettyei romoknál 
lévő szabadtéri színpadot, idén a Káptalan utcaira is 
sor kerül. És az összkép is javuló tendenciát mutat, 
a közönség kíváncsi a produkciókra, a PNSZ-ben az 
előadások 8 0 -8 5 % -a  telt házzal megy, a Harmadik 
Színházban is működik a bérletrendszer, alig lehet 
jegyet kapni az előadásokra. A POSZT sikerét az is 
mutatja, hogy az előadásokra kritikusként is 
nehezen lehet bejutni, sőt a májusi jegyárusítás első 
napján reggel fél négytől sor áll a pénztár előtt, 
másnap már alig lehet jegyet kapni. Egy sajtóter
mékben olvastam, hogy a POSZT idején az ország 
színházi fővárosa Pécs. Itt lenne hát a Kánaán?
Nem, sajnos nem. A város művészszínházában, a 
Harmadik Színházban hiába születnek kritikai és 
közönségsikert egyaránt arató produkciók, másfél 
évente felhangzik egy-egy segélykiáltás, hogy 
veszélyben a színház léte. A PNSZ-ben 14 éve volt 
utoljára felújítás, azóta teljes mértékben elavult a 
világítás-, hang- és színpadtechnika... A színházak 
közötti viszony jobbára korrektnek minősíthető, 
nézőt nem vesznek el egymás elől, s mivel a 
színészek hozzáállása jó, szeretnek dolgozni, így 
több helyen játszhatnak, miért ne vándorolnának 
egyik helyről a másikra?

Bármely színház finanszírozásánál alapvető 
gond, hogy a színházak évadban gondolkodnak 
(augusztus közepétől a következő év júniusáig), a 
kincstári finanszírozás pedig naptári évben (január 1- 
től december 31-ig). Szintén minden színházat érintő 
negatívum, hogy 2004. január í-től nem igényelhetik 
vissza az áfát, ez ritkán látott szakmai összefogást 
eredményezett, minek hatására a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma 8 0 -8 5 % -o s kompenzációt 
ígért.

A színházak támogatása három részből áll 
össze. A központi költségvetés erre a célra 
elkülönített keretből érkező támogatásból, az önkor
mányzati támogatásból és az önkormányzati támo

gatás minden forintjához a minisztérium által 
művészeti támogatás címén adott évente változó 
mértékű összegből (eredetileg minden önkor
mányzati egy forinthoz újabb egy forintot adott az 
állam, idén 34 fillért, de ha az önkormányzat több 
pénzt fordított színházfinanszírozásra, mint tavaly, 
akkor a színház nem 34 fillért kap, hanem annak 
dupláját, azaz 68 fillért). Az önkormányzattól idén a 
PNSZ 80 millióval többet kapott mint tavaly, ebből 
48 milliót fordítottak az évek óta alacsony színházi 
bérek korrigálására. A PNSZ önkormányzati támo
gatása a tavalyi évig a többi hasonló nagyságú, 
többtagozatos színházzal összevetve az utolsók 
között tanyázott.

A Pécsi Nemzeti Színház 2004-es összkölt
ségvetése 850-860 millió forint között lesz. -  „Ez 
egy tisztességes összeg -  teszi hozzá Simon István, 
a Pécsi Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója 
most először megyünk úgy neki egy évadnak, hogy 
biztonságban vagyunk. Tavaly egy bemutatót is el 
kellett hagynunk...”

A Bóbita költségvetése
Központi támogatás 13 millió
önkormányzati támogatás 19 millió
Művészeti támogatás 12,5 millió
Saját bevétel 10 millió
Szponzor, pályázati pénz 1 millió
Áfa-kompenzáció 1 millió

A Horvát Színház költségvetése
Központi támogatás 44 millió
Önkormányzati támogatás 20 millió
Szponzor, pályázati pénz kb. 6 millió
Jegybevétel 1 millió

A Pécsi Szabadtéri Játékok költségvetése
Központi támogatás 9 millió
Önkormányzati támogatás 13+7 millió

(a 7  M még bizonytalan)
Szponzor 5 millió
Jegybevétel 4 -5  millió

A Pécsi Harmadik Színház költségvetése
Központi támogatás 24,4 millió
Önkormányzati támogatás 11,6 millió
Művészeti támogatás 8,647 millió
Áfa-kompenzáció 3 millió
Jegybevétel kb. 11 millió
Szponzor, pályázat 10,2 millió

Személyi kiadásokra (bér, járulékok stb.) 508 milliót, 
dologi kiadásokra 350 milliót fordít a színház.
Simon István szerint azonban nincs szó Kánaánról. 
Az idei 15 -2 0 % -o s  béremelésekre már évek óta 
szükség lett volna. A PNSZ-t érintő változás az is, 
hogy a Bóbita Bábszínház 2004. január í-től levált 
a Pécsi Nemzeti Színházról, s önálló intézménnyé 
alakult. Igaz, a Bóbita eddig is külön gazdálkodott 
a PNSZ-től, bár nem részesülhetett a minisztérium 
bábszínházaknak elkülönített keretéből, mivel jogi
lag csak tagozatként működött, s nem bábszín
házként. Az önállóságuknak ez az előnye.

A PNSZ-ben egy évadban a nagyszínházban 6, 
kamarában 3, a stúdióban és a szobaszínházban 
1-1 bemutatóra jut pénz.

2004-ben egy kezdő színésznek 100 ezer a bruttó 
fizetése, a legnagyobb keresetek 180-190 ezret is 
elérik, de az általános a bruttó 125-135  ezer Ft.

A jövőre 45 éves Pécsi Balett élére kiírt pályázatra 
hárman jelentkeztek, a három éve balettigazgató 
Keveházi Gábor további három évre nyerte el a 
vezetés jogát. Keveházi két éve beszél arról, hogy 
szükséges lenne az önálló Pécsi Balett létrehozása. 
Ma egy tagozat egyetlen tollvonással megszüntet
hető, az országban egyedül a Győri Balettnek tisztá
zott a jogi státusa, az összes többinek nem, így 
akár a pécsi, akár az Operaház balettegyüttese is 
megszüntethető egy tollvonással (hogy ez a veszély

A PNSZ költségvetése
központi támogatás 2003-ban a 293 millió 200 ezer
önkormányzati támogatás 2003-ban 185 millió 999 ezer
A művészeti támogatás tavaly 91 millió 284 ezer
Saját bevétel 2003-ban 167 millió forint
(tervezett összeg, melyben a jegy-, és bérletbevétel, a szponzori támogatás 
és a színház bérbeadásból származó bevétel is szerepel).

2004-ben 280 millió 200 ezer 
2004-ben 264 millió 72 ezer. 

2004-ben 116 millió 330 ezer. 
2004-ben 190 millió

, reklámok
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valóságos igazolja, Bozsik Yvett társulata nemrég 
így járt).

A PNSZ több tagozatú színház, a tagozatok 
taglétszámát tekintve az operai társulat a 
legkisebb, négy fővel. Ennek oka érthető, vendég- 
művészekkel anyagilag jobban jár a színház, sem
mint, hogy szerződtetett tagoknak külön juttatá
sokat kellene fizetnie. Évente egy nagy opera kerül 
színre. A magánénekesi kar létszámához tíz-tizenkét 
főt szerződtetnek szerepre operánként, ebben 
benne van a kettős szereposztás lehetősége is. A 
zeneigazgatói posztra 8-an jelentkeztek, talán azért 
is, mivel a pécsi operatagozatnak jó a híre szakmai 
körökben, a pécsi zenei élet vonzó a fiatalok 
számára, legalább is ezt mutatja a jelentkezők 
közötti fiatalok aránya.

A budapesti Operaház költségvetése cirka 
6,5 milliárd forint, tehát ennek kicsit több mint 
tizedével kénytelen dolgozni a PNSZ. Kis pénz, kis 
foci alapon ebből állagmegőrzésre, bérre, juttatá
sokra és az üzemszerű színházműködtetésre kell 
hogy jusson pénz. Az évi tizenegy-néhány produk
cióból három-négynek sikerül a népszínházi szín
vonalon túllépnie, a korábbi két-három helyett, s 
ha ehhez hozzáadjuk a POSZT és a Pécsi Harmadik 
Színház előadás-kínátatát, akkor kijelenthetjük, 
vidéken egyedülálló színvonalat élvezhet a pécsi 
közönség. ■

A balett-tagozatra a PNSZ költségvetéséből 
kb. 50 milliót fordít, az éves támogatásuk még 
20 millió Ft, plusz átlagban évi 6 milliót az NKA 
pályázataiból nyernek és pár százezret keres az 
együttes a turnékon.

Keveházi Gábor Pécsre érkezésekor, 3 éve 
45 ezer bruttó volt az alapbér a Pécsi Balettnál, 
a legmagasabb bruttó 70, ma bruttó 100 és 
170 ezer Ft között mozog, összehasonlításképp: 
Ausztriában 3-4000 euró között keresnek 
a táncosok.

A pécsi balett tavaly Mexikóban, Finnországban, 
idén Belgiumban és Finnországban járt, jövőre a 
tervek szerint Finnországban, Dél-Koreában és az 
Arab Emirátusokban lépnek fel.

CSERI LÁSZLÓ

Bóbita, Bóbita táncol
avagy miért nem tolonganak 

Pécsett az igazgatójelöltek

Azt gondolná az ember, hogy egy potenciális kultúrföváros erős vonzerőt gyakorol a kulturális élet külön
böző szereplőire. Ebből következően az ország minden pontjáról jönnek emberek, hogy részt vehessenek 
az építő, alkotómunkában. Ezzel szemben azt látjuk, hogy az önkormányzat kulturális intézményei élére kiírt 
pályázatokra alig van jelentkező, miközben másutt komoly csatákat vívnak a különböző posztokért.

Még jól emlékszünk arra, amikor néhány éve pályázatot írt ki a pécsi önkormányzat a Pécsi Nemzeti 
Színház (PNSZ) igazgatói posztjára. Az addigi igazgatón, Balikó Tamáson kívül csak Vincze János, a Pécsi 
Harmadik Színház vezetője pályázott. Már az alkalmazás feltételei is sejttették, hogy Bálikon kívül másnak 
esélye sincs, hiszen a „többtagozatos színházvezetésben szerzett jártassággal rendelkezők pályázatát előny
ben részesítjük” feltételnek akkor Bálikon kívül nem sokan feleltek meg a Kárpát-medencében, miután a 
többtagozatos színház olyan ritka, mint a fehér holló. A két induló annak fényében tűnt igazán kevésnek, 
hogy Veszprémben öten, a Budapesti Operettszínház élére heten, a Madách Színházra négyen, a Thália 
Színház igazgatói székéért heten pályáztak, s nyolcán Szegeden, ahol ugyancsak többtagozatú intézmény 
működött. Szegedet érdekes módon vonzónak találta Nikolényi István, Kormos Tibor, Szikora János, 
Tasnádi Márton, Korognai Károly, Keveházi Gábor, Bal József és Gregor József. Vincze János is úgy 
indult hogy tudta, semmi esélye sincs, de arra nem számított, hogy az országos tendenciával szemben itt, 
a hazai kultúra fellegvárának tartott városban még szakértői bizottságot sem hívnak össze, a pályázókat 
nem hallgatják meg, és hogy az újságból kell megtudnia Balikó győzelmét. Mert még arra sem méltatták, 
hogy értesítsék a végeredményről.

A Pécsi Galéria élére nemrégiben került újra a régi igazgató, Gamus Árpád. Rajta kívül egy pécsi 
pályázó akadt csupán, pedig első pillanatra nem tűnik megalázó szerepnek a galériaigazgatói állás. De 
korábban sem nyüzsögtek ezért a posztért, feltehetően azért, mondja Gamus, mert „kevés a pénz, sok a 
meló”. Röpködtek itt olyan nevek is, mint Beke Lászlóé vagy Hegyi Lórándé, de ez nyilvánvalóan komoly
talan felvetés egy olyan vezetői helyre, ahol a bért alapvetően a közalkalmazotti besorolás határozza meg.
A közgyűlésen nem kis derültséget váltott ki a 300 százalékos galériavezetői pótlék összegének felemlítése: 
bruttó 51 300 forint. Gamus mindennel együtt 120 ezret kap kézhez havonta, ez pedig egy potenciális 
pályázó fővárosi művészettörténész számára nem vonzó, ha figyelembe vesszük, hogy minimum 50 ezerért 
vállal egy kiállításmegnyitást vidéken, Budapesten pedig egy átlagos szakcikk megjelentetéséért 100-150 
ezret is megkap, tanulmányért pedig 300 ezret.

A tíz főt foglalkoztató galéria éves költségvetése igen alacsony, havonta 610 ezer jut dologi kiadásra, 
370 ezer pedig üzemelésre, pedig legalább egymillió kellene csak ahhoz, hogy a kiállításokról minimum 
leporellót adhassanak ki, néha pedig katalógust is. Ebből a kevéske költségvetésből kellett számítógépet 
venniük, miután kizárták őket az informatikai pályázatból, mert nem számítanak közművelődési 
intézménynek. Internetre persze már nem maradt pénzük, pedig az manapság egy galéria esetében nem 
számít abnormális igénynek. Uniós pályázatokon viszont azért nem vehetnek részt, mert önkormányzat által 
fenntartott intézményről van szó.

Néhány évvel ezelőtt még négy kiemelt kulturális intézménye volt a városnak (színház, zenekar, városi 
könyvtár, galéria), de mára felborult ez a rendszer. Hogy éppen melyik intézmény vagy rendezvény az, amit 
az önkormányzat kiemel az átlagból, az egyre inkább követhetetlen. Jellemző, hogy a közelmúltban lezajlott 
négynapos filmszemlére körülbelül annyit költöttek, mint amennyi a galéria teljes évi költségvetése, a 
hamarosan sorra kerülő Erős Emberek Kontinens Csapat-világbajnokságára pedig 15 milliót különítettek el. 
Nem pusztán a pénzhiány határozza meg a városi kulturális intézmények anyagi helyzetét, inkább az 
elosztás módja és koncepciótlansága.

A Bóbita Bábszínház sorsa, miután a PNSZ tagozataként működött évtizedekig, sohasem okozott a 
város számára különös fejtörést. Jelenleg folyamatban van igazgatói posztjára a pályáztatás. Végeredmény 
még nincs, csupán annyit tudni, hogy a jelenlegi igazgatón, Sramó Gáboron kívül egy szabadúszó báb
színész jelentkezett; neki azonban nincs esélye, mert hiányzik a felsőfokú végzettsége. Tavaly Egerben 
öt-hat pályázó is indult a bábszínházvezetői tisztségért, de Eger feltehetően vonzóbb város mint Pécs, talán 
a bikavér miatt.

A Bóbita Bábszínház 1981-ben vált hivatalos színházzá azáltal, hogy a PNSZ tagozataként bejegyezték. 
Azóta sok minden történt az életében, mígnem 2003-ra oda jutott, hogy a kilenc vidéki bábszínház közül az 
anyagi támogatás tekintetében az előkelő nyolcadik helyre került. Ugyanakkor a tavalyi évben a bábszín
házak központi költségvetési támogatása is megváltozott. Addig ugyanis az önkormányzati támogatás 
függvényében kaptak pénzt, míg 2003-tól színházanként 13 milliót állapítottak meg, amely kiegészül a 
művészeti tevékenységet ösztönző összeggel, ennek mértéke viszont már az önkormányzatok hozzájá
rulásának arányában biztosított. De a feltétel az, hogy a bábszínház önálló költségvetési szervként működ
jék, vagyis Pécs esetében el kell szakadnia a PNSZ-től. Ezért 2003 decemberében a közgyűlés úgy határo
zott, hogy 2004. január í-től a Bóbita Bábszínház szakmai szempontból önálló színházként működik,
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CSERI LÁSZLÓ

Egy kulturális

a gazdálkodás szervezése szempontjából pedig 
részben önállóként, egy ésszerű együttműködési 
megállapodás értelmében ugyanis a PNSZ-szel 
köldökzsinór köti össze. Az önállóság azonban 
szerencsétlen időpontban történt, ha figyelembe 
vesszük azt, hogy Zalaegerszegen is új bábszínház 
alakult. Ez az oka annak, hogy amíg tavaly egy 
forint önkormányzati támogatásra a minisztérium 
1,3 forintot adott, idén csupán 66 fillért, miután 
költségvetését immár két új színház terheli. Meg 
kell említeni azt is, hogy amíg a Bóbitának a köz
gyűlés erre az évre 19 milliót szavazott meg, a 
zalaegerszegiek ennek a kétszeresével gazdálkod
hatnak: 20 milliót kapnak a várostól és további 
20 milliót a megyétől.

A Bóbita kapcsán nem lehet szó nélkül elmenni 
épületének állaga mellett, amelytől az életveszély 
már az elmúlt évben sem állt távol. Ennek ellenére 
a városnak sem a tavalyi, sem az idei költség- 
vetésében nem szerepel felújítására egy fillér sem. 
Egy 2000-ben készült felmérés szerint 150 millió 
szükséges a rendbetételéhez, feltehető, hogy ez 
az összeg azóta nem sokat csökkenhetett. Szükség 
volna a technika megújítására is, de erre jelenleg 
a bábszínház tagjain kívül senki sem gondol 
komolyan. Voltaképpen az sem dőlt még el, hogy 
a színház hol is működik majd a jövőben. Az ön- 
kormányzat egyik korábbi elképzelése az volt, hogy 
a Szivárvány Gyermekházba telepíti át az 
intézményt, hogy ott „igazi gyerekközpont” 
jöhessen tétre, aztán kiderült, hogy ha oda 
beköltözik és elkezd üzemelni, akkor a gyerekház 
teljes egészében kiszorulna. A következő, a mai 
napig is élő ötlet szerint a Király utcai Helyőrségi 
Klub adhatna helyet a Bóbitának, ebben az eset
ben, állítják a politikusok, „igazi kultúrközpont” 
jöhetne létre a Színház téren. Az épület azonban 
a honvédelmi tárcáé, amely 250 millió ellentéte
lezésre tart igényt. Ehhez hozzáadódik még a báb
színházzá alakítás költsége, amely az önkormányzat 
szerint 30-40 millió, bár ez erősen alábecsült 
összegnek tűnik, valószínű, hogy a döntéshozók 
régen jártak már bábszínházban, és akkor sem 
néztek körül. Szóba került egy hármas ingatlancse
re is. A Pécsi Tudományegyetem ugyanis a várostól 
bérel ingatlanokat: az egészségügyi kar az egykori 
Pollack Szakközépiskolában, a gyógyszerész
képzés pedig a Rókus utcai volt Hevesi Szak- 
középiskola épületében kapott helyet. Ám ha az 
oktatási tárca éppen annyi pénzért vásárolná meg 
a várostól ezeket az épületeket, amennyit a 
Helyőrségi Klubért kér a honvédelmi tárca, akkor 
minden egy csapásra megoldódna, álmodoznak 
a város kulturális vezetői. Hogy mi lesz a Bóbita 
mostani épületével, ha mindez valóban bekövet
kezne, arról nem szólnak a hírek.

De a Nádor és a magasház mellett ennek az 
összeomlása már talán nem is hatna annyira 
sokkolóan. ■

Pécs város nemzetközi kapcsolatai szerteágazóak, 
különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy külön 
kapcsolatrendszerrel bír a települési és az itt székelő 
megyei önkormányzat, az egyetem és számos más 
intézmény. S  amíg a talán legmélyebb múlttal bíró 
testvérvárosi „mozgalom” valójában csekély eredmé
nyességgel működik, a kulturális fővárossá válás pe
dig a megélénkülő kitekintések ellenére is előrevetí
ti a kudarc lehetőségét, az Európai Kulturáüs Városok 
Hálózatában (AVEQ való részvétel igazi sikertörténet
nek látszik.

Az alpolgármesterek kirajzása

Nemrégiben városi küldöttség járt Liverpoolban. 
A látogatás célja a 2008-ra az Európa Kulturális 
Fővárosa címet elnyert angol kikötőváros tanulmá
nyozása, a tanulságok leszűrése, hiszen 2010-ben 
reményeik szerint Pécs kerül sorra. De nemcsak ez 
a cél vezérelte a Kunszt Márta alpolgármester által 
vezetett csapatot a csatornán túlra. Pécsnek ugyanis 
még nincs Nagy-Britanniában testvérvárosa, s ezt az 
égető hiátust gondolták minél előbb orvosolni. 
Testvérvárosból egyébként van elég bőven, a kap
csolatok pedig nagyrészt abból állnak, hogy az 
éppen hatalmon lévő politikusok közpénzen el-ellá- 
togatnak egyikbe-másikba, szépen fogyasztva a táj
egységre jellemző ételeket és italokat. Ennél jelen
tősebbnek mondható hozadéka az elmúlt néhány 
évtizedben nemigen volt a jövés-menésnek, ha vala
ki komolyan számba venné a konkrét eredménye
ket, közhelyeken kívül nem sok mindent tudna 
papírra vetni.

Ám ha beismerjük, hogy bizonyos mennyiségű 
és minőségű turné a politikusoknak is megjár, 
akkor megpróbálhatjuk optimista tekintetünket a 
múltba, jelenbe és jövőbe irányítani, bízva abban, 
hogy például az elmúlt esztendőben a Kunszt Márta 
utaztatására költött több mint egymillió forint 
hosszú távon megtérül. Feltételezhető tehát, hogy 
írországi, portugál vagy francia útjából nemcsak

önmaga, hanem a város is profitált, s az sem kizárt, 
hogy a Gonda Tibor alpolgármester és huszonöt 
fős csapatának németországi tanulmányútjára fordí
tott közel másfél millió sem az ablakon kidobott 
pénz. Reménykedjünk, hogy harmadik alpolgármes
terünk, Horváth Zoltán amerikai utaztatása, lyoni 
nyolcszázezer körüli és chesteri majd’ hatszázezres 
„társasutazása” ugyanolyan eredményes volt, mint 
mondjuk Meixner András kulturális bizottsági elnök 
kétszázhatvanezres belfasti kiruccanása.

A halódó testvérvárosi kapcsolatok és az 
Európa Kulturális Fővárosa címért való vergődésen 
túl van azért olyan terület is, amely eredményesnek 
mondható, ez az Európai Kulturális Városok 
Hálózatában való aktív részvétel a város által 
néhány éve alapított Pécs/Sopianae Örökség Kht. 
tevékenységének jóvoltából. Hogy pontosan mi is 
az az AVEC CAV.E.C.” -  Alliance de Villes 
Européennes de Culture, a rövidítés francia jelen
tése: -val, -vei, együtt valakivel vagy valamivel), 
milyen céljai vannak, miképpen működik, azt 
Pécsett a legmélyebben Sarkadi Eszter, a kht. 
örökségmenedzsere, az AVEC nemzetközi koordiná
tora ismeri.

Mik tehát a szervezet céljai? Az örökségi 
városok európai és nemzeti hálózatainak 
kialakítása; szakmai tapasztalatcsere az európai 
örökségvédelem és az örökségi értékek 
hasznosítása, valamint menedzsmentje területén; 
felkészülés az UNESCO világörökségi listára 
kerülésre, új szakmák -  örökségmenedzser, öröksé
gi projekt menedzser, turista-pedagógus, idegen
vezető-pedagógus -  megismertetése és bevezetése; 
új örökségi munkahelyek teremtése; az örökségmar
keting és menedzsmenttevékenység pécsi elindítása 
szervezett és intézményes keretek között; örök
ségkommunikációs és promóciós eszközök meg
valósítása -  kiadványok, CD, információs táblarend-

Megszületik az AVEC
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Októberben Pécsett lesz 
az AVEC következő közgyűlése

hálózat sikertörténete
szer, vásári prezentációk, honlap stb.; örökségani
máció és népszerűsítés -  pedagógiai program, 
lakossági program, turisták fogadási feltételeinek 
javítása.

A „mozgalom” egyébként hét éve indult. 1997- 
ben Pécs, Tours (Franciaország), Olomouc (Cseh 
Köztársaság), Cosenza (Olaszország) és Toledo 
(Spanyolország) városai elhatározták, hogy közös 
programmal olyan együttműködési hálózatot hoznak 
létre, melynek középpontjában a városok kulturális 
és történelmi örökségének hasznosítása áll, magya
rázza Eszter. Az Európai Kulturális Városok Hálózata 
(francia nevének rövidítése után A.V.E.C.) projekt 
1998-2000 között zajlott le az uniós és a közép- 
kelet-európai helyi önkormányzatok közötti kapcso
latok ápolását segítő PHARE-ECOS/OUVERTURE, 
valamint a közösségi FEDER programok támogatásá
val, mondja Sarkadi Eszter. A hálózatot életre keltő 
városok felismerve azt, hogy örökségi értékeik 
hasznosítása a gazdasági, kulturális és szociális 
fejlődésük ütőkártyája lehet, a projekt során kidol
gozták örökségi programjukat, és elindították annak 
megvalósítását. Valamennyi helyi stratégia a közös 
európai programból, az „AVEC Chartából” táplálko
zott. E chartában fogalmazta meg a hálózat a fő 
tennivalókat (örökségvédelem és fenntartható 
fejlődés biztosítása, örökségmenedzsment stratégia 
megalkotása, történelmi belvárosok folyamatos 
örökségi animációjának megszervezése, örökség
menedzserek foglalkoztatása, a lakosság 
bevonására rendszeres lakossági örökségi fórumok 
szervezése, a lakosság, ifjúság és a turisták tájékoz
tatására örökségi interpretációs központ létre
hozása). A projekt során az egyes partnerek e fő 
célkitűzések egyéni és közös megvalósításán 
fáradoztak. Az ECOS/OUVERTURE támogatás felelős 
projektmenedzsere Pécs Megyei jogú Város önkor
mányzata, a FEDER támogatás projektmenedzsere 
Tours Város Önkormányzata volt.

A projekt sikertörténete

A projektbe több partnert is bevontak, 
olyanokat, amelyek a pécsi örökségi értékek 
védelmében és hasznosításában érintettek, hangsú
lyozza Sarkadi Eszter. így került be szándéknyilat
kozattal a Pécsi Tudományegyetem, a Pécsi 
Kulturális Központ, a S.É.M.A. Bt., a Baranya Megyei 
Önkormányzat, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és 
Iparkamara, Baranya Megyei Múzeumok 
Igazgatósága FVM Területi Építész Irodája, Magyar 
Turizmus Rt. Regionális Marketing Igazgatósága és 
az Országos Műemlékvédelmi Hivatal. De civil 
szervezetek is csatlakoztak a helyi pedagógiai és 
promóciós program megvalósításához: az 
Ókeresztény Sírkamrák Megmentéséért Alapítvány, 
a Dóm Kőtár Alapítvány, a Középkori Egyetem 
Alapítvány és a Dél-dunántúli Regionális 
Forrásközpont. A nemzetközi, a FEDER támogatású 
partnerekkel is létrejöttek kapcsolatok, az UNESCO 
Párizsi Örökségi Igazgatósága, az ICOMOS 
Nemzetközi Főtitkársága, a Francia Kulturális és 
Kommunikációs Minisztérium Művészeti és Örökségi 
Igazgatósága, valamint a Francia Művészeti és 
Történelmi Városok és Térségek Hálózata vesz részt 
a közös munkában.

„A pályázat témája, egy európai városhálózat 
kialakításának terve már jóval a pályázati felhívás 
megjelenése előtt megszületett, egy korábbi európai 
uniós projekt lezárultakor -  mondja Sarkadi Eszter. 
-  Tekintettel a sikerekre és a projekt során kialakult 
jó együttműködési kapcsolatokra, a korábbi part
nerek úgy tervezték, hogy a vidéki kultúrára, agrár
örökségre oly jellemző téma (borturizmus menedzs
ment, borutak kialakítása) után ezúttal a városok 
kultúrájával, történelmi örökségével foglalkozó

Cosenza, bár a kulturális emlékekben rendkívül gazdag olasz 
városok sorában nem valószínű hogy bekerülne az első 
kétszázba, de értékes és mindenképpen megőrizendő 
épületeinek halmaza így is messze felülmúlja a pécsiek 
számát és minőségét.

témával pályáznak újabb európai együttműködési 
támogatásra. A pályázati kiírás megjelenésekor a 
projekt témája már fő vonalakban kidolgozott volt, 
a résztvevők azonban változtak. Az eredeti part
nerek közül végül kettő, Pécs városa és egy francia 
partner tartották magukat a közös tervhez és hozták 
magukkal új partnereiket.”

A pályázat kidolgozását is Pécs város EU projekt
menedzsmentben már jártas szakembere, Sarkadi 
Eszter és időközben vállalkozó szakértővé lett fran
cia kollégája, Raphael Souchier vállalták magukra, 
külső szakértő segítségét nem vették igénybe. A 
pályázatírás egy első személyes megbeszélés kétna
pos munkaülése után e-mail kapcsolatban zajlott, 
a leendő partnerek bevonásával, francia nyelven.
A pályázat gerincét a két korábban együtt dolgozó 
magyar és francia projektmenedzser állította össze, 
melyhez a helyi vonatkozású alprogramok adatait 
a partnerek szolgáltatták. Egyszerre két pályázati 
dosszié készült két európai programra (FEDER és 
ECOS/OUVERTURE), két eltérő költségvetéssel és 
részprogramozással, azonban ügyelni kellett arra, 
magyarázza Sarkadi Eszter, hogy a fő feladatok és 
az időprogramozás mindkét pályázatban egybe
essenek. A pályázatírást megelőzően a pécsi önkor
mányzatnak nem voltak gyakorlati tapasztalatai az 
örökségmenedzsment témát illetően, mivel ennek 
magyarországi előzményei sem voltak. Rendelkezett 
azonban a város egy korábban kidolgozott UNESCO 
világörökségi pályázattal és az EU pályázatírással 
párhuzamosan zajlott a város turisztikai marketing- 
koncepciójának kialakítása és egy vendégkörfel
mérés is. Ezek a dokumentumok segítették a 
pályázatírást és biztató alapjai voltak a pályázatban 
kifejtett programnak, építeni lehetett rájuk.

A projekt, amelynek a politikusok, a képviselők, 
a lakosság, a helyi vállalkozók, az ifjúság, a pedagó
gusok, a szakmai szervezetek és intézmények, a tu
risták voltak a célcsoportjai, több tekintetben is 
újításokat eredményezett, érvel Eszter, hiszen az 
országban először Pécsett került beállításra ennek 
eredményeként főállású önkormányzati örökség
menedzser.

„A projekt arra is jó példával szolgált -  így 
Sarkadi Eszter - ,  hogy miként lehet az örökség 
védelme és hasznosítása témában csapatmunkát 
végezni. Az örökségmenedzser beállítása mellett az 
önkormányzati tisztségviselői, vezetői kabineten 
belül egy örökségi munkacsoport alakult kísérleti 
jelleggel. E munkacsoportban önálló munkakörrel, 
de egyúttal egymás munkáját kiegészítve dolgozott 
az iskolai és ifjúsági kapcsolatokat szervező örök
ségmenedzser, a turisztikai fejlesztéssel foglalkozó 
idegenforgalmi menedzser, aki egyben az AVEC
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projekt és Egyesület koordinációs munkáját is ellát
ta, valamint a lakossági és civil kapcsolatokat 
irányító városmarketing-szakember. A projekt 
születésekor az önkormányzat még egyáltalán nem 
volt felkészülve sem EU-projektek írására, sem 
menedzselésére. Az AVEC projektmenet, majd tanul
ságai, valamint az időközben sokasodó egyéb ön- 
kormányzati európai projektek arra késztették az 
önkormányzatot, hogy egy önálló szervezeti 
egységet és szabályozást hozzon létre e témában, 
és nyelveket tudó, projektmenedzsmenthez értő,
EU finanszírozási rendszert ismerő szakembereket 
alkalmazzon. Az önkormányzat-alkalmazottai a pro
jekt során kitanulták a nemzetközi kooperáció, a 
hálózati szervezés és munka mesterségét. A közel 
háromesztendős együttműködés ehhez mint egy 
EU finanszírozású posztgraduális képzés járult 
hozzá. A projektmonitoring feladatokat a Pécsi 
Tudományegyetem adjunktusa, dr. Szabó Géza 
látta el, a helyi program végrehajtását dr. Aubert 
Antal tanszékvezető egyetemi docens kísérte 
figyelemmel. A kapcsolat a partnerek és a moni- 
toringot végző szakemberek között folyamatos volt. 
Rendszeres konzultációk és írásos vélemények, 
visszacsatolások révén a projekmenedzserek szük
ség esetén korrigálhatták programjukat, alkalmaz
kodhattak a vezető koordinátor iránymutató 
javaslataihoz. Az egyetem szakemberei és az AVEC 
hálózat közötti gyümölcsöző együttműködésből 
több újabb projekt (pl. Leonardo - örökségmene- 
dzser-képzés) is született. A projekt első félidejében, 
a 2000 októberében Pécsett megalakított AVEC- 
hálózat a projekt végére az alapító öt városból 14 
tagú szervezetté vált. A projektlezárást követően, 
két esztendő elmúltával a hálózatnak 2003-ban 31 
tagvárosa és tagtérsége volt. A legutóbbi választá
son Pécs városát ismételten megerősítették az elnö
ki pozícióban, és felkérték a vezető koordinációs 
szerep további ellátására. E feladatot megalakulása 
óta a Pécs/Sopianae Örökség Kht. látja el a pécsi 
önkormányzat közgyűlése megbízásából. Az elnöki 
képviselő dr. Újvári Jenő ügyvezető igazgató.”

A projekt egyik legjelentősebb eredménye az, 
hogy az öt partnerváros közül három emlékeit 
(Pécs, Olomouc és Tours) az UNESCO 2000 novem
berében felvette a világörökségi listára.

Járható üvegtető az óvárosi romfalak felett

A közgyűlést az alelnök, Tasnádi Péter Oobbról) és 
az idegenforgalmi referens, Póla Gábor (balról) képviselte.

Megy a megye Cosenzába

Az AVEC taglétszáma a tervek szerint 2005-re eléri 
az ötvenet. Új tagok felvételére legutóbb februárban 
került sor a dél-olaszországi Cosenzában, ahol az 
AVEC közgyűlése zajlott. Most történt meg Baranya 
megye felvétele is. A közgyűlést az alelnök, Tasnádi 
Péter és az idegenforgalmi referens, Póla Gábor 
képviselte.

Cosenza nálunk nem feltétlenül ismert. A 
Busento és a Crati összefolyásánál, a két folyó 
mindkét partján elterülő tartományi székhely, 
egyetemi város, lakosainak száma alig több mint 
a fele a pécsinek. Több dombon épült, az óváros 
szűk, meredek, kanyargós utcákból áll, az épületek 
egy része nagyon elhanyagolt, de a helyreállításnak 
akadnak rendkívül szép példái. A városnak van 
gyönyörű székesegyháza, régi lelencháza, igazság
ügyi palotája, színháza. A dómban található aragó- 
niai Izabella síremléke. Cosenza Benardino Telesio 
szülővárosa, aki a XVI. században Ciosentina néven 
alapított itt akadémiát, ami akkoriban Európa 
egyik leghíresebb akadémiája volt. A települést 
a rómaiaktól Hannibál foglalta el, amiért a rómaiak 
kemény bosszút álltak a városon. Itt uralkodott 
a 410-ben elhunyt Alarich, a nyugati gótok királya. 
Később a szaracénok hatalmába került, akiktől a 
normannok foglalták el. A város külső részén, egy 
kiemelkedő domb tetején áll II. Frigyes vára, 
legalábbis ami belőle megmaradt. Cosenza, bár

a kulturális emlékekben rendkívül gazdag olasz 
városok sorában nem valószínű hogy bekerülne az 
első kétszázba, de értékes és mindenképpen 
megőrizendő épületeinek halmaza így is messze 
felülmúlja a pécsiek számát és minőségét.

Baranya többek között új európai kötődések 
építését, fejlesztését, az EU-s projektek ösztönzését, 
számos eszköz, módszer átvételét, szakmai tapasz
talatcseréket, a régiók közötti partnerség építését, 
elmélyítését várja az AVEC-tagságtól. A 2004-2005- 
ös évben tervezik, hogy az AVEC Charta helyi alkal
mazása érdekében az örökség sokszínű elemeinek 
bemutatását, népszerűsítését szolgáló interpretációs 
központot hoznak létre, helyi munkacsoportokat, 
fórumokat alakítanak ki. Felmérik a várak, erődít
mények turisztikai-kulturális hasznosításának 
lehetőségeit, kiemelt hangsúlyt fektetnek a népi 
építészeti értékek megőrzésére, felújítására, figyel
met fordítanak a bányászati, ipari örökség turisztikai 
hasznosítására. Felkarolják a kézműves mester
ségeket, felelevenítik a népszokásokat, támogatni 
szeretnék a tájházprogramot, továbbá a szőlő- és 
borkultúrát, a gasztronómiai örökséget.

A közgyűlést kétnapos munkaülés előzte meg, 
amelynek témája a Magisthere Projekt kidolgozása 
volt. Ezen részt vett a Pécsi Tudományegyetem 
Földrajzi Intézetének két oktatója, dr. Aubert Antal 
és dr. Szabó Géza. A projekt célja voltaképpen az, 
mondja Aubert Antal, hogy elősegítse az örökséghe
lyekre a szakemberek képzését, méghozzá nem 
csupán régészeti vagy muzeológiai aspektusból. 
Animátori képzést nyújtva az örökségi terület 
szervezésére, bemutatására összpontosítva, ezen túl 
pedig projektmenedzseri képesítés biztosításával 
a teljes szakmai terület átfogását segítenék elő.
A Magisthere rendszergazdája a Tours-i Egyetem, 
s rajta kívül még további egyetemi városok csatla
koznak a képzéshez: Rennes, Ubeda, Olomouc, 
Cosenza és Pécs. A feladat egyelőre az európai 
képzés moduljainak kidolgozása, amely 75 százalék
ban európai, 25 százalékban pedig nemzeti sajátos
ságokat tartalmaz. A képzés kétéves, posztgraduális, 
és úgynevezett Co-diplomát ad majd. Az egyetemek 
rektorai a tervek szerint júliusban írják alá az ezzel 
kapcsolatos keretszerződést. Pécsett, tekintettel az 
akkreditációhoz szükséges időtartamra, 2005 őszén 
indulhat be az oktatás, 30-50 hallgatóval. A 
Földrajzi Intézet erre már felkészült, az 1992 óta 
folyó turizmus szakirányú továbbképzés keretébe 
illesztve idén februártól féléves örökségmenedzser 
specializációképzés indult, amelybe a szakma 
legfontosabb tárgyait sűrítették bele.

A következő AVEC-közgyűlésre októberben kerül 
sor. A helyszín Pécs városa lesz. ■

i S S l t i

10 echo 2004/2



E L I S M E R É S
*• *

BALOGH RÓBERT

László -  Kossuth-díjas
„Hogy cölöppé kell merevedni...”

Bertók

A Kossuth-dij a legrangosabb hagyományos állami 
kitüntetés Magyarországon, amelyet művész kaphat 
A díj odaítélése pár évvel ezelőtt többször is politikai 
felhangokkal bírt, idén a művészed grémium javasla
tait a politika nem módosította, így a már többször je
lölt Bertók László is megkapta -  Krasznahorkai Lász
ló és Tözsér Árpád mellett -  a kitüntetést

Vannak költők, akik élete kész regény. Bertók 
László életrajza tartalmaz regényes elemeket is. Egy 
irodalomkönyvben úgy indulna az életrajz, hogy 
született 1935. december 6-án, Somogy megyében, 
Vésén, paraszti családban. Megemlítenék, hogy 
1955-ben verseiért az államrend alapintézménye 
ellen folytatólagosan elkövetett izgatás vádjával 
börtönbe került. A magyar állam egy 17-18 éves 
kamaszköltő lázadó verseit jutalmazta börtönnel.
„Én azt hittem, ugyanúgy lehet verset írni, ahogy 
Petőfi írta, hogy: „Akasszátok fel a királyokat".
Én megírtam, ami engem akkor izgatott, bántott, 
hogy nem vettek fel az egyetemre érettségi után, 
ezért írtam az Átok című versem, de ugyanúgy 
bántott, hogy elvitték a padlásról azt a gabonát, 
amit az öcsémmel mi kerestünk a nyáron a csép
lőgépnél. A padlássöprések időszaka volt. Anyám 
később azt mondta, hogy miért írsz verset, ha 
egyszer becsuktak érte?” *

Bertók 1990-ben írta a Priusz című önéletrajzi 
műve első változatát, azonos című könyvét, amely 
a peréről, az ÁVO pincéjében és a kaposvári börtön
ben eltöltött és az azt követő időről szól, dokumen
tumokkal kiegészítve 1994-ben adta ki a Századvég 
Kiadó. A Magyar Rádióban hangjáték is készült 
belőle.

A szocializmusban szerzett rovott múltat a rend
szerváltás után több író a politikai térfélen kamatoz
tatta (Csoóri Sándor, Csurka István, Göncz Árpád...), 
Bertók megmaradt annak, ami. Költőnek.

Pécsett, ha megkérdeznek valakit, hogy kik 
azok a költők, akik a városban élnek, szinte biztos, 
hogy Bertók Lászlót említenék először (a sor foly
tatható Csordás Gábor, Meliorisz Béla, Szakács

Eszter, Méhes Károly, Deák Botond...), mert ebben 
a városban ő a Költő. Valahogy olyan természetes, 
hogy ma egy fiatal költő elmegy Bertókhoz, vagy 
elküldi a verseit, becsönget, zavartan megszólítja 
az utcán, mert tiszteli, tanácsot szeretne kérni, vagy 
csak úgy, maga sem tudja miért. Bertók azt szokta 
mondani, hogy kamaszkorában szinte mindenki ír 
verset, aztán, akinek megjön az esze, abbahagyja.

A mester-tanítvány viszony a művészetben hol 
idejétmúltnak tűnik, hol újra felbukkan, de költők 
között állandónak tűnik az, hogy az idősebb szóba 
áll a fiatalabbal. Azt, hogy miképpen kell bánni 
a pályakezdőkkel, volt alkalma megtanulni 
Bertóknak. 1955-ben „havibéres tiszti munkaerő”
(a munkakönyvben HBTM) volt a marcali postán, 
amikor első irodalmi „patrónusával” Fodor

Csendélet Nagyanyám
(részlet)

Elvitték minden gabonánkat. Aszaltszilva arcú,
Anyám sírt, apám hallgatott. görbült nagyanyám,
öcsém lopott a sajátunkból decemberi varjú
a lónak egy marék zabot. vén gesztenyefan,

Ülünk az esti lámpafényben, hócsillagos télben
latolgatjuk, hogy mi maradt: lelsz-e még magot?
Üres padlás, s apám szemében Látsz-e hulló égen
egy ki nem mondott gondolat. néha szép napot?

ő  senkiben sem bízik most már, Lelkedet a vállad
a munkabére lett oda. azért tartja csak,
Felelj te Buzgó, ki elvitted, hogy a vesző vágyak
neki ahhoz mért nincs joga. arra hulljanak...
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Andrással találkozott. A levelekben Fodor András részletesen elemezte a verseket, majd, mikor Bertók 
Pécsre került, Csorba Győző lett a mestere.

A költő elődök közül hatással volt rá Csokonai Vitéz Mihály, Vörösmarty Mihály, Berzsenyi Dániel, József 
Attila, Nemes Nagy Ágnes. Csűrös Miklóst idézve „...az érintkezések sokféleségéből is kitetszik, hogy amit 
tanult, azt Bertók kezdettől fogva a magáévá hasonlította, saját szemléletébe és nyelvébe olvasztotta át.”

Bertók László polgári foglalkozást vállalt, 1959-től 1996-ig könyvtárban dolgozott. Volt közönséges könyv
táros évekig, de öt évig a Pécsi Városi Könyvtár igazgatója is. Önálló kötete 1972-ben jelent meg először 
(Fák felvonulása), elismert költőnek ügy ötvenéves kora óta számít, mióta sajátos szonettjeit megírta.

1975 novemberében került a Szederkényi Ervin vezette Jelenkor folyóirat szerkesztőségébe, a még pub
likációhoz nem jutott fiatalok szövegeivel foglalkozott, aztán ezt a munkakört Parti Nagy Lajos vette át.
A városban jelentkező pályakezdőkkel is Bertók tartotta a kapcsolatot, a pécsi Ifjúsági Házban működött 
a Fiatalok Alkotó Köre (Csordás Gábor, Meliorisz Béla, Pálinkás György, Jádi Ferenc, Szántó Péter...). Az ő 
munkáikból válogatta, szerkesztette az 1980-ban megjelent (Csordás Gábor, Parti Nagy Lajos, Meliorisz Béla, 
Pálinkás György verseit tartalmazó) Fél korsó hiány című antológiát.

Bertók László költészetében legkönnyebb megfogni a formát, az ütemet, a ritmust, a hármas számot, 
a szonettet és még a sajátos, csak rá jellemző nyelvhasználatot. „Eleinte fejben írtam a verseimet, amikor 
leültem az asztalhoz, már készen volt a vers, akár hét versszakos is. A Nagyanyám címűt is így írtam, 
máig is emlékszem, hogyan fogant. Sokáig írtam így, de aztán rájöttem, hogy veszélyes, mert az utcán 
elcsaphat egy autó. ”

Bertók László sokszor emlegeti a Villanyvilágított fák Jajcéban című versét. Abban élte meg először, amit 
úgy lehet címkézni, hogy a határon-lét élménye, a tusakodó bölcseleti költészet szemlélete.

-  mikor minden valószínűtlen 
még innen de már odaát 
és semmi sincs az útikönyvben 
arról hogy Jajcéban a fák 
hogy fák mögött a Nagy Kutyát 
hogy cölöppé kell merevedni 
ha elért elért Boszniába...

Törzsasztal

Vendég:
Parti Nagy Lajos költő
Pécs, Művészetek Háza 
2004. március 1.

Rímtelen és ritmusos verseket is írt a ’6o-as évek óta mindig, de nem szabadult meg soha a ritmustól, 
sőt, szonettjeiben a nyolc szótagos sorok gyakran kétféleképpen, jambikusan és ütemek szerint is ritmizál- 
hatók. Költészettörténeti újításnak számít a bertóki szonett. Ráadásul egy-egy rímpárt visz végig a 14 soron. 
A három az ötödiken című kötete, 243 szonettje 1996-ban jelent meg, cirka tíz év verstermése. Értelmezhető 
önálló ciklusonként is, de egységben tekintve a rendszerváltozás-kori szorongó-felszabaduló közérzet lírai 
leképződésének is tekinthető. A szonettkötet után írt esszé jellegű szövegeket (Dongó a szobában, 1998), 
s főként szabadverseket, de például limeriket is.

2004 áprilisában, a Költészet Napjára jelent meg Háromkák című kötete. A háromka tulajdonképpen egy 
bertóki haiku (a haiku szabott szótagszámú japán versforma, 5, 7, 5 szótagú sorokból áll és mindig rímte
len, de Bertók az első sort a harmadik sorral nmelteti, s a japán szimbolika alkalmazása helyett inkább az 
európai és a magyar epigramma felé módosítja a verset. Egy ars poetica-ként is értelmezhető példa:

Kifúrt dióhéj
lyukán visszagyömöszölt 
darált dióbél.

Bertók László mostanában szabad verseket ír, ironikus öregség
verseket. „A szavak elvesztették a jelentésüket, annyi min
dent beszélnek össze-vissza, én megpróbálom a szinoni
máikkal, a zárójelekkel, a kérdőjelekkel körülírni a szavakat, 
a szavak eredeti jelentését. A valahol valami című kötetem 
utolsó ciklusa is ilyen, s  azóta újabbakat írtam már. Valamitől 
egyszercsak verssé lesznek a szövegek is. Talán a bizonyta
lanságuktól. Kidadogok valamit abból, ami a láthatón túl, 
a felszín alatt van. ”

* A dőlt betűs szöveget Bertók Lászlótól idéztem (B. R.).

Bertók László könyvtermését összeszámolva 15 verseskönyvet, gyerekverskötetet, 4 prózai művet, váloga
tott köteteket, bibliográfiákat találunk. Verseit lefordították angolra, németre, bolgárra, eszperantóra, 
finnre, horvátra, franciára, lengyelre, oroszra, svédre.

A www.dokk.hu egy több, mint ötszáz fős versadatbázis. A honlap népszerűségi listáján az első hatban 
szerepel Bertók László Platón benéz az ablakon című verse. Bertók László versei elérhetők még az inter
neten: www.irodalmiakademia.hu vagy www.bertok.hu

Bertók verseiből több est készült. Sípos László: ím, itt, leghátul, legelöl címmel a Hóból a lábnyom és a 
Kettészakadt villamos című kötetetekből válogatott 1986-ban. Lázár Balázs 1999-ben a Pécsi Nemzeti 
Színházban adta elő a szonettekre és a Deszkatavasz című kötet verseire épülő estjét (Lázár estjéről 
bővebben az Echo 1999. 3. számában olvasható). A pécsi Szélkiáltó Együttes és Papp Zoltán is több 
Bertók-verset zenésített meg sikerrel.

Parti Nagy Lajossal a Magyar Irodalmi Díj átvétele 
(a Grafitnesz című kötetéért kapta) után alig egy 
hónappal a Művészetek Házában Ágoston Zoltán, 
a Jelenkor főszerkesztője beszélgetett. A sorra 
kerülő témák (a boldogság mibenléte, kilépés az 
írószövetségből, az írószerep ma, pályatársak- 
elődök, az irodalom kilátásai az ezredelőn) közül 
alighanem az íróság/írószerep mibenlétéről, ill. az 
irodalom helyzetéről, kilátásairól elhangzottak 
voltak a legérdekfeszítőbbek.
A magam részéről ösztönös rokonszenwel hallot
tam, hogy a mindig valahol a depresszió 
határvidékein tartózkodó írónak -  akinek az 
érzeimesség ugyanúgy a sajátja, mint a transzfor- 
máló/távotító irónia -  ezen a világon nem biztos, 
hogy a különben jóleső érzést keltő és kitüntető 
kitüntetés a legfontosabb. Az elismertség elé/fölé, 
de legalábbis mellé helyezhető, hogy legyenek 
olyanok, pl. olyan gimnazisták, akik ismerik, értik 
(vagy legalábbis törekednek a megértésre), és igen: 
szeretik a műveit (jelen esetben a Parti-műveket). 
Igaz, némileg ellentmondani látszik mindennek az, 
amit Parti Nagy Lajos volt pályatársairól, a 
mestereiről mondott. A kitűnő miniportrékban 
Szederkényi Ervinről, Mészöly Miklósról, Csorba 
Győzőről szólva arra az egyébként sajnálatosan 
köztudott tényre hívta föl a figyelmet -  hogy ma 
egyikük sincs (kellőképpen) a köztudatban. A 
beszélgetés során kiderült, hogy az ellentmondás 
ott a szerkesztői munka során, itt meg a művekben 
megnyilvánuló, a valódi szellemi értékek 
működésének természetére figyelve oldható fel: ez, 
tehát a valódi szellemi érték az anyag természetétől 
eltérően nemhogy lebomlana, hanem az idők során 
egyre erősödő sugárzással képes hatni, s ott van 
„egy csomó dolog mögött”, bár láthatatlanul, de 
szüntelenül működtetve az ösztönző, alakító, létre
hozó erőket. S miben lehet inkább bízni, mint 
ebben?
Mint ahogy következésképp abban is, hogy a jel
legében ilyen „lassan kioldódó anyagnak” a hatása 
határozza meg a mégiscsak pár exellence szellemi 
természetű irodalom helyzetét, s azok a csetepaték, 
az a meghökkentő hercehurca, ami az írószövetség 
körül mostanság zajlik, nem is a messzi időtávlat-
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ból nézve mégiscsak múló betegségnek bizonyut, 
tekintettel vagy tekintet nélkül az abban résztvevők 
álláspontjára...
Nem először volt érezhető, hogy mint jó beszél
getőtárs, Parti Nagy Lajos sok irányban indítja el, 
ilt. termékenyíti meg a hallgató gondolatait. 
Megállapításait, meglátásait kiérleltnek, olykor akár 
véglegesnek érezzük. Aztán előbb-utóbb kiderül, 
hogy nem is ez a (leg)fontos(abb), a véglegességnél 
ti. egy sokkal fontosabbnak, az állandóan formá
lódó, alakuló gondolat folyamatának vagyunk tanúi, 
az úton levés, a „között” alakulásának, „történé
seinek”. Lehet, hogy éppen az a jó beszélgetés 
(egyik) alapvető feltétele: a belülről való alakulás 
adja meg a hitelét, másfelől azt sugallva, hogy min
den egyneműnek látszó helyzet a maga ter
mészetének megfelelően önmaga ellentétét is 
magában hordhatja.
A beszélgetés során a továbbiakban volt még szó 
arról a paradigmaváltásról, ami átalakította az iro
dalom létmódját, s jelesen a maga beszédmódjában 
„kirobbanó tehetségű” Nagy László költészetét hát
térbe szorítani látszik, ill. arról az örvendetes jelen
ségről, hogy egy nem nagy számú, de lassan és biz
tosan felnövekvő olvasóréteg alakul, létezik, s ez az 
olvasóréteg képes időt és energiát fordítani a mai, 
komoly erőfeszítést igénylő beszédmódok 
megértésére. S a kilátások szempontjából ennek 
a jelentőségét nehéz túlbecsülni, mert a kilátások 
szerint a jövőben még a mainál is jóval bonyo
lultabb világban fogunk élni. Viszont hogy 50-60 év 
múlva milyen lesz az érvényes kifejezésmód, esetleg 
ismét a „direktbe” váltunk-e a mostani „így-úgy” 
beszédmódból, azt ki tudná megmondani?

Vendég:
Krasznahorkai László író
Pécs, Művészetek Háza 
2004. március 18.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy telefon- 
hívás. Ennek a telefonhívásnak a következmé
nyeképpen a hívott fél megismerhette az egész 
Távol-Keletet, aminek végeredménye egy regény 
lett, mely az Északról hegy, Délről tó, Nyugatról 
utak, Keletről folyó címet viseli.
Mindez mint a mesékben, de hogy mindez nem 
mese, arról meggyőződhettek mindazok, akik részt 
vettek a Krasznahorkai Lászlóval folytatott érdek
feszítő beszélgetésen a Művészetek Házában. Ennek 
során Sipos Nóra kérdéseit követően részleteket 
iltetően is tájékozódhattak arról, hogy az író által

elmondottak szerint a fentiekben jelzett események
-  noha, s néha valóban a csodával határosak - ,  
a régész megírásának nélkülözhetetlen 
előzményeiként megtörténtek, az élet és irodalom 
összefüggésének ékes bizonyságaképp is egyszer
smind...
Minden úgy kezdődött, hogy egy, az ősi kultúrákkal 
foglalkozó régi barát valamikor 1990-ben felhívta az 
írót, hogy mivel útitársa megbetegedett, nem utaz
na-e el vele Ulán-Batorba, ahol egy Dzsingisz kán 
konferencián vennének részt. Az ajánlat elfogadta
tott, s a továbbiak mintha forgatókönyv szerint 
történtek volna. Mongólia után Kína következett, a 
Góbi sivatagon át, vonattal, magukba víve Pekingbe 
pl. a mongol éhséglázadás, a szörnyű nyomor, a 
szovjet évtizedek pusztításának, egy súlyos sebeket 
kapott országnak és kultúrának megannyi emlékét... 
Aztán nem sokkal később, Mongólia és Kína után 
következett japán, ahova egy másik, a televíziónál 
dolgozó barát hívására-ajánlatára sikerült eljutni (a 
telefonhívás ezúttal Japánból érkezett). S ezek után
-  az eseménytörténetet is magában foglaló 
előkészítést követően -  jöhetett létre a mű: a fenti 
című regény, amely végül egy svájci kolostorban 
született meg, talán nem is annyira az írás, mint a 
megíródás által, mintegy sugallatra. Az események 
itt vázolt, lebilincselően érdekes előadásán túl ter
mészetesen roppant tanulságos gondolatokat hall
hattunk a megismerés (a kelet megismerésének!) 
„mámora és lehetetlenségére”, az élmények 
érlelődésére, a felismerések elmélyülésére, a belső 
átalakulásokra, a belsővé válások során 
bekövetkező többszörös transzformálódásokra 
vonatkozóan. A legmélyebb benyomások Japánban, 
a japán kultúrával kapcsolatban, s ott is talán 
leginkább Kiotóban, „a világ legkülönösebb 
városában” születtek. „Minden más, ég, föld, ter
mészet. Nyomor”; alapélményként ez mondható el 
Japánról, de az egész Távol-Keletről is.
Ugyanakkor a regény, Az Északról hegy, Délről tó, 
Nyugatról utak, Keletről folyó a tradíció, a deszakra- 
lizáció és az immár a harmadik évezredbe lépett 
modern kor közti viszony vizsgálatában a Nyugat és 
a Kelet számára is egyetemes érvényű kérdést vizs
gál. A regény meséje szerint az i.u. 1000 körül élt 
(vö. akár magyar történelem!) Genji herceg unokája 
most, az ezredforduló körül, szellemi és szerelmi 
kalandok során 100 évek óta egy kolostort keres, és 
benne egy kertet, a világ biztosan legszebb kertjét. 
Körülötte a megfosztottság, a bukás élménye: a civi
lizáció biztonságában vergődve talán nem is emlék
szünk arra a hiányérzetként rettenetesen létező 
valamire, amely valahol bennünk van, a helye, ahol 
a világ rendje érintetlen. Amelyből a racionalitás -  
csekély vigasz, hogy némi büszkeségre is okot ad 
olykor -  ön/érték/tudatába felvergődött ember egyre 
következetesebben zárja ki önmagát. Aranykori 
mítosz az a hely, mese, példázat, archetípus, 
remény? Mindegy: valóság. Az viszonyt bizonyos, 
hogy ez is, az is egyformán lehetetten: elérni ill. 
szem elől téveszteni.

G. Tóth Károly

Könyv/jelző

Rajnai László Fekete 
könyv című bölcseleti 
naplójának bemutatója

Pécs, Művészetek Háza 
2004. március 10.

k

Rajnai László azok közé az 
alkotók közé tartozik, akik 
szellemi életünkben a mai 
napig nem kapták meg az 
őket illető ismertséget és 
elismerést. Habár az utóbbi 
években néhány könyve 
megjelent (egy Vörösmarty- 
ról és Kodolányiról szóló 
monográfia, egy tanulmány- 

gyűjtemény Az összművészet kísérlete címmel), 
maradt még jócskán visszafizetnivaló a neki járó 
adósságból.
Éppen ezért is volt jelentős alkalom a Pro Pannónia 
Kiadó gondozásában megjelenő Fekete könyv című 
naplóját méltató könyvbemutató, melynek másfél 
órája bizonyára emlékezetes szellemi élményben 
részesítette a megjelent hallgatóságot.
Már az est házigazdája, Szirtes Gábor bevezető 
szavai is világossá tették, hogy a rendkívül széles 
körű ismeretekkel, az irodalom, (keleti) filozófia, a 
misztika, a kabbala és más kérdésekben otthonos 
Rajnai sajátos műfajú, bonyolult szellemiségű művet 
hozott létre. Mindezt rögtön megerősítették a 
beszélgetőpartnerek -  Aknai Tamás 
művészettörténész és Nagy Imre irodalomtörténész 
-  is, akik beszélgetés helyett inkább két, egészében 
és részleteiben is élvezetes, a Napló mögé széles 
eszmetörténeti összefüggéseket felvázoló előadást 
tartottak.
A képzőművészet ill. az irodalom szempontjai 
szerint elhangzó megállapítások közös pontja volt, 
hogy a Napló szerint Rajnai lényegében konzervatív 
művész/gondolkodó. Mielőtt azonban a hallgató 
(olvasó) erre a megállapításra felkapta volna (felkap
ná) -  előfordulhat! -  a fejét, jeleznünk kell, hogy 
a helyzet azért ennél bonyolultabb. Ez -  ahogy 
kiderült - ,  többek között azt jelentené, hogy Rajnai 
„rendkívüli mélységű” világmegértő szándéka az 
antik világ, a középkor, Dante jegyében történik, és 
nagyjából Goethe horizontjáig ér el. Ez -  a különben 
bizonyítékra nem szorulóan rendkívül magas szín
vonal -  viszont azzal (is) jár, hogy az új 
művészettel, amely szinte a „korlátlan züllés” korá
nak a terméke, nem tud kapcsolatot teremteni.
Pedig mondjuk Malevics, Mondrian művészete is 
tanúsítja a végtelennel való találkozás élményét, 
mint ahogy ugyanezt, ha másként is, a régi korok 
tették...
Az irodalomtörténész a Naplóból kiérezhető kritikát 
Rajnai felfogásának Rilkével jellemezhető vonásával, 
az idegenség (Fremde) -élménnyel hozta összefüg
gésbe. Eszerint feladat és lehetőségként az adatott 
meg nekünk, hogy egy pillanatra vállaljuk és felis
merjük eltűnni látszó, majd fel-felbukkanó szellemi 
birtokunkat, ami több is (lehet), mint gondolnánk -  
ez az alapállás. De mindezzel együtt a Napló rögzíti 
az elkülönülés, a kirekesztés, a „magányos bűn” 
állapotát is egyben, amelynek mélyén az 
esetlegességen túlemelkedés szándéka mellett -  
ahogy Szt. Ágoston mondja -  a jövő boldogság 
reménye is ott van.
Az összetett eszmeiségű könyvről való más 
nézőpontú vélemények a fragmentáltság tényének 
mint szervező erőnek az elfogadásában is 
emlékeztettek egymásra. A fragmentáltság, mely a 
XX. század emberének alapvető élménye, azt tartal
mazza, hogy a teljesség az egyén számára sohasem 
tárulhat fel. De mint Nagy Imre megfogalmazta, a 
végső mégsem a töredék, hanem -  lehetőségként -  
a töredék formájában megmutatkozó egész. Ha 
viszont így van, akkor maradhat a kérdés: talán 
mégiscsak bízhatunk a győzelemben, a szellemnek 
az éppen aktuális lehetetlen határain túlra ható, 
messzesugárzó erejében?

G. Tóth Károly

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ
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A kárba veszett szépség,
a tünékeny idő 

s a pécsi Három nővér tragédiája

Nagyjából minden megtörténik a színpadon, 
mégsem történik semmi. Hiába Morcsányi Géza újra 
fordított szövege, hiába a háromba szelt tér a 
Kamarában, Csehov Három nővére nyom nélkül 
tűnik el a háromórányi szenvedés után a semmiben 
a Pécsi Nemzeti Színházban.

Nagyon lelkes kisgimnazisták, akik valamiért 
már nem is olvasnak, várják a nézőtéren a száz 
híres regény helyett okulásul megoldásnak, hogy 
csak eligazodnak a Csehov-életműben, ha ezt-azt 
színházban megnéznek. Nem rossz taktika, 
különösen annak ismeretében, hogy a világban, de 
hazánkban is legendás, formabontó, de tradí
ciótisztelő interpretációk születtek szép számmal 
Csehov Három nővér című zseniális drámájából.

A pécsi gimnazisták ebből az előadásból sajnos, 
nem sokat profitálnak. De mivel nyilván nem is 
csupán az ő számukra készült az előadás, ezért 
nézzük más szemmel is.

Mondták, üljek jó előre, mert nem lehet igazán 
jól látni mindenhonnan az előadást. Önmagában 
morcossá tesz ez a tény, mert az ember alapvető 
igénye, hogy az előadást akadálymentesen lássa, 
illetve hallja. Ezért az első részt mindjárt az első sor 
közepéről kezdtem nézni. Rossz ötletnek bizonyult, 
hiszen a hatalmas szalon -  egy légtér az ebédlővel 
-  mértani közepén éktelenkedik a széles lépcsősort 
körülölelő két gigantikus lépcsőkorlát, ami mindent 
kitakar. A lépcső lefelé visz, arra szoktak általában 
elmenni, gondolom a ház bejáratához -  kijáratához 
vezet, de a teát az egyik hálószoba felé is vitte már 
ki a cseléd, ahova szintén ormótlan lépcső vezet.

A teret ily módon kettészelő lépcső teljes 
mértékben meggátolja, hogy a túlsó oldalra beren
dezett bútorokat, az ott zajló jeleneteket láthassuk. 
A szünetben odaólálkodtam megnézni, mit is rejt a 
túlpart. Gondolom a túlpartiak ugyanezzel a prob
lémával küzdöttek. Némi nyaktekergetés, küzdelem 
után ezt-azt sikerül elcsípni, de egy idő után sajnos 
az is kiderül, hogy nem is nagyon éri meg ez a 
fizikai erőfeszítés. Hargitai Iván rendezői szándéka 
ugyanis nem nagyon válik nyilvánvalóvá a közönség 
számára. Pedig várható lett volna, hogy valamivel 
előrukkol, hiszen az újra fordított szöveg alkalma
zásában benne rejlik az újszerű gondolatok megfo
galmazásának, színpadi megvalósításának 
lehetősége is.

Horesnyi Balázs jó tervező, szinte érthetetlen, 
hogy ilyen szcenikai hibákat nem vett észre. 
Megfordul a fejemben a szándékosság 0  gondola

ta, de elhessegetem, mert az indokolatlan, és egye
nesen sértő lenne a nézőre nézve.

A seszínű szürkére antikolt díszletben csehovi 
jelmezekben jelennek meg a színészek, akik vér- 
mérséktettől függően unottan, közönyösen, indu
latosan szavalnak, hiába várjuk a sok boldogtalan, 
célja veszett jellem kibontakozását, ez is elmarad.

A szűz fejek számára nem is tudom, összeáll-e 
a végén az egész egy képpé, vagy csupán az az 
elsődleges audiovizuális élmény marad meg szá
mukra, hogy ez a viszonylag sok problémás ember 
jön-megy szüntelenül fel alá, replikáz, majd távozik 
valamelyik lépcsőn el.

Nincsenek az előadásban hangsúlyok, sem Irina, 
sem Mása, sem Olga tragikuma nem kerekedik felül, 
de még Versinyin figurája is csak szövegszerűen 
korbácsolja fel az érzelmeket. Andrej tipikus szláv 
lélekként, vagy igazi holt lélekként is csak nyomok
ban ismerhető fel.

Csehov előadást elemezni a nagyszerű, igazi 
feladatok közé tartozik. A Pécsett látott előadás 
nemigen inspiratív ilyen vonatkozásban.

Csehov színdarabja, Morcsányi vagy Kosztolányi 
fordításában -  mindegy is -  nyelvileg oly tökélete
sen egységes, a reménytelenséget, a boldogtalansá
got oly finom eszközökkel ábrázoló mű, hogy ez 
a hangulat alig tudna bárkit is hidegen hagyni.

Irina -  Sztankay Orsolya

A három Prozorov nővér, itt a világ végének tűnő 
vidéki porfészekben folyamatosan Moszkvába, gyer
mekkora színhelyére vágyik egy szebb, jobb, boldo
gabb jövő reményében. Mindannyian boldogta
lanok, vágynak a boldogságra, az önmegvalósításra, 
ám tehetetlenségük, a mindig visszahúzó mocsár 
meggátolja őket. Millió kérdés vetődhetne fel 
a történettel, az elmulasztott lehetőségekkel, a 
reménytelen szeretemmel, az elhallgatott, vagy 
kimondott gondolatokkal kapcsolatban.

A jövőről álmodni úgy, hogy tudatában vannak 
azzal is, hogy nem vár ott igazából semmi külö
nösebben megváltó, jó dolog rájuk. Igazi tragédia. 
Nincs jövő -  a gondolat feldobatlanul, etkapatlanul 
marad.

Az átmos révületből néha Kuligin szerepében 
Németh János harsány figurája riaszt fel.

Hosszasan ecseteli a vacsorajelenetnél, hogy 
milyen baljós is az, ha 13-an ülnek egy asztalnál.
Az lehet, de innen szeretném megnyugtatni mind- 
annyiukat, hogy semmi okuk a félelemre, mert ők 
csak 12-en voltak...

A második részt rutinosan a hátsó sorokból 
kezdtem nézni. A takarások ugyanúgy problémát 
okoztak, s ráadásul még a hangot is elnyelte a szín
padgödör. A gödör, amelyben megszületett Csehov 
egyik remeke pécsi módra.

Április 26-án Három nővér fesztivál és konferen
cia lesz az egri Gárdonyi Géza Színházban. Ahol a 
hazaiak előadása mellett a nyitrai és a bmói színház 
egy-egy értelmezése is , valamint a Panboro Színház 
és a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem hallgatóinak 
közös táncszínházi produkciója is látható lesz majd. 
De Catalina Buzoianu román rendezőnő is a Három 
nővért állította színpadra a budapesti Bárka 
Színházban. Álmok, víziók, hallucináció, utópiák 
alcímmel, át- és továbbgondolva -  jól, rosszul? - 
mindenképp egy formabontó értelmezésben.

Csak így hirtelen, hátha... ■

Szereplők:
Andrej: Urbán Tibor, Olga: Simon Andrea, Mása: Mészáros Sára 
Irina: Sztankay Orsolya, Kuligin: Németh János, Csebutikin: Bánky 
Gábor, Szoljonij: Széli Horváth Lajos, Tuzenbach: Vidákovics 
Szláven, Natasa: H erceg Adrienné, Versinyin: Fillér István 
Anfisza: Bódis Irén, Ferapont: Kovács Dénes, Fedotyik: Domonyai 
András, Rode: Borisz jaksov

Jelmez: Kovalcsik Anikó. Díszlet: Horesnyi Balázs 
Dramaturg: Duró Győző. Zene: Weber Kristóf 
Rendező: Hargitai Iván
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Martin Sherman: Rose 
(rendezte: lián Eldad)
2004. február 2.
Alina Nelega:
Rudolf Fless tízparancsolata 
(rendezte: Bodonyi József Péter) 
2004. március 13. Rose és Rudolf
A monodráma eredete a középkorba nyúlik vissza, a 
vándorszínészek sűrű maszkváltással több szerepet 
is eljátszottak egymagukban. Mára klasszikussá vált 
Csehov A dohányzás ártalmasságáról írott 
egyfelvonásos monodrámája, és Gogol Az őrült 
naplója című novellájából készült monodráma is, 
nagy színészi alakításokra nyújtanak alkalmat, gon
doljunk Darvas Ivánra.

A jelenleg Pécsett látható két monodrámát több 
szempontból is érdemes egymás mellé helyezni: 
kézenfekvő a tematika vizsgálatán túl az is, hogy 
a monodrámák szituációját és a valóságos konfliktu
sait is feltárjam, azt az okot, hogy mitől egyszerep
lős a dráma, mitől egyoldalú a kommunikáció, mitől 
válhatott lehetetlenné a dialógus.

A Rose-ban Martin Sherman egy zsidó nő 
sorsán keresztül alkot portrét a XX. század 
történelméről, hasonlóképpen cselekedett Alina 
Nelega, csak ő Rudolf Hess alakján át láttatta a 
XX. század történelmi zsákutcáját. Mindkét darab
ban olyan szituációba csöppenünk, amely 
megkívánja a hangos beszédet. Rose zsidó szokás 
szerint süvet ül egy halott arab kislányért, akit saját 
fia lőtt agyon, s közben felidézi az életét, megosztja 
a közönséggel élettörténetét, kezdve a kis ukrán 
faluval, folytatva a varsói gettóval, az Exodus hajó 
utasaként eljut Izraelbe, onnan egy szerencsétlen 
férjjel az oldalán az USA-ba, majd később fia vissza
tér Izraelbe... A darab azonban több egy tragikus 
női sors felvázolásánál, humor és irónia keveredik 
benne a megszenvedett bölcsességgel. A másik 
monodrámában Rudolf Hess öngyilkosságára készül, 
monológját a cellában elhelyezett ipari kameráknak 
tartja, s közben a saját tízparancsolatát hirdeti.

A Rose-ban Vári Éva a közönség közelében, 
szinte testközelben mozog (a budapesti 
Kamaraszínház előadását a Pécsi Harmadik 
Színházban láttam). Az egyszerű nappalit megidéző 
díszletben egy alkalommal süteményt kínál a közön
ségnek, az előadás végén pedig még kezet is fog 
velük, rendszeresen áthágja a színpadi világítás 
kijelölte játékteret, de ez oly szervesen az előadás 
része, hogy sem meghökkenteni, sem elrémiszteni 
nem akar vele a rendező.

A Rudolf Hess tízparancsolatának tere egy cella, 
a látványtervet készítő Német Pál színeiben, forma
világában a fegyintézet szürkeségét idézi, de az 
egyik fal síkját 90°-kal elforgatta, ezáltal a síkok 
között úgy mozog Fillár István, mintha csak egy 
Escher-grafika szereplője lenne. Bodonyi József 
Péter rendezésében a tárgyak nem csak tárgyak, 
átváltoznak, így lesz a gyertyatartóból botkormány, 
az asztalból megerőszakolt barát, a feltekert 
térítőből hörcsög, lián Eldad rendezésében hasonló 
nem történik, ő Rose személyiségének átváltozását 
és integritását mutatja meg.

A monodrámában szereplő színész legfőképp 
magára számíthat, kapaszkodót jelenthetnek a tár
gyak, zenei és világítási jelek, a közönség reakciója, 
de végül is nem marad más választása, mint hogy 
játsszon. Vári Éva alakításában azt a karakter 
kapjuk, aki/ami miatt őt megszerethettük. Ez a 
Rose-alakítás távoli rokonságban áll Orbánnéval 
Örkény Macskajátékából. Szabad szájú, hol gátlásta
lan, hol szemérmes, sokat szenvedett, megríkatni 
éppúgy képes, mint megnevettetni, s mindezt akár 
egymást követő pillanatokban is, csak, amíg 
Orbánná vesztes figura, addig Rose túlélő. Vári Éva 
természetessége, hitelessége csak akkor csorbul, 
mikor szöveget téveszt, de annyira profi színésznő, 
hogy ez sokaknak fel sem tűnik. Nem csoda, hogy 
a 2003-as POSZT versenyprogramjába bekerült ez 
az előadás, s az sem csoda, hogy azóta nem vették 
le a műsorról.

Fillár István Rudolf Hess-alakítása még nem volt 
teljesen kiérlelt produkció, a bemutatón ez még 
senkitől sem várható el. Az előadás első két 
jelenete nem született meg, ez nem is a színész 
hibájának tudható be, hanem a darab írójának és 
a rendezőnek. Míg az előadás nagyobb részében 
fogódzót kínálnak Fillámak, élesen vázolható szituá
cióba helyezték a színészt, addig az elején kényte
len csak színészi eszközökkel élni, mintegy leblattol- 
ni a szöveget, e két jelenet könnyűsége azonban 
csak az előadás egésze láttán tűnik fel igazán.
Fillár a hosszadalmas monológjaiban, a versszerű 
felsorolásokban olyan fokon képes kivetkőzni a 
fegyelmezett, egyenruhába öltözött figurából, olyany-

nyira képes szembesíteni egymással az örök emberi 
értékeket az ironikusan aberrált, messianisztikusan 
náci figurával, hogy az már fokozhatatlan.

Mindkét darab, s az előadások is megegyeznek 
abban, hogy a monologizáló személy képtelen a 
környezetével szót érteni, hát mindegy, hogy kivel 
beszél, saját magával, Istennel, vagy egy tárggyal. 
Rudolf Hess az ipari kameráknak szónokol, Rose az 
ismeretlen vendégeinek. A magányos ember 
magában folytatott beszéde egyfajta Istennel per
lekedés. Mindkét szöveg végső kérdéseket feszeget, 
ezt teszi akár ironikusan, akár mélyen megélhető 
megrendüléssel, borzalommal, szeretettel és iróniá
val.

lián Eldad Rose rendezése nem stilizált idejű, 
egy másfél órás monológ ideje másfél óráig tart, ter
mészetesen, mintegy magától lesz vége is, a búcsú
zással, addig Bodonyi József Péter stilizálásra 
kényszerül a Rudolf Hess kapcsán, s ezt hibátlanul 
teszi, alkalmaz fényt, hangot, videoprojektort (az 
ipari kamerák képét vetíti a szürke cellafalra), egy 
olyan struktúrát épített fel, s működtet az előadás 
folyamán, amely néha bár érthetetlen, de logikus.

Ritkák az olyan monodrámák, amelyek nem 
engedik lankadni a figyelmet, nem illannak el, amint 
kiléptünk a színház kapuján, sőt, marad belőlük a 
nézőben egy-egy gondolat-, érzés-, szorongás
morzsa. Ez a két előadás első látásra nem a máról 
szól, hanem a történetelemről, mégis a mához szól 
mindkettő. Az irónia a kulcs, mint a XX. század 
második felének kelet-közép-európai anyanyelve. 
Azért tudott ennyire hitelesen megszólalni az 
előadásokban az irónia, mert már nem egy politikai 
hatalomszervezet gépezete ellen alkalmazta a két 
rendező, hanem az általunk is megszenvedett világ 
embertelen működése ellen, a közönség, ahogy 
Rose és Hess is beavatott, egyik is, másik is, 
szenved. Nemcsak a világtól, saját magától éppúgy, 
s ezenmód az irónia már nem a rendszerkritikára, 
hanem az emberre fókuszál, így kapcsolódhat ben
nünk össze gond és mosoly, sírás és nevetés, s így 
képes egyetlen ember -  színészi kvalitásán túl is -  
kitölteni egy színházi estét. ■

R o s e - Váriévá Rudolf Hess -  Fillár István
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Kovács Márton -  Mohácsi István -  
Mohácsi János: Csak egy szög 
Előítélet két zajos részben 
Kaposvári Csiky Gergely Színház 
2003. október 10., 2004. február 23.

ZÁBRÁDI MARIANN

INRI -  Itt Nem lehet Randalírozni
Mohácsi János legutóbbi rendezése -  a Csak egy 
szög -  revelatív erejű, totális színházi élmény. 
Színházi és intellektuális élmény egyaránt. A pécsi 
közönség is hamarosan láthatja a POSZT egyik 
versenyelőadásaként. (Ha nem ez nyeri a legjobb 
előadásnak járó fődíjat, akkor megnyugodhatunk, 
született még jobb is az évadban, nincs akkora baj 
a magyar színjátszással...)

A Csak egy szög a mai magyar társadalom egyik 
e pillanatban legmegoldhatatlanabbnak tűnő prob
lémáját -  mint gennyesedő sebet -  tárja fel tiszta 
eszű, biztos kezű sebészként. De mint a nagy 
műtétekhez általában, ehhez is komoly asszisztencia 
szükségeltetett: Mohácsi István, a szerzőtárs, Eörsi 
István dramaturg, s végül, de elsősorban Kovács 
Márton zenész, táncos, koreográfus, ritmusszakértő.

Kovács Mártont elszippantotta az élet Pécsről, 
miután megízlelhettük a különböző zenei és tánc- 
színházi formációkban rendkívüli tehetségét, 
sokoldalú, kreatív művészetét, igazi kibontakozásra 
a kaposvári színház adott számára lehetőséget.
A közelmúltban Ascher Tamás, és Mohácsi János 
csapott le rá, jó érzékkel.

A Csak egy szög című produkció műfaji meg
jelölése -  előítélet két zajos részben -  is igyekszik 
utalni arra a tényre, hogy Kovács Márton nem 
egyszerűen az előadás-kísérő zene szerzője, hanem, 
minden hanghatások alkotója ebben az 
összművészeti műtétben. Jelen sorok szerzője azért 
is kíván elsőként az előadás zenei hátterével

foglalkozni, mert a Mohácsi-életmű korszakalkotó 
előadását sikerült létrehozni Kovács Márton művészi 
közreműködésével. Olyan ez, mint amikor a zsák 
megtalálja a foltját. Mohácsi könyörtelen éleslátása, 
szókimondása, gyilkos humora egy jókor, jó helyen 
feldobott labda volt a rendkívül szerény, ám 
munkájában ugyanakkor magabiztos, sokoldalú 
zenész számára.

A kaposvári előadások általános, szinte rende
zőtől független jellemzője a tömegek, a színészek 
szüntelen mozgatása, állandó jelenlétük megterem
tése a színpadon. Nincs helye semmi tétlenkedés
nek, lődörgésnek, aki oda belép, az folyamatos 
intenzitással él és dolgozik a színpadon. Jelen 
előadásban ez még markánsabban jelenik meg, 
köszönhetően a Kovács Márton által megteremtett 
zenei világnak, amely mindig ritmust, irányt ad a 
látványos színpadi mozgásoknak. Mohácsi egy 
helyütt azt nyilatkozta, hogy nem adná oda a darab 
szövegkönyvét a zene nélkül, annyira szerves része 
az egésznek.

Legkiemelkedőbb pontja az előadásnak az a 
hátborzongató élmény, ahogy egyébként zeneileg 
rendkívül nehezen megoldható, megtanulható vál
takozó ritmusban a színpadképet alkotó deszkákon, 
mint egy óriás xilofonon eldobolja a majd 40 főnyi 
társulat a finálét. A finálét, amely az előadás másik 
szokatlan, ám nagyon hatásos újszerűsége, misze
rint az előadásnak 3 vége van. Nincs megoldás. 
Csak problémafelvetés van. Problémafelvetés a 
legprovokatívabb színházi eszközökkel, a leg

érzékenyebb problémák közül: színház a cigányság
ról, rólunk, hétköznapi emberekről, a cigánysággal 
való viszonyainkról napjainkban, és a kegyetlen, 
és soha ily módon nem fókuszált történelmi időkről.

Kovács Zsolt, az ország egyik legkarakteresebb, 
természetes hangú színésze az előadás narrátora, 
a cigányság Kolompár Karcsi bácsija, az az ősi jelen
ség, aki őscigányként, ám minden manírt negálva, 
fanyar humorával, természetes stílusával folyamatos 
kapcsolatot tart fenn a jó négy órára székhez kötött 
közönség és az előadás történései között, hogy egy 
percre se feledjük, nekünk, rólunk szól. Nagyszerűen 
felüti, s végig éberen tarja az előadás alaphangját.

Karcsi bácsi kávé mellett oly közvetlenül, 
abszurd-realista hangnemben társalog az Úrral, ami
lyen természetességgel végigvezet bennünket az 
öt történelmi képen, melyek dramaturgiailag szaka
szokra bontják az előadást.

Mohácsi rendezése nélkülöz minden közhelyes 
megoldást, miközben a cigányságról alkotott közhe
lyekről beszél természetesen. Ahogy ő maga mond
ja: „A közhelyek legalább annyira pontosak, mint a 
legköltőibb megfogalmazások.” Ezek a költői meg
fogalmazások, „megképiesítések” teszik az előadást 
jól értelmezhető, tökéletesen absztrahált valósággá.

A szinte fekete, fehér, szürke színekben pom
pázó cigányságot (jelmez: Szűcs Edit) egy 
csodálatosan megvilágítható (fény: Bányai Tamás) 
és sok-sok asszociációra alapot adó díszletben 
láthatjuk (díszlet: Khell Zsolt). Először az indiai 
őshazában játszódó lakodalmi jelenetet, majd a
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„nyúzóvölgyi vérvádat” az 1700-as évek cigány 
boszorkányüldözési perei közül, ezt követi a 
Krisztus megfeszítése, ahol is tulajdonképpen 
eltűnik az a bizonyos szög, majd az ötvenes évek
ben játszódik egy epizód, amelyben egy vak 
cigányasszonynak a karhatalmi erőkkel való egyen
lőtlen küzdelmét könnyezzük meg, s ez az átkötés 
vezet a negyedik, az agyonhallgatott cigány 
holokauszt témához, Auschwitzhoz. Végül pedig az 
ötödik kép napjainkban, a névtelen, ám mindannyi
unk számára ismerős magyar kisfaluban letelepedni 
akaró cigányság reménytelen abszurdja.

Az ily módon jól elkülönülő és a linearitást is 
érthető módon nélkülöző jelenetekben a valóságon 
túlmutató, már abszurd realitás működik. Például az 
első képben mivel a cigányok nem tudnak zenélni, 
ezért „szereznek” maguknak zenét, vagy amikor fel
bukkannak az India a Svájciaké Népi Hadsereg Honi 
Szekciójába belépett régi jó szomszédok, akik a 
szervezet tiltása ellenére eljönnek az esküvőre, s 
egyikük öngyilkos merénylőként felrobbantja magát, 
megsemmisítve ezzel az esküvőt.

Félelmetes, nagyon pontos és jól megfogott 
áthallás ez a jelenet az etnikai és vallási hovatar
tozás körüli megfékezhetetlen irracionalitásról, mely 
számos európai, de Európán kívüli nép véres leszá
molásait idézik, s az adok-kapok végeláthatatlan 
csatáival, s az emberiség testi-lelki nyomorával jár
nak együtt.

Eszközeit és a jelenet hosszúságát tekintve is 
a leggigantikusabb a második jelenet. Egy bírósági 
per „Kolompár Károly és társai kontra Magyar Szent 
Korona”, melynek tárgya, hogy a cigányok embert 
ettek. A tobzódó abszurd csak egy apró momentu
ma. A perben első számú tanúként az elfogyasztott 
idéztetik meg, aki analitikus részletességgel elmeséli 
az elfogyasztás minden rezdülését. S ez fokozható. 
Mert a Lehel kürtjét a magasba emelő igaz magyar 
ember azt állítja, hogy neki ezt a karját ették meg 
a cigányok. Hovatovább -  bárkiből cigány lehet, ha 
nem vigyáz. Itt a díszletelemek, a kellékek, a 
jelmezek, és a számtalan szövegbeli poén is a 
bornírtság olyan fokán állnak, hogy el kell fogad
nunk: így és csak így távolítható az emberi ostoba
ság, gyűlölet, a dogmatizmus, a hatalmi önkény, 
rasszista gondolkodás, emberi, és nem csupán 
a cigányság elleni, hanem általános emberi 
agresszió is.

A Golgota jelenet szép. Keserű, groteszk 
a humora, de szép. Hogy lehet embereket 
észrevétlenül tőrbe csalni, megalázni, hogy lehet 
bárkiből lator, ha a tömegből valamiképp megmu
tatkozik? így, ahogy ezeket a szegény cigányokat, 
akik békésen kávézgatnak, miközben zsidók, római 
katonák kíséretében megjelenik a keresztre feszí
tésre ítélt, elcsüggedt Krisztus. Ahogy a római 
katonák, a kivégző osztag vezetője gúnyt űz belőlük 
-  INRI -  Itt Nem Lehet Randalírozni...

Nem csoda, ha vannak közöttünk érintettek, 
akik ezt a jelenetet követően dúlva-fúlva elhagyják 
a színházat, nagyobb teret hagyva azoknak, aki 
mély megrendüléssel, szeretettel és együttérzéssel 
tapsolnak végül a kemény, szókimondó, de a 
valóságot, vagy ami mögötte van, hűen tükröző 
előadásnak.

Az Auschwitzban eltűnt, megsemmisített 
cigányság története a legújabb időkig nem tűnt 
történelemkönyvbe illő, említésre méltó történetnek. 
Pedig az. Mohácsi Holokausztképe megrendítő, 
gyönyörű és hátborzongató. Eszközei zsigeriek, 
érződik is belőlük valami elemi indulat, hogy be kell 
mosni a sok szépítő, skanzenszerű hazugságnak.

Az utolsó jelenet a mai magyar valóság, a be
illeszkedni, a kis faluba letelepedni vágyó cigányság 
reménytelen küzdelme. Bővelkedik a jelenet szöveg
poénban rendesen. Megjelenik a képben a társa
dalom minden rétege a miniszteriális esélyegyen
lőség-képviselővet, a polgármesterrel az élen, az

értelmiségi rétegen, a rendőrön, papon át a falusi 
emberekig.

Felvonul az emberiség primitív karaktereinek tel
jes tárháza. És Mohácsi és társulata nyelvi bravúrja 
is tombol, belead apait, anyait a szövegbe, majd 
végül még azt az abszurdot sem tudja kihagyni, 
hogy a ház, amit a cigányok elől dühből lebontanak 
a helyiek, az tulajdonképpen egy falubeli ismerős 
majdnem kész háza.

Tévedések vígjátéka -  végjátéka.
Mohácsi moralitása nagyon erőteljes. Szárnyalni 

vele az arra fogékony ottmaradottaknak könnyű és 
szép érzés. Ugyanakkor művészileg is azokat az 
eszközöket ragadja meg, melyek élvezetesek, 
egyediek, de mentesek a didaktikus szándéktól.
A csodaszép, tágas, ugyanakkor burokként is 
értelmezhető deszkából álló boltív a színpad fölött, 
mint a bedeszkázott ég, akár a reménytelenséget is 
szimbolizálhatja. Bányai Tamás fényei minden csin
talan rést megtalálnak, csodaszép képeket varázsol
nak elénk. A színpadi süllyesztők és a megannyi 
talált tárgy szerepeltetése megannyi segítség, jól 
kitalált és megragadott segítség a művészi 
elképzelés, az előadás üzenetének méltó kifejezése.

A fineszes Karcsi bácsi kétszer is megragadja az 
alkalmat nézőinek átejtésére. így van az előadásnak 
3 vége. Egy jelenetben teljesen hitelesen, ütősen, 
ahogy kell -  bemutatják, hogy a cigányok elhagyják 
az országot. Aztán Karcsi bácsi jő, s lazán, a Kovács 
Zsoltot annyira jellemző hanyag eleganciával, termé
szetességgel bejelenti, hogy nem igaz ám, a ma
gyarok hagyták el az országot. Finálé 2., ugyanazzal 
az elementáris erővel, Kovács Márton félelmetesen 
ütő kopogós táncával eltűnnek a süllyesztőben. 
Végül azonban megkegyelmez Karcsi bácsi: meg
nyugtatótag közli, hogy marad, ahogy volt is, min
denki. Csak arra kér bennünket, hogy ha elhagyjuk 
a színház falait és találkozunk egymással, békére, 
megértésre törekedjünk.

Szót kell ejteni a színészi játékról, mely Mohácsi 
János rendezéseiben mindig kicsit más feladatot ró 
a művészekre, mint egy hagyományos színházi 
előadásban. Ahogy Mohácsi fogalmaz: „Ki látott már 
színészt, aki nem szeret játszani?” (Hát?)

A kaposvári színészek szeretnek játszani, és 
kivétel nélkül nagyszerűt is alakítanak külön-külön, 
s ami sokkal nehezebb együtt is. Komoly megtanu
landó szövegeik, táncaik, zenei feladataik mellett 
rengeteg lehetőséget kapnak az improvizálásra, a 
szituációk kitalálására, továbbfejlesztésére, önmaguk 
megmutatására, felhívást kapnak a közös színház- 
csinálás örömében való részvételre.

S ezzel boldogan élnek, míg meg nem halnak...

Szereplők a maguk módján: Antal Márta, Bállá 
Eszter, Felhőfi Kiss László, Gothár Márton, 
Hornung Gábor, Horváth Eszter, Hunyadkürti 
György, Kántor Anita, Karácsony Tamás, Kaszás 
Ágnes, Kelemen József, Kecskés Krisztina, Kocsis 
Pál, Kolompár Margit, Kovács Márton, Kovács 
Zsolt, Kovács Zsuzsanna, Körösi András, Lázár 
Kati, Leeső Péter, Lugosi György, Mester Szilvia, 
Némedi Árpád, Német Mónika, Rusznyák Gábor, 
Sarkadi Kiss János, Sebesi Tamás, Serf Egyed, 
Szentgyörgyi István, Szvath Tamás, Tóth Béla, 
Tót Eleonóra, Tóth Géza, Tóth Ildikó, Varga 
Zsuzsa, Váradi Szabolcs.

És a magától értetődő zenekar, úgy is mint: 
Barabás Edit, Bárány Tamás, Bodor „Teskó” 
Tibor, Csíkvár Gábor, Ekkert Miklós, Karácsony 
Tamás, Kovács Márton, Némedi Árpád, Nagy 
Zoltán, Sebesi Tamás, Varga Ákos. ■

Pannónia
Pezsgőház

• Színvonalas kiszolgálás

• különleges ételek

• nemes borok

• pezsgőbár

• kóstoló a Pezsgőház 
termékeiből

• rendezvények 
lebonyolítása helyben 
250 főig

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

Littke
Pezsgőház Kft.
Pécs, Szent István tér 12. 
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Ének a világ és az emberiség
megvásárolhatóságáról

Faust már-már meseszerű alakja Európa számos 
nemzeti irodalmában felbukkant több évszázadon 
keresztül. Hol garabonciás diákra emlékeztető figu
raként, hol az ördöggel cimboráló vándortudós 
képében, aki belekóstol az aranycsinálás alkímiájá
ba, a jogtudományba, a kuruzslásba. Megformálási 
módja az évszázadok során gazdagodik még a 
görög regék elemeivel, majd felveszi a középkori 
mondavilág különböző színeit, ám alapvonásában 
egyre erőteljesebbé válik a tudásszomjjal bíró 
ember személye, akit az élet utáni vágy hajt. 
Megtalálhatjuk a bábjátékok színpadán, balett for
májában, bohózatokban és a zenében.

Klasszikussá vált alakját Goethe formálta meg, 
aki nem csak a német költészet, de a világirodalom 
egyik legnagyobb személyisége is volt. Költői és 
tudományos érdeklődését semmi sem kerülte el. 
Természettudós, kultúrtörténész, költő és regényíró 
volt. Teljes ember, aki szenvedélyesen kutatta az 
életet és tudását szakadatlanul újabb és újabb 
területekre terjesztette ki. Érthető hát, hogy végül 
eljutott Faust figurájához és annak fő problémá
jához. A fiatal Goethe a legendás alakban szinte 
önmagára ismert, és 20 évesen vetette papírra első 
vázlatait, mellyel megteremtette a világirodalom 
egyik legizgalmasabb hősét. Az embert, aki nem 
szolgája, hanem ura akar lenni saját sorsának, s 
nem elégszik meg az áltudományossággal, hanem 
a természet igazságának és törvényeinek 
megértéséhez keresi a kulcsot.

Több mint 30 évi munka után került nyilvános
ságra az első rész, ami már azt a teljes történetet 
tartalmazza, ami alapján Gounod operája is íródott. 
A második rész alig egy évvel a költő halála előtt 
jelent meg csupán. Gounod két szövegírója, Barbier 
és Carré, tudatosan lemondtak arról a lehetetlennek 
tűnő vállalkozásról, hogy a mű filozófiai, mélyen 
szántó problémákat felvető szellemét megkíséreljék 
átmenteni, így csupán a szereplőket, a szituációkat 
és a drámai fordulatokat emelték ki és ültették át 
egy szerelmi történetbe, melyben az ifjúság minden 
gondtól megszabadító hatalma a központi téma.

Az opera 1859-ben készült el. Bemutatása min
den visszhang nélkül maradt, majd 10 évvel később 
óriási sikert aratott s rövid időn belül Európa 
csaknem valamennyi operaházában bemutatták.
A kezdeti népszerűtlenség oka valószínűleg az volt, 
hogy magát a zenét Németországban túlságosan 
franciásnak tartották, ezzel ellentétben a franciák 
németes mivolta miatt utasították el. A hatásos 
jelenetekben, érzelmes áriákban, nagyszabású 
kórusképekben és látványos balettrészletekben 
gazdag opera azonban mégis kivívta magának azt 
a megérdemelt sikert, melyben azóta is töretlenül 
része van.

A gyakorlott színházba járók és operabarátok 
nyilván a történet ismeretében ültek be a nézőtérre, 
ám arra biztosan nem számítottak, hogy ezen az 
estén különleges élményben lesz részük. Már a

darab kezdetekor érezhető volt, hogy nem egy 
megszokott, végtelenül unalmasan érzelgős, szenti
mentális, esetleg túlzóan vallásos értelmezés szerinti 
Faustot fogunk látni.

Rideg, hideg, szürke, monumentalitást sugárzó 
betonfalak, vasúti felüljáróra emlékeztető híd, 
gyártelepi, vagy talán gettószerű légkör az, amit a 
díszletek jeleznek. Lassan mozgó forgószínpad, mely 
akár a Föld lassú és méltóságteljes forgását is 
jelképezheti, s a felszín alatti csatornarendszerek 
fedőrácsai közül hideg fény szivárog felfelé.
Mindenki szabadon asszociálhat akár az 50-es évek 
szocreáljára, vagy a maoista diktatúrára, de még 
Orwell 1984 című könyvének filmadaptációjára is. 
Elidegenedés, magányosság, kiábrándultság, 
közöny. Ilyen és ehhez hasonló fogalmakat juttat 
eszünkbe mindez.

A nyitóképben Faust a színpad közepén része
gen fekszik, miközben feje felett épp az ő sorsáról 
dönt Isten és Mefisztó egy kártyaparti fogadásának 
tétjeként. Ez bizony nem a romantikus történet. 
Borzongatóan aktuális, sőt kortalan. Az ember, aki 
keresi élete értelmét, végül elkeseredésében s a tár
sadalom közönye miatt érzett kiábrándultságában 
az önpusztítást választja, ám előtte még úgy dönt, 
kiélvezi lehetséges gyönyöreit. Bárki lehetne 
közülünk, éppúgy, mint a tiszta lelkű és törékeny 
Margit, aki az emberek szemében bűnt követ el, 
amikor szenvedélyes szerelmét követve Fausté lesz, 
s miután állapotos marad, a megszégyenüléstől való 
félelmében megöli újszülött gyermekét. Nap mint 
nap történnek ilyen és ehhez hasonló események és 
mi lassan már fel sem kapjuk a fejünket rajta, ám 
amikor mindez egy színpadon elevenedik meg és 
hozzá zene is társul, akkor valódi drámaként éljük 
meg a szereplők életét.

E mű tragikus sorsú főhősei ráadásul nem csak 
a társadalom bírálatának esnek áldozatául, hanem 
a mindannyiónk felett álló különféle eredetű s 
szándékú hatalmaknak is. A Sátánt megtestesítő 
Mefisztó úgy játszadozik minden halandóval, ahogy 
épp kedve tartja. Ha kell ékszereket és tengernyi 
rózsát varázsol, hogy Margitot elcsábíthassa Faust. 
Vagy álszent vallásossággal tör pálcát a gyermekét 
meggyilkoló leány felett, s utána a Walpurgis éj 
alvilági orgiáján kéjesen mulatozik. És ő az, aki 
leitatja a kocsma népét, hogy aztán Cipollaként az 
asztal tetején állva -  ostorral hajszolva őket -  
énekelje el hitvallását a világ és az emberiség 
megvásárolhatóságáról. Mi pedig élvezettel hall
gatjuk ezt a bravúros áriát és vastapssal ünne
peljük, miközben a szöveg saját szánalmassá- 
gunkról szól. Izgalmas és felkavaró pillanatok ezek! 
És Mefisztónk, a kaján vigyorú -  mégis talán 
gonoszságában oly emberi s ettől annyira megnyerő 
-  démonunk, addig szövögeti a történet szálait, míg 
mindenki bukásra ítéltetik. Ám végül üres kézzel 
távozik, mert valamilyen igazságnak léteznie kell, és 
a megbocsátás akár égi akár földi eredetű, mégis 
megváltást jelent némelyek számára.

Nagy Viktor rendezésében olyan Faust-előadást 
láthatunk, amely túllép az eredeti mondanivalón. 
Egyszerre érezhetjük át minden szereplő sorsát, 
mert maiak és esendően emberiek. Ez nyilvánvalóan 
az énekesek nagyszerű jellemformáló tehetségének 
is köszönhető, valamint annak a rendezői szándék
nak, hogy a zene iránti alázattal -  azon mégis túl- 
mutatóan -  az opera tágabb értelmezésében is 
elmélyüljön mindenki, aki a megformálásban részt 
vesz. Kiváló csapatmunkával valósult meg ez a 
nagyszabású produkció. A balett-társulat minden
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megnyilvánulása kifejezőbbé és gazdagabbá tette 
a színpadképet, a zenei történéseket, s a Walpurgis 
éji jelenetének abszurd humorával nagy sikert arat
tak.

A kórus sokoldalúsága elismerésre méltó. Kis 
létszámuk ellenére kerek és egységes hangzást hall
hattunk. Talán csak néhány pillanatban éreztem 
hiányát az erőteljesebb megszólalásnak, de ez nem 
feltétlenül az ő hibájuk. Sokszor túlságosan hátul 
kellett állniuk, ráadásul a zenekari hangzás is erőtel
jesebbre sikeredett. A zenekar hangzása ettől elte
kintve általában arányos volt, és szép pillanatokban 
gazdag, hangszeres szólóiban figyelemreméltó 
előadást produkált.

Az énekesek kettős szereposztásban játszanak, 
ez azonban semmiképpen nem jelentett első és 
másodosztályú alakítást. A Margitot alakító Nagyági 
Mariann és Váradi Marianna kétségtelenül magas 
színvonalú énektudást és előadói eredetiséget 
képviselnek, inkább karakterükben és szerepmegfor- 
mátásukban voltak eltérőek. A közönség pedig 
eldöntheti ízlése szerint, hogy a Nagyági-féle töré
keny, rendkívül lírai, avagy a Váradi-féle tartózko
dóbb, mégis erős jellemű Margit áll hozzá közelebb. 
Győrfi István és Daróczi Tamás Faustként inkább 
hangi adottságaik szerint különböztek egymástól, 
figurájuk hasonlóan energikus volt. Győrfi hangjának 
spintós jellege és tökéletes szövegérthetősége -

a helyenkénti intonációs problémáktól eltekintve -  
meggyőzőbbnek tűnt. Daróczi színészi játéka 
ugyanakkor feledtette velem sok esetben a nehezen 
érthető szövegét és a zenekari hangzás által 
gyakran lefedett éneklését. Az opera legsikeresebb 
szereplőjeként Mefisztót alakító Rácz István és 
Airizer Csaba is izgalmas párosításként hatottak. 
Rácz gyönyörű és érett hangjával, fanyar humorával 
lezseren játszotta szerepét. Airizer pedig kihasználva 
minden különleges külső adottságát, játékos 
színészi tehetséggel lubickolt a gonosz szerepében. 
Hangja kissé fáradtan csengett és néhol nála sem 
lehetett érteni a szöveget, ám magával ragadó 
jellemábrázolása meggyőző volt. Márta szerepében 
Bukszár Mártát és Gál Erikát hallhattuk. Bukszár 
Mártát olyan oldaláról ismerhettük meg, amelyről 
eddig még fogalmunk sem volt. A káprázatos 
komikai véna amely már operettprimadonnaként is 
ott szunnyadt benne, most látható formát öltött 
mindenki örömére. Karaktermegformálása azonban 
nem marad a jópofaság felszínén, hanem egy teljes 
személyiséget bont ki csekély, ámde csöppet sem 
jelentéktelen szerepéből. Nála éreztem leginkább, 
hogy minden ember többféle anyagból van gyúrva, 
és hogy a legkomikusabb jelenetben is van helye 
tragédiának, s ugyanez fordítva is igaz. Gál Erikánál 
már inkább csak a komikumra törekvést láttam, de 
ő is kedves figurát alakított, hangjának szépsége 
meggyőző volt. Valentin szerepét Massányi Viktor 
és Egri László játszotta. A fülbemászó dallamokban 
gazdag áriáikat szenvedélyes színpadi alakítással és 
telített, férfias hangjukkal tették emlékezetessé.

Az ún. nadrágszerepként megírt Siebelt Tőkési 
Emese játszotta. Szép, telt hangját jó hallgatni, a 
szerelmes fiúcska minden megnyilvánulásában rend
kívüli báj van. Végül a Wagnert játszó Rubind 
Péterről is essen pár szó, aki a színház kórusának 
tagjaként már számos kisebb feladatot kapott. 
Hangjának szép tónusa, bársonyossága élményt 
jelentett.

Az előadás számomra legfelkavaróbb és legiz
galmasabb pillanatait leírni nehéz, de kiragadva

ezeket a történetből talán nem hatnak majd sután. 
Mefisztó segítőtársaival érkezik, miután Faust szólít
ja. Három különös figurával, akiket -  mintha 
Bulgakov: Mester és Margarita c. művéből csöppen
tek volna a darabba -  mégsem éreztem ide
geneknek. Megjelenésük groteszk, de funkcionális. 
Ellátnak bizonyos feladatokat, teljesítik Mefisztó 
megbízásait, sőt még a könnyen mozgatható dísz
leteket is ők tologatják. Nagy Viktor rendezői 
humorának megnyilvánulásai a darab egészére 
jellemzőek. Margit ékszeráriájában például -  ami 
a zeneirodalom egyik legunalmasabb áriája -  az 
önmagában gyönyörködő lány egyszer csak egy 
divatbemutató szereplőjévé válik, és úgy vonul a 
ráadott bundában és ékszerekben, mint egy valódi 
szupermodell napjaink kifutóin.

Vagy itt van például a jelenet, mely kitűnő 
arány- és kompozíciós érzékről tanúskodik. Margit 
Faust társaságában áll a színpad egyik oldalán, 
Márta és Mefisztó a másikon. Közöttük egy hófehér 
babakocsi, ami elválasztja őket egymástól, és min
denki „mondhatja a magáét”. Tragikomikus pillana
tok az egyik oldalon, lírai megnyilvánulások a 
másikon. Az élet abszurditása és szépsége egyazon 
pillanatba sűrítve. Kitűnő. Talán mindenki számára a 
legmegrázóbb jelenet Margit „megkövezése”, mivel
hogy a köveket halott csecsemőket jelképező 
babákkal jeleníti meg a rendező, amiket a népet 
megszemélyesítő kórus hajít le Margitra a magasból. 
Ezt a szinte sokkoló pillanatot oldja aztán fel 
érzékenyen, amikor angyalokként kislányok jönnek 
be, némán összeszedik egy hordágyra a babákat, 
végül Isten kíséretében -  akit mindvégig egy kisfiú 
alakít -  lehajtott fejjel, szinte szégyenkezve távoz
nak. A jelenet alatt a szél zúgása helyettesíti a 
zenét, ami még inkább fokozza a cselekmény drá
mai súlyát. Sorolhatnék még szép, tartalmas 
mozzanatokat, de nem teszem. Mindazok, akik 
hónapokon át dolgoztak a darab színpadra 
kerüléséért, az előadások után talán kis időre 
megtalálhatták életük értelmét a nekik és törekvé
seiknek szóló vastapsban. ■
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Köszöntés:
Vidovszky László hatvanéves

Vannak, akiket könnyű ünnepelni: folyamatosan, 
sokat tesznek azért, hogy ünnepelhetők legyenek, 
és az ezzel járó szertartásos protokoll minden for
máját és pillanatát őszintén élvezik és elvárják. 
Vannak, akiket lehet és kell ünnepelni, de tőlük ide
gen a merev, rituális, „társadalmi” forma: hozzájuk 
mindig valami egyéni, baráti, „testre szabott” 
köszöntés illik. Ám intenzív gondolkodást igényel az 
az eset, amikor az ünnepelendő egész habitusa, 
minden nyilvános tevékenysége ellentétes azokéval, 
akiket „ünnepelni szoktak”. Az ő ünneplésükhöz 
érzékenyen kerülni kell minden kínossá válható 
protokollt, másrészt finoman tartózkodni kell attól, 
hogy az aktus belterjes, családias „vállonveregetés- 
sé” váljon: ekkor egy olyan köztes forma a leg
célravezetőbb, amely mindkettőből merít, de 
lényegében egyik sem.

Aki ismeri Vidovszky Lászlót, tudja, az ő 
esetében csak az utóbbi út járható. Pályakezdése, 
művészi-emberi megformálódása arra az időre esett 
-  a 6o-as évek „puha diktatúrájának” időszakára - ,  
amikor a politika és a mértékadó zenei elit ünne- 
peltjei és ünneplési szokásai különbözőek voltak, 
és ezekkel a különbségekkel ki-ki a maga módján 
és lehetséges eszközeivel egyre jobban megtanult 
együtt élni. A közönség pedig, amely akkor még 
kötelességszerűen „fogyasztotta” a hivatalos kultúr
politika által neki juttatott zenét, és több-kevesebb 
lelkesedéssel asszisztált a „nagy szerzők nagy sike

reihez”, meglehetős idegenséggel és értetlenséggel 
állt a „másképp ünnepeltek” hébe-hóba eléjük 
kerülő alkotásai előtt. A harmadik évtizedében járó 
Vidovszky László, akit én a 70-es években megis
mertem, aligha számíthatott arra, hogy 30 évvel 
később a „haza nagy öregjei” közé lép és 
„ünneplendő” lesz. A Kádár-kori magyar zenei élet 
egyik tipikus paradoxona, hogy Vidovszky László 
úgy lett a magyar zenei avantgárde egyik fenegye
reke, hogy eközben -  az egyik legsokoldalúbban 
művelt, legszélesebb zenei alapokra támaszkodó 
zeneszerzőként -  szinte a legtöbb szállal kötődött -  
és kötődik a mai napig -  a zenetörténeti hagyo
mányhoz. (Természetesen itt most a zenei avante- 
garde hagyományára gondolok, Machantól Cage-ig.)

A szervezők mindent megtettek azért, hogy már
cius 9-én, a pécsi Művészetek Házában az ünnepelt 
és a meghívottak egyaránt jól érezzék magukat. 
Kircsi László bevezető szavai után a PTE Művészeti 
Kar növendékeinek és a Pannon Filharmonikusok 
művészeinek tolmácsolásában Vidovszky László 
tanítványainak és pályatársainak erre az alkalomra 
írt kompozíciói hangzottak el. Előbbiek során 
Dinnyés Dániel zongorára írt „Prelúdium”-a nyitotta 
Fodor Gabriella előadásában, majd Dargay 
Marcell: „Nadchtstück für Streichquartette” c. művét 
a Sopiane vonósnégyes adta elő. Almán Gergő 
maga vállalta a láthatatlan -  de nem hallhatatlan -  
szólista szerepét „Valczer brácsára és midi-verklire”

c. darabjában. Ugyancsak Almán Gergő Dinnyés 
Dániellel négykezezve játszotta Héja Benedek 
„Bejrúti anzix”-át, míg Bartók György „A büntetés” 
c. énekszólóját Lukácsi Enikő énekelte.

A fiatalok után a pályatárs szerzők sorát Serei 
Zsolt nyitotta, akinek „60 hegedűduett”-je talán a 
legösszetettebb feladat elé állította előadóit, Szőlősi 
Melindát és Vétényiné Tóth Esztert. Sáry László 
„Fúvósszeptett”-jét -  a legtöbb műhöz hasonlóan -  
Kircsi László tanította be az ügyes növendékekből 
álló alkalmi kamaraegyüttesnek, aki ez alkalommal 
karmesterként is közreműködött az előadásban. 
Jeney Zoltán viszont maga játszotta el „Kínai temp
lom” c. művének zongoraváltozatát. Végül e sorok 
írójának „Concertino piccolino” c. darabja hangzott 
el Gyöngyössy Zoltán nem túl terjedelmes, de 
fontos fuvolaszólója és hat muzsikuspartnere 
előadásában. Rövid, kedves és baráti köszöntések 
után Gyöngyössy Zoltán és a szerző játszották el 
befejezésképpen Vidovszky László „Szonáta fuvolára 
és zongorára” c. művét.

Az immár zeneileg is visszavonhatatlanul és 
dokumentáltan 60 évesnek nyilvánított zeneszerző, 
úgy gondolom, méltó és valóban baráti ünneplés
ben részesült ezen az estén: ott ünnepelték, ahová 
élete jelenlegi periódusa köti; úgy és olyan körben, 
amiből csak az őszinte szeretetet és tiszteletet 
lehetett kiérezni. Talán az ilyenfajta ünneplésekhez 
nem lesz nehéz hozzászoknia. ■
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Kontratenorok barokk
bravúrária-koncertje

Sajnálatos tény, hogy amíg Európa koncertéletében 
és operaszínpadain a kontratenor hangfaj reneszán
szát éli és hatalmas sikereket tudhat magáénak 
olyan énekesek személyében, mint pl. Andreas 
Scholl, addig Magyarországon még mindig ide
genkednek szakmai körökben a barokk zene, illetve 
kor legnépszerűbb énekeseitől, akiket gyakran 
összetévesztenek a kasztráltakkal, és természetel
lenesnek, sőt betegségnek tartják, ha egy férfi alt 
hangon énekel. Szerencsére azonban e műfaj „orto
dox” hívei minden őket érő előítélet dacára hűsége
sen kitartanak ezen izgalmas és rendkívüli hangfaj 
képviselői mellett. Egyre nagyobb rajongói táborral 
rendelkezik az a szemléletmód is, miszerint a 
barokk operákat olyan hangokkal kell előadni, ame
lyekre eredetileg írták azokat, s bár ez volna a ter
mészetes, mégis gyakrabban láthatunk férfiruhába 
öltöztetett alt énekesnőket, akik hevesen ostro
molják „szívük hölgyét”. Ezen miért is nem 
ütközünk meg? Hiszen a kontratenor nem csak azt 
jelenti, hogy „női hangon” énekel egy férfi, hanem 
egy szenvedélyességtől túlfűtött, hangi adottságai 
által érzékiséget sugárzó szereplője egy adott darab
nak, s ez tökéletesen tükrözi a barokk korszak bur
jánzó sokszínűségét.

A Pécsi Tavaszi Fesztivál rendezvényei között 
meghirdetett műsorban, a három tenor hatalmas 
sikert arató koncertsorozatainak alapötletét fel
használva állt össze a három kontratenor, Bárány 
Péter, Csapó József és Nigel Heavey, az Ars Longa 
Kamarazenekar kíséretében, Dinyés Soma 
vezényletével, hogy a barokk nagymestereinek 
műveiből, közismert oratóriumokból és kevésbé 
ismert operákból adjanak elő részleteket.

A koncert első felében az angol barokk stílusát 
képviselő Purcell kísérőzenéiből hallhattunk elsőként 
egy zenekari bevezetőt, a g-moll Chaconne-t, majd 
egy duettet (Sound the trumpet) Csapó József és 
Nigel Heavey előadásában. A játékos elemekben 
gazdag zenét még inkább azzá tette a díszítés, 
melyet több ízben is figyelemreméltónak tartottam.
A barokk zene előadásmódjában szigorú szabály- 
rendszer alakult ki a díszítések tekintetében, s ha 
egy előadóművész ezzel a korszakkal kíván 
foglalkozni, akkor tökéletes arányérzékkel, alapos 
stílusismerettel, és kifogástalan zenei ízléssel kell 
rendelkeznie, valamint tudnia kell különbséget ten
nie a francia, német, angol és olasz barokk stílusje
gyei között. Általánosságban elmondható a koncert 
egészéről, hogy ízlésesen felépített, eleganciával és 
játékos improvizációs készséggel megalkotott 
díszítéseket hallhattunk mindhárom énekestől.

A Purcell-duettet követően két közismert dal 
hangzott el (Music fór a while és I attemp from 
love’s sickness) Heavey tolmácsolásában. A talán 
túlzottan is félénk angol énekes kissé bágyadtan 
énekelte az elsőt, a második dal táncos lüktetése, 
ízléses és finom díszítései ugyan meggyőzőbbek

voltak, ám a felszabadult éneklésnek mindvégig 
hiányát éreztem.

A műsor második felében Hándel Messiásából 
és Bach Máté-passiójából következtek áriák. Csapó 
a Messiás „Bút who may abide” áriájában főként a 
magas fekvésű és lassú tempójú részekben tudott 
kibontakozni szép színű, lírai hangjával és finom 
muzikalitásával, ám a gyorsabb és mélyebben fekvő 
részletekben már erőtlennek hatott, és olykor a 
feszes tempó tartásával is problémái adódtak. A 
Messiás másik áriáját, „He was despised” címmel 
Heavey énekelte. Csapóhoz hasonlóan a lassúbb 
tempókban tudott hangja kinyílni s a barokk zene 
rendkívül szigorú ritmikai elvárásainak nehezen 
tudott eleget tenni. E két áriában mindegyikőjükből 
hiányoltam a drámaiságot.

A Máté-passió legismertebb áriájával, az 
„Erbarme dich”-el lépett először színpadra Bárány 
Péter. A hegedűszólót Bozay Balázs, a zenekar kon
certmestere játszotta.

A tempóválasztás általában sarkalatos kérdés 
minden zenei stílusban, de leggyakrabban a barokk 
zenében találkozhatunk szélsőséges előadásmó
dokkal. ízlés dolga, ki hogyan szereti ezt a rendkívül 
szép és megrázó áriát, de úgy gondolom nem 
szabad túlzásokba esni. Ez esetben igazi arany 
középutat találtak az előadók, melynek köszön
hetően a sirató dallamot éneklő Bárány épp olyan 
szuggesztív volt, mint a gyönyörűen és gazdagon 
kidíszített hegedűszólamot játszó Bozay, s ehhez 
a zenekari kíséret érzékenyen idomult.

Az oratóriumokat Handel-operarészletek követ
ték. Elsőként a Xerxes zenekari nyitánya, ipáid az 
„Ombra mai fu” hangzott el Csapó Józseftől'-. 
Pontosság, feszes ritmika, tökéletesen nyomón 
követhető témavezetés és árnyalt dinamikai kidol
gozás jellemezte a zenekar játékát. A barokk han- 
golású, bélhúros hangszereket használó zenészek 
minden nehézség dacára -  és itt gondolok a barokk 
zene számára egyáltalán nem megfelelő terem 
akusztikájára és a hőmérsékleti ingadozások miatti 
gyakori hangolásokra, mivel a bélhúrok másként 
viselkednek, mint a fémek -  izgalmasan változatos, 
a barokkra oly jellemző, szélsőségekben gazdag 
kíséretet teremtettek a koncert egészében, élükön 
Dinyés Soma precízen összefogott vezetésével.

Csapó Xerxes áriáját érzékeny hangadás, kifino
mult technika és igényes vonalvezetés jellemezte. 
Különleges élményt jelentett a Julius Caesar-bó! 
Bárány Péter által előadott és Endrődi Sándor 
natúr kürt szólójával kísért „Va tacito” című ária, 
melynek szenvedélyessége, díszítésbeli gazdagsága 
és színpadi alakítása óriási sikert aratott. Ezt 
követően a Tamerlano egyik duettje következett 
(Coronata di gigli e di rose) Csapó és Bárány 
tolmácsolásában. Az együtténeklés ideális példája
ként igazi partneri viszonyt láthattunk, a

dinamikájában és díszítéseiben jól kidolgozott 
szólamok pedig finoman idomultak egymáshoz.

Az operaáriák felvonultatását rövid időre aztán 
megszakította egy hihetetlenül érdekes és külön
leges kantátaária (Schlage doch, gewünschte Stunde 
BWV 53), melyet eredetileg Bachnak tulajdonítottak, 
ám a legújabb kutatások szerint csupán valamelyik 
unokatestvére a szerző. A zenekar egy csengővel 
egészült ki, s ebben a földöntúli hangulatot idéző 
áriában Nigel Heavey szereplésének legjobb pil
lanatát nyújtotta.

A műsor utolsó részének elhangzása előtt 
Endrődi Sándor egy Telemann-szonátából játszott 
két rövidke tételt. Az elsőként elhangzóban a 
zenekar leheletfinom kíséretére szép ívű, tökéletes 
intonációjú, puha hangképzésű kürtszóló volt a 
jellemző, míg a második tételben virtuózabb igényű, 
bravúros interpretációban volt részünk.
Folytatásként Hándel Orlando című operájából hall
hattunk részleteket. Ez az opera, s különösen a cím
szerepet éneklő kontratenorok számára igazi 
kihívást jelent mind zeneileg, mind technikailag, 
mind szerepformálásban. Bárány Péter a „Fammi 
combattere” című áriában káprázatos virtuozitásá
val, szép, dús hangzású mélységeivel és magassá
gaival, a díszítések kimeríthetetlen gazdagságával és 
igazán kifejezően adta elő a szerelme által 
féltékenységgel megvádolt Orlando szenvedélyes 
tiltakozását. Színpadi játékában a barokk operák 
előadói praxisaként, régi hagyományainak megfelelő 
kézmozdulatokat, testtartásokat, mimikákat láthat
tunk, melyek a ma embere számára talán kissé 
furcsának, modorosnak, vagy pantomimszerűnek 
hatnak, ám a korabeli előadók számára kötelező 
feladat, rendezői utasítás volt, mint az érzelmek 
kivetítésének illetve kifejezésének egyik formája. Egy 
merőben más hangulatú és karakterű, lágyan lírai 
jellegű áriát adott elő Csapó József ezután, „Vorrei 
poterti amar” címmel, melyben hangjának minden 
pozitív adottsága megcsillanhatott. A koncert 
zárószámát megelőzte még az „Ah, stigie larve” 
kezdetű ária, melynek összetettsége, technikai meg
próbáltatásai, a zenekar virtuóz kísérete a szöveg 
szolgálatába szegődtek. A majdnem tízperces kép 
egy őrülési jelenet. A cselekmény középpontjában 
Orlando áll, aki a vihar elől egy barlangba menekül, 
s ott zaklatott lelkiállapotában különféle víziók 
kezdik el gyötörni. A zenei anyagban vihar
motívumok, szenvedélyes kirohanások és a zakla
tottság kifejezéseként változatos tempóváltások 
követik egymást, melyet lenyűgözően ábrázolt mind 
a zenekar, mind az áriát előadó Bárány Péter. Ezt a 
vad és viharosan szenvedélyes jelenetsort befe
jezésül egy kellemes hangzású, humoros pillanatok
ban bővelkedő tercett váltotta fel s egyben zárta is 
le az estet. A színes műsorvátasztásnak köszön
hetően a barokk zene kedvelői s a kontratenorok 
iránt érdeklődők az e hangfajra írt zenék széles körű 
kínálatával ismerkedhettek meg. ■
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Pannon Filharmonikusok -  Pécs
és Kocsis Zoltán hangversenye GÖNCZY LÁSZLÓ
Karmester: Hamar Zsolt
Pécsi Nemzeti Színház ................................................
2004. március 17.

Teljes zenészként élni
Nehezen találnék példát az utóbbi évtizedből arra, 
ami március 17-én a Pécsi Nemzeti Színházban 
történt. Egy hangverseny, amely zsúfolt házat vonz, 
amelyre még egyes bennfentes zenészek, 
elkötelezett zenerajongók is képtelenek bejutni -  
nos, Budapesten, a hetvenes és korai nyolcvanas 
évek zeneéletében, a nagy kulturális hátraarcot 
megelőző érában nem volt ritkaság az ilyesmi. 
Napjainkban a szakkritika hónapról hónapra szóvá 
teszi, hogy a közönséget értékrend és biztos ízlés 
híján az orránál fogva vezeti a propagandagépezet, 
aminek következtében kiemelkedő zenei események 
kétmilliós világvárosunk szűkös koncerttermeiben 
rendre fél házak előtt zajlanak. Pécsett, 2004-ben 
PR-guruk fondorlatos közreműködése nélkül is 
rangjához méltó fogadtatásban részesült az évad 
egyik legértékesebb hangversenye.

A Pannon Filharmonikusok -  Pécs (talán meg
bocsátható, ha a magyar nyelv szabályait követve 
mellőzöm a zenekar hírlevelében alkalmazott kötő
jeles írásmódot: „Filharmonikusok-Pécs”) bérleti 
estjének nívóját a Nemzeti Filharmonikusok révén 
folyamatos munkakapcsolatban álló Kocsis Zoltán 
és Hamar Zsolt együttes jelenléte határozta meg. 
Kocsis szólistaként és kamaramuzsikusként már 
évekkel Hamar Pécsre szerződése előtt időről időre 
kényeztette a várost fellépéseivel. Most azonban -  
Bartók III. zongoraversenyének szólistájaként és 
századforduló francia zenéjének avatott hangszerelő- 
jeként -  egy csapásra többrétű és gyümölcsöző 
kapcsolatba került zenekarunkkal, és e kapcsolat 
létrejöttében Hamar szerepe aligha vonható két
ségbe. E rendkívüli élmény hatása alatt talán töb
bünk fantáziája lódult meg, egy reménybeli Pannon 
Filharmonikus koncert dirigenseként képzelve 
magunk elé Kocsist...

Ilyetén képzelgéseink azonban a legkevésbé 
sem fakadhattak Hamar Zsolt teljesítményét kísérő

bármiféle hiányérzetünkből. A pécsiek vezető 
karmestere a vezénylés technikai oldalát, impulzivi- 
tását tekintve éppúgy a helyzet magaslatán állt, 
mint a művek formavilágának, karaktereinek hiteles 
és érzékeny közvetítésében. Ravel két műve 
(Couperin sírja; Daphnis és Chloé - II. szvit), 
valamint Debussy zongorára írt, Kocsis hangszerelte 
Images ciklusa felejthetetlen órákat szerzett azoknak 
a jelenlévőknek, akik értéknek tekintik a hibátlan 
ízlést, a zenei múlt mélységes tiszteletével párosuló 
eredetiséget, a kamarazenei módon kifinomult és 
igényes szövésmódot. Ezt a napjainkban fájóan 
ritkán megszólaló nemes zenei anyagot a zenekar 
képességei legjavát adva vitte sikerre, miközben 
világosan érzékelhetőek voltak formálódásának jelei. 
Hogy a faarcú kívülállást száműzve egyes muzsiku
saiban külön-külön megképződött hangzásigénnyel, 
frissen és hatékonyan képes végigjátszani a teljes 
műsort. Hogy vonósai végre érezhetően elmozdultak 
egy tömörebb, felhangdúsabb, kevesebb művi ger- 
jedelmet igénylő hangzás-spektrum irányába. Hogy 
a fúvóskar jelenleg feltűnő heterogeneitást mutat, 
de csakis azért, mert egyes szólamok kimagasló 
tudású letéteményesei mellett már kevésnek tűnik 
az igyekvő középszerűség. Hogy a maga jelenlegi 
állapotában is felvállalhat már olyasféle kihívásokat, 
amilyen egy Kocsis nagyságrendű muzsikusszemé
lyiség kísérete, képes lévén megfelelni az átlagostól 
és „megszokottól” jócskán eltérő értelmezések dik
tálta tempó- és hangzásigénynek.

Ez utóbbi megállapításomat alátámasztandó, 
hadd utaljak a III. zongoraverseny zárótételének 
elképesztő tempójú fúgatójára: Kocsis a maga 
hasonlíthatatlan szellemi és fizikai mozgékonyságá
nak, életteli ritmikájának természetes megnyil
vánulásaként belekezd a fel-lecikázó, súlyeltolásos 
játékkal teljes témába -  a hallgató pedig a karfába 
kapaszkodva várja az elkerülhetetlen széthullást

a fúga-expozíció utolsó harmadában, de nem! A 
belépések végig pontosak, mi több: a ritmus-profil 
is sértetlen marad. Ezek az igazság pillanatai, 
amikor a kétkedők előtt is kinyilváníttatik, hogy 
a Hamar és Horváth Zsolt által meghirdetett 
megújulási program nem pusztán ügyes kommu
nikációs fogás, nem közönséges művészetpolitikai 
luftballon. De ennél is többet mond, ha kijelentem: 
Kocsis -  legalább is sokunk számára -  ezen az 
estén új életet adott e sokat játszott műnek, 
letérítette azt a „Bartók és Ditta” közhelyből szár
maztatott óvatos, nőies és finomkodó interpretációk 
kitaposott útjáról, és ebben a zenekar szemernyit 
sem akadályozta. Ez a zongoraverseny az élet és 
halál nagy kérdéseit feszegette. Kommunikatív és 
drámai volt szélső tételeiben, hit, remény és két
ségek torokszorító egyidejűségét sugározta ránk 
az Adagio religiosóban; mindent egybevetve a XX. 
század legnagyobb muzsikusa búcsújának katartikus 
élményébe avatott be.

Vajon meddig maradnak még, akik érzékelni 
képesek Kocsis formátumát, az általa is képviselt 
zenei teljességet? Mikor fedi el végképp a lényeget 
a cirkuszra kondicionált közönség szeme elől a 
világsztárok körül zajló felhajtás? Mikor jutunk el 
oda, hogy az amolyan Jósé Cura típusú figurák 
(hogy itthon törtető megfelelőik felemlítését ezúttal 
tapintatosan mellőzzem) a laikusok számára 
végképp egy kategóriába kerüljenek -  mondjuk -  
Schiffel, Abbadóval, Kremerrel? S ha ez visszafor
díthatatlanul bekövetkezik, mi történik majd a szüle
tendő nagy muzsikusokkal? Értő befogadás híján 
kifejlődhet-e egyáltalán valódi művészi nagyság?

Korunk embere mind messzebbre kerül a tel
jesség fogalmának puszta megértésétől is, 
megéléséről már nem is beszélve. A teljesség egy 
zenész esetében: sokféle gyakorlati és elméleti 
nézőpont egymást erősítő tapasztalata, a szuverén 
zenei világkép megléte, s ezek előfeltételeként 
a művészetekkel átitatott élet töretlen igénye és 
képessége, a zene iránti elkötelezettség, kisgyer
mekkortól egy életen át tartó szüntelen zenében 
élés, száz és ezer órákban mérhető szembesülés 
stílusokkal, koncepciókkal, törekvésekkel, sikerekkel 
és kudarcokkal. Az a gondolati és tapasztalati tőke, 
ami esetünkben Kocsis bámulatos zenei tettei 
mögött húzódik, és aminek létére nemcsak 
zenetörténeti látókörét közvetlenül reprezentáló nyi
latkozatai, elemző észrevételei, hanem mindenek
előtt gyakorlati megoldásainak rendszere, árnyaltsá
ga utal.

Amikor a még harminc-egynéhány évesen is 
„nagy tehetségként” számon tartott, elakadt, 
frusztrált, a zene nagyságához soha fel nem érő fél
zenészek vergődését kell látnunk, amikor a még 
saját hangszerük irodalmáról is csak csökött benyo
másokkal bíró, néhány ép hang megszólaltatásának 
birtokában máris tudásukat aprópénzre váltani 
kívánó ifjak gátlástalan törtetését vagyunk kényte
lenek elviselni, bizony nem reménykedhetünk 
abban, hogy sokáig marad tere és táplálója a 
március 17-i zeneünnephez hasonlatosaknak. ■

Próba közben -  Hamar Zsolt és Kocsis Zoltán
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Aki üzenetet kongat-zenget:

Tillai Aurél
A dalárdától az angol labdakergető hobbiig

Negyvenöt éve alakult a Pécsi Nevelök Háza 
Kamarakórus Tillai Aurél és Dobos László 
vezetéséveL Számos európai országban adtak 
hangversenyt, felléptek fesztiválokon, meg
mérettek versenyeken, kiemelkedő teljesít
ményt nyújtva. Tillai Auréllal a nemrég lezajlott 
jubileumi koncert után beszélgettünk a kórus 
múltjáról és jelenéről

— Amatőr kórusként működnek a mai 
napig, ám koncertjeik, megszólalásaik minősége 
profi színvonalú volt sok-sok éven á t  Hogyan lehet
séges ez egy műkedvelő együttes esetében? 
Mennyiben meghatározó szerepű a repertoár?

— Amikor a kórus megalakult, az ötvenes 
évek végén, Dobos László kollégámmal vágyódtunk 
arra, hogy kilépjünk abból a nehéz, sztálini idők dik
tálta szokásrendből, amely kivetette magából, mert 
elítélte a reneszánsz kórusmuzsikát. Addig csupán 
érintőlegesen találkoztunk annak a kornak a 
zenéjével. Minket elsősorban a madrigál érdekelt,

a hivatalos állásfoglalás pedig ezt a letűnt idők pol
gári műfajának tekintette. Egy kultúrműsornak moz
galmi dalból, népdalfeldolgozásból, magyar 
klasszikusból, mint például Kodály vagy Bárdos, 
és egyéb klasszikusból, Smetana vagy Beethoven- 
kórusműből kellett állnia. Ez a négy műsorszámból 
álló világ rendkívül elcsépelt és szürke előadásokat 
eredményezett, s ebből nem lehetett igazán jót 
kibontani. Mi viszont az Ezerév kórusából, az Öt 
évszázad kórusából, illetve különböző kiadóknál 
megrendelt művekből kezdtünk tanítani. Ez a kama
rakórus számára óriási nevelőerőt jelentett, mert 
a régi mesterek művei jelentősen csiszolják a szép 
kórushangzást. Részben a polifónia, részben az 
egyszerűbb, tiszta harmóniák igénylik azt, hogy 
homogénebb szólamok jöjjenek létre, hogy jobban 
figyeljünk egymásra. Amíg egy nagy hevülettel, 
indulatosan előadott mozgalmi dal vagy népdalfel
dolgozás természeténél fogva más előadási modort 
követel, egyfajta semmiképpen nem lebecsülendő 
jókedvű éneklést, a régi mesterek finomabb, 
választékosabb társaséneklésre késztetik az 
előadókat. A hangzáskultúrára való nevelés, a 
különböző intonációs gyakorlatok mind-mind 
érzékenyebbé, kifejezőbbé teszik a kórushangzást.
A Szakszervezeti Székházból azért tettek ki bennün
ket, mert csak úgy engedélyezték a Jó ez a fény 
című esténket, ha rendezünk utána egy mozgalmi- 
dal-estet is. Hiába bizonygattuk, hogy ilyen dalokból 
hangversenyt rendezni meglehetősen botor dolog, 
hiszen ezek a dalok a mozgalomhoz tartoznak, 
gyűléseken kell őket megszólaltatni, nem hang
versenyanyagok, és közönséget sem vonzanak.
Ezért ezt nem is tartottuk meg, csak a Jó ez a fény 
címűt, és utcára is kerültünk miatta.

— Mi volt a jellemző az ország más 
területeire? Ott is alakultak kórusok, vagy csak Pécs 
büszkélkedhetett vele?

— Az országban többfelé is alakult 
madrigálokat éneklő kamarakórus, rendszerint úgy, 
ahogyan itt is: egy szolfézstanár vagy egy fiatal kar
nagy köré csoportosultak a lelkes tanítványok. Egyik 
pesti koncertünket követő megbeszélésen, melyen 
Forrai Miklós tanár úr is jelen volt, vetődött fel az 
igény, hogy ezek a kamarakórusok találkozzanak 
egymással. így született meg a pécsi kamarakórus- 
fesztivál gondolata, ötlete. Megszervezését Mohos 
Antal, a Nevelők Háza igazgatója vállalta. A szellemi 
hátteret mi biztosítottuk annyiban, hogy összeállítot
tunk egy gondolatsort, megfogalmazva benne, hogy 
az a kórus jöhet el egy ilyen találkozóra, amelyik 
valamiben járatos: aki a régi zenét műveli, azzal, aki 
csak Bartókot, azzal, aki pedig új magyar műveket 
szeretne bemutatni, azokat hozza. Tehát valami 
olyat, amiben úgy érzi: jeleskedik. Ennek igen nagy 
volt a vonzereje, mert szabaddá tette a 
műsorválasztást.

— A kórusok így kifejlesztették a saját
profiljukat
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—  Pontosan. Voltak, akik kortárs 
szerzőket: Petrovics Emilt, Szokotay Sándort, és az 
akkor még ereje teljében lévő Bárdos Lajost kérték 
fel, hogy komponáljanak számukra.

— A Pécsett működő kamarakórusnak a 
madrigál volt tehát az erőssége?

—  Kezdetben igen. De élt itt egy költő, 
műfordító tanár, dr. Vargha Károly, aki számtalan 
madrigál fordítása mellett romantikusakat is fordí
tott: Mendelssohn -  és Brahms-műveket és sok 
mást. Elhatároztuk, hogy az ő műfordításaiból 
összeállítunk egy estét. Később olyan koncertet is 
rendeztünk, ahol Weöres Sándor verseire írott kóru
sokat adtunk elő: például Kodály, Bárdos, Farkas 
Ferenc alkotásait. Az akkori városi művelődési ház, 
amely a mai Mária utcában volt, működtetett egy 
irodalmi színpadot, ahonnan felkértünk néhány 
versmondót is, így aztán ezen a Weöres-esten
a kórusmuzsikát versekkel is színesítettük.

— Nem csupán a repertoár bővült, las
sanként a világba való kitekintésre is lehetősége 
nyílt az együttesnek. A hatvanas években ez még 
újdonságnak számított.

—  Ez egész véletlenül alakult így. A 
Debreceni Bartók Béla Kórusfesztiválon vettünk 
részt, s ehhez csatlakozott egy vidéki fellépés is ott 
a környéken. Éppen akkor értünk oda, amikor a finn 
kórus is, és ismerve az ő himnuszukat, elénekeltük 
nekik.

— Hogyan került elő a „mellényzsebből” 
éppen a finn himnusz?

• —  Még Pécsett egy finn küldöttség
fogadására kellett megtanulnunk, ezért tudtuk. 
Számukra ez nagyon meglepő, egyszersmind rend
kívüli gesztus volt, és elindította a barátkozást a két 
kórus között. Hamarosan, 1967 szeptemberében, 
meghívást kaptunk Finnországba: Lahtiba és 
Helsinkibe. Itt elkészült első külföldi rádió- és 
televízió-felvételünk is.

— Miként fogadta ezt a meghívást az 
akkori politika?

—  Finnország abban az időben csak úgy
nevezett „félkapitalista” ország hírében állt, kevésbé 
volt veszélyes, mint az utált Nyugat, lenyelték vala
hogy. Aztán szerencsére más európai országba is 
eljutottunk, volt ahová versenyre, máshová hang
versenyezni. Összesen 65 alkalommal volt szeren
csénk külföldre látogatni.

— Mérföldkőnek számított az első 
hanglemez is.

—  A hetvenes évek végére már úgy 
éreztük, készen vagyunk egy lemeznyi Monteverdi- 
művel. A Hungaroton vezetője feltette a számunkra 
igencsak meglepő kérdést: világi vagy egyházi 
műveket akarunk énekelni? így született meg a 
Monteverdi-lemez, amelyen természetesen egyházi 
műveket énekelünk.

— A repertoárbővülést a hanglemezeken 
is nyomon követhetjük. Nemcsak idehaza készültek 
felvételek, külföldön is kapott erre lehetőséget a 
kórus, ami nyilván nagy megtiszteltetésnek számí
tott.

—  Franciaországban Kodály- és Bárdos- 
lemezünk született, Angliában Bartók, amire talán a 
legbüszkébb vagyok. De itthon is folytatódott a sor. 
Amikor a nagy magyar klasszikusokat már lemezre 
vettük, kiadtunk egy antológiát a Kodály utáni 
nemzedék szerzőiből: Ligeti György, Veress Sándor, 
Petrovics Emil, Kocsár Miklós, Orbán György kórus
műveit énekeltük, de készítettünk romantikus 
lemezt is. Tehát az eltelt sok-sok év alatt át tudtuk 
énekelni a zenetörténet minden korszakát.

— Alkalmanként a kamarakórus ki is
bővült

—  A hajdani főiskola vegyes karával, 
illetve az egyetemi kórussal együtt sok szép ora- 
torikus művet énekelhettünk Bach Magnificatjától 
Sztravinszkij Zsoltárszimfóniájáig idehaza és
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külföldön egyaránt. Ez abból a szempontból is 
fontos, hogy a kórus nem csupán a saját karnagyá
val dolgozott hosszú éveken, esetleg évtizedeken 
át.

— A számtalan bel- és külföldi szereplés, 
a versenyek, a hanglemezfelvételek nagyfokú kon
centrációt, állóképességet kívánnak karnagytól, 
kórustagtól egyaránt Egy-egy mű betanítása ehhez 
még rendkívüli türelmet is igényel, különösen 
akkor, ha az együttes tagjai nem egyformán képzett 
emberek, hiszen sokak nem is hivatásos muzsikus
ként élik napjaikat A sokat vitatott Kodály-módszer 
nem okozott-e olykor nehézséget gondolok itt a 
kortárs müvek betanulására?

— A régi mesterek, a barokk és 
klasszikus szerzők is jól szolmizálhatok. A későbbi 
korok polymodális kórusai megoldhatók dó-váltás- 
sal, itt sem igazán merültek fel problémák. Atonális 
zenét meg úgyszólván nem is énekelünk, hiszen 
amatőr együttesként ilyen feladatok nem hárulnak 
ránk.

— Ezek szerint a Kodály-módszer úgyne
vezett „csődjéről” nem is beszélhetünk?

— Kodály módszere demokratikus mód
szernek tekinthető, mert ő abból indult ki, hogy 
minden gyermeknek, minden embernek van hangja, 
nem kell drága hangszert venni ahhoz, hogy valaki 
a zenéhez közel jusson. És azzal, hogy megnevez 
két szótagot: mondjuk dó-mi, önmagától megadja 
azt a hangközt, amit énekelni kell. Aki pedig 
hangszert tanul magasabb fokon, az úgyis megta
nulja az abc-s hangokat, és onnan kezdve nem 
szolmizál.

— De csak jó esetben, mert nagyon is 
megtapad az emberben a szolmizációs készség, 
mint egyfajta biztonság, amit nagyon céltudatos, 
szigorú szolfézstanítással lehet és szükséges is 
felváltatni az abszolút névvel való gondolkodásra.

— A Kodály-koncepció több a szolmizá- 
cióra való tanításnál. Tartalmazza a belső hallás ne
velését, kottaolvasást, transzponálást, memorizálást, 
rögtönzést, tehát komplex módszerről van szó.

— Az a csodálatos hangzás, ami olyan 
jellemző volt a kamarakórusra, mára kissé megkop
ni látszik. Mi lehet ennek az oka?

— A hangok is kopnak, az intonáció 
megereszkedik, s bár fiatalok is énekelnek szép
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Pécsett született 1930-ban. Középiskoláit is itt, a 
Széchenyi illetve a Nagy Lajos Gimnáziumban vé
gezte. A Tanárképző Főiskolán magyar-ének sza
kos tanári oklevelet szerzett. Karvezetést Budapes
ten Párkai Istvánnál, zenekarvezetést Kóródy And
rásnál tanult. Egyetlen munkahelyen dolgozik kez
dettől fogva: a pécsi Tanárképző Főiskolán ill. a 
JPTE-n, melynek nyugalmazott egyetemi tanára. 
1956-2000-ig vezette a Pécsi Egyetemi Kórust. A 
Pécsi Kamarakórus alapító karnagya, Európa leg
több országában koncerteztek, fesztiválokon és 
versenyeken vettek részt, ahol több mint félszáz 
díjat szereztek.
Nemzetközi versenyek zsűrijében dolgozott, ate- 
lier-ket vezetett, számos ország rádiója és tv-je fel
vételeket készített vele. Kurzust tartott a brüsszeli 
(BRT) és a magyar rádióban, a Kodály Intézetben 
és a békési karnagyi továbbképzésen.

Kitüntetések:
Kodály Emlékérem 1976
Janus Pannonius-díj 1980
Liszt-díj 1982
SZOT-díj 1986
Grastyán-díj 1996
Millecentenáriumi Díj 1996

számmal a kórusban, nagyon nehéz feladat a 
hangszín kiegyenlítése. A hangok homogénizálása 
sok időt vesz igénybe, de sok tanulnivalónk is van. 
Beethoven IX. szimfóniáját és a Budavári Te Deumot 
egy műsorban kell előadnunk, ami attól nehéz, 
hogy a fiatalok közül sokan még nem énekelték, az 
idősek pedig már unják ezt a folyamatot, ettől aztán 
felületesebb a tanulás. És emellé egy németországi 
fellépésre Hidas Requiemjével is kell készülnünk. 
Három ilyen nagy horderejű mű sok időt követel.

— Hol tart ma a kórusmozgalom, vannak- 
e még lelkes, énekelni vágyó fiatalok, vagy 
fölemészti a megélhetési küzdelem az érdeklődést, 
a muzsikálási igényt

— Úgy gondolom, olyan utolsó szakaszá
ba jutott a kórusmozgalom, amely után a hanyatlás 
elkerülhetetlen. Elszomorító például arra gondolni, 
hogy az Éneklő Ifjúságon az általános iskolák kóru
sai milyen szívesen vettek részt régebben, mert szá
mukra az érdekes alkalom volt, ahol bemutathatták 
tudásukat. Ma normál tagozatú iskola erre nem is 
mer vállalkozni. A heti egy énekóra kevés, amiből 
még ezért-azért el is marad néhány. Az énekkar 
szinte megszervezhetetlen azért is, mert egy időben 
zajlanak a sport, a különnémet, a számtech és 
egyéb különórák. Elkeserítő a jelenlegi oktatáspoliti
ka, amely ennyire semmibe veszi a kulturális 
nevelést.

— Mennyire vonzó ma a karvezetői
pálya?

— Viszonylag kevesen jelentkeznek ide az 
egyetemre, ebből következően nagyon kicsi lét
számú évfolyamok indulnak. Egy karvezető 
évfolyamos csoport 9-10 főből áll. A vegyes kar meg 
is szűnt, mert nincs elég fiú. Elgondolkoztató dolog, 
hogy sokan a végzősök közül egészen más pályát 
választanak egyrészt, mert örülnek, ha állásra talál
nak, másrészt azért, mert olyan magas fokú képzés
ben részesülnek, hogy bele sem kezdenek egy 
kórus szervezésébe vidéken, mert esélyük sincs 
arra, hogy magas színvonalon művelhessék a 
karvezetést.

— Lehet, hogy baj van az elhivatottság- 
gaL ha egyáltalán létezik ma még ez a fogalom?

— Azok a hallgatók, akik csak kedd és 
csütörtök közötti órarendet hajlandók összeállítani 
maguknak, a kóruspróbára már nyúzottan, fásultan 
és fáradt torokkal érkeznek. így aztán számukra ki 
sem alakulhat az elhivatottság, vagy ha netán mégis 
birtokolták, hamarosan el is veszítik. De van mit 
utódaim szemére vetnem, amikor azt kifogásolom, 
hogy nem viszik, nem szerepeltetik a kórusukat. Az 
előadó-művészetet gyakorolni kell, mert ha csak 
tanteremben énekelnek, akkor az nem több, mint
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egy tanóra. Fontos dolog együtt küzdeni, együtt 
örülni ha tapsolnak, ez is hozzá tartozik a muzsikus 
hivatásához.

— Óriási kohéziós erő a szereplés, amely
ből a leendő tanár, karnagy, kórustag megtanulhat
ja, megtanulhatná ennek az erőnek a mibenlétét 
Mivel magyarázható az az általános közöny, érdek
telenség, amely manapság szinte átitatja az 
emberek életét?

— Részben az igénytelen, szellemileg 
olcsó szórakozásokat ígérő televíziós műsorok, ame
lyek elé odavetődnek az emberek, és még ha nem 
tetszik is nekik, végignézik. És ugyanígy a gyerekek. 
Persze ez az elsivárosodás nem magyar jelenség. 
Jellemző ez mostanában Európára.

— Talán éppen ennek ellensúlyozására is 
hivatott életre az Európa Cantat ez a 
háromévenként megrendezett több ezer dalost fél
lelkesítő találkozó. Az elmúlt húsz év legfontosabb 
és legnagyobb szabású kulturális eseményének 
számított Pécs életében, s a megszervezésében 
tanár úr jelentős szerepet vállalt

— Nekem annyiban volt részem benne, 
hogy szerveztük a kamarakórus-fesztiválokat itt 
Pécsett, már tizenegyet vagy tizenkettőt, amelyekre 
külföldi kórusok is érkeztek. Az Európa Cantat 
elnöke éppen itt járt, meghallgatta a mi Kodály- 
hangversenyünket, és annyira megtetszett neki a 
kórus, a város, hogy úgy döntött, Pécsre kellene 
szervezni a 10. találkozót. A 3-4000 dalosnak önálló 
hangversenyt kellett adnia, de ez sok helyszínt 
igényelt. Külföldön ezeket a kora délutáni órákban 
templomokban szokták tartani, de ez itt szóba sem 
jöhetett. Amikor 1987 őszén Piti Zoltánnak, az akko
ri tanácselnöknek felvetettem a templomi koncertek 
iránt igényünket, illetve, hogy kipróbálnám a 
Ferences templomot ebből a célból, hallani sem 
akart róla. Egészen rémült lett, s mondta, örüljünk, 
hogy a pártbizottság egyáltalán beleegyezett abba, 
hogy itt tartassák az Európa Cantat. Néhány hónap
pal később, márciusban, amikor éppen az Európa 
Cantat főtitkárát vártuk Pécsre, elmentem a városi 
tanács elnökhelyetteséhez, Komlódi Józsefiéhez, 
kértem, tegye lehetővé, hogy a Nevelők Háza 
Kamarakórus a Pius templomban adhasson hang
versenyt, kipróbálandó az akusztikát. Legnagyobb 
meglepetésemre, pozitívan fogadta. Innentől kezdve 
szabaddá vált a templomi koncertezés lehetősége, 
nem volt több kifogás. Piti Zoltán valóban nagy 
tiszteletet érdemel, mint utóbb megtudtam, elég 
sokat konfrontálódott a pesti pártközponttal az 
Európa Cantat-ügyben, és segítőkészsége, rugal
massága nyomán szinte megújult a belváros: 
például lemosatta a házak falát, erre az időpontra
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elkészült a Séta téri szökőkút is. Megengedték, 
hogy éjszaka a kórusok bárhol énekelhessenek, 
ahol kedvük tartotta. Megtelt élettel, és egészen 
nyugati hangulatúvá vált akkor minden.

— A fiatalok számára egészen hihetetlen 
és érthetetlen: miért nem lehetett addig templom
ban hangversenyt adni? Mitől tartottak?

— Attól, hogy ha az ifjúság egyszer 
betéved, akkor megérinti az a szellem, és hátha 
betér máskor is. Egyébként az akkori Dunántúli 
Napló még azt sem engedte meg újságíróinak, hogy 
a Székesegyház nevét leírják. Helyette például azt 
kellett, hogy a „belvárosban álló négytomyú műem
léképület”.

— Létezik még Európa Cantat?
— Igen létezik, mi is eljutottunk 

Spanyolországba, később Franciaországba, de te
kintve, hogy a rendezőkhöz tartoztunk, csupán az 
útiköltséget kellett állnunk. Egyébként pedig fizetős, 
és ezért nem jutunk el oda.

— Várható, hogy valamikor ismét Pécs
rendezi?
— Bármilyen nagy visszhangja is volt, bármilyen jól 
szervezett, baráti hangulatú, és a város jellegéből 
adódóan intim hangulatú, ma nincs rá igény. Az 
Európa Cantat akkori elnöke helyett jelenleg más 
tevékenykedik, számára ez a város ismeretlen. De 
valóban csodálatos dolog lenne.

— A rendszerváltás a kórus támoga
tottságát is érintette?

— A rendszerváltás után az a szomorú 
dolog következett be, hogy a fenntartó szervek 
kiléptek az együttesek mögül. Ez nemcsak a kóru
sokra, hanem a néptáncmozgalomra, sportra is 
vonatkozik. Egy külföldi útra szponzorokat találni 
nagyon nehéz, majdhogynem lehetetlen, mert nem 
áll érdekükben a bankoknak, vállalatoknak a támo
gatás. A várostól egészen szerény támogatást 
kapunk, alig több mint százezer forintot, amit még 
képviselőként harcoltam ki. Gondoljunk arra, hogy 
a kóruséneklés Pécsett, de akár egész 
Magyarországon is a legrégibb polgári tevékenység, 
hiszen a futball is úgy terjedt el idehaza, hogy a 
pesti Törekvés dalárda tagjai hallottak a labdaker
gető angol hobbiról. Tehát a dalárdából alakult az 
első futballcsapat hazánkban, ezek alapján igazán 
megérdemelne elfogadhatóbb támogatást. Ha Ének
lő Ifjúságot vagy Dalos Napokat vagy Kodály- 
születésnapi hangversenyt vagy bármi mást ren
dezünk, terembért kell fizetni, szerzői jogdijat, 
meghívókat nyomtatni, szervezni, telefonálni, 
postára adni, megannyi költséget jelent. Ezeket 
megpróbáljuk baráti segítségekkel: iskolaigaz
gatóknál, papoknál, lelkészeknél kicsit házaló, kicsit 
kunyeráló, könyörgő kapcsolatrendszer kialakítása 
révén megoldani. Régebben, s ez annak a korszak
nak kétségtelen pozitívumai közé tartozott, a városi 
tanács foglalkoztatott erre a célra egy előadót, aki
nek az volt a feladata, hogy egy megyei karnaggyal 
karöltve minden szükségeset megszervezzen.

— Tanár úr zeneszerzőként is 
tevékenykedik.

— Ez az igényem is cserkészkoromban 
támadt fel, amikor először írtam kíséretet egy 
cserkészdalhoz, aztán feldolgoztam 2, 3, esetleg 4 
szólamra. Ezek spontán törekvések voltak akkor, 
később váltak csak tudatossá, amikor már tanultam 
zeneelméletet, zeneszerzést. De rám karnagyként 
annyi más, kényszerű szervezési feladat hárult, hogy 
a zeneszerzői ténykedésre nemigen maradt erőm, és 
elhivatottságot sem éreztem. Ha megkértek rá, írtam 
népdalfeldolgozásokat más, de a saját kórusom 
számára is, vagy egy-egy szép verset megzenésítet
tem. Bár komponáltam vonósnégyest, fuvolaszo
nátát, concertinót gimnáziumi vonószenekarra. De 
CD-re csak a vonósnégyes tételeit és kórusműveket 
vettük rá. ■

Ha van kedve hozzá ...

III. NEMZETKÖZI AKUSZTIKUS-GITÁR 
FESZTIVÁL 
Május 12-én

Résztvevő vendégek:
lan Melrose - Skócia, Taja Gerken - Kalifornia, 
Vicki Genfen - New York (a fesztiválok 
történetében az első női gitáros),
Szabó Sándor - Magyarország 
Rendező:
Ifjúsági Ház, Pécs, Nagy Lajos király u. 13. 
Információ: 72/ 211 511

IV. PÉCSI ORSZÁGOS SZÍNHÁZI 
TALÁLKOZÓ 
Június 3-13.

A  fesztiválon az ország legjobb produkcióiból - 
Csengery Adrienn válogatása alapján - öt nagy- 
színházi é s öt stúdió/kamaraszínházi előadás 
kerül színre, illetve a határon túli színházaktól 
egy nagyszínházi és egy stúdiószínházi produk
ció. A  hivatalos versenyprogram gazdag kiegé
szítő rendezvényekkel társul, melyek a város 
szinte valamennyi kulturális intézményében, az 
utcákon, tereken, szabadtéri színpadokon zajla
nak. Ezek mindegyike a színházművészethez 
kapcsolódik, zenei és táncművészeti bemuta
tók, előadó estek, szakmai programok, felolva
sósz ínházak, színházm űvészeti fő iskolások 
vizsgaelőadásai, valamint képzőművészeti kiál
lítások teszik teljessé a találkozót.

Csehov: Ivanov
Katona József Sz ínház Budapest 

W eöres Sándor: Teomachia 
Bárka Színház

Bertolt Brecht: A  kaukázusi krétakör 
V ígszínház

Bernard-Marie Költés: Roberto Zucco 
Új Színház

Csiky Gergely: Buborékok
Nemzeti Színház, Budapest 

Kovács Márton-Mohácsi István-Mohácsi János: 
C sak  egy szög

Kaposvári C siky Gergely Színház
Via Italia

Újvidéki Magyar Színház 
lonesco: Jaques, avagy a behódolás

Kolozsvári Állami M agyar Színház 
Háy János: A  Herner Ferike faterja

Zalaegerszegi Hevesi Sándor 
Színház 

Csehov: Sirály
Krétakör Színház 

Vaszilij Szigarjev: Fekete tej
Katona József Színház Budapest 

Joanna Laurens: Három madár
Nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Színház

Örkény István: Macskajáték
Pécsi Harmadik Színház 

Dosztojevszkij - Richard Crane: Karamazov 
testvérek

Szolnoki Szigligeti Színház 
A  Mikroszkóp fantomja

Mikroszkóp Színpad

Rendező és információ:
Pécsi O rszágos Színháztalálkozó Fesztivál 
Kht.
7621 Pécs, Perczel u.17.
Tel.: 72/ 512 675, Fax: 72/ 512 669 
Szervezők: Simon István, Jordán Tamás, 

Stenczer Béla, C saba  Zita 
web: www.poszt.comhttp://www.poszt.com

2004/2 echo 25

http://www.poszt.com


F E K E T É N - F E H É R E N

A Pécsi Műhely kiállításai a Pécsi 
Galériában, a Hattyú Házban és 
a Közelítés Egyesület galériájában 
2004. március 12 -  április 12.

Újkori Kasszandra szerep
1. Amit biztosan tudunk

Két Pécsi Műhely volt. Az elsőt mindenki ismeri.
Róla szólva beszélhetnénk a Pécsi Műhely koráról 
is, miképpen Dercsényi Dezső román kori fejezete 
teszi azt a kétkötetes magyarországi művészet 
történetében. Művészettörténeti alappont. A magyar 
romanika egyik fényes teljesítménye a Pécsi 
Műhelyé, amelynek Quedlinburgban és Lundban is 
ismert szobrászatát a székesegyház szentélye 
mögötti modern kőtár lassan majd be fogja mutatni. 
De 1970-80 között létezett Pécsett egy művészcso
port, mely a Pécsi Műhely megnevezést választotta 
magának. A második. A csoport tagjai Ficzek 
Ferenc, Halász Károly, Kismányoky Károly, 
Pinczehelyi Sándor, Szíjártó Kálmán voltak. 
Kiállításaikról szól ez az írás.

2. A második?

Ha nem is kényeztette el őket a művészettörténeti 
irodalom, ha nem is vált munkásságuk együtt, tag
jainak tevékenysége külön-külön többször idézhető 
példaanyaggá a csoport megszűnése óta eltelt 
huszonnégy évben, jelenlétük ma is inkább az 
értelmezés kényszereivel, mint az evidenciaélmé
nyeknek járó megkönnyebbülés érzésével jár együtt. 
A Pécsi Galériában, a Hattyú Házban és a Közelítés 
Egyesület galériájában rendezett kiállítások egy

mára már csak kevesek számára ismert -  ekkor 
még valóban lesajnáló értelemben emlegetett 
„vidéki” -  művészcsoport történetét, és 
munkásságát idézik fel a hetvenes évekből. Ennek 
követik alakulását tizenkét éven át, 1968 és 1980 
között. Van ma ennek a célra tartott utánlövésnek 
néhány szívszorítóan érzelmes felhangja, vannak 
elhallgatásai és ezekkel együtt természetesen van
nak a művészettörténeti tudás számára fenntartott 
tanulságai is.

3. A zavartság

Járjuk az országot, a világot, a technikailag könnyen 
egyetemessé váló (helyi) művészet eseményei olyan 
sokaságban, tömörségben, olyan féktelenül szélső
séges minőségekben zuhannak ránk, hogy a szám
bavétel gondolatára is a természetes menekülés
kényszer fogja el az embert. De a Pécsi Műhely 
működésével felidézett évszámok: 1968-1980, még 
a legfiatalabbaknak is a jelenkort jelentik. A jelen
ben márpedig elháríthatatlanul érvényesül a most 
bemutatott munkák láttán/esetében némi zavar.
A zavarnak több, jól megkülönböztethető oka van. 
Az egyik, hogy a most bemutatott tevékenység 
mindössze annyi eredménnyel járt, amennyit itt 
valóban láthatunk. Itt nincsenek nagy elemszámú 
ciklusok, egy-egy vizuális gondolat árnyalatok és 
variációk sokaságával deklarált sorozatai. Ami 1980

után következett, az félig pályaelhagyás, félig a 
Műhelytől független, személyes felelősséggel meg
formált poétikai törekvések periódusává lett. Nem 
válhatott erős vizuális konvencióvá a Pécsi Műhely 
kifejezésmódja. Eredendően meglévő szubkulturális 
jelentősége sem változott meg úgy, mint mondjuk 
az efZámbó, feLugosi és Wahorn szentendrei 
körének esetében, amely tökéletesen belenőtt a 
professzionális művészetfogyasztás rendszerébe, 
beleértve ebbe a show business felé tett erőteljes 
mozdulatokat is. Mert ez a szubkultúra is más volt. 
De még az is meglehet, hogy szubkultúra sem volt. 
Mindenképpen szűkebb körű az említettnél, talán 
elitista is, ami a hozzáféréshez nem nyújtott 
sohasem tálcán kész recepteket. A zavar oka 
lehetett az aszketikus komolyság, amit a kiállításon 
is látunk. Az „élvezetnek” a hiánya, a szórakoztatás
ra képtelenség, ami a Pécsi Műhely munkáira 
általános értelemben is igaznak mutatkozik. A kiállí
tott munkákban a derű, az irónia jelenlétének kimu
tatására ma már csak keveseknek van kedve, ideje. 
Zavaró mozzanat továbbá a spekulációk szinte 
feladványszerű előadása. Általában nem szeretik 
azokat a műalkotásokat, amelyek nem törődnek 
a közönségükkel, amelyek nem mennek elébe 
különböző bónuszokkal. Olykor a műgond hiánya, 
a hevenyészett előadás, ami egyértelműen utal a 
kutatás és kísérlet elsődlegességére, a közönséggel 
eredményesen folytatandó párbeszéd helyett.

Ficzek Ferenc: Kettőzött figura, 19 78  Pinczehelyi Sándor: Sarló és kalapács /., 19 7 3
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Hogy a jelzett időszakban nemigen értékelték a 
hagyományos értelemben vett műtárgyat, a kiállítási 
értéket. Esetünkben a Pécsi Műhely harmincnégy 
évvel ezelőtt létrejött teljesítménye mellé színes 
helyi művészeti élet rétegződött, amelyből számos, 
a Műhely tevékenységét ellenpontozó tény szárma
zott. Beletartozik tehát a képbe azoknak a generá
cióknak a tevékenysége is, amelyek ebben az egyre 
inkább homogenizálódó kulturális térben még ma is 
velünk, körülöttünk vannak.

4. Művészettörténet ez?

Hogy története is lenne annak a művészeti teljesít
ménysornak, ami a kérdéses időszakban a Pécsi 
Műhely jóvoltából létrejött? Minden bizonnyal. De az 
írott történelemmé válás szempontok, módszerek, 
események, tények tömörödése nyomán következik 
általában be. A történelem még mindig nem tud 
több lenni egy -  együgyű vagy komplex -  képnél, 
amelyben az a feltételezés ölt testet, hogy bizonyos 
jelenségek, dolgok -  esetünkben alakító szándékkal 
különböző anyagokból létrehozott tárgyak - ,  ame
lyeket bizonyos közösség művészetként fogad el, 
időbeli létük során kapcsolódnak más jelenségekhez 
és dolgokhoz, és hogy ezeknek a kapcsolódások
nak iránya (ezért esetleg oka, célja) van. De nyu
godtan megfogalmazhatja fenntartásait, aki 
történetesen nem tekinti a „nagy” művészet szem
pontjából értékelhető megnyilvánulásnak azt, ami 
a Pécsi Műhely nevéhez kötődik. A most három 
helyen kiállított dokumentumokat, a „rájátszásként” 
értékelhető legújabb kori interpretációkat (Halász 
performansza, téglás-gyertyás „ön-hommage-a”) 
valójában nem vallotta magáénak semmiféle 
közösség, a teljes érdektelenség és részvétlenség 
állapotában az időközben egyre erősebb szakmai 
elismertséggel rendelkező alkotók szinte maguk 
avatták magukat történeti jelentőségűvé. Ebben 
a csendben lejátszódó folyamatban semmiféle szak
mai izgalmat nem váltott ki a szelíd szakralizáció,

amelynek végeredményben most tanúi lehettünk.
A „retrók” és „revival-ek” hömpölygésében ez az 
úgyszólván magának való egyszerűség, 
látványosságtól szinte irtózó modor, ami a Pécsi 
Műhelyé volt, természetszerűleg válhatott figyelemre 
méltóvá. Amit azonban nem őriztek meg publiká
ciók, ami nem került múzeumba, az nagy 
valószínűséggel nem is maradt meg a közösség 
számára. Főként akkor nem, ha kollektív élmények 
sem tapadtak hozzájuk. Vagy mondhatnánk úgyis, 
ha csak szubkulturális élmények tapadtak hozzájuk. 
Az általunk e helyt szóba hozott művek közül 
keveseknek „jutott” a múzeumi értékőrzés rangja.
Itt szerzünk tanúbizonyságot arról, hogy amely 
műtárgyat dokumentációja vagy gyűjteménye nem 
tesz a közösség számára megragadhatóvá, az nagy 
sebességgel tűnik el a szemünk elől. Valami hason
ló játszódott le a Pécsi Műhely alkotóinak munkái
val is, amelyek az 1968-80 közötti évtizedben 
születtek. így válhatott martalékává a felejtésnek 
az a néhány arc, fiatal és idősebb pályatárs, akik 
egykor ugyancsak ott voltak a startvonalnál, és akik 
között részben lejátszódott egy nagyon jellemző 
személyi differenciálódás (Bocz Gyula, Dombay 
Győző, Gellér B. István, Major Kamill, Csorba Simon, 
Szelényi Lajos, Bachmann Zoltán, Hoós Elvira), 
részben pedig valóban tisztázódhatott a magatartá
sok és célok szerint megkülönböztethető pályák 
iránya.

5. Csapat

A „kik akarták, kik csinálták, kik keresték, kik támo
gatták, kik szerették stb.” kérdéseire adható vála
szok ma már oly egyszerűvé lettek, hogy szinte 
érthetetlen is bármiféle összetett mondatos érvelés. 
Ne meneküljünk azért a válasz megadásának 
kényszere elől. Huszonéves fiatal emberek voltak, 
akik egy vidéki tanárképző főiskola, egy múzeum, 
egy kultúrház és egy uránbánya körül akarták ezt az 
egészet. Ők hozták létre a munkákat, a hozzájuk

*

hasonlók keresték e műveket. A néhány évvel 
idősebb pályatársak, akik saját törekvéseik külső 
köreit, mint elsődleges hatást írták le a Pécsi 
Műhely tájékozódását, ők voltak a szellemi támo
gatók. A körülöttük lévő lányok, feleségek, kisgye
rekek szerették mindezt. Ami ezen kívül volt, az a 
gyanú, a fenntartás, a félrenézés gyakorlata volt. 
Mert nem volt hivatalos és ezért 1970 körül nem is 
lehetett a nyilvánosság számára igazi művészet az, 
amit a Pécsi Műhely csinált. Egy Lantos Ferenc 
mögött felsorakozó, jól hangzó nevű szakkör volt, 
amely sikeresen szerepelt az amatőr seregszem
léken. Jelentősége azonban elsősorban abban állt -  
és ez Lantos jelenléte ellenére, tőle szinte 
függetlenül formálódott - ,  hogy az elfogadott 
művészeti tendenciáktól meglehetős távolságban 
elhelyezkedő csoport éppen idegenségével, el nem 
vegyülő mivoltával a kultúrában is oly 
nélkülözhetetlen „ellenállás” képzeteinek 
felkeltésében szerepet tudott vállalni. Nem kötötte 
a múlthoz a mesterségbeli akadémiai tudás, nem 
kellett törődnie a folyamatosság fenntartásának 
kötelezettségével, illetve annak egy szervesebb, a 
valóságos művészeti kérdések lokálisnál szélesebb 
körű kutatásával inkább elkötelezett szélsőségeként 
volt értékelhető. Talán még az is jellemző volt, hogy 
más csoportokkal ellentétben, a Pécsi Műhelyt rövid 
története során csak Szelényi Lajos hagyta el, de 
senki nem kapcsolódott hozzá. Lantos Ferenc 
gyűjtött maga köré fiatalabb embereket, akikkel 
többféle, azonos metodikai alapokon nyugvó 
alkotóköri formációt alakított ki.

6. Kapcsolatok

Ez a közvetlen hagyományokkal, vagy normákkal 
alig egyeztethető karaktere a csoportnak egyszers
mind érdekességét is biztosította. Nem lehetett az 
sem véletlen, hogy Lantos Ferenc lett a csoport 
kimondott és vállalt szellemi vezetője, az sem, hogy 
az építészek Csete György vezette pécsi Ifjúsági

Kismányoky Károly: Szög és víz, 1976 Szíjártó Kálmán: Átváltozások, 1977
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Irodájával is erős kapcsolatot tartottak. Közösen 
rendezték meg például a mai Csontváry Múzeum 
(Dante café) pincéjében lévő műhelyükben Koloszár 
László előadását Herbert Marcuse Egydimenziós 
ember című könyvéről, hogy előadássorozatot tar
tottak a Baranya megyei Tervező Vállalat építész
klubjában stb. A kiállítások sora bizonyítja, hogy 
a rekonstruált évtizedben feltétlen érdeklődés 
mutatkozott a Pécsi Műhely tagjainak tevékenysége 
iránt mindazokon a fórumokon, ahol a kultúra 
megújulásának kérdései általában is felvetődtek.

7. A háttér

Nem véletlenül volt az 1987-es kasseli 
Dokumentának vezérelve a „Művészet a vizsgáló- 
pádon” (Kunst aufdem Prüfstand), hiszen mint a 
modern társadalmak minden intézménye, a vezérlő 
normák és jogok időről időre -  mint valamely 
folyamatos működésben elhasználódó gépezet -  
szavatossági felülvizsgálatban kell hogy részesül
jenek. A képzőművészet „menettulajdonságait” vizs
gálók azonban éppúgy csak korlátozottan vannak 
birtokában a „legújabb modellek” megítélését, 
minősítését lehetővé tévő analitikai eszközöknek, 
mérőműszereknek, mint az esztéták, történészek, 
akik az „új művészet” legújabb teljesítményeivel, 
modelljeivel kerülnek szembe. Az eljárás tehát 
valamelyest a vizsgáló vizsgálata is. Annak a 
felmérése, hogy mindazok, akik ítéletet mondanak 
a művészet jelenkori teljesítményeiről, rendelkeznek- 
e a  szóban forgó jelenségcsoport megértésének, 
felfogásának képességével, a közösségi és történeti 
mozzanatok mozgását felismerni segítő 
megérzésekkel, avval a képességgel, hogy a 
művészetek hatását a közösségekben megfigyeljék.* 

Az utópiák (jövőképek) művészi célú kivetíté
seinek nyomában a „tárgyak rendje” számottevő 
poétikai megújuláshoz vezetett. Akkor játszódott 
mindez le, amikor a mindennapi élet birtokba 
vételének művészi gyakorlatát anarchikus 
műveletekkel hajtották végre. De nem jelenik meg 
egyetlen olyan kultúra-, és művészetelmélet sem, 
amely kizárólagosan megnyugtató megoldásokkal 
tűnne ki. Hogy a személyiség visszalépése a valóság 
felé, vagy a valóság dominanciája a személyesség 
rovására milyen ütemekben és mikor, hol 
következik be a mindenkori viszonyokra rímelően, 
arra nincs felelet. A Pécsi Műhely működésére eső 
időszakban minden korábbi mértéken felül jelentek 
meg munkák, amelyek a tárgyteremtő aktusok mel
lett az elméleti állásfoglalás, filozófiai természetű 
kérdésfeltevés centrális jelentőségét állították.
A koncept, a minimál, a performance stb. korszaka 
volt ez.

8. Ami a műhelyé maradt

A fogalmi-nyelvi természetű megközelítés 
fontosságát a Pécsi Műhely tagjai is magukénak 
érzik a csoport megalakulásakor. Mi ennek ma 
a jelentősége? A kritikusok észreveszik, hogy ami 
a Pécsi Műhelyen belül történik 1970-től, az nem 
vezethető le közvetlenül a nemzetközi művészet 
mozgásaiból. A csoporton belül határozott intellek
tuális ellenállást alakított ki Lantos a reflexszerű 
„forma-kisajátítások” ellen, ha azoknak nem volt a 
műhely deklarált és valóságosan is létező törekvé
seivel belső kapcsolata. Hiába a közhelyes vád, 
hogy a csoport aktualitások után vadászva preparált 
ki magának inspirációt a nemzetközi események 
izgalmasabb közegéből, a valóság teljességgel más. 
A Pécsi Műhely töprengő, mérlegelő, évődve bíráló 
és nagy odaadással tájékozódó tagjai valóban meg
próbáltak az időszerű folyamatok közegében eliga
zodni. Törekvésük korántsem formai princípiumokra 
irányult, hanem a megértésre. Alapkérdésük: mikép
pen lehetséges egy közösségi társadalom technikai

gazdasági modernizációjának megteremteni a hozzá 
elidegeníthetetlen sajátszerűséggel tapadó vizuális 
kifejeződéseit? Ráadásul úgy, hogy az eltérő politikai 
és gazdasági rendszerek értelemszerűen különböz
zenek ezekben a megnyilatkozásokban. A „magyar 
helyzet” teljes átérzése nyomán volt ebben az irány
ban megengedés az anyagi feltételeket mindenkép
pen másodlagosnak tekintő koncept, dokumentáció 
és „szegény művészet” (arte povera) megoldásai 
felé. Ösztönösen vetődött fel a kérdés: miért nem 
Kelet-Európábán jöttek ezek az irányzatok, jelzésmó
dok létre? Hogy mindez nagy élénkséggel foglalkoz
tatta a csoportot, mutatja Pinczehelyi sarlós, 
kalapácsos, utcaköves tematikája, a csoport vala
mennyi tagja részéről erős érdeklődéssel feldolgo
zott plakát és épületzománc-prog-ram. Ide tartozik 
talán az a vágy is, hogy a „nagy táj” előre 
elkészített regisztereivel foglalkozzanak dokumentá
cióikban. Ebben a logikában feltétlenül ott rejtőzött 
a bizalom egyfajta államigazgatási partnerség iránt, 
amennyiben feltételezték, hogy a tájátalakítások az 
építéssel analóg szabályozás révén megvalósíthatók. 
Ez hamis illúzió volt. A csalódások után 
bekövetkező visszatalálások terepe újra és újra a 
csoportméretben magányos meditáció lehetett csak.

Halász Károly: Privát adás II., 1974

9. Az örökség

Szürkék a dokumentumok, ezt a korszakot, ha 
akarnánk, se tudnánk színesben látni. A Pécsi 
Műhely tagjai egyenként nem mentek át a tarkabar
ka informel, vagy az absztrakt expresszionizmus és 
a „pop” hullámain, miközben ezeknek stiláris jegyei 
alkalomszerűn feltűnnek a hetvenes évek közepétől 
a műhely vásznain. Hogyan alakították, vagy tartot
ták fenn érintkezésüket ezekkel az irányokkal, 
hogyan formálta mindez poétikai karakterüket? 
Tökéletesen a posztmodern korszak kísérőjelen
ségeként írható le a szerteágazó és egyidejű érdek
lődés, amit a legkülönbözőbb művészeti megje
lenések iránt tanúsítottak. Pályatársaivá lettek azok
nak, akik maguk is nyitottak voltak környezetük 
eseményeire és valamiféle nevelői elhivatottságot is 
mutattak a hasonszőrű, de náluk fiatalabbak irányá
ba. Fajó János és Bak Imre, Nádler István minden
képpen a csoporthoz legközelebb álló művészek 
voltak, akiknek 1970-ben kiforrott, művekkel is 
alátámasztott poétikájuk volt, akik a nemzetközi 
művészeti élet egyik meghatározó, német irányával, 
a geometrikus absztrakció mestereivel is élénk
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kapcsolatot tartottak fenn. Kiállításaik révén pedig 
az új magyar művészet elismertetését is sikeresen 
szolgálták. A Pécsi Műhely tagjainak fel kellett 
mérniük, hogy örökölt kifejezési eszközeik mennyi
ben alkalmazhatók az elképzeléseknek a rögzíté
sére, melyeket elméjükben hordoztak. A geomet
rikus minták valójában nem jelentettek új kihívást 
a számukra. Az akkori közelmúlt története, a cso
porthoz közelálló mesterek, és főként Lantos Ferenc 
alkotásainak igényessége, a geometrikus sémák fel
dolgozottságának foka számukra nem jelentettek 
túlontúl nagy izgalmat, ezért kihívást sem.
Kísérleteik jórészének azonban szerves következ
ménye a rendszerezett forma és szín. Lantos 
művészi közelsége pedig az önmagára koncentráló 
képiség mintáival, és „kívülről”, a formalizált- 
tudományos gondolkodás határterületeiről vett 
módszereivel (variáció, permutáció, kombináció stb.) 
nem is hangsúlyozhatott számukra mást, mint a 
geometrikus dekorativitás grafikai-festői jelen
tőségét.

io. Summa

A szintetikus látás és formaképzés felé indulás 
igénye persze a minták alapján hatékonyan művel
hető mértani sémákkal elfedve megvolt szinte vala
mennyiüknél. Az eszközökben és jelfajtákban 
egymás mellett megmutatkozó sokféleség, amit 
mostani kiállításukon állítanak, egyértelműen jelzi 
a geometriai tételesség szerepének gyengülését. 
Halász összetett látásában és az ezt követő festői 
mozdulatok eredményeként a dekoratív geometria 
mellett nem lehet nem észrevenni a cselekményes, 
személyes és gesztusokkal feltöltött formákat. Nem 
volt idegen tőle sem a táj léptékének megfelelően 
formált koncepció. A zavarba hozóan gazdag Ficzek, 
Kismányoky, Halász, Pincehelyi vizuális értékku
tatásának széles fesztávja, amin elfér a permutációs 
elveken alapuló op art éppannyira, mint a fotódoku
mentációs koncept vagy a dokumentált perfor- 
mance, a filmes és televíziós megjelenés. Tényleg 
igaz, hogy a Mohácsi Farostlemezgyár termékeit 
Lantos Ferenc és a Pécsi Műhely tagjainak a tervei 
alapján készített építészeti léptékű, a gyártási folya
mat szűkös lehetőségei miatt visszafogott színkarak
terekkel népszerűsítik. De igaz az is, hogy 1970-ben 
fogalmazódnak meg a természeti környezet lép
tékében végrehajtandó vizuális „közbevetések” ter
vei, a folyamatábrázolásokra törekvés, a fénymani
pulációs, tükrözéses jelenségek vizsgálatának igénye 
és tudatosultak a perspektívamódosulások vizuális 
paradoxonainak problémái.

Pécsi Műhely -  Land art akció, 1970

Ficzek Ferenc már a dekoratív zománclapok 
készítése közben, a közmegegyezésen alapuló 
geometrikus rendszer közvetítésének kellős közepén 
is a térben rendeződő vagy rendezetlenné váló 
formahalmazokra gondolt, mértanias mintázataiban 
térdinamikai feszültségek megidézésére tör. Ezek 
a szándékok persze az egyébként merőben hamis 
előfeltételeken, illetve optimista hiedelmeken ala
puló épületzománc-programban kifejtettének marad
tak. E program eredményei csak Lantos Ferenc 
esetében mérhetőek. Ő volt a „tényleg művész", 
hivatalos megbízások nyomán kerültek munkái 
könyvtárba, számítóközpontra, zománcgyárra. Ficzek 
első, építészeti méretű kartonra készült nagyméretű 
tusrajzain ipari előállítást szimuláló szórt, intenzív 
optikai hatású struktúrákat hozott létre. Ezek pozitív 
és negatív térillúzió keltésére alkalmasak voltak, az 
illúzió jelenlétével és egyidejű tagadásával előálló 
formai paradoxonaik ugyancsak konceptuális 
előfeltételekre utaltak. A zománcok és nagyméretű, 
fújt struktúrák után már a formázott vásznak jelen
tek meg műhelyében. Ezeken a térben látszatuk 
szerint deformálódó dolgok síkba visszafordítását 
tűzte ki célul maga elé, a vetítések, ámyékhagyások 
poétikai körében pedig laboratóriumi tisztaságú 
képletekbe sűrítette tárgyait.

Hogy a Pécsi Műhelyt kísérő, maradandó 
nyomokat hagyó beállításokkal vitatkozzunk, fel kell 
idéznünk azt a majdhogynem kollektív érdeklődést, 
amit a tagok a filmes vagy tv-animáció irányában 
tanúsítottak. Az első lépések tartalmazták már ezt a 
lehetőséget. Ficzek haláláig rajzfilmesként dolgozott, 
előbb a Pannónia Filmstúdiónak, majd Német
országban, egy kölni magáncégnek. A filmes doku
mentációigény, a tv kreatív felhasználására irányuló 
szándék Halászt is közel hozta a filmhez és a 
fotográfiához, Pincehelyi azóta közismertté váló 
első konceptjeit fényképezőgéppel rögzítette Nádor 
Kata közreműködésével éppúgy, mint Szíjártó. 
Kismányoky máig a filmes szakma közelében van, 
a Pécsi Városi Televízióban műsort szerkeszt, az 
egyetemen tanszékvezetőként az elektronikus 
filmkészítést tanítja.

A Pécsi Műhely sikerképességének akkor mon
dott fel, amikor illemtudóan kezdte sorolni javas
latait, amikor „másságának” elismertetését nem 
kapudöngetéssel kívánta alátámasztani, vagyis, 
amikor a mai pozícióharcok kellékeinek nem adott 
esélyt. Tagjai nem a szépelgés visszafelé igazolá
sokat kereső lapályait járták. Az ismeretlen felé 
kimozduló, alternatív, nyitott struktúrákat kívánták 
megközelíteni. A csoport tagjai közös tevékeny
ségük tíz esztendejében váltak autonóm vizuális 
közléseket létrehozó, egyéni arccal rendelkező 
művésszé. A „minden ember tehetséges”, a 
„szegény művészet” felmérhetetlen kapacitásával, 
a mindennapiság nem privilegizált alkotói helyzetek 
megértését sürgették. Értékelték az egyszerűséget, 
hittek egy hierarchikus terhektől megszabadulni 
képes demokratikus közkultúrában, az elit és 
tömegkultúra szembeállításának eltüntetéséért 
dolgoztak, értelmiségiként, polgárként ezért nem 
zárkóztak el egyetlen profén feladat elvégzésétől 
sem. Egy újfajta ízlés nevében kívántak változásokat 
a művészetben. Ennek érlelődése azonban tapasz
talhatóan hosszadalmas folyamat, a Pécsi Műhely 
vállalkozása ekként csak az egyik, kisebb jelen
tőségű hazai motívum lehetett. Nem volt ebben 
semmi líra, viszont a gyakorlati párbeszédet foko
zottan igényelte volna. Ma inkább azt mondjuk, lett 
volna benne több líra és hányt volna határozottab
ban fittyet a jólneveltségre. A summa: ritkán volt 
egyértelműbb Kasszandra szerep a művészeké 
a társadalmi párbeszédben, mint ma. ■

* Stephan Schmidt-Wulfen: Documenta 8. Kunst auf dem 
Prüfetand. In: Kunstforum, Bd. 9 0 .19 8 7. 6 8 .1.

Ifj. Ficzek Ferenc 
„Édesapám emlékére”
Installáció a Pécsi Galéria pincéjében

•• > a i »  ■

Az installáció felállítása ez esetben geometrikus 
monument, emlékmű. Az idősebb Ficek Ferenc 
már nem lehetett ott a Pécsi Műhely retrospektív 
kiállításának megnyitóján.
Az asztalon található lefűzött katalógus a belépő 
számára mutatja a fotográfiával felidézett tér és 
fényparadoxonok vizuális és logikai konceptek 
dokumentumait. Lapozgatva fedezzük fel a 
Hokedlit (konyhaszék), a lámpát, a nőt, az 
optikai rácsokat. Az ajtófélfára feszített vásznon 
már nem jelennek meg az organikus test-tájak.
A  fény már nem pótolja a perspektíva csóváját. 
Már nem keletkezik árnyék a diavetítő lám
pájából kiáramló fény útjában. Ehelyett mit 
látunk: a vetítés során megmutatkozó forma 
hiányát. Egy színtelen kört, amely lyukat üt a 
kiállítási tér közepébe. Ifj. F icek ezt úgy éri el, 
hogy a saját kezűleg készített hokedliről az apja 
által is használt vetítőbe kartonba metszett 
lyukas diapozitívot helyezett el. A  gép objektívje 
a hetvenes évekbe repít minket vissza, a kon- 
ceptművészet pszeudo-tudományos laboratóri
umába, a maga elavult technológiájával.

A  kiállítás során eredetileg telepített vetítő 
tönkrement, az égő fénye a meleg tartományból 
a hidegebbe fordult, a régebbi gyártású, 
izzószálas égőt egy újabb keletű, de szintén 
idősebb F icek által használt halogéntűs, hideg 
fényű vetítőre kellett cserélni. így a használt fény 
színhőmérséklete megváltozott. A  plafonon egy 
lámpa ég, felidézve a műteremként használt 
lakás eredeti berendezését. A hideg kőpincében 
csak a pozitív-negatív emblematikus fénymintát 
látjuk. A  fehérre mázolt ajtófélfára feszített átlát
szó vászon bejárat felőli oldala ernyőként fogja 
fel a kör alakú fénypászmát. Aztán egyedül 
árválkodik ott még egy eredetileg is az apa által 
használt fbtóállvány, amelyre bizony nincs kame
ra rögzítve, így arról nem is készülhet már több 
metaművészeti fejtegetést és gesztust dokumen
táló fotó.

Hizsnyik Dénes
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Karcagi Galéria, 1980.
-  Pécs, Közelítés Galéria, 2004.

1980-ban történtek a szóban forgó események. 
Halász Károly számos egyéni és csoportos kiállítá
son túl, számos performance, happening, body art, 
installáció, videó- és filmakció aktív részese, olykor 
főszereplője, Karcagon, a Nagykunság székvárosá
ban konstruktivista képeit állította ki a Művelődési 
Ház nagytermében, amely különben alkalmi 
nagyelőadó- és színházteremként funkcionált. A kiál
lítás katalóguspótló mappája négy eredeti, szignált 
geometrikus szitanyomatot tartalmazott, ebbe az 
előszót Hegyi Lóránd írta. A megnyitó körülményei 
Karcagon úgymond nem voltak éppen hagyomá
nyosnak mondhatóak. Jómagam személyes részt
vevője, mi több, aktív közreműködője voltam a 
különleges akciónak, így a szemtanú hitelességével 
idézhetem fel az ott történteket.

A Karcagi Galéria ifjú népművelője ezzel a nem 
szokványos kiállítás-megnyitóval valami emlékezete
set akart nyújtani a képzőművészet iránt érdeklődő 
helybélieknek és átránduló debreceni egyetemisták
nak. A hagyományos protokoll-megnyitó helyett 
azonban valami szokatlanul újat kívánt az állóvizet 
felkavaró eseménnyel elérni, a képekre való rácso- 
dálkozás és a szokásos könnyed csevegés helyett 
egyfajta gondolatébresztő élményt gerjeszteni.

Halászt egész művészi habitusa, önkifejezésének 
jó értelemben vett exhibicionizmusa alkalmassá 
tette az efféle cselekménysor kiötlésére és a vállalt 
szerep halálosan komoly eljátszására. A perfor
mance lényege ugyanis az, hogy a nézőt bevonja az 
események folyamatába, aki így passzív szemlélőből 
részévé válik az akciónak, ahol ki-ki feltárulkozóan 
hozzáadja saját belső világát, akár arra ráhangoló- 
dottan befogadóan, akár kényszeredetten elutasítva 
a szerepjátszásban való közös játékot.

Mielőtt rátérnénk a közel negyedszázada 
Karcagon történtek leírásába, hogy világossá váljék 
az esemény súlya, egyúttal kockázata, úgy érzem, 
meg kell idézni azt a kort, a mindent körbefonó 
mikrovilágot, amely Halász művésszé válásának 
időszakára volt jellemző.

Kezdjük a helyszínek és a körülmények 
említésével, amelyek hősünk életében is 
meghatározó jelentőségűnek bizonyultak. Halász 
1961 és 1965 között járt a pécsi Művészeti 
Gimnáziumba, ahol Bizse János és Lantos Ferenc 
festő- valamint Bérces Gábor grafikustanár 
növendéke volt. Díszítőfestőként végzett, ezt 
követően dekorációs volt az Uránnál, szoros kapcso
latban maradva a sajátos helyi művészképezdének 
tekinthető Lantos-féle szabadiskola leendő tagjaival. 
A hatvanas években a Képzőművészeti Főiskola 
sokak számára Pécsről szinte elérhetetlennek 
bizonyult. Halász nem követhette még társai 
példáját sem, akik a Pécsi Tanárképzőn szereztek 
rajzszakos tanári oklevelet. Azonban a Pécsett 
uralkodó szabadabb légkör, a művészetiben tanító 
tanárok nyitottabb, a korszerű művészetre fogékony 
szemléletmódja nem kevés követőre talált. Az 
erőteljes főváros-központúság, a minden döntést 
egy kézben tartó hatalmi központ ellenében akkor 
itt helyben kedvezőbb volt a csillagok állása. 
Magyarán, a helyi vezetők önálló gondolkodásra 
voltak képesek, és ez náluk ösztönös kulturáltság
gal, egyben bátor döntéskészséggel is párosult.

Halász Károly: A karcagi
A centralizációból fakadó izoláltság eredményeként 
tehát kevésbé voltak kötöttek a helyi adottságok. 
Pécs e téren némiképp kivételezett helyzetére szá
mos példát lehet felhozni. Itt tevékenykedett a hat
vanas évek elején Németh Antal, a Nemzeti Színház 
sokáig indexen lévő egykori igazgató főrendezője, 
a magyar színháztörténet kiemelkedő egyénisége.
A Tüskés Tibor szerkesztette Jelenkor a legkereset
tebb folyóiratok közé számított, mely a központilag 
hallgatásra ítélt írók, költők számára nyújtott fóru
mot. A hatvanas években a TIT Szabadegyetemének 
keretében a DOZSO-ban (a mai Bóbita Bábszínház
ban) Zs. Kovács Diana szervezett nagysikerű, mindig 
teltházas előadás-sorozatot, ahol többek között 
Kampis Antal, Dávid Katalin, Major Máté, Pogány 
Frigyes, Tillai Ernő és Pemeczky Géza voltak az 
előadók. A közönség pedig jórészt azok sorából 
került ki, akik ott voltak minden hangversenyen, 
minden koncerten, irodalmi matinén, múzeumban 
és képkiállításon. 1960-ban Eck Imre vezetésével itt 
alakult meg, vidéken elsőnek, az új szellemiséget 
képviselő, merőben újszerű, modern Pécsi Balett.

Engedtessék meg itt egy szubjektív kitérő. 1963- 
ban kerültem művészettörténészként Pécsre, a Janus 
Pannonius Múzeumba. Rajtam kívül akkor a vidék 
Magyarországán csupán Szegeden volt múzeumi 
státusban egyetlen egy művészettörténész! Legelső 
feladatom volt a képtár állandó kiállításának a 
megrendezése, a volt Dózsa vendéglő épületében, 
a Szabadság út 2-ben. A raktárban tárolt képekből 
kellett a képtárat kialakítani. Vitáim voltak az 
építésszel, a kiállításban járatlan művész-szakértők
kel, de leginkább az volt a legfőbb gond, hogy 
módom sem volt a gyűjteményt megismerni. 
Segítőim negyedikes művészetisek voltak, köztük 
Weisz (Valkó) László és Pinczehelyi Sándor. Utóbbi 
Halász Károllyal együtt később munkatársam is lett 
a múzeumban. De ide kell sorolnom az önkéntes 
segítők közé Fi ezek Ferencet, Kismányoky Károlyt és 
Szíjártó Kálmánt is, a Pécsi Műhely későbbi 
törzstagjait, valamint Gellért B. Istvánt és számos 
más névtelen helyi főiskolást. A múzeum ugyanis 
járatta a The Stúdió és a Das Kunstwerk című 
folyóiratot, és a La Ceramicat. Gábor Jenő 
könyvtárát megörökölve pedig számos Skira és 
egyéb nagy nyugati kiadó akkor másutt még 
elérhetetlennek tűnő könyve jelentette számunkra -  
utazás helyett -  a világra kitekintést.

1969-ben, Vasarely ajándékozó szándékának 
első megnyilvánulásaként született meg a pécsi, 
az országban elsőként megrendezett, a művész 42 
szerigráfiáját bemutató tártat, melyet röviddel ezután 
követte Vasarely életművének, valamint a 
nemzetközi gyűjteménynek a bemutatása önálló 
múzeum keretében. Fokozatosan alakult ki a 
„múzeumutca”, káptalani épületek szabaddá 
tételével egy-egy életmű bemutatása vált így 
lehetővé. Csontváry Kosztka Tivadar, Martyn Ferenc, 
Endre Nemes, Amerigo Tót életműve -  de ide sorol
ható Schaár Erzsébet: Utca c. monumentális 
alkotása -  teszi teljessé (már ameddig) a Modern 
Magyar Képtár XX. század magyar képző- 
művészetének teljességre törekvő bemutatását.

Mérföldkövet, egyben határozott irányváltást jelen
tett a gyűjtemény gyarapításában a legjelesebb 
hazai avantgárd művészekkel történő kapcsolat- 
teremtés eredményeként az első múzeumban ren
dezett, az elfogadott és egyedül üdvözítő ideológiát 
megkerülő, és Mozgás '70 címen elhíresült tárlat. 
Korniss Dezső és Csiky Tibor közvetítésével olyan 
művészeknek teremtődött itt fórum, akik sokáig 
nem kaphattak helyet a hivatalos kiállításokon. 
Komiss és Csiky mellett Attalai Gábor, Bak Imre, 
Bocz Gyula, Fajó János, Haraszty István, Hencze 
Tamás, Keserű Ilona, Lantos Ferenc és Nádler István 
azóta már nagy nemzetközi karriert futott be. Volt 
ugyan némi turpisság is a dologban, hisz a Pécsi 
Balett tízéves évfordulója adta az ötletet, és a KISZ 
Bizottság hozzájárulásával sikerült a kiállítást 
engedélyeztetni, a katalógust megjelentetni. S mivel 
a Mozgás '70 címadás egyértelműen utalt a balettre, 
ezáltal sikeres volt a figyelemelterelés, az éber cen
zorok kijátszása. Itt kell cáfolnom azon tudatosan 
felejtő, vagy szándékoltan ferdítő és érdemeket 
kisajátító helyi írástudókat, akik szerint az Iparterv 
és a KFKI által szervezett félhivatalos kiállítások 
szolgálták az ötletet a Modem Magyar Képtár 
gyűjtési koncepciójának a kortárs művészet 
irányában történő kiterjesztéséhez. Az ötlet nem 
onnan származik, a Mozgás '70 kapcsán a hatvanas 
évek során kialakult személyes kontaktus és az 
avantgárd művészek melletti folyamatos bátor kiál
lás jelentette a máig gyümölcsöző kapcsolódási 
pontot. A korábban ránk utaló „bezzeg Pécs” szlo
gen gyakori emlegetése pedig sokáig az egyetlen 
biztonságos támaszt jelentő, egyúttal ajándékozás
ban megnyilvánuló, gyűjteménygyarapításban 
hasznosuló csáberőnek is bizonyult.
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performance
A Pécsi Műhely tagjai aktív részesei voltak a fent 
vázolt múzeumi történéseknek, gyűjteménygyara
pító, kiállítás-rendezői tevékenységben való aktív 
részvételük pedig kölcsönösen gyümölcsöző volt 
mind a két fél számára. A széleskörű tájékozódás 
oly sok lehetőséget kínált fel számukra, amellyel 
ki-ki saját habitusa szerint élni is tudott.

Közel három évtizednyi pécsi lét után 1979-ben 
Halász Károly váltásra kényszerült. Elsősorban 
megoldatlan lakhatási gondok miatt szakadt et 
a megszokott, számára igazi otthont sohasem biz
tosító, ám számos erős impulzust nyújtó közegtől. 
Szülővárosába, Paksra költözött. Mindent elölről kel
lett kezdenie. De már nem kezdő fokon. 1967 óta 
kiállító művész, egyéni és csoportos kiállításon való 
részvételek sora áll mögötte. 1968-tól a Pécsi 
Műhely tagja, közülük elsőként jutott el Nyugat- 
Európába. 1970 óta festői munkássága mellett 
akciókon, land art-okon, happeningeken vesz részt, 
performance-okat szervez itthon (Pécs, 
Balatonalmádi, Miskolc, Budapest, Karcag) és 
külföldön (Amsterdam, Berlin), a tv-t, a videót és 
a filmet -  Modulált Televízió, Privát Adás, Pszeudó 
Videó elnevezésekkel -  kísérleti médiumként alkal
mazza. Az 1972-es kasseli Documenta 5 anyagának 
helyszíni tanulmányozása megerősítette őt addigi 
művészi tevékenységének valós értékállóságában, 
megerősítette őt abban, hogy jó irányt választott, 
megerősítette őt saját igazában, és ez egy életre

szóló bíztatást jelentett a számára. 1978-ban három 
hónapot töltött Kölnben és Amsterdamban, mely 
újabb feltöltődést jelentett, gazdag muníciót az élet 
további szakaszára. S hogy a Pécsett eltöltött 
múzeumi évek egy másik szálon sem teltek számára 
hasznosítatlanul, jelzi az a 2004-ben már tényként 
közölhető megállapítás -  amit az első felvetéskor 
velem együtt majd mindenki kétkedve fogadott - ,  
ma már a Paksi Képtár az ország egyik legjelen
tősebb kortárs képzőművészeti gyűjteménye, mint 
a Halász-féle performance tárgyiasult megvalósulása! 
Halász ugyanis Paksra kerülvén először is megszer
vezte a Vizuális Kísérleti Alkotótelepet, ahol 
Lantossal közösen vezette ifjú alkotóktól felfelé 
ívelően az ország legjelentősebb művészeit is befo
gadó művésztelepet. Majd maga köré szervezte a 
Paksi Fiatal Alkotók Körét. Az itt született munkák 
képezték a Paksi Képtár alapgyűjteményét. S az 
első szerzeményeket újabbak követték, a képtár 
a művészek adományozása révén tovább gyarapo
dott. Az utóbbi időben, ha kisebb mértékben is, 
minisztériumi elismeréseként már vásárlásokra is sor 
kerülhetett.

A Pécsi Műhely mostani, márciusi-áprilisi retros
pektív kiállításán a Közelítés Galériában kísérlet 
történt eredeti helyszínen készült fotókkal és a 
„szigetek” jelzésszerű rekonstruálásával a karcagi 
performance felidézésére.

1980, Karcag. Az előcsarnokban feltűnően sokan 
várakoznak, a kiállítóterem ajtaja zárva, szokatlan ez 
a bezárkózás, a kintiek várakozással telve zsibon- 
ganak, megérkezik a protokoll, de előttük is zárva a 
terem. A kíváncsiság egyre fokozódik. Majd nyílik az 
ajtó, de félhomály, gyertyák imbolygó fénye fogadja 
a terembe egyesével belépőket. Elöl a tanácselnök 
asszony, őt a párttitkár követi, az ajtónálló mindenki 
kezébe nyom egy-egy méretes, égő gyertyát. 
Keskeny labirintusszerű járatok közt halad a sor, 
megállni nem lehet, mert háttérből a tömeg csak 
nyomul előre. Lassan megszokja a szem a sötét
séget is, a gyertyák fénye lefelé vonzza a tekintetet, 
ahol apró dombokat, ún. „szigeteket” kerülgetnek a 
libasorban lépegetők. Az áttetsző színpadi függöny 
mögül kihallik a hangversenyre gyakorló helybéli 
zongoratanárnő játéka, Gábriel Fauré, netán César 
Franck szonátája? A bejáratnál a moderátor -  anno 
Karcagon, és Pécsett is e krónika szerzője -  hang- 
súlytalanul, monoton ritmusban a művészet nagy 
kérdéseit boncolgatja elgondolkoztatóan súlyos 
veretességgel. Bevallom, én csak plagizáltam. 
1976-ban ugyanis Aknai Tamás szervezésében 
a Reneszánsz Kőtár épületében sokunk számára 
maradandó élményt nyújtó performance adta hozzá 
az ötletet. Máig is élénken él bennem ez a sajátos 
pécsi eseménysor. Petr Stembera fiatal prágai 
művészettörténész, miközben földön térdepelve las
san és tagoltan felolvasott egy oldalt az egziszten
cialista Heidegger: Wesen dér Wahrheit ist die Rede 
kezdetű szövegéből, majd újra kezdte, majd megis
mételte, megint csak ismételte, és minden oldal 
után kortyolt hozzá a vodkás üvegből. Közben lelas
sult, egyre csak lassult, teste imbolygóvá vált, előre- 
hátra dülöngélt, a nyelve gombóccá keményedett, 
és csak tördelte a mondatokat, törte a szavakat. 
Majd előrebukott és végleg elhomályosult számára 
a külvilág. Mi nézők vele együtt, a jelenet feszülten 
figyelő passzív szemlélői, az intellektuális kezdetek
től -  együtt érezvén vele -  eljutottunk egyfajta vég
pontig, a gondolat értelmetlen megszűnéséig. Már 
régen nem a lét értelmével foglalkozó szövegen volt 
a hangsúly, és nem arra figyelt a hallgatóság, az 
emberi létezés fokozatos leépülése zajlott le előt

A Pécsi Műhely mostani, márciusi-áprilisi retrospektív 
kiállításán a Közelítés Galériában kísérlet történt eredeti 
helyszínen készült fotókkal és a „szigetek” Jelzésszerű 
rekonstruálásával a karcagi performance felidézésére.

tünk. Ez döbbenetét keltett és ki-ki saját értel
mezése szerint fogadta a történéseket. Ma is 
foglalkoztat a kérdés, mi történt ott akkor vele, 
milyen kataklizma részesévé vált ő és váltunk őálta
la mi is?

Karcagon az emlékek hatására én is kísértésbe 
estem és itallal stimuláltam a közszereplés okozta 
meglévő gátlásokat. Jóllehet akaratlagosan csak 
feldobódni szándékoztam és a kevéske pálinkától 
közel sem jutottam delíriumos állapotig. Eleinte 
visszafogottan, majd egyre könnyedebben forgott a 
nyelvem. Természetesen a belőlem fakadó rendkívül 
„magvas gondolatok” a halk zongoraszó 
kíséretében csak kiegészítői voltak a tulajdonkép
peni scénának, az együttesen átélt játéknak.

De képzeljük csak magunkat a „szereplők” 
helyébe. Nyilván mást érzett a tanácselnöknő, amint 
kezében húsvéti gyertyával haladt előre az 
ismeretlenbe, mást a mögötte araszoló párttitkár 
a sötétben és ugyancsak mást a megdöbbent 
tiszteket követő kaján gyalogok. A sötét, imbolygó 
gyertyafénnyel megvilágított terem padlózatán 
homokból és újságpapírból kialakított szigeteket 
kerülgetett a vernisszázs közönsége. Csak előre volt 
szabad az út, hátrálni nem lehetett, de a terem 
végében ott magasodott a színpad az áttetsző füg
gönnyel, addig és nem tovább. És csak jöttek az 
előcsarnokban türelmetlen várakozók, nyomultak 
előre kíváncsiságtól ajzottan. Közben már minden 
szabadon hagyott talpalatnyi hely megtelt, a bent 
lévők összetorlódtak, és tanácstalanul forgolódva 
apránként fedezték fel maguk körül a földön eléjük 
táruló látványt. A képkiállítás tulajdonképpen 
második szándékú látnivalóját. A szigeteket. Fenn 
a magasban, kétágú létra tetején, ha emlékeim nem 
csalnak Halász Károly trónolt klottgatyában és táv
csővel kémlelte a nem létező messzeséget. Lent a 
földi valóságban volt a fű-szer-sziget, zsíros kenyér
rel, sörrel, borral, pálinkával, sóval és paprikával. 
Ennek később lett szorongást feloldó fontos szere
pe. Volt információs sziget, újságokkal, kikapcsolt 
tv-készülékkel, elnémított rádióval és hallgatag mag
nóval. Volt Gulasch-sziget, volt zene-sziget, volt tűz- 
sziget. És G-vel, a gulág rejtjelezett rövidítésével az 
eltűntek növekvő szigete, újságpapírral, utcakővel, 
világító reflektorral és dróthuzallal. Ennek kapcsán 
jegyezte meg Szabó Júlia egy erről szóló írásában, 
hogy 1980-ban az egyik első közép-európai gyertyás 
tüntetés volt a karcagi! Volt azonban Béke-zátony 
is, homokkal és kaviccsal, rajta kalitkába zárt fehér 
galambbal.

Egy idő után azonban a narrátor is elcsendesült, 
a teremben kigyúltak a fények, maga a kiállítás, a 
geometrikus vásznak, a térbe belógatva és a 
falakon végre láthatóvá váltak és a feszült légkört 
árasztó sötétség megszűntével mindenki felszaba
dult a sejtelmesen nyomasztó érzések szorításából. 
Ismét a jelen világ részesei lettünk, és amikor a kel
lékek -  zsíros kenyér, sör, bor, pálinka -  végre 
gazdára találtak, a happening végül is happy and- 
del zárult. Azért nem egészen. 1980-at írtunk.
A kultúrház igazgatóját leváltották, és Szolnokra 
helyezték, a megyeszékhelyre.

Úgy érzem, mindenki talált ezen az emlékezetes 
estén maga számára valami megszívlelendőt, ami 
tanulságként megőrződött és tovább érlelhető gon
dolatokat ébresztett benne. Ezeknek a tudatosan 
előidézett és irányított eseményeknek, nevezzük azt 
performence-nek, vagy happeningnek, ugyanis az 
a legfőbb ismérve, hogy mindig kétpólusúak, az 
előadás ugyanis mit sem ér publikum nélkül.
Nélküle nem működik, és meg nem történtté válik, 
ahogy a pusztába kiáltott szó is csak elszáll. Vagyis 
másként kifejezve, nem elég az adó, a másik 
oldalon kell hozzá a vevő is, mert különben 
hatástalan marad az egész, az egyoldalú szerepját
szásnak pedig nincs sok értelme. ■
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Időtranszformáció

A Pécsi Műhely Nagy Képeskönyve
Alexandra Kiadó. Pécs, 2004.

A Pécsi Galériabeli kiállítás 
kapcsán megjelentetett 
markáns súlyú és formá
tumú kötet, a Pécsi 
Műhely nagy képeskönyve 
lapozgatásakor különös 
légmozgást tapasztalunk. 
Szinte fizikailag csap meg 
a történelmi szelek hűvös 
ereje. Az első kérdés az 
lesz, merhetünk-e most itt 
nagy szavakat használni. 
Nyomban utána: voltak-e 

valaha is egyáltalán nagy szavak? Szó, kép, film -  
nem rogynak-e le erőtlenül a robusztus jelenség 
előtt. Ha érvényes állításokat akarunk tenni, akár 
nyúlhatunk is a törülközőért ama ringben, amelybe 
minden különösebb győzni akarás nélkül szálltunk 
ezúttal is be.

A szemlélő csak most figyel föl igazán az eddig 
figyelemre sem méltatott jelenségre, micsoda szem
beszökő alkati eltérések vannak a hajdani Pécsi 
Műhely tagjai között. Még megdöbbentőbb azonban 
az a nyilvánvaló egység, aminek az alapja alig több 
mint a nagyjából hasonló életkor. Mintha ez az 
égység jellemezné mindenekelőtt azt a Pécsi Mű
helyt, amit valaha közelről, élőben szemlélhettünk.

Olyan emléke ez sokunknak a kis meseszerű 
oskoláról -  a mi akkori „művészeti egyetemünkről”, 
amely homlokzatán a Pécsi Műhely feliratot viseli 
aminek ma is komoly súlya van. Bent sok alagsor, 
kóceráj, ilyen-olyan helyiség, garázsbelső. A nyilvá
nos főkapun ki-be járkálok. Valahol folyvást szület
nek, fölbukkannak és eltűnnek a művek, művészek. 
Változnak a formák és a nevek, azonban az öt név: 
Ficzek Ferenc, Halász Károly, Kismányoky Károly 
Pinczehelyi Sándor és Szíjártó Kálmán marad.

A műhelyesek életében a készülődések ideje 
volt ez. Tanulva tanítottak, tanítva tanultak. A szelle
mi-gondolati spirituális háttér ez idő tájt öltött a 
világban globális jelleget. Mára ennek a tartalma 
is megváltozott. A műhely alkotóinak eme nehezen 
megragadható elemeket magában rejtő egybetar- 
tozása az eleve sokszínű egyéni vonások fölé maga
sodva az érvényesség egy e téren olyan ritka meg
nyilvánulását eredményezi, ami magunkat is 
meglepve jelen ámulatunk minden egyebet 
megelőző tárgya.

A kiállítótermek materiális kulisszáit félretéve 
próbálunk meg ezúttal ugyancsak csak egy vaskos

„tárgy”, egy pár száz oldalas képeskönyv erejéig 
úgymond, szellemileg együtt lenni az alkotókkal.
Ily módon megélni most a Pécsi Műhelyt nem más, 
mint megélni régi önmagunkat. A könyv talán ezért 
is a múlt egyfajta visszafoglalásának fura illúzióját 
kelti bennünk. Az illúzió mögött azért kirajzolódik 
ama kontúros korszak, aminek ma már csak néhány 
szellemi tereptárgya meredt ki az idők üledékéből, 
félhomályából. Sokunk élete nyugszik ottan, 
porosán, elfeledetten. Eszünkbe jut persze a műhely 
egykori teoretikus tagjának, Aknai Tamásnak a 
korábbi, a Jelenkor Kiadónál megjelent monográfiája 
is. E könyv kapcsán joggal vetődik föl: magyaráza
tok, útjelző táblák nélkül érdemes-e ide, ebbe a 
mostaniba egyáltalán betenni a lábunkat? A válasz 
némi tétovázás után egyértelmű: igen. Érdemes! 
Bárhogyan. A kortársaknak mindenképpen. Meg 
bárkinek. Akár csak belesni... Csak a réseken...

A dolgok ragyognak. Minden fontos, mint haj
dan. A fény beesési szöge nem függ évtizedektől, 
még kevésbé ilyen-olyan politikai rendszerektől és 
azok változásaitól. Boldoggá tesz a felismerés: a 
Pécsi Műhely egyetemes. Több mint „pécsi”. Nem 
lokális. Jóllehet, a hajdani úgynevezett hatalom 
valamiféle együgyű és veszélytelen vidéki szak- 
köriségnek fogta föl az alagsorokban, garázsokban, 
folyosói zugokban élő, dolgozó műhelyeseket. Nem 
is igen keltett semminemű félelmet, ama „rendszer
re” való bármiféle veszélyt az a fajta művészeti 
munkálkodás, amit ők megnyilvánítottak. így 
következhetett be hogy a művészeti eredmények, 
az elért „túlsó part” a maguk teljességében ma is itt 
vannak, teljes pompájukban itt lehetnek előttünk. 
Következésképp, ez a „múlt” ismét jelenként ismer
szik meg. Örömünkre: most éppen is zajlik -  az 
elhunyt Ficzek Ferenccel együtt. Ő, „úgy, ahogyan 
van”, ma is közreműködő. Talán csak az idő 
vesztegette el magát, fogyott el. Martyn Ferenc 
szellemisége, Aknai Tamás belső tagként betöltött 
szerepköre, a közvetlen művészeti vezetőnek is 
tekinthető Lantos Ferenc inspiratív hatása, a pécsi 
Modem Képtár kulisszaszerű jelenléte a műhelyben 
meghatározó volt. Bocz Gyula, Keserű Ilona,
Kigyós Sándor, Samu Géza csak néhány további 
fénypont a korszak égboltjáról. Kismányokynál 
például a képzőművészek mellett meg kell említeni 
az ő révén jelenlévő Hamvas Béla és Kemény 
Katalin hatását is. A Pécsi Balett, a Pécsi Filmszem
le az idő tájt még kizárólag jó értelemben említhető 
tűzijátékos fénypászmái ugyancsak ott világolnak

a műhelyesek dolgaiban. A világban viszont a kom
munikációs forradalom minden korábbit felülmúló, 
erőteljes hulláma söpört végig.

A pont, a vonal, a sík, a felület, a tér „alapfogal
mainak” újraértelmezése úgy történt meg ebben 
a körben, hogy mindez egyben az ősi rangján, a 
fenomenológiai elsődlegesség szintjén jelenhetett 
meg. Ezt is érzékelve ezúttal is e könyv oldalairól 
egy tiszta, kikezdhetetlen jótékony erő sugárzik ránk 
-  a jelent megszólító gondolatisággal.

Az idő intervallumai relatívak, bensők. Külön is 
emlegetünk ilyen-olyan időket, így például a 
történelmi időt. Azt is gondoljuk, más-más ideje 
van a korszakoknak, a társadalmaknak, a kultúrák
nak. Van egy „külön ideje” az olyan jelenségeknek 
is, mint a Pécsi Műhely. Ez pedig itt azért transzfor
málódik illendő képzavarral szólva panorámasze
rűvé, mert egybeesik egy különös korszakkal, 
sokunk „saját” benső idejével. Arra gondolva, hogy 
a Pécsi Műhely a világ egyfajta művészi birtokba
vétele, érdekes volna az idő kapcsán az időszerű
séget is feszegetve a kivált tagok egyike, Szelényi 
Lajos okfejtéseit is elővenni. Érdekes volna, de 
aligha gyümölcsöző. Ugyancsak minden pozitív 
várakozás nélkül vehetnénk szemügyre az adott 
történelmi-politikai kulisszarendszert. Ez alighanem 
még meddőbbnek találtatna, azért is, mert a Pécsi 
Műhelyben mindez ott van a művekben tartalom
ként, valamiféle lenyomatként. A Pécsi Műhelyről 
két könyv jelent meg eddig. Az egyik túlnyomóan 
szöveg, leírás, elemzés, a mostani szinte csak kép.
A kettő együtt érvényes igazán -  fogalmazódott 
meg a könyvpremieren is. Az első Aknai Tamás 
nevéhez fűződik, a mostanit Pinczehelyi Sándor 
szerkesztette. A könyvészetileg is rendkívül ritka 
értékű, a Pécsi Műhelyhez igazán méltó megje
lenésű kötethez egy gazdag dokumentációs anyagot 
tartalmazó CD-lemez is tartozik.

Az élmény hatása alatt csapongó gondolatainkat 
összefoglalva, az a föltevés tetszik most a leginkább 
igazolódni, hogy a tehetséggel társuló tiszta hit, az 
alkotói alázat jegyében fogant művészeti törekvések 
valamiképpen mindig méltó célba érnek. Hiszen az 
ilyen út a célt is magában foglalja. A mozgásban 
levés, úton maradás, célzatos vagy kifejezett cél 
nélkül való mozgás, csoport esetében még jobb 
szó: áramlás amaz ősi keleti tendenciát is megidézi 
esetünkben, ami az úton való puszta időzés 
fontosságát hangsúlyozza. Mindenekelőtt úton kell 
lenni. Aki nincs úton, vagy már beérkezett, vagy 
nem is érhet el sehova. A tanítás az út és az ember 
egységét hangsúlyozza. Az ember maga az út.
A Pécsi Műhely ennek az élő valósága. Ez a kis 
alkotói kör -  egyenként és csoportosan -  ma is 
úton van.

Bebessi Károly

Budapest. Fiatal művészek klubja, 1969 Balatonboglár, 19 73 Székesfehérvár, 1980
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FEJŐS MIKLÓS

Változatok, változások
A letűnt korok hiedelemvilágát őrző tárgyi emlékek, 
sírmellékletek, halotti urnák, lélekházak különös 
módon váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. 
Készítőik, tulajdonosaik az élet folytatására készül
tek, a „nagy utazás” előtt ezért magukhoz vették 
személyes tárgyaikat: lovat, fegyvereket, szolgát. 
Hitték, hogy az élet eme legszükségesebb tartozékai 
átmenthetőek az örökkévalóság tartományába.
Aztán civilizációjuk eltűnt, új birodalmak jöttek, új 
bálványok, új szimbólumok születtek. Évszázadok, 
évezredek teltek el, de az urnák és szarkofágok 
továbbra is őrzik a valóság rájuk bízott darabjait. 
Leküzdötték az idő korlátáit, s ha az istenek társa
ságába nem is, az egyetemes kultúra, a hagyomá
nyok öröklétű birodalmába bebocsátást nyertek.

Szakrálisnak tetsző, de nem liturgikus, egyszerre 
pogány és keresztény meghatározottságú az a 
tárgykultúra, melyet Molnár Sándor létrehozott az 
elmúlt évtizedek során. Plasztikáinak gondolatvilága 
az emberek és az istenek közötti transzcendentális 
kapcsolat köré épül. Tárgyainak a varázslás ősi 
mozzanatait megidéző szerepe, hogy az élők és 
a holtak, a halandók és a halhatatlanok közötti 
réven szolgáljanak. Előképei a legkülönbözőbb 
kultúrtörténeti rétegekből származnak, de mind
egyikben közös a túlvilági élet víziója. Bár a halott- 
kultusznak és a hozzájuk kapcsolódó rítusoknak 
sokféle formája kialakult, erkölcsi és etikai igények 
szerinti meghatározottsága mögött minden esetben 
morális késztetések húzódnak meg. Az általuk 
közvetített értékrend vonja meg a mulasztások 
és kötelezettségek mérlegét, pontosan megszabva 
az áldozathozatal, a lemondás hivatalos „tarifáit”.

A természeti erőkkel szembeni félelem, az ellen
séges népektől való fenyegetettség és az emberi 
gyarlósággal szembeni kiszolgáltatottságunk 
teremtette meg az áldozás igényét. Ezzel a gyakor
lattal elnyerhetőnek látszott az égiek oltalma.

Molnár Sándor munkásságának központi 
motívuma a birkafej, ami a pogány és keresztény 
kultúrkörökben egyaránt sokrétű jelentéstartalommal 
bíró szimbólum. Elsősorban az újrakezdésre és 
újjászületésre illetve áldozásra utal, tehát az 
égiekket való kapcsolattartást és a lelki megbékélést 
szolgálta. Molnár Sándor a birka, bárány, szarvas, 
kos figuráinak különböző változatait hozza létre.
Nem csak ikonográfiái, de formai variációkban gon
dolkodva is keresi az anyagba foglalt tartalom és 
forma egységét. Láthatunk tőle fekvő és álló, zárt és 
tagolt felületű, függesztett és „megfeszített” corpu- 
sokat. Keramikusként a legkülönbözőbb formai és 
technikai megoldásokra törekszik. Stratégiáját 
alapvetően az anyaggal való napi kapcsolat határoz
za meg, a soktényezős eljárásokban rejlő véletlen- 
szerűségek. Az iparművész sajátja, hogy ezt a 
munkamódszert tudatosan alkalmazza: figyeli az 
anyag reakcióit, és megpróbálja modellezni a 
körülményeket, ha valami használhatóra bukkan.
A műhelymunka ezáltal a tudományos kísérlethez 
válik hasonlatossá, melyben az intuíció tényezője 
mellett elengedhetetlen jelentőségű az analizáló 
gondolkodás, az alkotói programok következetes 
keresztülvitele. Magától értetődik szinte, hogy 
a választott motívumból így sorozatok születnek. 
Molnár Sándor esetében is ez történt, amikor

a Krisztust szimbolizáló áldozati bárány alakját 
különböző felületképzési metódusoknak, technikai 
eljárásoknak vetette alá. Legtöbb alkotásán az 
üreges testek felszaggatásával, gyűrésével, lyug- 
gatásával modellálja a felületet, de előszeretettel 
alkalmazza az égetés, mázazás eltérő hatásokat 
eredményező módszereit is. A fehér porcelán és 
füstös kerámia egyúttal az áldozati állat 
koponyájára, elhamvadt csontjaira emlékeztet.

A kivitelezés módszeressége végigvonul 
munkásságának többi ciklusán is. A kiállításon ezek
ből tárgycsoportok szerveződtek, demonstrálva egy- 
egy témakör lehetséges megnyilvánulásait. A birka
fej visszatérő motívuma mellett Molnár Sándor 
utazási élmények hatására kezdett el foglalkozni az 
etrúriai halottkultusz emlékeivel. Tárgyaiban ráismer
hetünk az etruszk lélekház kicsiny szarkofágjára, 
fedelén az elhunyt dionüszoszi lakoma jelenetében 
ábrázolt figurájával. Részletei nem idézetek, inkább 
csak játékos ptagizálása a szerkezetnek, a töme
geknek és az évezredekkel dacoló anyagnak. A ter
rakotta ládikák oldalán kidomborodó latin betűk is 
inkább téglavető mesterjegyek, mintsem a tárgyakat 
régészeti leletekként hitelesítő írásos emlék.
A parafrazeálás legnyíltabb gesztusaként Molnár 
Sándor egy állati eredetű állkapocsdarabot ültetett 
az egyik szarkofág tetejére. A felismerés mindössze 
optikai tulajdonságok egybeeséséből adódott: 
mimikrije tudatosan se lehetett volna pontosabb.

Külön együttesbe sorolhatóak az egyiptomi 
fáraósírok szolgaszobrai, az usébti-figurák variációi.

Fekvő figurákat ábrázolnak méltóságteljes fejtartás
sal, gesztusok és mozgás nélkül. Egyszerűségük, 
fegyelmezettségük uralkodói méltóságot sugároz, 
nyilvánvaló, hogy fáraóknak kijáró tiszteletet 
élveznek. Mivel plasztikaiig kevéssé tagoltak, 
alkotójuk különböző karakterű mázak és ezüstréteg 
felhordásával vagy samott és rakutechnika alkal
mazásával modellálja őket.

Ugyancsak önálló csoportot alkotnak a kiállítás 
Madonna-szobrai. A korábbiakban említett 
kultúrtörténeti példákhoz hasonlóan ezek is egy val
lásos rituálé tartozékai. A gyermekét tartó Szűzanya 
stilizált alakja búcsújáróhelyek kegytárgyait idézve 
a Mária-kultusz élő hagyományát eleveníti fel. 
Mintázásuk elnagyoltsága összhangban áll a mind
annyiunk által jól ismert porcelán madonnák vásári 
tucattermék mivoltával, de mégis hordozzák maguk
ban a vallásos ragaszkodás jellegzetes mintázatait.

A legutóbb készült kerámiák látszólag teljesen 
újszerű tematikával jelentkeznek. Témájuk a 
szeptember 11-én végrehajtott manhattani terrortá
madás, illetve a támadás utáni eszmélés, a 
merénylet „másnapja”. Ezek a kisméretű plasztikák 
a „bábeli” ikertornyok romjait és a romok eltakarí
tásán dolgozó gépeket jelenítik meg. A toronyház 
összeroncsolódott acélszerkezete jelképesen a 
birkafejes plasztikák egy részén is megjelenik, utalva 
rá, hogy Molnár Sándor e történelmi fordulatot 
jelképesnek tekinti. A nyugati világ és gondolkodás 
emblémájának pusztulása tehát jel, egyfajta kollek
tív áldozat, egyúttal az újrakezdés szimbolikus 
példázata. ■

Molnár Sándor: Három piéta
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Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium
tornacsarnoka
Pécs, Széchenyi tér n .
Tervező: BONZSON Építőipari és 
Szolgáltató Bt.
-  Denkinger József, Nagy Péter 
Építtető: Ciszterci rend

BENCZE ZOLTÁN

Illeszkedés ad
Alig-alig vehetjük észre, pedig a város szívében, a 
Ciszterci rend Nagy Lajos Gimnáziumának udvarán, 
a Széchenyi tér árnyékában felépült az iskola saját 
tulajdonú csarnoka. A sport, a testedzés, a testne
velés, az egészségmegóvás céljait szolgálja.

A ciszterci rend 2001-ben versenyeztette nyil
vános építészeti tervpályázaton a tervezés jogát. 
Egy-két esetet leszámítva, a beérkezett pályázati 
anyagok bőven biztosítottak mérlegelési lehetőséget 
a bírálóbizottság számára. A megvalósítás esélyét 
pedig egy fiatal szerzőpáros, Denkinger József és 
Nagy Péter pályamunkája nyerte el.

Oktatási intézmények gyakorta találják szembe 
magukat azzal a kellemes problémával, hogy a 
régen áhított, komoly térigényű sportlétesítményt 
szűkre szabott intézményterületükön belül kell elhe
lyezniük. A közelmúltban a belváros két iskolája is 
vállalkozott erre a feladatra. A Szt. Mór Gimnázium 
csak a tervpályázaton van túl, a Nagy Lajos már 
rhajd teljesen befejezte az építkezést. Sportcélú 
beruházásait a csarnok mellett megépítendő 
sportudvarral fogja teljessé tenni. A sportudvar 
létrehozása útjából csak éppen a napokban hárult 
el az utolsó engedélyezési és eljárásbeli akadály.

Nem kis kihívást jelentett a gimnázium udvar
belsője által adottságként felkínált tervezési terület 
karakterével szemben tanúsítható helyes viselkedés- 
forma megtalálása. A történelmi környezethez való 
alkalmazkodás problematikája nem a szokásos 
módon fogalmazódik meg a terület láttán. Itt már 
nem a Széchenyi tér történelmi kronológiájába ren
dezhető, egymásra rakódott korok struktúrájának 
rendje uralkodik. Az udvarban más világ tárul fel: 
a tömbbelső térbeli viselkedését és karakterét nem 
a kollégium műemlék épülete határozza meg, 
hanem a gimnázium és a környező utcák épület- 
együtteseinek belső oldala. A gimnázium dísztermé

nek helyet adó, a ’40-es években felhúzott lapos 
tetős épület, és a korábban épült szárnyak udvar 
felé néző tagolatlan, vasrácsokkal éktelenített hom
lokzata, valamint a környező magas épületek kopott 
tűzfalai soha nem is kívántak egymással közösséget 
vállalni. Márpedig, ha az udvar területén tartózko
dunk, a tájékozódást és az alaphangulatot 
meghatározó elemek összességét a leírt miliő adja.

A győztes pályamű szerzői ennek szellemében 
határozták meg javaslataik alapkoncepcióját. Egy 
keletnyugati tengelyű, délről felnyitott, csak az alap
funkciót magában foglaló tömeget terveztek. A tor
nacsarnok méretéből fakadó, a környező beépítések 
léptékétől eltérő tömegarány különbségek csillapí
tása érdekében a terem padlósíkja majd két méter
rel a terepszint alá került. Az egyéb funkciókat 
kiszolgáló kisebb épülettömegek központi tömeghez 
illesztését az udvar térszint különbségeinek kihasz
nálásával oldották meg. A főtömeghez kapcsolt 
alacsonyabb épületek szinte csak az udvar változó 
térszintjeit kezelő támfalak rendszereként tűnnek fel. 
Azon túl, hogy ezzel egy jól szervezett térkompozí
ció valósult meg, számos további előny is származ
tatható belőle:

A sportcsarnok által felszámolt területhez erős érzelmi 
szálakkal kötődtek Pécs város polgárai. Az alkalom szülte 
fesztelen „kilépés" lehetőségét adta -  strandként működött 
évtizedekig, zárványként a belváros közepén. A város fejlődése 
során mindig akad átmeneti állapot, nem tisztázott szituáció, 
elfeledett hely. Ilyen terület volt a Nagy Lajos Gimnázium 
mindig is ideiglenesnek tűnő úszómedencéje, végleges alka
lomszerűsége, „hátsó udvar” jellege. A „grund” hangulatát 
csempészte a város forró, nyári mindennapjaiba.
Mintha csak besurranna az ember. A tűzfalakkal körülvett 
udvar, az elhagyott építési telek, a „grund" mind része annak 
a lelki-érzelmi és racionális viszonynak, mely a város épített 
terében megtestesülő hangulathoz fűz minket.

-  enyhíti a főtömeg túlzott léptékkülönbségét 
környezetével szemben;

-  a térszint különbségeit differenciáló támfalrend
szer természetes folytatásaképpen integrálja az 
épületegyüttest az udvar terébe;

-  a járulékos épületek nem terhelik tömegeikkel 
az udvar látványát, sőt járható tetőfelületeik az 
udvar térburkolatának részévé válnak;

-  a főtömeg expresszív megformálása szabadon 
érvényesülhet.

A régi és új épületeket kicsinyke lépcsőház 
kapcsolja össze. A támfalak vonalából kinövő lép
csőház egyszerű kubusa nem bonyolítja a „hely
zetet”, viszont nagyon szellemesen oldja meg a két 
épület összekapcsolásának kényes feladatát. A 
járható tetőkkel ellátott támfalak alaprajzi kompozí
ciója kibillen a főtömeggel 90 fokot bezáró szög 
egyensúlyából, ezáltal segíti az udvar légkörében 
uralkodó feszesség oldását, és egyúttal rendezi 
a csarnok és a díszterem tömbjének vizuális viszo
nyát.

Amíg a tömegek egymás közti viszonyában, 
a térszervezés konstruálásában logikus, racionálisan 
követhető rend fedezhető fel, addig a főtömeg 
lezárásában és a homlokzati támfal meghajlításában 
már jóval kevesebb logikus magyarázatot találunk.

A formai elemek megválasztása legalább annyira 
öntörvényű, mint amennyire pl. a lépcsőház kubusa 
a térszervezés következményeként magától 
értetődő. Ez azonban nem vezet ellentmondáshoz.

Az a formaadási metodika, mely a tömeg
arányok konstruálásával és a homlokzatszerkesztés 
eszközeivel végzi munkáját, szerkezeti vagy funk
cionális elemeket használ és minősít át nagyobb 
egységek kompozíciójaként -  legtöbbször nem 
törekszik direkt egyértelműségre, sokszor beéri 
elvont összefüggések értelmezésével. Az az eljárás 
viszont, mely az intellektuális korlátokat átlépve, 
egy sokkal nyilvánvalóbb, érzéki formakezelést alkal
maz, könnyen kerülhet a felszínes, üres hatásosság 
csapdájába. Dacára annak, hogy a fiatal tervezők az 
utóbbi utat választották, annak veszélyeit elkerülték.

A szubjektív önkifejezésnek alárendelt formaele
mek érzéki világot teremtenek, de nem indulnak 
burjánzásnak, a szervezett rendet nem bontják szét. 
A térkonstrukció harmóniában marad a formák 
erősödő dinamikájával: az aszimmetrikus tezárású 
főtömeg dinamikáját erősíti a kompozíciós és formai 
elemként is működő ereszkinyúlás és a homlokzati 
felületek erőteljes horizontális tagolása. A déli oldal 
árnyékoló rendszerét hordó pengefalak támpillér- 
szerű megformálása szintén könnyen válhatna 
öntörvényű elemmé, az egységes kompozícióban 
azonban már nagyon konkrét szerepet tölt be: 
jelesül az épület aszimmetriájából következő, 
dinamikus kibillenés tektonikai ellensúlyát hozza 
létre.

A tetőfedést hordozó, egyedi acél rácsostartó 
szellemes szerkezeti konstrukció. A rácsostartó alsó 
és felső öve is a tető hajtását követi, ami ezáltal a 
szükségesnél talán kicsivel több líraisággal erősíti fel 
annak vonalvezetését.

A betső tér hangulatának meghatározásakor egy 
letisztult, átlátható, gépészeti segédberendezések 
kusza sokaságától mentes, természetes fénnyel jól
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absurdum
megvilágított tér előképe lebegett a tervezők szeme 
előtt. Tekintettel az ilyen nagy léptékű terek 
gépészeti igényére -  úgymint szellőzőrendszer, 
világítótestek, fűtőberendezések - ,  letisztult tér 
kialakítása általában nem könnyű feladat. A gimná
zium csarnokában azonban sikerült megoldani: 
szinte alig látunk gépészetet a magasban. A csarnok 
felnyitott, déli hosszoldala mentén elhelyezett óriási 
ablaksor sem tartozik a szokványos tájolási 
megoldások közé. A természetes megvilágítás kínál
ta előny fejében a káprázatmentesítés biztosítása 
okoz nehézséget, melyet a jól méretezett 
acélárnyékolók „állítólag” kiválóan megoldanak.

A csarnok nem professzionális rendezvények 
lebonyolítása céljából készült, ezért a közlekedés 
tervezése kevesebb nehézséggel járó, ám 
korántsem másodlagos feladat. E tekintetben szin
tén jó munkát végzett a fiatal páros. A játéktér észa
ki oldalához lesüllyesztett aula kapcsolódik, amely 
a tanulók nagy tömegű mozgását is képes 
hatékonyan szabályozni. Az aulához kapcsolódó 
előtér pedig egyszerre szervezi kiválóan az új és a 
régi épület közti, valamint az udvar irányából érkező 
forgalmat. Az aula belmagassága a terem hét
méteres magasságához képest aránytalanul kicsire 
sikeredett. Ezen javítanak valamelyest a mennye
zeten elhelyezett egyedi tervezésű felülvilágítók.

Költségcsökkentés miatt elmaradtak a torna
terem felülvilágítói. Ahogyan elmaradtak a hom
lokzati szerkesztés eszközeként tervezett 
anyagváltások is. Helyette a vakolat színezése 
imitálja az eredeti elképzelés jellegét. Ettől ugyan 
nem bomlik szét az épület egysége, azonban sokat 
veszít erejéből -  ahogyan sokat veszítenek azon 
diákgenerációk is, akik évtizedekig használják majd 
a létesítményt. A beépített anyagok jól illeszkedő 
megválasztása meghatározza a tér karakterét, de 
meghatározhatja a benne történő viselkedés és 
kommunikáció jellegét is.

A győztes munka nem bíbelődött utalásokkal, 
becsempészett illúziókkal, nem törekedett a 
környezettel való párbeszédre. Az illeszkedés prob
lematikáját „az épületrészek helyes térbeli viszonyá
nak megtalálásával, és annak az udvar terébe 
történő integrálásával vélték megoldani” -  ahogy 
azt a tervezők ígérték a pályázatukhoz mellékelt 
műszaki leírásban. Egyfajta tagadással, szembeál
lítással közelítettek a beépítési környezet 
épületeinek „részletszegény architektúrájához”.
Jó problémafelvetéseket tartalmazó koncepciójuk 
során, megfelelő következtetésekre jutva, igazolták 
a kialakult megoldások hitelességét.

Helyes válaszhoz jó kérdésfeltevésen keresztül 
vezet az út. Mindezt azonban megelőzi a tervezői 
habitus, amely háttérként irányítja az alkotó kezet, 
és inkább előzménye, mint következménye a 
helyzet analízisének. A tervezői habitus mindig jóval 
szélesebb kontextusban gyökerezik, mint egy 
konkrét feladat megoldása, ezért az építészalkotóval 
szemben jogos elvárás, hogy sajátos attitűdje 
ne zárja túlságosan szűkre mozgásterét, ugyanakkor 
karakterét ne veszítse el feladatról feladatra. A 
szerzők jelen munkájuk kapcsán -  dacára jó problé
mafelvetéseiknek -  az épület végső karakterének 
megtalálásához saját habitusukra erőteljesebben

Az alacsony épületek inkább az udvar változó térszintjeit 
kezelő támfalak rendszereként tűnnek fel

A penge falak a dinamikus kibillenés tektonikai ellensúlyát 
hozzák létre

A rácstartó alsó és felső íve is a tető hajtását követi, szinte alig 
látunk gépészeti berendezést!

Egyedi formakezelésű felülvilágító

Az illeszkedés helyett az elkülönülést választva

hagyatkoztak, mint az elvégzett formai analízis ered
ményére. Építészeti önképük kivetülésének 
eszközeként kezelték a feladatot, nem vállalkoztak 
regionális léptékű elemek használatára, ösztönös, 
vizuális-érzéki világot teremtettek, utalásaik uni
verzálisak, eszközrendszereiket csak a tömegfor
málás és a térszervezés területén kezelik a 
környezetre reagáló módon. Kibillentett és ellen
pontozott tömegsúlypontjaikkal nem törekedtek 
egyediségre, ugyanakkor kerülték a túlzások 
csapdáit. Az adott helyszín katonásan rideg 
közegében inkább szembeállítják épületük 
szervezett kompozícióját, érzéki megformálását az 
udvar hangulatával -  illeszkedés helyett az 
elkülönülés útját választva. Egyszerű, szinte frap
páns megoldással biztosítják a régi és új épület
tömegek kapcsolatát, nem tévesztenek léptéket, 
saját formai ízlésvilágukat nem viszik túlzásba.

Míves, lágy lezárású épülettömegük, hajlított tér
falaik és kompozíciós elemként formált párkányaik 
akár a természeti környezethez alkalmazkodás cél
jait is szolgálhatnák; a „hullámvonal” gesztusát 
tekinthetnénk allűrnek, zavaró elemnek is -  azon
ban szerencsére mégsem vált azzá. Habár nehezen 
fedezhető fel ok-okozati összefüggés a választott 
építészeti formanyelv és az illeszkedés szempont
jából figyelembeveendő épített környezet között, 
az épület mégis megtalálja helyét.

Lehetséges, hogy ellenállhatatlan illesztési vonz
erőt generáló, erős karakter hiányában az igazán 
megfelelő illeszkedési viselkedés ad absurdum 
meghatározható -  de félő, csak olyan spekulatív és 
elvont analízissel, amelynek eredménye az adott 
esetben csakis kétes értékű diskurzust folytathatna 
közegével.

Szem előtt tartva az alkotók fiatal életkorát, 
várhatnánk tőlük több kísérletező innovációt -  több 
esélyt adva meglepetéseknek és persze a pályázati 
bírálóbizottságok biztos elutasításának. Ők viszont, 
tekintet nélkül korukra, nagyszerű magabiztossággal 
tartották meg pályázati anyagukat azon határ- 
mezsgyén belül, ahol még garantálható az ered
ményesség.

Biztatás, belátó hangvétel és dicséret jár az 
első, komoly, önálló munkájukat létrehozó fiatal 
építészpárosnak. A beérkezett pályamunkák tanulsá
ga alapján kijelenthető: egyetlen találékonyabb 
épületet sem fosztottak meg a megvalósulás 
lehetőségétől. ■
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Szemle
Pécs, Ifjúsági Ház 
2004. március 14.
Tavaszi Fesztivál 
Bili Haley’s Comets

50 éve Üstökösök

Igaz, jobb későn, mint soha... Ha nagypapakoruk
ban is, de 2004-es világ körüli turnéjuk közben 
végre eljutottak hozzánk is a XX. század amerikai 
rebellis zenéjének elindítói. Ha már fél évszázados 
a rock and roll: 1954. április 12-én rögzítette a 
Decca New York-i stúdiójában lemezre B ili Haley 
(1927-1981) csapata a stílusteremtő „Rock Around 
the Clock” lábrázó opuszt, hogy rá egy évre a 
„Blackboard jungle” botrányos sikerű ifjúsági kul
tuszfilm betétdalaként váljon a felnövekvő generáció 
himnuszává. Haley a könnyűzenét forradalmasító új 
irányzat úttörőiéként 1955-56-ban a legsikeresebb 
rock and roll előadó Amerikában, aztán jött a fiatal 
és jóképű Elvis Presley, hogy elfoglalja a trónt... De 
Angliában és Európában töretlenül megőrizte nép
szerűségét. Ám mindez ma már történelem. Ahogy 
a második világháborút követő korszak is: az 
Amerika-ellenességet vizsgáló McCarthy-bizottságok 
tevékenysége, hidegháborús légkör, faji szegregáció, 
koreai válság, a jóléti társadalom ellentmondásai, 
életforma-változás, értékválság stb. A zenei 
előzmények az 1940-es évek végének Amerikájára 
vezethetők vissza, amikor is a fekete rhythm and 
blues (a blues hagyományok nagyvárosi folytatása) 
és a fehér country and western (ír, skót, hillbilly 
és helyi hagyományok) szintéziséből kialakult az új 
stílus, melybe azért dixieland, tánczenei (szving), 
musical stb. elemek is be-bekerültek. Maga Bili 
Haley egykoron úgy nyilatkozott erről, hogy a felső- ■ 
roltakból úgy keverte ki az új ritmust, hogy a dixie- 
and ütemét szinkópásan hangsúlyosabbá tette, ez 
a jazzből (szving, bebop) ismert combo felállású 
északi együttesek stílusát jellemezte (Northern bánd 
rock and roll).

William John Clifton „Bili" Haley egyébként 
hillbilly-zenészként kezdte pályáját, 1949-től saját 
zenekarokat alakított (Four Aces of Western Swing, 
Down Homers, Saddlemen). Már ekkor készített 
fekete rhythm and blues előadók számaiból (Rockét 
88, Rock the Joint) a fehér ízlésnek megfelelő átira
tokat. Együttese nevét B ili Haley And His Cometsre 
változtatva 1953-ban slágerlistára is került a „Crazy 
Mán Crazy” számával. 1954-ben a fekete joe Turner 
„Shake Rattle And Roll” R & B slágerét fehéríti ki 
sikerrel. Majd a „Mambó Rock”, és a forradalmi vál
tozásokat hozó, elementáris erejű, a nagyvárosi élet
tempót tükröző „Rock Around the Clock” jött, fia
talok egész nemzedékét megnyerve a szirupos/avít- 
tas slágerműfaj ellenében... Új szubkulturális zenei, 
tánc, öltözködési és viselkedési divat, igazi 
tömeghisztéria elindítója lett, de mindezeken túl
nőve társadalmi, kulturális, művészeti területeken 
is máig érezhető változások elindítójává vált. 
Magyarországon az ötvenes évek zártsága 
következtében nem tudott átütő népszerűségre 
szert tenni, a hazai könnyűzenét aztán a hatvanas

Bili Haley’s Comets

években az angol beat termékenyítette meg. A rock 
and roll műfaj csak a nyolcvanas évek elején jött 
divatba igazán, a Fenyő Miklós és a Hungária kavar
ta nosztalgiahullámmal...

Ennyi kötelező bevezető után íme a „Régi idők 
rockzenéje”: az 1998-ban hazai fiatalokból alakult és 
külföldön is gyakran fellépő Mystery Gang rockabil- 
ly trió erősen stilizált műfaj-népszerűsítő produkciója 
vezette be az „Üstökösök” műsorát az Ifjúsági Ház 
teltházas színháztermében, igen vegyes életkorú 
közönség előtt. Az 1981-ben súlyos betegségben 
elhunyt frontember helyén az angol Bili Haleynek 
elkeresztelt, és mindössze 68 éves Jacko Buddin 
énekelt, gitározott. Az 1954-ben Danny Cedrone 
helyére lépett 83 éves (!) Francis „Franny” Beecher 
gitározott. Az 1976-ban az élők sorából távozott 
zseniális Rudy Pompilli tenorszaxofonost most is 
a 70 éves korai társ, Joey D ’Ambrosio pótolta. A 
72 éves egyik alapító Johnny Grande zongorázott, 
a 71 éves Marshall Lytle nagybőgőzött és a 80 (!) 
éves Dick Richards dobolt. Ha az életkorokat 
összeadjuk, bizony kijön a szlogenként is hirdetett 
444 év. De nem is ez a lényeg, hisz akár a jazzben, 
bluesban, nem az életkor számít. Mint a bornál: 
minél idősebb, annál jobb, nemesebb. Ezt vérprofi 
módon bizonyították is akrobatikus elemeket sem 
nélkülöző időutazásukon, pl. bőgősük mindenfajta 
kunsztot végrehajtott hangszerével, oldalára 
helyezte, ráfeküdt, nyakába vette, sokszor gitárként 
pengette nem éppen könnyű instrumentumát. Vagy 
az a négykezes, melyet az énekes és a zongorista 
rögtönzött a legvadabb boogie-woogie stílusban.
A járni is csak meggömyedve, megfontoltan tudó 
dobos a hangszere mögött még mindig óriási 
energiákat mozgósított, s egy hatalmas dobszólót.
A gitáros is mindent tud a jazzről, rokiról, sőt a 
countryról is, mint a „Steel Guitar Rag”-instrumen- 
tálisban bizonyította. A szaxofonos is csodaszólókat 
recsegtetett, de többször énekelt is, éppúgy mint 
bőgős és dobos társa, váltva a Bili Haley-hangú

angolt. Persze nemcsak a show, hanem a zene is 
kielégítette a legmagasabb igényeket, érződött jazz- 
muzsikusi múltjuk, óriási rutinjuk, s mindezt igen 
lazán, humort sem nélkülöző szövegelésekkel 
toldották meg. Úgy elnyomták az ismert örökzöld
jeiket a „Shake Rattle And Roll”-tól és a „See You 
Later Alligator”-tól kezdve a „Rock A Beatin’ 
Boogie”-n és a „R.O.C.K.”-on át a „Rock Around 
The Clock”-ot és a „Saints Rock And Roll”-t, hogy 
láb nem maradt mozdulatlanul. Aki valaha táncolt 
ilyet, tudja miről beszélek... Közben kakukktojás
ként, avagy jó hangulati váltásként egy rekedtes 
Armstrong-idézet, a „Wonderful World” is elhang
zott. S mindezt 2004-ben, úgy hogy ma is ütöttek, 
frissen hatottak számaik: az egyszerű blues-sémára 
visszacsupaszított igen energikus, lendületes rock 
and roll ősereje a titok. Pedig átestünk már beaten, 
a rock különböző progresszív ágain, metálon, 
punkon, new waven, technon, hiphopon stb. Aki 
a nosztalgia kedvéért hallgatta őket, vagy aki csak 
rokizni jött (pörögtek is a párok a színpad előtt), 
de aki ifjúként ismerkedni érkezett, nem csalódott, 
időtálló ez a zene, hisz a rockműfaj alapja, amihez 
mindig vissza-vissza lehet térni.

Koszits Attila

Pécs, Ifjúsági Ház 
2004. március 24.
Tavaszi Fesztivál

KFT -  Higiénikus ember 
-  telepatikus lemezbemutató koncert

Némi gyanakvással megy az ember újjáalakult, 
egykor sikeres zenekarok koncertjeire, hogy vajon 
a néhai hírnév aprópénzre váltása, újabb bőr 
lehúzása, a nosztalgia kihasználása a motiváció. 
Avagy a becsületes kiteljesedés, illetve megújulás 
szándéka, a közönség jó értelemben vett magas 
színtű kiszolgálása? Az 1980-ban alakult Korlátolt
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Felelősségű Társaság az 1981-es Táncdalfesztiválon 
vált ismertté a színházi és pantomimes elemeket 
sem nélkülöző színpadi show-val előadott „Bábú 
vagy” című stílusteremtő dalával. A folytatásban is 
következetesek maradtak a rájuk jellemző groteszk 
zenei és szövegmegoldásaikhoz, hét máig is értékál
ló nagylemezt* adtak ki 1991-es leállásukig. Ennyi 
idő eltelte után értékelve teljesítményüket ma már 
világos, hogy a KFT a hazai new wave egyik legje
lentősebb formációja, akiket nem a direkt politi
zálás, az ellenállás szándéka vezetett, mint a 
korszak alternatív/underground szubkultúrájának 
hőseit (URH, Kontroll Csoport, Európa Kiadó stb.). 
Számukra a saját hang megtalálása, egyéni művészi 
kifejezésmód kialakítása, az önmegvalósítás vált 
fontossá, amiben a zene egyfajta szintézise lett az 
akkori idők új stílusainak, a szövegviláguk is sok év 
tapasztalataiból, kísérleteiből állt össze. S komolyan 
vették, hogy ez a műfaj szövegből, zenéből és 
színpadi megjelenésből, showból áll: a színházi 
elemek, ötletek felhasználása szerves része lett 
előadásaiknak. Öt év szünet után tértek vissza 
1996-97-ben a Budapest Sportcsarnokban rendezett 
koncertekkel, majd a gitáros-énekes frontember Laár 
András kiszállt. Helyére 2000-ben Mohai Tamás 
lépett, egy album őrzi ezt a felállást, ami gyakorlati
lag nem sokáig működött. Tavaly mindenki 
meglepetésére ismét az eredeti felállásban jelent
keztek új lemezzel, ezt bemutatni érkeztek Pécsre.
Itt korábban jókora rajongótáborral rendelkeztek, 
működésük alatt rendszeresen megfordultak a 
DOZSÓ-ban, egyetemi klubokban, különböző 
művelődési házakban.

Ennyi év kihagyás után sem a zenekar, sem a 
szervezők nem tudták megítélni, hogy milyen lesz 
a fogadtatás -  figyelembe véve a mai egyáltalán 
nem kedvező állapotokat - ,  egyáltalán érdekel még 
valakit az intellektuális vonalat képviselő KFT? Nos, 
minden várakozást felülmúlva, és bizonyítva, hogy 
a pécsi közönség mindig is vevő az igényes műfa
jokra, szépen megtelt az Ifjúsági Ház nagyterme.
A jelenlévők fele olyan fiatalokból állt, akik koruknál 
fogva eddig nem is láthatták élőben a zenekart.
A KFT megoldotta a leckét, nem bízott semmit a 
véletlenre, olyan rockszínházat varázsolt elő, amire 
kevés itthon a példa. Tökéletes egységet alkotott 
a zene az előadásmóddal, színpadi mozgással, 
akciókkal, látványelemekkel, színházi betétekkel, 
számok közti kis versikékkel, poénos 
összekötőszövegekkel, s mindezt csúcsminőségű 
hangtechnika és világítás, szcenika segítette. S nem 
utolsósorban az is „lejött”, hogy mennyire élvezik 
a játékot, minden értelemben. Felváltva jöttek az új 
lemez dalai meg a régiek, ki ne ismerné az utóbbi
akat: a Tea, A fodrász, az Elizabet, a Bál az 
Operában, az Afrika, a Balatoni nyár, a Bábu vagy, 
a Jójszakát a hazai daltermés legjobbjai közé tartoz
nak, megőrizték frissességüket, ma is sütnek, még 
mindig beindítják a közönséget. A „Bál az 
Operában” betéteként korhű jelmezben játszottak el

egy régi olasz operát idéző drámai történetet, hadd 
viduljon a közönség. A „Nem sikerült kikúrálni 
magam” (’8i) hangulatát idéző címadó „Higiénikus 
ember” számuk sztorija egy üzemanyagtöltő 
állomás finoman szólva nem éppen idillikus állapotú 
mellékhelyiségében játszódik... Átvitt értelemben 
akár arról is szólhat, hogy egy picike tiszta területet 
próbálunk teremteni abban a nagy összevisszaság
ban, amit demokráciának hívnak Magyarországon. 
Zenei világát elektronikus alap lendíti, rá bizarr mély 
hangon darálja a szöveget Laár András, akitől a 
gégékét, humort egyébként is megszoktuk L’art 
pour l’art Társulatától. A számot napszemüvegben, 
a Kraftwerk látványvilágát idéző gépies, technós 
mozgással, tánckarbetéttel adták elő. S hogy mit is 
jelentett a telepatikus koncert? A színpadi kellékként 
beállított festőállványra háttal elhelyezett képekről 
egy játék keretében kellett felismerni -  miközben 
nyomta a zenekar - ,  hogy mi is lehet rajtuk. Persze 
mi más, mint női mellek, Sebeők János karikatúrája 
stb. Az interaktív módon megmozgatott közönség 
talán így még jobban ráhangolódott a hullám
hosszukra, s némi segédlettel némelyik képről ki is 
találták, mi szerepel rajtuk. De inkább az mondható 
el, hogy az előadást fogták igen telepatikusán, 
ráéreztek a Pécsett rég hallott zenekarra, s új szá
maikra is. A „Százszorszép”, a „Madárijesztő”, a 
„Klón” stb. teljesen beleillik igényes, de mégis befo
gadható dalaik vonalába. Laár András gitáros, 
énekes (a keleti tanok mestere, a Buddhista 
Főiskolán tanít), Bornai Tibor billentyűs, énekes,
II. Lengyelfi Miklós elektromos bőgős/basszus- 
gitáros és Márton András dobos előadói és 
hangszeres kvalitásait nem hiszem hogy külön 
értékelni kellene, hisz kimagasló tudásukat több 
évtizede bizonyítják a KFT zenekaron kívül is. A pé
csieknek soha ennél rosszabb koncertet, a zenekar
nak meg máskor is legalább ilyen jó közönséget 
tudok csak kívánni.

Koszits Attila

* Diszkográfia
1982 Macska az úton
1983 Üzenet a liftből
1984 Bál az Operában
1986 Siker, pénz, nők, csillogás
1987 Ég és föld
1988 Édes élet
1990 A  nagy alakítás
1993 10 éves jubileumi koncert
1996 Bábu vagy (válogatás)
1996 Bál az Interneten (koncert)
2000 Éljen a szerelem

2003 Higiénikus ember

Klezmer Nova

2004. március 29.
Zenepark 
Tavaszi Fesztivál 
Klezmer Nova

Etnogasztro -  klezmerétkek

Kézenfekvő hogy a gasztronómiai kultúra ihlette 
műsorukat, hisz franciák! A  Párizsból érkezett 8 tagú 
Klezmer Nova ennivaló körítésbe csomagolta 
zenéjét. Persze nem csemegéket osztogattak, 
hanem a „Delicatessen” című 2003-as lemezük 
anyagát. Egyfajta klezmerzenés gasztroutazásra 
invitálták a jelenlévőket az autentikus jiddis étkek 
világába. Jöttek is szép sorban a kóser kaják: a 
„Schmaltz hering” (heringek zsírban), „Tsibeles” 
(sülthagyma -  vajaskenyérre), „Latkes” (chips), 
„Pickel fleish hóra” (étvágy-falatkák), „Tsimes 
Mazurka” (Újévi vegyes főzelék: sárgarépa, burgo
nya, édes burgonya édes-fűszeresen), „Kreplekh 
rhapsodie” (raviolira hasonlít, csirkehúslevesben 
tálalják, kicsit íztelen, mint az ázott kenyér, de 
nagyon tápláló), „Klops dance” (karácsonyi külön
legesség: fasírt kemény tojással a közepén) és 
egyéb finomságok, hozzá köretnek az ismert 
klezmer-témák sajátos ízű kibontásai...

Az étlapot félretéve, némi ismeretterjesztés: 
a klezmer muzsika Kelet- és Közép-Európa zsidó 
közösségeinek hagyományain alapul, így nemcsak 
jiddis melódia, hanem mentalitás, kulturális háttér 
is. A helyi folklór mellett a zsinagógák zenéje, a 
haszid dalok hatása is felfedezhető, amiből a XIX. 
század végén, XX. század elején az Újvilágba 
költözött csoportok alakítottak ki egyfajta hangzást, 
ebben a klarinét és a hegedű játszott vezető 
szerepet -  esküvők, vigalmak, ünnepek tánczenéje 
lett. A  második világháborút követően az észak
amerikai zsidó közösségekben született fiatalok 
kezdtek gyökereik után kutatni, így jutottak el újra 
Kelet-Európába. A 70 -es években lett ismét népsze
rű ez a zene, New York (Brooklyn) és Kalifornia 
(Berkley) központtal, majd a világzene elterjedése is 
segítette e folyamatot.

Pécsett is gyakran megfordultak a műfaj hazai 
legjobbjai: a Di Naye Kapelye, a Budapester Klezmer 
Bánd, a Veszpremer Klezmer Bánd, a Pannónia 
Klezmer Bánd, de külföldiek most először. És mind
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járt milyen kvalitású csapat! Nevükben hordozzák, 
hogy a klezmer megújítói, akár a Magyarországon is 
többször fellépett New York-i Klezmatics. 1995-ben 
alakultak Párizsban, s 1998 óta működnek e felál
lásban és néven. A számok jórészt a főnök, Pierre 
Wekstein szaxofonos, zenei vezető szerzeményei, 
illetve a tradicionális klezmer zenék átdolgozásai is 
többnyire a nevéhez fűződnek. 2001-es „Orient 
Express Moving Shnorers” lemezük az év 
felfedezettjei dijat is elnyerte, rajta jórészt klasszikus 
klezmer darabok feldolgozásai. Stílusvilágukra 
jellemző, hogy a zsidó, orosz, bolgár, román és 
cigányzene elemeit keverik orientális hatásokkal és 
a modern jazzel. Rendszeres szereplői külföldi fesz
tiváloknak, a skóciai Edinburgh-ben többször arattak 
sikereket, Pécsre a budapesti Uránia Filmszínházban 
adott koncertjük után érkeztek, innen izlandi és 
francia fellépésekre utaztak.

De vissza etnogasztro programjukhoz, egyből 
kiderült, hogy ez nem a „Hegedűs a háztetőn” 
musicalvilága, hanem tényleg a klezmer és a kortárs 
jazz sajátos ötvözetével rukkoltak elő. A fúvóskar: 
Guillaume Humery klarinét, basszusklarinét, 
Matthias Mahler trombon, Yann Martin trombita 
és Pierre Wekstein szaxofonos hangzása sokszor 
a balkáni rezesbandákét közelítette. Michael Nick 
hegedűjátéka a stílushűség mellett a Hot Club 
Francé vonalától a modern jazzimprovizációkig moz-

■ Nem mondhatom el senkinek, 
elmondjam hát mindenkinek?

A pécsi Playback Színház

Ez a címben megjelenített érzés kerít hatalmába, 
amikor a Pécsett működő Playback Színház 
előadására készülődök. Havonta egyszer a 
Dominikánus Házban tartják a „szeánszokat”. 
Felkészülhetünk arra, hogy improvizációkban 
bővelkedő, saját mesélt történeteink fognak 
megelevenedni a másfél órás előadás alatt. 
Bevezető: egy kis hangulati előkészítést segítő 
„hogy vagy, mi történt ma veled” típusú kérdés
sorozatra válaszolhatunk vagy hallgathatunk 
ízlésünk szerint. Csak elkezdeni nehéz a 
történetmesélést, ha egyszer beindultunk, inkább 
abbahagyni nehéz...

A Playback Színház színészei vállalkozó 
szellemű, pszichológia iránt érdeklődő emberek, 
akik régóta vannak a csapatban és rutinosan 
reagálnak a történetmesélő közönség és egymás 
rezdüléseire. így alakul ki a „színházi” előadás, 
amelynek elsősorban a spontán reakciók és 
a rögtönzés az alapjai. Ne számítsunk hagyomá
nyos színházi élményre, mi is formáljuk a 
darabot, amelyben újra átélhetjük a korábbi, 
velünk megtörtént esemény hatásait, tanulságait, 
de ezúttal kevésbé éles formában. Nem könnyű 
személyes dolgainkról több, idegennek számító 
ember előtt beszélni, amíg rá nem jövünk arra, 
hogy másokkal is megeshetnek a mi 
történetünkhöz hasonlók.

Az előadás összetevői: empátia, figyelem, 
kritikus, de nem kritizáló magatartás a színészek 
és a színészeket irányító játékvezető részéről. Az 
adott hangulatnak megfelelő zenei aláfestés, 
néhány jelmez, kiegészítő kellék, és persze a mi 
históriánk, ami személyessé varázsolja a hatást! 
Igen, mindez együtt adja a Playback Színház 
hangulatát, amit érdemes egyszer személyesen is 
kipróbálni, hogy egy különleges élménnyel 
gazdagodjunk Pécs kulturális életének 
kínálatából.

Jegenyés Diána
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gott. Olivier Hutman zongorista klezmerből indított 
rögtönzéseit a modern kortárs zene és az intellek
tuális jazz ihlette, sok színnel, árnyalattal. Claude 
Brisset basszusgitáros megbízható kísérőjátéka mel
lett egy tradicionális dallamra ének-improvizációt 
(Vamitshkes) is bemutatott, amit hangszerén 
unisonóval kísért, aztán beindult a zenekar is... 
Philippe Dallais dobos is mesterien támasztotta alá 
elszállós lassúikat, illetve pergő ritmusú energikus 
muzsikáikat. Eksztázisig fokozódó etnojazzükkel 
sokszor teljesen magukkal ragadták a közönséget. 
Hangszereléseik is jól felépítettek, a számokban 
hatásosak a kontrasztok, a szólóhangszerek játéka 
és a fúvóskar belépésének váltásai mindig fokozták 
az izgalmat. A „Khasene et autres PACS” című 
többtételes tradicionális számuk egyszerűen 
döbbenetes hatású, benne váratlan lassulások, 
gyorsulások, hangnemugrások -  egy lemezjátszó 
sebességének hirtelen le-föl változását imitálva - ,  
s mindezt hihetetlen pontos együttjátékkal oldották 
meg... A repeták után jóllakott közönség távozhatott 
az egyébként ilyen vidám és lábdobogtató/vérpezs- 
dítő zenékhez nem eléggé hangulatos 
„szomorúzenész-otthon” Zeneparkból.

Koszits Attila

2004. március 25.
PTEÁOK aula
Pannon Filharmonikusok és Boldoczki 
Gábor hangversenye

Muzsikálás felsőfokon...

Bizonyára a kedves Olvasó is volt már olyan 
helyzetben, amikor vívódott, hogy a művészetre, 
kultúrára való igényét elégítse-e ki, avagy az „alan
tasabb”, fizikai „jólétnek” hódolva otthon maradjon, 
és más tevékenységbe kezdjen. A műsorra tűzött 
zeneművek, az előadók, a helyszín nagyban befolyá
solhatják a pillanatnyi elbizonytalanodást...

Bár a POTE-aula hangversenyek szempontjából 
talán nem a legalkalmasabb helyszín, a március 25-i 
alkalom azonban méltó példa volt arra, hogy a 
közönség soraiban ülők a termet elhagyva megbi
zonyosodhattak döntésük helyességéről...

Elsőként a népszerű finn zeneszerző, Jan 
Sibelius, az eredetileg négy tételből álló „Finlandia” 
című alkotásának mára már különvált és önálló 
darabként is előadható zárótétele csendült fel, 
amely a „Suomi” nevet viseli. Az alkotó szívén 
viselte népe sorsát, olyannyira, hogy 1899-ben részt 
vett abban a mozgalomban, amely az orosz cári 
hatalom ellen lépett fel. Ez a szenvedélyesség 
mutatkozik meg művészetében is, amellyel a hall
gatóság teljes mértékben azonosulni tudott a 
Pannon Filharmonikusok igen szuggesztív, mély 
tónusú játéka által. A rézfúvósok bebizonyították, 
hogy lehet tisztán is játszani ezeken a hangszere
ken, hiszen a kezdeti motívumok szép megformá
lása, pontos hangjai kiváló alapot nyújtottak 
a fafúvósok hasonló színvonalú folytatásához. Az 
olykor komor, viharos elemeket nagyszerűen váltot
ták fel a könnyedebb népi dallamok, amelyeket hol 
a vonósok, hol a fúvósok szólaltattak meg. Az 
előadás e részének tetőpontját azonban mégis a 
finn nemzeti imádság, a himnusz sorainak gyönyörű 
felcsendülése képezte.

A hangverseny igazi meglepetése azonban csak 
most következett, mind a zenemű, mind az előadó 
szempontjából. Sokak számára Petrovics Emil neve 
a Ki Mit Tud? versenyek döntőbizottságából 
ismerős, vannak, akik kórusművei által tartják 
számon, de talán kevesen tudják, hogy a kortárs 
zeneszerző más műfajban is nem kevés maradandót

alkotott. A Trombitaverseny valódi modem zenemű, 
amelynek mindhárom tétele tud újat, mást, érdeke
set, izgalmasat nyújtani. Boldoczki Gábor nemcsak 
fellépésével és megnyerő külsejével nyerte meg 
a közönséget, de páratlan trombitajátékával is 
elkápráztatta a hallgatókat. Az első „Allegro molto” 
tétel már megteremtette a kitűnő hangulatot a tisz
ta, egészséges, érthető trombitaszólóval, a zenekar 
nem különb válaszaival, a sokszor a jazzre 
emlékeztető hangsúlyeltolódásokkal, a szokatlan 
harmóniákkal. Az eredeti lüktetés igen gyakran kibil
lent az ostinato ritmusok, a hangsúlyok, a zenekar
ban megjelenő nyolcad- és triola-váltakozások által, 
amelyet néhol a trombita fanfárszerű dallamai, nyu- 
godtabb motívumai állítottak helyre. A második 
tétel lágyabb jellegét azonnal érzékeltette Boldoczki 
Gábor a halk, kifinomult hangokkal, amelyek arra 
engedtek következtetni, hogy a művész mesterien 
bánik a hangszer adta lehetőségekkel. A trombita 
és a fáfúvósok közti „beszélgetés”, a vonósok al
kalmazkodó kísérete bizonyította a zenekar össze
szokottságát, zenei intelligenciáját. A folytonos 
„lebegést” megteremtő állandó halk dinamika meg
tartása nem egyszerű feladat, amelyből olykor
olykor történt csak kisebb kilengés, szintén nagyon 
érzékeny megformálással. A „Vivace” visszahozta az 
eredeti karaktert a gyors, mozgalmas dallamokkal, a 
fürge zenekari és trombitafutamokkal. Ezt a virtuozi
tást néhol egy-egy lassabb, fájdalmasabb dallam 
szakította meg, amely legtöbbször a trombita 
hangján szólalt meg. A sűrű hangismétlések, a 
6/8-os ritmusok más-más hangsúlyozásai, a nagy 
hangközugrások, a dallammenetek nem könnyítet
ték meg ezúttal sem a szólista és a zenekar dolgát. 
Az Orffra emlékeztető hangszerelés, a különböző 
ütőhangszerek által tarkított hangzásvilág emelte a 
darab színvonalát. A könnyűzenei koncertek hangu
lata elevenedett meg akkor, amikor a közönség 
hangos „bravózással” jutalmazta a szólistát, Hamar 
Zsolt karmestert és a zenekarát. A szűnni nem 
akaró vastapsra Boldoczki Gábor egy bravúrdarab
bal válaszolt, amelyben ismét megmutatta tehet
ségét a vidám, táncos dallamokkal, a jól „kijátszott” 
futamokkal, a dinamikai különbségekkel. Játékában 
egyszerre érvényesült a technikai tudás és a zenei 
megformálás.

A szünet után az eddigiektől teljesen eltérő 
hangulatú és mondanivalójú darab következett: 
Brahms: e-moll, IV. szimfónia. Igazi romantikus 
alkotás, amelyben a szenvedélyesség, a széles 
dinamikai skála, a kontraszt, az egyre kiszélesedő 
dallammenet mind jelen van. A zenekar gyönyörűen 
játszott a sóhaj-motívumokkal, szinte megeleve
nedtek a fájdalmas érzelmek, gondolatok a muzsika 
által. A második tételben a kürtök, oboák és 
fuvolák érzékeny indítását a pizzicatós vonósjáték 
vette át, amely finoman, lágyan olvadt be a 
melódiákba. A feszültséggel teli zene után egy telje
sen eltérő, erőtől duzzadó, lendületes tétel 
következett, amely ezúttal a hangszerek egészséges, 
telt hangzását bizonyította. A tutti szakaszok közben 
azért lehetőség nyílt arra, hogy egyes szólóhang
szerek is megcsillogtassák tehetségüket, így a 
hegedűk, fuvolák, fagottok, oboák melódiafoszlá
nyaiban gyönyörködhettek a hallgatók. A mű 
zárásában ismét fájdalmas, szélsőséges érzelmekkel 
telített muzsika tért vissza, amelyben a végtelennek 
tűnő dallamok páratlan szépséggel csendültek fel a 
fafúvósok által; a rézfúvósok pedig kifejezően vála
szoltak rá.

Az egyre viharosabb zene, a felfokozott hangu
latú IV. tétel nemcsak a brahmsi szimfónia méltó 
befejezése volt, de ennek a számos tehetséget 
felvonultató hangversenynek is, amelynek emléke 
biztosan sokakban megmaradt.

Szabó Gabriella
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2004. április 15.
Pécs, Művészetek Háza

Herpay Ágnes fagottestje

A pécsi Művészetek Háza fennállása óta nélkülöz
hetetlen küldetést teljesít a város kulturális arculatá
nak szépítésében, a művészetek iránt érdeklődők 
látókörének tágításában. Ami a zenét illeti, a 
főiskolás zenész-hallgatóktól a világnagyságokig a 
műfajok és stílusok széles skáláját felölelő program 
nyújt lehetőséget bárkinek arra, hogy mértékhez, 
hiteles tájékozódáshoz jusson. Mi sem természete
sebb, minthogy -  miközben a Ház egy másik ter
mében irodalmi estre gyűltek össze az érdeklődők 
Herpay Ágnes, a Pannon Filharmonikusok 
szólamvezetője, a PTE Művészeti Karának tanára 
budapesti doktori hangversenyének teljes műsorát 
eljátszotta itt. Az április 15-i koncert a laikus zene
barátok, zenekari kollégák és tanártársak megnyug
tatóan széles szimpatizánsi köre előtt zajlott, ked
vező légkört teremtve a szólistának, hogy a terje
delmes, sokrétű, nagy állóképességet igénylő prog
ramot egy lendületből, szünet nélkül játssza végig.

Vivaldi Esz-dúr fagottversenye (F. VIII/19) a 
Sopianae Vonósnégyes, a nagybőgős Nagy Péter, 
s a continuo csembaló-szólamát játszó Huszics 
Ibolya közreműködésével egy a barokk reális 
hangzásarányaihoz közel álló, életteli, színgazdag 
arculatot nyert. Bár a magam részéről örültem volna 
valamiféle levegősebb, XVIII. századiasabb vonós- 
hangzásképnek, a vonuló pontozások karakánabb 
kivitelezésének, összességében ízléses, konzekvens 
produkciónak tapsolhattunk.

Sáry József Novellette-je kortársi szólófagott
műként igencsak fajsúlyos előadói próbatétel.

Ismerve a szerző szellemes és kommunikatív 
személyiségét, impulzívabb, ötletgazdagabb zenére 
számítottam, így némi csalódással hallgattam a 
túlontúl terjedelmesnek tűnő, érzelmileg és for
mailag egyaránt parttalannak érződő kompozíciót.

Dutilleux Saraband et Cortege-ének vérbeli fran
cia eleganciája és finomsága annál meggyőzőbben 
érvényesült, amiben a szólista árnyalt, választékos 
előadásmódja mellett szerepet játszott a most zon
goránál helyet foglaló Huszics, aki itt és később is

az átlagos „zongorakísérői” igényszintet magasan 
felülmúló, technikailag és ritmikailag is kimunkált 
közreműködéssel örvendeztetett meg.

Fran^aix 1942-es keltezésű, fogottra és vonós
kvintettre írt Divertissement-ja ennek a francia 
szellemi körnek ez előbbinél fanyarabb, szélsősége
sebb megnyilvánulása a maga groteszk, parodiszti- 
kus környezetbe helyezett lírájával, előadót és hall
gatót egyaránt próbára tevő ritmikai sziporkázásá- 
val. Az előadás -  ismét a kibővített vonósnégyessel 
-  jó volt, korrekt volt, csupán az a kis többlet 
hiányzott belőle, ami a kompozíció imént vázolt 
lényegével függ össze, s ami a „komolyzenei” arc
kifejezések helyébe a zene poénjait felszabadultan 
megélőket, igazi örömzenélést tükrözőket varázsolt 
volna a pódiumon és a hallgatóság soraiban 
egyaránt.

A hangverseny méltó befejézéséül szolgált 
Weber F-dúr fagottversenye, melyben Herpay kvali
tásai -  nyilvánvalóan fokozódó fáradtsága ellenére - 
csorbítatlanul mutatkoztak meg, legemlékezete
sebben talán a lassú tétel nemesen formált, szívből 
jövő melódiáinak szépségében. A fagott 
lehetőségeit jól kiaknázva modulált tónus, a mély 
regiszterek tömörsége, a finom, érzékeny megoldá
sok keresése -  még a hangszer ismert, magas re
giszterbéli instabilitásának kockázatát is vállalva - ,  
nem utolsósorban egy mindenkor érvényesülő 
szilárd ízlés, választékosság határozza meg e kiváló 
muzsikus zenélésének karakterét. Lehet, hogy 
tévedek, de Herpay pódium-jelenlétének külsősé
geiben: mozgásának, előkészületeinek, levonulásá
nak egészében felfedezni vélem önmaga 
alulértékelésének megnyilvánulásait, egyfajta diákos 
bizonytalanságot, miközben zenélésének konkrétu
maiban mindig a felkészültség és kiforrottság 
tükröződik. Napjainkban, amikor hihetetlen karrierek 
épülnek a nagy semmire, amikor a médiacsürhe 
hatalomérvényesítésének egyenes 
következményeként a nagyképűség és törtetés 
napról napra diadalmaskodik zenei életünkben is, 
jólesik tudni, hogy vannak közöttünk, akik csak 
a belső építkezéssel törődnek. Mégis, éppen ezen 
beteges körülmények ismeretében tartanám 
fontosnak, hogy Herpay fellépésében kapjon teret 
a tény: van mire büszkének lennie.

Gönczy László

Ha van kedve hozzá ...

MŰVÉSZETI ÉS GASZTRONÓMIAI HETEK 
június 12-24.

A  fesztivál programjai a  Sétatéren felállított sza 
badtéri színpadon és a város különböző étter
meiben zajlanak. Könnyűzenei és népzenei ér
dekességek, táncművészeti produkciók, színhá
zi é s irodalmi előadások nyújtanak tartalmas ki- 
kapcsolódást, miközben a Finom Falatok és Bo
rok utcájában a Villány-Siklósi Borút és a Pécs- 
Mecsekaljai Borvidék legjobb termelői borait 
kóstolhatják meg a résztvevők. Gasztronómiai 
kalandozások a magyar, görög, horvát, mexikói 
é s arab konyha világában, főzőversenyek, étel- 
kóstolók.yha világában, főzőversenyek, ételkós
tolók.
Rendező: Pécsi Kulturális Központ
Információ: Információs Iroda
Pécs, Széchenyi tér 1. Tel./fax: 72/ 336-622
e-mail: pkk@mail.pserve.hu
web: www.pkkinfo.hu
http://www.pkkinfo.hu

„EGYMÁSRA HANGOLVA”
14. Nemzetközi Zenei Fesztivál 

június 14-július 3.
A  Fesztivál programjai átfogják a zenei műfajok 
teljes spektrumát. Az egyházzenét kedvelőknek 
ajánljuk figyelmébe a Bazilikái hangversenyün
ket, a romantikus művek kedvelőinek Csaj
kovszkij estünket. Különleges összművészeti 
csemegét kínálunk közös előadással a Bóbita 
Bábszínházzal. A  megújult Szabadtéri Sz ínpa 
don Puccini: Tosca c. műve, míg a Tettyei ro
moknál Mozart: Zaide c. operájával várjuk Ö nö 
ket. Az estek karmestere Hamar Zsolt Liszt-dí
jas karmester, a Pannon Filharmonikusok zene- 
igazgatója. A  Fesztivál vendégeként fellép az 
Aradi Filharmonikus Zenekar.

Rendező: Pannon Filharmonikusok - Pécs 
Információ: Pécs, Király u. 19.
Tel.: 72/510-114
e-mail: info@pannonfilharmonikusok.hu 
www.pannonfilharmonikusok.hu

XIII. PÉCSI NEMZETKÖZI 
FELNŐTTBÁBFESZTIVÁL 

június 15 -18.
Az előválogatást egy háromtagú zsűri végzi. 
Felnőtteknek szóló, kísérleti jellegű, szakmailag 
izgalmas stúdióprodukciókat és szabadtéri, lát
ványos előadásokat láthatunk. A  fesztiválon öt
tagú nemzetközi zsűri dönt a díjakról és ad érté
kelést.
Rendező:
Pécsi Felnőttbáb és Utcaszínházi Alapítvány 
Információ:
Bóbita Bábszínház, 7621 Pécs, Mária u. 18.
Tel./fax: 72/210-301

XV. PÉCSI FOLKNAPOK 
-  NEMZETKÖZI NÉPZENEI FESZTIVÁL 

június 25-27.
A  Sétatéren zajló rendezvényen a műfaj idős, 
autentikus képviselői és a népzenét feldolgozott 
formában bemutató fiatal előadók mutatkoznak 
be. Esténként táncház zárja a programot. 
Rendező: Pécsi Kulturális Központ 
Információ:
Információs Iroda 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.' 
Tel./fax: 72/ 336-622 
e-mail: pkk@mail.pserve.hu 
web: www.pkkinfo.hu
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Szemle
Takács Tamás alkotása

fifös
Sió

2004. február 4-március 1.
Civil Közösségek Háza 
Takács Tam ás kiállítása

Együtt érezni valakivel

„Együtt érezni valakivel” címmel voltak láthatók 
Takács Tamás dombóvári festő művei Pécsett a 
Gebauer Galériában 2004 februárjában. Ezt a kiál
lítást szorosan megelőzte a Pécsi Művészetek 
Házában bemutatott anyag, T. T. legújabb, 2003-as 
munkáiból válogatva. A fiatal festő tanulmányait a 
Pécsi Tudományegyetem Művészeti karán folytatta, 
többek között Pinczehelyi Sándor grafikus-festő
művész vezetése mellett, akit legmeghatározóbb 
mesterének tart, munkáira elsősorban grafikai hatást 
gyakorolva.

Takács Tamás legújabb munkái ötvözik a monu
mentális hatást az előadás módjában és az intimi
tást az ábrázolt figurák emberi, humánus megközelí
tésével. A képeken az emberfigurák majdnem élő 
nagyságúak: 4 darab, 2x2 m-es nagyméretű 
vásznon láthatóak a különböző perifériális, kilátásta
lan helyzetű emberalakok. Típusokat láthatunk, 
a társadalmilag mellőzött, be nem fogadott, meg 
nem értett rétegek szereplői közül. A kiállítás 
valóban együttérzést váltott ki a látogatóiból. Ezt az 
együttérzést a vendégkönyv bejegyzései tanúsítják, 
pl.: „nem az ítélkezés a feladatunk, törődnünk kell 
egymással”.

A tartalmon túl a formai előadásmód is 
minőségileg változott ezen utóbbi munkáin, Takács 
Tamás eddig is dolgozott nagy méretben, festett

emberfigurákat, de ezen a kiállításon már egy más, 
konkrét tematikával jelentkezett. Munkái emlékeztet
nek a japán metszetekre, a tusfestmények lényegre 
törő, egyszerre stilizált és ugyanakkor naturális meg
fogalmazására. A nagy, sárgásfehérre alapozott 
vásznakon egységesen vörös színnel jelenítette meg 
a képek szereplőit. A munkák a monokróm 
színvilágtól kifejezőbbé és összefogottabbá váltak, 
a kiállítás anyaga meghatározó lehet a fiatal művész 
további munkásságára nézve.

Jegenyés Diána

2004 február 9. -  március 5.
Pécs, Művészetek Háza Martyn Galéria 
Bakos Gábor és W eber Imre falragaszai

Vágyképek

Szeretnék erről a kiállításról úgy írni, hogy a 
címében szereplő vágy fogalma ne azonosuljon 
esztétikai vagy művészetelméleti kategóriákkal. Arra 
sem tennék itt most kísérletet, hogy feltárjam, majd 
művészettörténeti példákkal igazoljam Bakos Gábor 
és Weber Imre Vágy című projektjének' konceptu- 
alizmusát. Műveiket nem szeretném spekulatív 
elemzések tárgyává tenni, még ha sokak számára 
oly csábító is a bennük rejlő társadalomkritikai 
tanulságok levonása. Maradjunk inkább jóhiszemű 
és elfogulatlan szemlélői a vágy képeinek, hiszen 
azokhoz amúgy sem szokás az ítélkezés szándéká
val közelíteni. Ha ez sikerül, nem csak arra leszünk 
képesek, hogy Bakos Gábor és Weber Imre segít

ségével felismerjük a művészet vágyteljesítő 
funkcióit, hanem arra is, hogy befogadóként élvez
zük is azt.

Plakátokat láthattunk tehát, melyeken a 
szerzőpáros által megkeresett személyek vágyai 
teljesültek, a montage-elv, számítógépes eljárások 
és a fotográfia segítségével. Szöveges képelemek 
és idézetek formájában arról is tájékoztattak a 
poszterek, hogy mi volt az eredeti kívánság, és 
hogy a „megrendelők” hogyan fogalmazták ezt 
meg. Molnár Eszter grafikus például erdei kobold 
szeretett volna lenni. Vágyképéről nem is hiányzik 
semmi gyermekkorunk elképzelt mesevilágából: 
piros kalapos óriásgombák, csinos ablakszárnyakkal 
ellátott odúlakás, mohaszőnyeg és a szelíd 
erdőlakók társasága mókusostul, őzikéstül. Rácz 
Péter író, műfordító álma is az elvágyódás 
képzeteiből szövődött. Egy csendes, meleg fényű, 
mediterrán kikötőben látjuk őt „puritán, de kedves 
és kényelmes bárkáján” üldögélni. Waszlavik Miklós 
helikopterpilótának nem csak a szakmájában, de a 
vágyaiban is érezhető a helyből felszállás attitűdje. 
Kívánsága szerint a plakáton kereken ötven éves, 
elegáns kávéházban üldögél, és -  ha a jó tündér ezt 
sem tagadta meg tőle -  éppen szerelmet érez a tár
saságában lévő férfi iránt. Nemes Attila 
művészettörténész kívánságából a kiállítás egyik 
legvagányabb alkotása született. A The blue fire 
(mondjuk: Gyilkosság a mélyben, vagy: Halálos 
küldetés...) fiktív moziplakátján Attila Nemes egy 
kőkemény akciófilm hőseként tűnik fel Alec Baldwin 
oldalán. Nemes azt szerette volna kipróbálni, milyen 
érzés lehet híresnek lenni, például színészként. Nos, 
a próba szemernyi kétséget sem hagyott afelől: ez
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az ember akkor is bálvány, ha bűnözőt vagy éppen 
lefokozott rendőrnyomozót alakít. Atlétájában 
hunyorogva szív éppen egy slukkot, de külseje 
megtévesztő. Biztosak lehetünk benne, hogy ebben 
a moziban nem lesz már ellenfele...

Keleti Éva fotóügynökség-vezető szerényebb 
ideája a családi boldogság, míg Hajdú András infor
matikust a varázslók irodájával együtt kivitték a 
Petneházy rétre. Az eszményi munkahelyen minden 
együtt van, amit az ember feltételként szabhat: tele
fon, kávé, scanner, az irodán kívül pedig egy Saab- 
kombi és a gyönyörű kilátás. A következő plakát 
már a kozmetikai reklámok eleganciáját és tiszta
ságát idézi. A képi hasonlat nem véletlen, hiszen a 
rajta összehúzódó ruhátlan test Schneider Dorkáé, 
aki maga is kozmetikus. Vágya talán legszebb volt 
az összes közül. Neki -  olvashattuk a vágyképen -  
az lenne legnagyobb boldogság, ha úgy halhatna 
meg, hogy a belső szerveit felajánlja mások 
számára.

„Megtartó” Virág Teréz pszichológus, ha jól 
sejtem Sylvester Stallone bőrébe bújt, hogy a tv- 
készülékek előtt felnövekvő generációk védelmére 
siessen. A kiképzett gyilkosokkal, halálosztókkal 
szembeni egyenlőtlen küzdelme már-már személyes 
ügy, misszió. Alighanem elkelnek majd a hatalmas 
izomzat és a dzsungelharcok során kifejlesztett 
túlélési stratégiák. Kosa L. Adolf vágyképén olimpiai 
bajnok fiáról, Kosa Benedek Márkról olvasható egy 
hiteles tudósítás, aki a parlamentben díjat vehetett 
át (16 órakor) a köztársasági elnöktől, Kosa L. 
Adolftól. Vágyát eredetileg így fogalmazta meg:
„Azt szeretném, hogy úgy lássam a fiam és a gyer
mekeim felnövekedését, hogy közben családi béke 
uralkodjék körülöttem...” Szeretne továbbá egyszer 
olyan pozícióba kerülni, ahol többet tehetne azért, 
hogy a „dolgok ne úgy történjenek”, ahogy történni 
szoktak. Dr. Szilágyi Csilla orvosnak sem kell már 
lehunynia szemét ahhoz, hogy a gyermekkorában 
elképzelt fehér színű háza, autója, kerítése, kutyája 
megjelenjen előtte. Bakos Gábor és Weber Imre 
ezeket mind feltüntette a megvalósított vágyképén. 
Ugyancsak testre szabott, egyedi plakátokon láthat
ta viszont az álmait dr. Hermann Péter fogorvos, 
Somlói Zsolt műgyűjtő, Molnár Mihály számítógépes 
operátor, Kecskés József villányi borosgazda és 
a képzőművész Komoróczky Tamás.

Gáli Zsuzsanna projekt-koordinátor vágyképét 
rendhagyó módon aranyozott keret foglalta magába. 
A keret része annak a romantikus atmoszférának, 
melyet Gáli Zsuzsanna „rendelt” a kívánt szituáció

Kálmándy Pap Ferenc: Nick Cave és Bandi

köré. Merengő alakját alkonyati fény veszi tehát 
körül, ruháját pedig -  megállapodás szerint -  lágyan 
fodrozza a tengerparti szél. Az eredménnyel azt 
hiszem, elégedett lehet: maga Caspar Dávid Fried- 
rich sem fogalmazhatott volna romantikusabban.

A kiállított anyag számos értelmezési 
lehetőséget kínál. Újfajta kapcsolódási pontokat 
keres például a művészet és a közönség között. 
Feltárja a média és a vágyaink közötti összefüggé
seket. Példát mutat arra, hogy a tömegkultúra 
miként alakítja át a magas művészet hagyományos 
formanyelvét. Felhívja a figyelmet a reklám tudatfor
máló erejére, a vizuális kultúra és a manipulálható 
valóság között fennálló eleven kölcsönhatásra.
A kiállítás arra is kitűnő alkalom, hogy áttekintsük 
az egyetemes művészettörténet vágyképeit. Hogyan 
próbált egykor a művészet keresztüljutni a valóság 
szellemi és fizikai korlátain? Miként jelenítette meg 
egy-egy kor a maga sajátságos ideáit? Mikor és 
mennyiben voltak ezek anyagi vagy éppen spiritu
ális természetűek?

A kérdések között tudása és szándéka szerint 
mindenki talál magának tanulságokat. Én egy kicsit 
elbizonytalanodtam. Az emberi vágy mindennél job
ban minősít. Még a tettek előtt. Már a tettek előtt. 
Nem tudom, mit higgyek.

Fejős Miklós

* A Vágyképek-sorozatot, mely egy képzőművészeti program, a 
Personal Press Projekt (PPP) része, 1999-ben kezdte el Bakos 
Gábor, Weber Imre és Lakner Antal. Lakner Antal 2000-ben történt 
kiválása óta Bakos Gábor és Weber Imre jegyzi a projektet.

2004. február 15-m árcius 7.
Pécs, Café Zacc
Kálmándy Pap Ferenc fotókiállítása

Zenészek és koncertek

Hivatásos fotóriporteri (MTI dél-dunántúli régiójának 
fotósa) és fotóművészi (Focus csoport, közös és 
önálló kiállítások, számtalan hazai és külföldi elis
merés) tevékenységével párhuzamosan mindig is 
vonzódott a zenei események megörökítéséhez. 
Kontinuitás és progresszió jellemzi az új anyagot,

összehasonlítva korábbi hasonló tematikájú tárlatá
val: 1985-ös Rockfotó kiállításáról (Ifjúsági Ház) két 
1982-es Rolling Stones kép került át ide. S nem 
véletlen, hogy csak ennyi, hisz ahogy a rockzene 
mára jórészt elvesztette progresszivitását, úgy tágult 
Kálmándynál a műfaji skála a világzenével, jazzel, 
alternatív műfajokkal -  hisz fiatalos szellemiséggel 
mindig is nyitott az új, a haladó, sőt az experimen
tális irányzatok felé. így a fotós zenei fejlődése is 
érezhető a kiállításon, amellett, hogy sugárzik a 
képekről, hogy nemcsak érti és érzi, hanem szereti 
is alanyait. Akik ezért a minőségi zene ikonjai. Akár 
a klasszikus ikonográfiában, itt is egyfajta, csak nem 
annyira merev szabályrendszer határozza meg az 
alkotói folyamatot. Hisz a felsoroltak birtokában 
tudja jellemrajzként egy képbe sűríteni kedvencei 
egyéniségét, visszaadni azt a csodálatos élményt -  
a pillanatot, de a folyamatot is, az önfeledt extázis 
folyamatát - ,  melyet az előadó és közönsége 
egyaránt érez koncert közben. Képein az ismert 
alakok úgy bukkannak elő a sötét háttérből, mint 
az emlékképek tudatunk mélységeiből: szinte 
halljuk Mick Jagger jellegzetes bohócvigyorú énekét, 
az ördögien bamba képű Keith Richards gitárresze
lését. így adja vissza azt a különleges atmoszférájú, 
sötét tónusú, borúsan mély hangulatot, mely az 
ausztrál Nick Cave, illetve az amerikai Dávid Eugene 
Edwards (Sixteen Horsepower) egyéni alterockját 
jellemzi, hogy szinte megszólal utóbbi panaszos 
gitárja és bandoneonja. A portugál Madredeus 
énekesnője, Teresa Salgueiro szépséges arcán a 
fado mélabús elvágyódása tükröződik. A világzene 
elsőszámú énekesnője, a Zöld-foki Cesaria Evora 
(a 2003-as „Voz D’Amor” albumáért nemrég 
Grammy-díjat kapott) meg olyannyira szélesen 
mosolyog a képen, hogy még a rágógumi is látszik 
a nyelve mellett, ritka pillanat... A jazzmuzsikusok 
közül a Pécsett emlékezetes koncerteket adó Jan 
Garbarek szaxofonos, Stanley Clark bőgős/basszus- 
gitáros és Jean-Luc Ponty hegedűs fotói idézik fel 
játékuk elmélyült pillanatait. A hazaiakat csak a 
Kálmándyhoz közel álló pécsr Kispál és a Borz, 
illetve frontemberük, Lovasi András képviselik, nem 
véletlenül, hisz a zenekar házi fotósának számít 
(lemezborítók, könyvek, 15 éves jubileumi tárlat 
a Dantéban stb.), s nem utolsósorba^ a régi barát, 
Lovasi nyitotta meg a kiállítást. Melyről kiderült, 
hogy ezt a sablonosnak tűnő műfejt is lehet folya
matosan (több mint két évtizede) ilyen magas 
színvonalon művelni.

Koszits Attila
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2003 február 20. -  március 8.
Pécs, Hattyúház 
Szabadkai művészek kiállítása

Bez naziva /  Cím nélkül

Az országhatár által elválasztott Vajdaság és 
Baranya megye képzőművészeti kapcsolatai a hat
vanas évek második feléig nyúlnak vissza. Az akkori 
Képzőművészek Szövetségének helyi szervezete, a 
Dél-Dunántúli Csoport kezdeményezésére 1966-ban 
cserekiállítások sorozata kezdődött. Ma, közel 
negyven évvel később immár a Közelítés Galéria 
ápolja a cserekapcsolatok hagyományát. Ezúttal 
szabadkai művészek munkáiból nyílott kiállítás, 
az egyesület Király utcai kiállítótermében."

A szemle korántsem volt reprezentatív, hiszen 
résztvevői nagyjából azonos generációhoz tartoznak. 
A Közelítés tagságához hasonlóan ők is pálya
kezdők vagy nemrég pályára állt fiatalok. A két 
csoportot tehát -  feltehetően -  nem csak kollegiális, 
hanem baráti viszony fűzi össze, annál is inkább, 
hogy a szabadkaiak közül többen Magyarországon 
élnek, dolgoznak, vagy tanultak azelőtt. Ezek 
alapján számítani lehetett rá, hogy a helyi viszony- 
rendszerbe minőségileg újat nem hoz majd a kiál
lítás, mégis csalódás volt, hogy amit láttunk, az 
tulajdonképpen korábban elért és itt csak megis
mételt eredmények sorozata. Érdemes persze elgon
dolkozni azon, hogy vajon mennyire jogosak a 
mindig megújulást követelő elvárásaink. Mégis csak 
a szomszédainkról van szó, akiknek lakhelye 
mindössze néhány kilométerre fekszik délebbre, 
anyanyelvűk pedig többnyire a miénkkel azonos. 
Lehet, hogy előítéleteink tévesek, ha szabadkai 
művészek munkáiban mégis keresünk valami dél
szaki, valami ortodox vagy balkáni ízvilágot. De 
hogy ez mégsem teljesen alaptalan, azt maga az 
egyik kiállító, Miroslav lovancic bizonyította a meg
nyitón bemutatott szenvedélyes hegedűjátékával. 
Kopott hangszerén játszva mélyből jövő, fájdalmas 
dallamok születtek s megidéződött előttünk a határ
talan szenvedés, hit és szeretet egyedülálló szin
tézise: a szláv lélek. Ez volt az, amit aztán hiába 
kerestem a képeken, szobrokon. Udvarias 
ünneplésünkkel mintha széttapsoltuk volna a leve
gőben ezt a finom, illékony képzetet, s mivel ennek 
a kiállított műveken nem voltak rögzített tartalékai, 
kialakulhatott bennem egyfajta hiányérzet.

Másodszor szemlézve a kiállítást, már céltudatosan 
kutattam az említett szintetikus kisugárzások után, 
de kísérletem hasztalansága kedvemet szegte, és 
nem is tette már lehetővé, hogy felismerjem a kiál
lítás valódi érdemeit. A következőket láttam: a 
zenészből lett festő, Miroslav lovancic nem csak 
hangszerét, de a muzsika iránti elkötelezettségét is 
megőrizte múltjából. Képein a zenét játszó és a 
zenét hallgató figurák varázslatos kapcsolatáról 
mesél a természeti népek naivitásával és közvetlen
ségével. Álomszerű jelenetei nem csak a szerep
lőket, de bennünket is kiragadnak a valóságból, 
s elrepítenek valahová, a sivatag fölé. Ott végre 
elnémul a hétköznapok sustorgó háttérzaja. A lélek 
magára marad, hogy aztán szertartásos 
körülmények között egyesüljön a fénnyel és a hang
gal. Útjukat szaggatott vonal jelöli. Gyermekded 
jelképek, csakúgy, mint a kompozíció egyéb elemei. 
Összhatásuk egyszerre primitív és szürreális. 
Festésmódját és színvilágát tekintve azonban 
inkább az előző minősítés felé hajiunk. Azt is hihet
nénk akár, hogy alkotójuk képzetlen, ha nem tud
nánk, hogy diplomáját a belgrádi főiskolán pecsétel
ték le.

Sergej Radulovic ujjlenyomat-gyűjteménye 
Román Opalka konceptualizmusát idézi, de 
nélkülözve annak érzékiségét és megszállottságát. 
Valamelyest eredetibbnek tűnik az elektromos csat
lakozók dugaljáról készült frottázsok gyűjteménye. 
Nagy kár, hogy szándéka tisztázhatatlan. Radulovic 
egyébként tud rajzolni. E képességéből viszont ez 
alkalommal mindössze néhány négyzetcentimétemyi 
„lábjegyzetre” futotta. Szeretném hinni, hogy 
takarékos gesztusait mégis valami tudatosság hatja 
át. Félek, hiába. Tibor Sarapka sem állította magát 
igazi kihívások elé, mikor népies ízű plasztikáin dol
gozott. Nem feltétlenül nagyra törő, de mindenkép
pen nemes feladat az egyszerű motívumok súlyta
lan, poétikus megidézése. Tulajdonképpen ennyi is 
elég lett volna, ha sikerül. Emil Kadiric riasztó, ski- 
zoid gyermekfiguráit már ismeri a pécsi közönség.

Szabadkai művészek. Megnyitó a Hattyúházban.

Hatásuk ezúttal is megdöbbentő. Lelki sérülések 
anatómiáját feltáró patológiai tanulmányok ezek. 
Hátborzongató torzulásokat demonstráló lapjai 
Francis Bacon-t idézik, de a párhuzam megvonása 
aligha lehet helytálló. Vízióinak forrásvidéke a Banja 
Luka-i grafikusnövendék huszonhét évének tapasz
talatai közt bújik meg valahol. Maja Rakocevic 
több szempontból is érzéki plasztikái a párkapcsolat 
és a fogyasztás szenzuális minőségeit azonosítja. 
Tejcsokoládéból és cukorból mintázott alakjain 
egyszerre mutatkoznak személyes és kommerciális 
formajegyek. Manojlo Maravic Kör című environ- 
ment-je természetes anyagokkal, sárral, száraz 
mohával, kenderkóccal, szalmatörekkel jelöl ki 
szabályos geometriai formákat. Területükön ezúttal 
művészi gyakorlatozást végeztek, de érezzük, hogy 
katonai célponttá minősítésük akármikor 
bekövetkezhet. A „Kör” mint háborús emlék persze 
csak egy az értelmezési lehetőségek közül. Ennél 
jóval nehezebb feladat elé állítottak minket Suhajda 
Zita Kék a fehéren Vll-X című alkotásai. A fehér 
alapozáson egymást keresztező ultramarinkék csor- 
gatások, ecsetvonások sajnos nem voltak elégsége
sen gondolatébresztőek.

Varga Tünde monokróm festményei láttán 
virtuális terek és távlatok nyílnak meg előttünk. 
Tájékozódásunkat nem segíti se fény, se árnyék, se 
szín se forma. Szegedi-Maszák Zoltán számítógépes 
nyomatai jutnak eszembe, melyek a mediális tér 
végtelenjéből ugyanezt a melankóliát közvetítik.
De emóció ez, ha forrása talányos is. A következő 
néhány méter a feltöltődés ígéretével csábít.
Ksenija Kovacevic erőteljes színvilágát és festés
módját egy tematikus sorozat szolgálatába állította. 
Hat példán keresztül egyezményes kézjeleket muta
tott be, és látott el a címekben találó meghatározá
sokkal, mint amilyen az „összpontosított bölcses
ség”, vagy a „rontás ellen”. Kovacevicet nyugodtan 
tekinthetjük a téma szakértőjének is, hiszen dok
torátusát a „Gesztusok univerzális nyelve” címmel 
szerezte 2003-ban a Szabadkai Akadémián. 
Valószínűleg ennek tulajdonítható, hogy 
munkájában a festészeti érdemeknél valamelyest 
hangsúlyosabban érvényesültek a didaktikai célki
tűzések. Peity Laura végzős doktorandusz hallgatót 
már szinte pécsi művészként tartjuk számon. Ez 
alkalommal kiállított művei sem ismeretlenek szá
munkra, legalábbis emlékeztetnek a Múzeum 
Galériában látott mestermunkáira.

Ha másra nem is, arra talán alkalmas volt ez 
a felsorolás, hogy felvillantsa előttünk a kiállítás 
kinek-kinek emlékezetes teljesítményeit. Ezek az 
értékelés műveletei során a legkülönbözőbb viszo
nyítási rendszerekbe jutnak el, és hoznak felszínre 
más és más típusú összefüggéseket. Ha a kontextus 
nemzetközi, biztosan eszünkbe jutnak majd az 
európai és a tengerentúli iskolák sajátosságai, a 
művészeti centrumok és perifériák, a Vasfüggöny 
keleti és nyugati oldala. Ha a tájékozódás inkább 
kultúrtörténeti, akkor nyugodtan számolhatunk 
keleti és nyugati világgal, keleti és nyugati 
kereszténységgel, szláv, angolszász és germán 
kultúrkörökkel. Olyan különbségek ezek, amelyek 
az információs társadalom kiépülésével látszólag 
megszűnőfélben vannak. Magát a folyamatot globa
lizációnak nevezzük. Erről mindenki tud valami 
okosat, de az már kevésbé tisztázott, hogy van-e 
valami hatása a képzőművészetre? Valószínűleg van.

Fejős Miklós

* A Hattyúházi kiállítással egyidejűleg Reakció címmel 
mutatkoztak be Szabadkán a Közelítés Művészeti Egyesület 
tagjai.
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2004. március 5.—április 3.
Szekszárd, Művészetek Háza

Piknik a zsinagógában

Nagy „társaság” fogad a szekszárdi Művészetek 
Házának hófehér ragyogású csendjében. Harminchat 
művész, harminchat individuum, majdnem ennyiféle, 
vizuális nyelven előadott gondolat. Az alkotók egy
két munkájukat hozták el, s mint a Pécs-Baranya 
Művészeinek Társaságának tagjai mutatkoznak itt 
be. Közülük nem egy több évtizede alkotó művész. 
Meg újak, eddig ismeretlenek, és fiatalok is. Szőnyi 
instrukcióját követem („amelyik mű integet feléd!”), 
s kezdem az ismerkedést.

A földszinti falak szűrt fényeiből dekoratívan 
világítanak ki H. Barakonyi Klára zománcképei.
A középkori üvegablakokat is idéző munkák mellé 
a rendező Colin Foster markáns, dinamikus, kereszt 
formájú kompozícióját, Kő asztronautáját állította.
A szobrászok közül itt még Berényi István csiki- 
csuki, kint és bent, egyszerre lent és fent térbeli 
problematikáját (valamint e kérdéskör drámai üze
netét) boncolgató fa konstrukciója és Kuti László az 
idő múlásáról „Hal-kan...” töprengő munkája szólít 
meg. Tónusokban, faktúrákban gazdag, kékek, zöl
dek, szürkék fanyar árnyalatait felvonultató festmé
nyekkel szerepel Kapoli Ilona és D. Szabó Margit. 
Pandúr József fás méretű, visszafogott, ám kolorit- 
ban gazdag, expresszív munkái a tárlat egyik fontos 
igazodási pontját jelölik ki. A szemközti oldalra 
Szilágyi Szilárd meleg okkerekkel, vörösökkel „vér
bőn” kezelt, vidáman groteszk, egyben erotikus 
ihletettségű vásznai szólítanak át. Szomszédságukba 
J. Móker Zsuzsa kozmikus méretű magányt, a 
létezés kérdéskörét boncolgató zománcai kerültek.

Az emeleti karzatra érkezőt Nyilas Márta 
csonkolt, festői gesztusokkal, indulatokkal bőven 
élő, emócióval teli, nagy méretű táblaképe fogadja. 
Átellenben kubista reminiszcenciákra utaló, a dolgok 
viszonylagosságával foglalkozó művész, Jarmeczky 
István hideg-meleg színkontrasztra épülő képei lóg
nak. Molnár Sándor, mint egy karthauzi, a döb
benettől elnémulva „szól” (sic.) a rettenetről. Kíntól 
vicsorgó, fehér mázas állatkoponyái a démoni erők 
világát idézik, s előttük állva egyszerre gondolunk 
Pompei hamu alá temetett lakóira, Picasso 
Guernikájára és szeptember n-re.

A kiállításon Valkó László digitális (táj)nyomatai 
hordoznak hasonlóan mély fájdalmat, sőt gyászt. 
(Három lapja, mint mondat végén a pont, zárja az 
emelet bal oldali traktusát.)

Az érzelmeket üdítően semlegesíti Erdős János 
puritán, egzakt, racionális, minimal-art-os két 
opusza. Szabó János igényesen megmunkált faszob
ra Samu Géza szellemét idézi, Dechandt Antal mini
mális szobrászi beavatkozással „tálalt” faplasztikái 
a természetet alázattal és tisztelettel elfogadó, keleti 
filozófiákon nevelkedett művészről árulkodnak.

Bicsár Vendel üvegbabjai az ömagáért való 
SZÉPSÉG mintadarabjai, Jegenyés János Üvegka
puja pedig csalogatóan invitál: nosza rajta, pillant
sunk be ebbe a világba.

Kiállító művészek: Berényi István, Bicsár Vendel, 
Bükösdi Kálmán, Colin Foster, Csille Márta, D. Szabó 
Margit, Deák Zsuzsa, Dechandt Antal, Erdős János, 
Ernszt András, H. Barakonyi Klára, Herczeg László,
J. Móker Zsuzsa, Jegenyés János, Jarmeczky István, 
Kapoli Ilona, Kiltau Kinga, Kovács Ferenc, Krawcun 
Halina, Kuti László, Marsai Ágnes, Molnár Sándor, 
Mosonyi Tamás, Nádor Edina, Nyári Zsolt, Nyilas 
Márta, Dr. Pandúr József, Ritecz Szilvia, T. Surányi 
Anna, Szabó János, Szabó László, Szilágyi Szilárd, 
Terényi Gyöngy, Trischler Ferenc, Valkó László, 
Vanyúr István. A „hozott anyagot tálalta” Baky Péter 
képzőművész.

Bükösdi Kálmán

2004. március 6 —április 4.
Arad, Delta Galéria 
2004. április 6.-május 10.
Temesvár, Művészeti Kar Galériája

Pécs-baranyai művészek kiállítása 
Aradon és Temesváron

A partnerségi kapcsolatok keretében idén folytatód
nak az elmúlt században indított, gyakorlattá lett 
kiállításcserék a szomszédos országokkal. Az előző 
évtizedekben Baranyának a déli és nyugati 
határközeli szomszédaival elevenebb volt a kapcso
lata, mint Romániával illetve Erdéllyel. A határainkon 
kívül élő magyarság könnyíti meg és segíti a szom
szédos népekkel működőképessé tenni e kapcsola
tokat. Ezek milyensége, a hétköznapok 
eseményeinek megélése még a földrajzilag ilyen 
közelségben élők esetében is sokféle, az 
együttműködés, kontaktus a művészet minden 
területén mindkét félnek termékeny és ösztönző 
az identitás, sajátos jegyek megfogalmazására, 
felmérésére.

A képzőművészetet napjainkra erőteljesen átfor
málták a médiák és az aktuális kommunikáció tech
nikai meghatározottsága (fotó, videó, film, kompu
ter). Új eszközök, hordozók, közlésmódok mellett -

mint a performance, akciók, installáció, amelyek 
a színház felé tágították a képzőművészet világát -  
nem vesztette el létjogosultságát a képzőművész 
leghagyományosabb önkifejező módja: a táblakép 
és szobor. Bár ennek fogalma is napjainkra jelen
tősen kitágult, változott. Az esztétikai megfontolás
sal formált anyag, a vizuális közlés eredményeképp 
létrejött tárgy leginkább a kiállításokon kap nyil
vánosságot, lehetőséget egy adott tér és vizuális 
közeg együttesében a kommunikációra. A repro
dukálás és dokumentálás mai fejlettségével létrejött 
vizuális információk özönében a művészet funkciójá
nak, lehetőségeinek dilemmáival született művek 
ma is a új meglátások és összefüggések gondolati 
és érzéki örömét nyújtják. Ezt sommázhatjuk a 26 
pécs-baranyai művész munkáiból rendezett aradi 
kiállításon is.

A huszadik század első évtizedének dinamikus 
fejlődését magán viselő patinás város, Arad központ
jában lévő Delta Nemzeti Galéria az utcára nagy 
üvegfelületekkel felnyitott, onnan is jól belátható 
terében a hazai képzőművészek művei a kortárs 
magyar képzőművészet törekvéseinek markáns 
szeletét nyújtják. A Pécsi Galéria vezetője, Gamus 
Árpád jó tájékozottsággal válogatta és hozta ide 
azokat a műveket, amelyek reprezentálják régiónk 
képzőművészetének a helyi művészeti tradíciókhoz, 
és a kortárs művészeti törekvésekhez kötődését.
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Pécs művészeti oktatási centrumként országosan 
elismert, kiváló képzőművészek, tanárok (Keserű 
Ilona, Bencsik István, Lantos Ferenc, Rétfalvi 
Sándor, Tolvaly Ernő, Pinczehelyi Sándor, Valkó 
László) működésének, felnövekvésének helyszíne 
lett, fokozott kihívást és húzóerőt jelentve az e 
területen itt működőknek. Hozzájuk felzárkózott már 
a középgeneráció, az említetteken kívül a kiállítók 
fele részt vesz Pécsett a művészképzésben. A kiál
lítók életkora szerint legalább olyan változatos 
a kiállítás, mint az alkalmazott anyagok, műfajok 
szerint. Többnyire az utóbbi években készült, friss 
munkáikkal a magyar művészet mai aktualitásait 
érzékeltetik.

A pécsi képzőművészet domináns hagyománya 
a konstruktivizmus és a festői kifejező eszközök 
analízise, amit a XX. század első felében innen 
a Bauhausba került művészek (Breuer Morcéi, 
Molnár Farkas, Forbát Alfréd, Weininger Andor) 
alapoztak meg. Az arányrendszer, szín- és faktúra 
kutatását a francia absztrakció (Abstraktion-Creation 
csoport) törekvésein átszűrve Martyn Ferenc 
munkássága közvetítette. Lantos Ferenc a természe
ti formák arányrendszere és működési elve elem
zésével, a szimmetria és tükrözések alkalmazásával 
kialakított vizuális nyelvformáló módszerével generá
ciókat nevelt látásra és alkotásra. A geometrikus 
alapformák és színek permutációival előhívott 
mozgás és kétértelmű térillúziók művészetét kibontó 
Viktor Vasarely művészetének pécsi múzeumi 
kollekciója további erősítette a helyi törekvésekben 
az alapkutatások, innovatív kísérletek iránti érdek
lődést és érzékenységet, a struktúrák fegyelmét, a 
tudomány és technika eredményeinek, eszközeinek 
vizuális hasznosítását. Ez a hagyomány egyúttal 
a minőség megjelenítésére kötelez.

E tradíció tiszteletének és továbbélésének ered
ménye a kiállítást egészében jellemzően a szín és 
festői hatások domináns esztétizáló jellege, a tiszta 
szépség ezotériája, érzelmi telítettség. Készült a kiál
lításhoz igényes katalógus Aknai Tamás 
bevezetőjével, csupán az abban közölt művek nem 
mindegyike (így Keserű Ilona műve) jutott el a kiál
lításra, vagy más mű szerepel a katalógusban közölt 
helyett. így együtt viszont még több példával szol
gálnak az egyes művészek munkásságából.

Lantos Ferenc az 1980-as években történt festői 
váltásának dokumentumait mutatta be: ahol az új 
festőiség hatására oldott, pasztózus faktúráinak 
színvilágát, térbeliségét, hangzásrendszerét 
-  a geometria iránti elkötelezettségének jeleként -  
egymásba írt négyzetek szervezik. Az egy évtizeddel 
későbbi, a „Dinamikus egyensúlyt”, „összetett kap
csolatot” tematizáló művei ragyogó, intenzív színes
ségükkel, következetes rendszerelvű festészetének, 
temperamentumának széles spektrumát érzékeltetik.

Tolvaly Ernő egész falat betöltő kompozíciója 
a plaszticitással kiemelt részletekkel, impresszio- 
nisztikus faktúráinak érzékletességével vonzza 
magára a tekintet. Valkó László nagy perspektívájú, 
köves vízpartot felidéző olajfestményén a végtelen
ségbe, a tömegbe belesimuló egyedi forma 
megszűnését, szorongató magányélményt közvetít. 
Felkavaró, viszolyogtató hatású másik nagyméretű 
vászna. Nézőpontja az előbbiekével csaknem 
azonos, rálátásban, perspektivikusan ábrázolt, 
dobozszerűén körbehatárolt idomba foglalt puha, 
organikus formák gomolyognak, véres hús, velő 
asszociációkat keltve tálalják a kegyetlenség iszo
nyatát. Erre felel Somody Péter három részből 
összeállított képének valami véres misztérium 
nyomaként értelmezhető szétrobbanó, megfolyt 
hatalmas vörös foltja. A kortárs festészetben ismét 
előtérbe kerülő, láthatóvá tett robusztus gesztusok 
nyelvén szól Nyilas Márta kisméretű képein. A fiatal 
Ernszt András a komputerrel generált minták és 
tudományos színelemzések hatását felidéző optikai 
bravúrokat fest szitanyomatot és hagyományos fes

tészeti megoldásokat egyesítve, a látás ínyenceinek. 
Telitalálat Pinczehelyi egymást házsorokkal szegé
lyezett domb képére kiegészítő, színeiben, kompozí
cióiban tükörszimmetrikusan megfeleltetett felekből 
kiegészülő tájképe. A baranyai, villányi borvidéket 
felidéző séma dekoratív színfoltjában monumentális 
szőlőfürtök, a napfényes vörös mezőben zöld (fehér) 
szőlővel, az éjszakába forduló égbolt alattiban azzal 
azonos színű szőlőfürt látható komplementer szín- 
használat intenzitásával. A kép francia címével 
a (Bon jour, bon soir) „Jó napot és Jó éjszakát” 
köszöntéssel foglalja egybe a román közönség 
számára is érthetően -  számunkra talán a 
borkultúra legősibb hagyományát és fajtavilágát is 
felidézően -  a táj, napszakok és az itt zajló élet kör
forgását. Pinczehelyi úgy tud itt korszerű és aktuális 
(új figurativitás és festőiség) lenni, hogy 
következetes folytatója saját emblematikus, olykor 
plakátszerű, személytelen formanyelvének. A nap
palhoz, éjszakához kapcsolt színbeli közhelyek, 
fogalmak, magának a tájképnek mint műfajnak is 
ötletes, ironikus kritikája.

A fiatalabb generáció alkalmazott eszközeiben -  
a computer print (Hegyi Csaba), a fotó (montázs) 
(Gyenis Tibor, Varga Tünde) és asszociatív tar
talomban hozott újat és érdekeset. A szín és felület 
domináns szerepet kap a plasztikák esetében is. 
Legnyilvánvalóbb ez Dechandt Antalnál, aki a tölgy 
és cseresznyefa erezetének színeit, vonaljátékát 
aknázza ki mesterien. Festett és a megmunkált 
részek -  a talált-csinált, a szerkezeti-optikai ellen
tétet sokrétűen bontja ki. Bár az alkalmazott anyag 
szerint ugyan iparművészetnek tekintik, valójában 
Csille Márta mélytüzű színes nemeztárgyai, Molnár 
Sándor, Nagy Márta, Dohány Sándor kerámia/ 
porcelán szobrai, s Jegenyés János kapcsolódó 
üvegformái az anyag érzékletes szépségét és 
törvényszerűségeket a térben kibontó expresszív 
plasztikák. Kertészfi Ágnes festett üvegreliefjeit már 
a rendezés is felképszerűen értelmezte. A rogyasz- 
tott üveg kidomborodó, keresztet kirajzoló, lággyá 
oldott négyzetes raszterén a finoman repedezett 
arany festés szakrális áhítatára ráérezve vajon aktu
alizálják-e a nézők munkáját az áldozatok, vértanúk 
emlékének szánt tisztelgésként?

Rétfalvi Sándor Életfa (1970) és Tájritmus 
(1982) kisbronzai a legrégebben keletkezett művek 
a kiállításon, mégis itt a helyük, mert azt az innová
ciót képviseli, amit Rétfalvi hozott szobrászatunkba: 
a tájábrázolást, dunántúli dombvidék ritmusát, 
világát emelte be, nemesítette szoborrá. Expresszív 
életfája beleillik a kiállítás festői-lírai vonalába, 
ugyanakkor a magyar művészet természetközel
ségének és társadalmi problémák felvállalásának 
vonalát folytatja. A minimalizmust képviseli Erdős 
János képe, s Lukács József faszobrai. Bencsik 
István, Colin Foster, Pál Zoltán, Kuti László, Nyári 
Zsolt kőszobrai a műfej klasszikus értelmében vett

Rácz Attila fotója

szobrok, megformált, kibontott tömegükkel. Az 
előbbiek inkább a geometria fegyelmével, az utóbbi
ak az organikushoz vonzódva dolgoznak. Kuti Lófej, 
illetve Madár alakja csaknem nonfiguratívvá egysze
rűsített, áramvonalas, jellegzetes körvonalával 
(foltjával) megragadott, kifejező, billegő formák. 
Nyárinál a kaviccsá egyszerűsített emberi 
testrészeknek (has, tompor, mell) az organikus, ter
mészet alkotta formaanalógiát emeli ki. Pál Zoltán 
komor fekete, svéd gránitból faragott, hibátlan 
kisplasztikája -  a hasábról lecsöppenni készülő 
folyadék ábrázolásával -  a geometrikus és orga
nikus formaellentét feszült pillanatának személytelen 
tökéletességű kimerevítése. Kút-modellje is 
alapvetően erre az ellentétre épül: a gyűrt drapéri
aféle medencékkel. Colin Foster szürke gránitszob
rain egyre inkább a felület, a forma határa az, amire 
figyelme irányul, a forma geometriáját a felület-meg
munkálással festőién oldja. Rigó István fekvő, hajlí
tott, rétegelt falemezből alkotott formája maga a 
felület, a héj. A műfej határait tágítja, a szobor létét 
kérdőjelezi meg, hiszen szinte nincs tömege, a kívül- 
belül együttes megmutatásával a felület személyte
len, ipari jellegével szinte építészeti modell- 
töredéknek hatnak térformái.

Pécs-Baranya képzőművészetéről hozott fenti 
válogatást áprilisban bemutatták Temesvárott, a 
Nyugati Egyetem Művészeti Karának nagyszerű 
tetőtéri galériájában.

Mendöl Zsuzsanna

2004. március 23.—április 18.
Mecseki Fotóklub Halász Rezső galéria 
Rácz Attila kiállítása

A titokzatos horizont

Egészen egyszerűen tekintélyt ébresztő a klub 
vezetőjének bejelentése: a fiatal R á c  Attila kiál
lításával 242. bemutatóját rendezte meg az 1957 
óta folyamatosan működő Mecseki Fotóklub. Nem 
időznénk e ténynek a taglalásánál, ha nem függene 
össze ez a klubnak azon szándékával, hogy időről 
időre alkalmat adjon a pályát, vagy a fotós 
tevékenységet éppen kezdő alkotóknak, és hogy a 
csoportos figyelem, kritika és buzdítás impulzusaival 
serkentse őket útjukon. Az odaadó hangnemet talán 
megalapozottan indokolja a felismerés, hogy ma
napság a ritkábbnál is ritkább találkozni olyan szak
mai alapon és önkéntesen szerveződő formációkkal, 
amelyek a Mecseki Fotóklubhoz hasonló életkorban 
még mindig derűs jóérzést képesek kelteni az
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egymással hetenként találkozó tagokban. Amelyben 
már az együttlét ténye és atmoszférája önmagában 
is vonzóerőt jelenthet. A kis kiállítóteremben gondo
san paszpartuzott, de nem üveg alatt kiállított 
képekkel találkoztunk. ígéretes munkák, többnyire 
kicsiny formátumuk nem utal egyébre, mint arra, 
hogy alkotójuk -  bármennyire is ott van némelyik 
munkában a monumentális kitárulkozás lehetősége 
-  ebben a pillanatban nem rendelkezik az ideális 
méretű nagyítás feltételeivel. Ebben az értelemben 
az egész kiállításra rányomja a bélyegét a koncep
tuális tónus, ami szinte kivétel nélkül minden kép
ben megtalálható, az, hogy a szóban forgó munká
nak „végső kifejlete” csupán lehetséges, de nem 
adott. Ezért aztán a képek nézője magával ragadó 
beavatkozásokra vetemedik, kiegészíti, transzformál
ja az előtte lévő képeket, a gondolatoknak olyan 
kísérleteit végzi el, amelyekre egyébként nem volna 
kénytelen. A „szegény művészetnek” ez a legújabb 
kori mutációja ugyanakkor üdítő ellenpontként 
tételeződik, amikor a fotóművészet mai professzi
onális teljesítményeivel vetjük össze. Olyan intim 
és kézközeiben létrejött művekről beszélünk, melyek 
a saját laborálás nyilván megszámlálhatatlanul sok 
esetlegessége nyomán és körülményei között 
„veszik magukra” előállításuk formai bélyegeit is. 
Ezek nem hívó-automatákban, nagyító-automaták
ban készült munkák és így menthetetlenül ember
szabásúbb, életszerűen tökéletlenebb fotók. A kézi
munka minden szépsége nyilván azért nem látható 
rajtuk, mert alkotójukat bizonnyal izgatja a 
tökéletesség, ami ma a fotótechnika emeltebb 
szintű fertályain honos és igazodik azok felé is.
Az Alföldön gyerekeskedő fiatal fotográfus Pécsett 
végzi nyelvészeti tanulmányait, találkozása a 
Mecseki Fotóklubbal nem volt véletlenszerű.
Kiállított munkái 1995-től 2004-ig teszik követhetővé 
útját. Erős érzelmi hatással és a formai biztonság 
olyan adataival élnek a fotók, amelyek elsősorban 
a horizontális rendezettségből indulnak ki, vagy 
nem is tesznek semmi mást, mint ezt fejezik ki.
A szekvenciákból egymás mellé tett képecskék, 
amelyek a tanyás alföldi tájat mutatják, vagy a sem
miben lebegő varrótű képe, a nagy terű moszkvai 
városképek, vagy éppen életképek egyaránt a biztos 
kézzel képalkotó középpontnak megfeleltetett hori
zontra épülnek. Nem az ég, hanem a Föld e 
munkák mondandóját sűrítő közeg és az már 
valóban a fotográfus látásának sajátossága, hogy 
miképpen jellemzi visszatérően a földi közeget a 
legegyszerűbb emberi együttélés vagy kulturális 
működés töredék adataival. Úgy jellemzi, hogy 
számba vesz minden kicsiny részletet. Bőven, szá- 
molatlanul sorolja őket a „nagy egész” másképpen

végtelen horizontja előtt. Leginkább azonban azokat 
a fotókat tekintettem figyelemre méltónak, amelyek
ben a gazdagon rajzolt természetes valóság 
mintázatát valamely titokzatosan természetes 
közbevetéssel rendezetlenné teszi. Egy téglából fala
zott talapzat (földből kinövő kémény) a bokros, 
ligetes mezőn, egy szignókkal jelölt vastraverz, és 
máris megfejthetetlen, ami egyebekben kézenfekvő.

AT

2004. március 23.
Uránia mozi

PTE BTK Kommunikációs Tanszék 
Isten hozta... -  filmbemutató 
Térképek az időről -  kiállítás

Szép történet, példaértékű. Nem sűrűn fordul elő, 
hogy pécsi egyetemisták dokumentumfilmet forgas
sanak. Az előzmények 2002 tavaszáig-késő nyaráig 
nyúlnak vissza, amikor a Kommunikációs Tanszék 
másod- és harmadéves hallgatói a Tér kultúra kom
munikáció kurzus keretében terepmunkát végeztek 
Belső-Somogyban. Még az év november végén a 
Közelítés Galériában állt össze a kutatás eredmé
nyeiből az első kiállítás. Most pedig elkészült az 
elnéptelenedő somogyi kistelepülések sorsát feldol
gozó mintegy órás dokumentumfilm. Az újabb kiál
lítás pedig két kar összefogását tükrözve fiatal 
képzőművészek bevonásával jött létre.

Szíjártó Zsolt tanszékvezető szerint az a mon
dat indította el az egész projektet, amit a Néprajzi 
Múzeum archívumában találtak egy ugyanezen a 
vidéken végzett hatvanas évekbeli kutatásról, amit 
úgy zárt a témavezető, hogy említésre méltó helyet, 
eseményt nem tapasztalt. Ez azért kicsit sommás 
megállapításnak tűnt, és gondolták, hogy érdemes 
e mögé nézni: mi is az, hogy említésre méltó 
esemény és hely? így jutottak el az avíttasnak 
hangzó, voltaképpen megkopott helytörténet foga
lomhoz, és elhatározták, hogy megpróbálják 
komolyan venni ezt a fogalmat, és úgy érteni, hogy 
ez két szorosan összefüggő tagból ált, a helyből és 
a történetből. Tehát, hogy a helyek történeteken 
keresztül jelennek meg, és ezeken keresztül jelen
tenek valamit az ott lakók számára. Akik 
történeteken keresztül mesélik el a helyek szimbo
likáját, az életükben betöltött szerepét. Illetve ha 
nincsenek történetek, akkor ugye megszűnnek a

Térképek az időről -  kiállítás az Urániában

helyek is. Ezt a bonyolult viszonyt, ami általánosítva 
a tér és kommunikáció összefüggésrendszere, 
próbálták több aspektusból is vizsgálni, kutatni. 
2002 november végén a Közelítés Galériában „A 
kastély, a falu és az erdő” címmel nyílt ezek ered
ményeiből kiállítás a somogyi tájakról, kipusztuló 
falvakról. Központjában Somogyfejsz és az 1872-ben 
épített kastély, ami 1945-ig kúria, majd hadikórház, 
aztán mozi, utána a honvédség zoknigyára, most 
pedig a Somogyi Természetvédelmi Szervezet 
központja -  a történelem változásait követve. A 
kastély körüli erdőkben elpusztult települések a hat
vanas évekig virágoztak, a téeszesítés, körzetesítés 
során tűntek el. Szembeötlött, hogy épületek már 
nincsenek, de temetők gondozott sírokkal az erdő 
közepén még igen. Teri néni még ott él utolsó 
mohikánként egy lakókocsiban (a németek vették 
neki), többórányi járóföldre a felutói. Róla készítet
tek a diákok egy dokumentumfilmet, felidézve a 
felüt. Ez volt tehát az erdő. De felkapott 
településeket, nyaralófelukat is felfedeztek. 
Tudósítva, hogy az elmúlt 40-50 évben mi történt 
Magyarországon, és hogy napjainkban mi történik 
velünk, a terekkel, amiben élünk. A Közelítés Galéria 
valamennyi helyiségében fényképeken, régi doku
mentumokon, installációkon, a pincerészben, pl. 
egy erdő megjelenítésével, fával, avarral, régi 
emlékekkel. Mindebből kerekedett ki a történet, 
ahogy a hallgatók próbálták megfogni a helyet.
A kiállítást megnyitó Keserű Ilona professzor fel
vetette, hogy érdemes volna ebbe a tevékenységbe, 
kutatásba bevonni képzőművészeket, szobrászokat, 
hisz ők is a tér hivatásos alakítói. Rendelkeznek 
szándékokkal, tudással, elképzeléssel arról, hogyan 
és milyen módon kelt egy adott teret formálni, áta
lakítani. Fel is vették a kapcsolatot a művészeti 
karosokkal, akik csatlakoztak a kutatáshoz. így 
próbáltak egy csavart belevinni, hogy ne csak a 
vizsgált táj vagy földrajzi tér legyen a kutatás tárgya, 
hanem a kutatási eredmény megjelenítése is. Tehát 
a földrajzi tér mint kutatási tárgy, gyakorlatilag kiál
lítási tárggyá is vált, hiszen a képzőművészek 
azokat az installációkat, melyek dokumentációját 
most az Uránia moziban kiállították, a somogyi 
helyszínen készítették el, ott mondták el, prezen
tálták saját térolvasataikat, s ez egy izgalmas kísér
let, ahol a társadalomtudomány, a képzőművészet, 
a fend art mozgalom valahol összeér...

* Annak a kísérletnek, mely az etnográfiai
antropológiai megismerés módszereit, illetve a 
környezet képzőművészeti eszközökkel történő 
(átértelmezésének formáit kapcsolja össze 
egymással, számos tanulsága lehet. A legfonto
sabb felismerés, hogy a szokásos vélekedések 
számára nagyon is eltérő világértelmezési formák 
sok esetben roppantul hasonlítanak egymásra.
Az antropológus és a művész egyaránt a 
környezetből kiragadott valóságelemeket alakítja 
át új jelentés-összefüggésekké. Természetesen 
e pont után újra szétválik a kutató, illetve a 
művész tevékenységének iránya, hiszen az előző 
a „valóság” referenciális, tárgyias rögzítésére 
törekszik, míg az utóbbi olyan szimbolikus struk
túrát hoz létre, amelynek számtalan, vagy 
legalábbis az előzőnél kevésbé korlátozott 
számú jelentése lehet. A széttartó irányokat 
aztán ismét összekapcsolja egy újabb kategória, 
az értelmezés. Az etnográfiai-antropológiai leírás, 
illetve a művészi jelhasználat egyaránt a környe
zet egy sajátos értelmezésének tekinthető. Ezek 
a leírások -  a tudományos projektek és szöve
gek, illetve az esztétikai projektek és szövegek 
olyan jelképes képződmények, melyek organikus 
vagy kulturális eredetüknek, illetve holisztikus 
vagy töredékelvű szerkezetüknek megfelelően 
sokat elárulnak például a természet és a kultúra 
viszonyának kapcsolatáról, e kapcsolat lehet
séges értelmezéseiről is...
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F E K E T É N - F E H É R E N

A „Térképek az időről” -  Rezsonya Katalin, Szabó 
Mariann, Horváth Csaba, Kiss Andor kiállítása a 
mozi emeleti előterében a tér kötöttségeivel meg
birkózva kapott helyet, hisz ez nem egy szabvány 
kiállítótér. De érezhetően kapcsolódott a film, a 
mozi műfajához azáltal, hogy a munkák felidézték 
a vetített képek sajátosságait, a fényeket, a 
megvilágítást, mozgást.

Rezsonya Katalin fotóin a somogyfajszi kastély
park fáira helyezett hintákat örökítette meg.
A Közelítés Galériában látta a tanszék kiállítását, 
s ott az egyik dokumentumfilmben a Kakpusztáról 
Somogyfajszra költözött Teri néni mesélt a pusztán 
töltött gyerekkoráról, hogy álmában is látja azt a 
fűzfát, amin kiskorában hintázott. S nem szégyellte 
elmesélni, hogy öregasszonyként visszatérve falujá
ba megölelte a fűzfát és sírt. „Ezt nagyon megható
nak találtam és abban a pillanatban felidéződött a 
gyerekkorom: mindannyiunk közös élménye a hin
tázás. Egészen másfajta térélménye van az 
embernek egy fára kötözött hintán ülve, mint a 
földön járva. Ennek felidézése volt a cél, mindenki
nek javaslom, hogy ha teheti, üljön hintára... Fontos 
hogy egy művészeti kérdésekben járatlan ember 
számára is mondjon valamit a munkám, az adott 
teret használó nem kell hogy feltétlen áhítattal, mint 
egy műalkotáshoz közeledjen. Egyszerűen érezze jól 
magát abban a térben, amibe szándékaim szerint 
finoman beavatkozók, akár néhány fára szerelt hin
tával. Óriási a művész felelőssége, ha egy közösségi 
térben jelenik meg egy műalkotás. Nagyon fontos a 
tér fizikai adottságain túl a tér történetét, s jelenlegi 
használói életét ismerni, hogy autentikus dolog 
születhessen. Itt érzem a kapcsolatot a kommuniká
ciós tanszék által szervezett kutatás és a művészek 
munkája között.”

* Rezsonya Katalin Kastélypark című projektje 
szimbolikus jelentéseket hordoz: a park világá
hoz kapcsolja a játszótér és általában a játék 
fogalmát, máris kibillentve ezzel a park miliőjét
a természetesség és a szervesség képzetrend
szeréből. A hinta ugyanakkor veszélyes játék is, 
egy igencsak kényes egyensúlyhelyzetre épülő, 
és mégis dinamikus világ modell: egyszer fenn, 
egyszer lent, valahol a bizonytalanban, a folyton 
távolodó majd ismét közeledő föld és az ég 
között. A meglóduló-gyorsuló világ játékos-félel
metes jelképe...

* Szabó Mariann Kakpuszta című műve a las
suló idő modellezését hajtja végre, olyan térben 
és olyan eszközök igénybevételével, melyek 
ugyancsak sokféle szimbolikus jelentéssel ren
delkeznek. Egy elnéptelenedett település 
temetőjének területén megépített projektről van 
szó, ahol ágakra tűzött papírlapok borítják a föld 
felületét. Ez a műalkotás ugyancsak az időbeliség 
érzékeltetésének egy sajátos módját teszi 
lehetővé. A romlandó, könnyen megsérülő 
anyagokból készült installáció hónapokon 
keresztül élte saját, „belső” életét, a környezet és 
az időjárás változásaival összhangban, lassú 
pusztulásával, és -  ami tulajdonképpen ugyanaz 
-  a környezetbe történő visszasimulásával az 
ember által teremtett világ ideiglenességét szem
lélteti. A hinta gyorsuló-dinamikus időképéhez 
képest ehhez az alkotáshoz a lassú pusztulás 
megállíthatatlansága és a rom allegóriájának
a túlvilág felé mutató jelentésképző ereje 
szervesül. Ugyanakkor a fehér papírlapokon 
átütő ágak groteszk-parodisztikus módon az 
újjászületés motívumát is idézik.

* Horváth Csaba Csónakmező című munkája 
az előzőeknél is ősvilágibb képzeteket kelt. 
Mindenki ismeri a csónakba temetés régi 
népeknél elterjedt szertartását. A túlvilágra 
indulás és utazás eszközeként a csónak mindig is 
több volt egyszerű szállítóeszköznél. De ebben az 
esetben maga a csónak kerül „végső helyére",

egy erdei tisztásra, látványos ellentétet képezve 
egyrészt az erdei-szárazföldi környezettel, más
részt a korábban említett temetői projekttel is.
Az eltemetett csónak ezenkívül egy újabb idő
motívumot, a kimerevített örökkévalóság képét 
idézi fel.

Az Isten hozta... dokumentumfilm Berta jános, 
Kádár Anna és Németh Annamária hallgatók 
munkája, előzetesen interjúkkal, dolgozatokkal 
készült. A háttértudás megszerzése után tavaly 
nyár végén, ősszel forgatták le az anyagot, majd 
a vágás következett. Az operatőrök főleg Németh 
Annamária és Füredi Zoltán vezető tanár (ELTE 
antropológia tanszék, antropológiai filmezéssel 
foglalkozik) voltak. A film az eltűnt Kakpuszta, a 
hetvenes években teljesen elnéptelenedett falu, s 
egyetlen megmaradt idős lakója bemutatásával 
indul, aki ragaszkodik megszokott életéhez.
Egyetlen kapcsolata a külvilággal a mozgóbolt, s a 
pár szükséges cikk megvásárlása. Az erdei település 
múltja az ott élő néni, és egy volt lakos élet- 
történetei nyomán elevenedik fel. A következő 
részben a külvilágtól elzárt, szinte teljesen roma 
lakosságú Kürtöspuszta párszáz lelket számláló zárt 
közösségének élete jelenik meg, akik nem kevered
nek, és nem is tartanak kapcsolatot a szomszédos 
településekkel. A Somogyfajszon játszódó harmadik 
rész a változó tér tipikus példája. A Somogy Termé
szetvédelmi Szervezet célja a falusi turizmus fellen
dítése, a sanyarú sorsú települést turisztikai 
látványosságnak állítják be a vidéki hagyományok 
megőrzésével, ezért a helyi közösség éles kontraszt
ba kerül az így felépített idealizált képpel. A befe
jező rész az elnéptelenedett Libickozmán játszódik, 
ahová a ’90-es években külföldi és fővárosi csalá
dok költöztek, újra felfedezve a falut, az érintetlen 
természetet. A kontrasztot itt a szegény helyiek és 
az elnéptelenedett településben fantáziát látó ide
genek jelentik.

Meglepő módon teltház előtt zajlott a vetítés, 
a közönség élvezte a különleges élethelyzeteket, 
ahogy beszélnek, megnyilvánulnak a Belső-Somogy 
kis településein élő egyszerű emberek. Akik a 
mostoha körülmények között is feltalálják magukat, 
ahol a városi ember nem jutna semmire... Külön 
színfoltot jelentett Lajos, a tehénpásztor, kont
rasztként pedig a pesti újtelepesek, meg a németek, 
hollandok, stb... A film és a képzőművészeti projekt 
is megpróbált kicsit játékos is lenni, kicsit kikacsin
tani, kicsit reflexív módon viszonyulni bemutatott 
tárgyához. S ez nem véletlenül tetszett a jelen
lévőknek, nevettek, kommentálták a látottakat, vet
ték az adást. Pozitívum, hogy nem csak a kommu
nikációs szakosok belső rendezvényeként jött létre, 
hanem a művészeti karosok is részt vettek benne, 
s ez már olyasmi, amit Universitasként szoktak 
emlegetni. Üdvözlendő törekvés, hogy az egyetem 
falai közül kihozzák a város nyilvánossága számára 
is érdekes kérdéseket olyan társadalmi prob
lémákról, kulturális helyzetekről, amiket különböző 
kutatások során megpróbálnak felmutatni, 
körüljárni, értelmezni. Szélesebb csoportokat, város
ban élőket érdekelheti, ha egy ténylegesebb körben 
is van hatása, s jók a visszajelzések... Az Uránia 
mozi emeleti előterében soha nem volt ilyen kiál
lítás, itt kifejezetten plusz jelentéseket kapott, ahogy 
a dokumentumfilm estében is, hogy egy moziban 
van. A Kinő Café révén a mozi egyébként is a fiata
l-ok, az egyetemista réteg találkozóhelye. Ez a 
szubkultúra azért foglalkozik érdekes és értékes 
dolgokkal, hogy megtalálja az új formákat, melyek 
segítségével megpróbálja bemutatni saját olvasatait 
társadalmi jelenségekről, a környezetében zajló 
folyamatokról.

Koszits Attila *

* Idézetek Havasréti József kiállítás-megnyitójából

2004. április 6-29.
Olomouc, Galerié Caesar
Gaál Tam ás, Pinczehelyi Sándor,
Tolvaly Ernő és Valkó László kiállítása

Négyen Pécsről -  Olmützben

Magunk sem gondoltuk, hogy ez lesz belőle, amikor 
tavaly nyáron három olmützi szakemberből álló 
küldöttség kereste fel a PTE Művészeti Karát és a 
Pécsi Galériát. Hosszú távú együttműködés és 
konkrét program lehetőségét kínálták fel. Utóbbival 
élni tudtunk, hála a prágai Magyar Kulturális 
Központ -  pénzügyi és szervezési segítségben is 
megnyilvánuló -  hathatós támogatásának, valamint 
olmützi partnereink nagyvonalúságának. Utóbbira 
azért is fölöttébb szükség volt, mert a meglehetősen 
egyoldalú finanszírozási konstrukcióhoz Pécs városa 
és a pécsi egyetem egyetlen forinttal sem tudott 
hozzájárulni. Civitas és Universitas azonossága és 
együttműködése másképp fest testvérvárosunkban 
és nálunk -  ahogy a német Fünfkirchen tükör- 
fordításaként Csehországban hívják -  Petikostelben. 
Pedig Európa -  igen, Európa és nem az „Únió” -  
legbarátságosabb és legotthonosabb arcát fordítja 
felénk ebben a Pécshez hasonló szerepű, de 
szerepét összehasonlíthatatlanul jobban játszó, 
gyönyörű műemlék-városban.

A kiállítási meghívásból olyan ren
dezvénysorozat kerekedett ki, amit joggal neveztek 
a szépen nyomtatott, kétnyelvű kiadványokon „A 
magyar kultúra napjaidnak. Becsületünkre legyen 
mondva, hogy a nagyralátó címadásban kifejeződő 
olmützi „expanziónak”, a magunkban nem is 
tudatosított nemzeti reprezentációs igénynek -  
pécsiként -  maradéktalanul meg tudtunk felelni.
Pécs kulturális és művészeti potenciáljával nincs 
semmi baj. (Annál inkább a menedzselésével.)
A rendezvénysorozaton a pécsi képzőművészetet 
az egyetem Művészeti Karának Vizuális Művészeti 
Intézete képviselte. A kiállításnyitás másnapján az 
intézeti Media Art Stúdióban készült film és animá
ciós munkák bemutatására került sor az olmützi 
egyetem -  műemléki és funkcionális szempontból is 
-  párját ritkító színvonalon felújított „Konvikt”-jában. 
A filmeket és Fodor Pál szlovák nyelvű előadását 
nagy érdeklődés kísérte. Ugyanitt, a barokk kápolna 
alatti pinceklubban már tomboló sikert aratott az 
Arco Trió „interkontinentális” elemeket is tartal
mazó, de a közép-európai temperamentumot (vir
tust és nosztalgiát) telibe találó, bravúros etno-jazz 
koncertje. A vernisszázson is közreműködő triónak 
összesen három és fél fellépése volt.

Az olmütziek (merjünk általánosítani: a morvák 
és csehek) számára teljesen természetes az, amit 
nálunk -  mert kampány-jellege van -  némi fanyal- 
gás övez: a kulturális és kulináris élvezetek 
összekapcsolása. Vendéglátóink ragaszkodtak a 
magyar gasztronómiai kísérő programhoz, melyet 
Rippl Béla és a Kalamáris vendéglő jóvoltából 
Skruth György főszakács, mint „betanító 
karmester” abszolvált párhuzamosan, két helyszínen 
is. Ezek egyike a Café Restaurant Caesar volt, 
s a névazonosság nem véletlen. Az intim kávézó, 
a közkedvelt söröző s a kiváló adottságokkal ren-

46  echo 2004/2



F E K E T É N - F E H É R E N

delkező galéria egyetlen szervezeti és gazdasági 
egységet képez és egyetlen -  hamar kiismerhető -  
labirintust alkot a főteret uraló, középkori városháza 
boltozatos pincéiben. A funkciók természetesen 
elkülönülnek, de a kétféle intézményt látogató 
közönség szociális összetételében ez nem érződik.
A hivatalos megnyitó vendégei, közöttük -  horribile 
dictu -  sok képzőművész kolléga, a beszédek és a 
protokolláris koccintások után kitartóan döntötték 
magukba a krusovicei söröket a Caesar „mázhaus”- 
ának bordás keresztboltozatai alatt. A kiállításnak 
pedig másnap és harmadnap is voltak látogatói, 
számosán. Az egyetemet, Pécset, a magyar 
képzőművészetet (mint egymással harmonikus 
fedésben álló és konvertibilis fogalmakat) a PTE 
aktív művésztanárainak munkái -  Gaál Tamás négy 
szobra, Pinczehelyi Sándor hét festménye, Tolvaly 
Ernő két monumentális táblaképe és Valkó László 
négy munkája képviselte.

Semmi kétség, szerettek minket: az egyetemet, 
Pécset, a magyar képzőművészetet, filmet, zenét, 
konyhát, zusammen. Szeretni persze mi is nagyon 
tudunk, s az olmütziek nagyon szerethetők. 
(Egyetem, város, múzeum stb.) Ehhez azonban 
áldozatot is kellene hozni. Rajtunk a sor.

V. Gy.

2004. április 5-23.
Pécs, Művészetek Háza 
Csonka Károly jubileumi kiállítása

Egy fotográfus hatvan éve

,Az, hogy valamit szépnek látunk, 
szükségképpen azt jelenti, hogy tévesen látjuk. ”

Nietzsche

Csonka Károly fotográfus hatvan éves. Önmagában 
ez a meglehetősen neutrális megállapítás pusztán 
arról szól, hogy vannak a világban dolgok, amelyek 
keletkezési időpontját ismerjük, következésképpen 
koruk kiszámítható. Ilyen dolog Csonka Károly. A 
kerek évfordulókat pedig ebben a kultúrkörben ha 
pozitív érzelmek tapadnak hozzájuk, ünnepelni, ha 
negatív, gyászolni szoktuk. Csonka mindenképpen 
a pozitív kategóriába tartozik, de azt azonban be 
kell látnunk az ünneplés hevében is, hogy hatvan 
évvel ezelőtt, 1944-ben, e jeles évben Csonka világ
ra pergésével párhuzamosan egyéb fontos mozzana
tok is történtek Európában, amelyek mellett nem 
szabad szó nélkül elmenni. A teljesség igénye nélkül 
megemlítendő példának okáért, hogy éppen

hatvan éve született Krug Gusztáv, a Vas Megyei 
Polgárőr Szövetség elnöke, továbbá Ailo Gaup, 
norvégjai lapp költő, Chikán Attila, az egykori 
Fidesz-kormány gazdasági minisztere, vagy, hogy 
egy kicsit közebb kerüljünk a vizuális szférához: 
Beke László művészettörténész. De szemezgethe
tünk a tárgyak világából is: 1944-ben látott napvilá
got a JS-ll (]S=Joszif Sztálin), a második 
világháború egyik legmarkánsabb tankja, amelyet 
erős motorja tett az átlagnál virgoncabbá, s 
repítette országunkon át hosszában oly sebesen, 
mintha csak keresztbe menne. Ha figyelembe 
vesszük azt is, hogy ekkor számolt össze 
Budapesten Rácz Vilmos, a Párbajkódex szerzője 
több mint 150 olyan emléktárgyat otthonában, ame
lyeket egy-egy párbaj levezetéséért, vagy lovagias 
ügy kedvező jegyzőkönyvi elintézéséért kapott, 
elmondhatjuk, hogy minden említésre méltó fontos 
eseményt számba vettünk. Következésképpen nem 
lehet okunk panaszra az évjárat tekintetében: 
Csonka Károly jól választott, amikor kitűnő érzékkel 
éppen 1944 egyik szép és békés napjára időzítette 
a szülőcsatomából való kiszabadulása pillanatát. 
Gondoljuk meg, ha egy évvel előbb születik, akkor 
már alig emlékeznénk a Művészetek Házában 
megrendezett jubileumi fotókiállítására, ha pedig 
eggyel később, akkor éppen mostanság készülne rá, 
s nem volna még miről alig emlékezni.

Lehetne arról is elmélkedni, hogy a hatvan sok 
vagy kevés. Ha csak Csonkát mint biológiai lényt 
vizsgálgatjuk önmagában, nem olyan sok, ha azt, 
hogy mi, kortársai is vele együtt öregedünk, akkor 
rengeteg, s kéretik egy kicsit visszatáncolni az 
időben, kedves Károly. A hatvan ahhoz képest per
sze igen szerény, hogy mint arról a napokban 
értesült a világ, egy százéves nénike ünnepélyes 
keretek között belépett a Fideszbe, és Orbán Viktor 
személyesen adta át neki a tagfelvételi igazolványt. 
Ha pedig valaki százévesen belép egy pártba, az 
feltétlenül ráébreszti a hatvanévest arra, hogy van 
ideje bőven, alkothat még eleget, s a kialakulóban 
lévő hazai hagyományoknak engedelmeskedve csak 
negyven év múltán kell kiválasztania azt a pártala
kulatot, amellyel a végső megnyugvás előtt össze 
kíván borulni.

Csonka Károly hatvan éves születésnapja alkal
mából fotókiállítással emlékezett önmagára, külső 
tanácsnak -  Várkonyi György művészet- 
történésznek -  engedelmeskedve tárgyfotókat 
akasztva a paravánokra. Valamilyen szempontból 
számára fontos tárgyakat, olyanokat, amelyekhez 
Rácz Vilmos párbajos ajándékainál jóval szorosabb 
szálak kötik, mint például a fényképezőgépe, 
a biciklije, az autója, az építőkockái, a pincéje, 
a szőlője és természetesen a felesége, utóbbi ezút
tal étkészletté nemesedett alakzatban. Az ötlet 
önmagában elfogadható alternatívát kínál, hiszen 
Csonka nem emberábrázolásairól híresült el, sokkal 
inkább épület- és tárgyfotói révén, így kézen
fekvőnek tűnik, hogy amikor önmagáról kíván val
lani, akkor marad a jól bevált fotográfiai világánál; 
bár így kétségkívül fenyegeti annak veszélye, hogy 
ő maga nyomtalanul tűnik el a tárgyak mögött. A 
kísérlet azért is érdekes, mert az ilyen alkalmakkor 
megszokott, már az unalomig ismert életműből való 
válogatás helyett új alkotások bemutatásával örven
deztethette meg a látogatókat.

Csonka Károly: „Könyveim...”

,A  tárgyak lassacskán magukhoz emeltek 
engem” -  választotta Csonka a kiállítás mottójául 
azt a Goethe idézetet, amely Brassói ars poeticája 
is egyben, csakhogy mintha a tárgyak ellenálltak 
volna. Ez az anyag valahogyan nem állt össze 
egységes egésszé sem tartalmi, sem formai 
vonatkozásban. Már az első pillanatban feltűnik, 
hogy új, erre a különös alkalomra készült és régi 
képek elegyéről van szó, talán ezért is kerültek 
a fekete-fehér matt felvételek mellé színes, fényes 
felületűek, az ismeretlenek mellé ismertek, s vált 
a képanyag a tudatosság és az esetlegesség hal
mazává, egy kicsit szedett-vedetté. Nem észlelhető 
például semmiféle felismerhető, tudatos koncepció, 
amely indokotná az egyes munkák színes vagy 
fekete-fehér mivoltát. De nem fedezhető fel a tár
gyak kiválasztásában sem rendszer. A többségében 
tisztességesen leképezett tárgyillusztraciók mellett 
az anyagba bekerült például a „Hitem” című kép 
(ebbe a kategóriába tartozik az „Őrangyalom” is), 
amely egy aranyozott Krisztus-fejet ábrázol, s olyan 
információt közöl, amely nem feltétlenül a közre 
tartozik, miután a hit legbensőbb magánügy. A 
művészet eszközeivel közkinccsé lehet ugyan tenni, 
ám a keresztény valláshoz való kötődés tényének 
puszta közlése legfeljebb statisztikai adat lehet, 
vagy a figyelem felhívása arra az egyébként érdekte
len tényre, hogy a művész még véletlenül sem 
zsidó, muzulmán vagy ateista. Néhány felvétel nem 
lépte túl a közönséges reklámfotó szintjét, mint 
például az autójáról vagy a fényképezőgépéről 
készültek. A játékkockákat ábrázoló nosztalgikus 
kép viszont túlságosan bárgyú, az „Unokám” pedig 
súlyos melléfogás, hiszen a piros-fehér-zöld színű, 
bohócsapkás gyermeket ábrázoló idétlen kesztyű 
egy fotóművész számára, az unokájához való erős 
érzelmi kötődés ellenére sem képezhet 
lefényképezendő tárgyat.

A jubileumi kiállítás tehát nem a tárlatokon 
szokásos tárgyfotókat sorakoztatja föl, hanem a 
fotós által hangsúlyozott, hozzá kötődő, személyes 
jellegű tárgyak képmásait, amelyek mintegy 
reprezentálják a művészt magát, így a tárgyaknak 
Csonka szándékai szerint voltaképpen nem csak 
önmagukról kell szólniuk, hanem gazdájukról is. Ám 
erre a fotográfia, mint műfaj alkalmatlan. „A fénykép 
a felszínre összpontosítja a tekintetet. Épp ezért 
sötétbe borítja azt a rejtett életet, mely úgy villan 
át a dolgok körvonalai között, mint egy ámyjáték.
Ezt még a legélesebb lencse sem képes felfogni, 
csak a megérzés tapogathatja le” -  tudjuk Kafkától. 
Csonka tárgyai voltaképpen a fotográfusról csak 
nagyon felszínes információkat árulnak el, pusztán 
annyit, hogy ha nem akar többet mondani, mint 
amennyit a fotográfia eszközeivel lehet, jó 
fényképésszel állunk szemben. Bizonyítják ezt a 
székről, a szemüvegről, a csészéről, a pohár borról 
vagy a könyveiről készített kiváló felvételei. 
Születésnapi kiállítási anyagának zöme így azonban 
szegényes leltár csupán. A legtartalmasabb talán az 
Apám és az Anyám címet viselő képe: egy amerikai 
magániskola bizonyítványa és egy orosz tábori leve
lezőlap reprodukciója. Ezek sem képiségük révén 
ragadják meg a nézőt, hanem verbális tartalmuk 
miatt. Talán azt a finoman ironikus világot keltett 
volna választania, amelyet a „Barátom Sz. K. I.” 
képvisel Unicumos üvegével vagy a „Feleségem” 
az ezüst étkészlettel.

Ám lehet, hogy sokkal jobban járt volna a 
szerző a kiállítás-látogatókkal együtt, ha olyan 
épületfotók kerülnek falra, mint amilyenek például 
a Szeged című kötetében sorakoznak. Mert azok 
kifogástalanok. Feltehetően azok lesznek még akkor 
is, amikor Csonka Károly százévesen pártot választ 
magának. Kívánjuk, hogy így legyen.

Cseri László
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Echo a Kalamárisban
Április 6-án este Rippl Béla vendéglős meghívta az Echo szerkesztőségét, a lap korábbi kiadóját, a Baranyai 
Alkotótelepeknek a vezetőit és legfőbb támogatóit, hogy a Kalamáris étteremben fehér asztal mellett tekint
sék át a múlt eseményeit, a jövő lehetséges teendőit, programjait. Rippl Béla nem először látott vendégül 
bennünket, ezúttal azonban különösen választékos étel- és italkínálattal, a pécsi-baranyai konyha és pincék 
legkívánatosabb választékával teremtett kedvet a szellemi természetű tennivalók meghatározásához.

A vacsora közben a főszerkesztő bevezetője összefoglalta az elmúlt év meghatározó jelentőségű fordu
latait, utalt a nehézségekre és a lap megújulását jelentő eseményekre, az Echo témabővülésére, amennyiben 
a májusi számtól már az irodalmi események értékelésével is színesíteni fogja kínálatát. Ez után élénk vita 
bontakozott ki a rovatok vezetői, a fenntartók és mecénások között arról, hogy mely különösen lényeges 
kulturális témákon dolgozzon a lap az elkövetkezendőkben, miként tegye alkalmassá magát az internetes 
reprezentációra, miként keltse fel önmaga iránt fokozottabban a közönség érdeklődését. Nagy örömünkre 
szolgált -  és mindez az Echo fenntartása szempontjából feltétlenül garanciaként hat - ,  hogy a város, a 
magánemberek, szervezetek, intézmények, akik és amelyek az Echo alapítványának létrehozásánál bábáskod
tak, ma sem fordulnak el a laptól. Tevékenységét elismerik, irányvonalát, beszédmódját, témaválasztásait 
időszerűnek tekintik, és figyelemmel várják megjelenéseit. Az est során a vendégeknek átadtuk a lap 
2002-2004 között megjelent számainak kötetbe összeállított újabb gyűjteményét.

Olvasónk írja

Vendégségbe jön a világ -  Folkloriáda Pécsett
2004. augusztus 12. és 22. között Magyarországon rendezi meg a CIOFF (néptáncfesztiválok világszövetsége) 
a világ legnagyobb fölklórtalálkozóját, a Folkloriádát Mivel a fesztivál abban az évben van, mint az olimpia 
és minden ország hivatalos a rendezvényre, nevezik a néptáncosok és népzenészek olimpiájának is.

A Folkloriádán nincs verseny, itt csak a részvétel a fontos. Persze minden ország a legjobb csoportját 
küldi, hogy hagyományait méltón képviselje a világ előtt. A világ jön vendégségbe hazánkba és Pécsre is, 
mivel a megnyitó és az első négy nap minden eseménye Pécsett és Pécs környékén zajlik. Közel 80 ország 
2000 résztvevője ad majd páratlan, soha meg nem ismétlődő élményt a közönségnek.

Nem véletlenül esett a választás Magyarországra. Hazánk -  Bartók és Kodály országa -  folklómagyhata- 
tom mind a csoportok, táncosok, zenészek, népművészek számát, mind a tudatos hagyományőrzés, a szín
padra formált néptánc és a népművészetről való gondolkodást illetően. Itt született meg Martin György és 
néptánckutató társai, majd tanítványai révén az európai hírű néptánctudomány. Hazánkban valósult meg az 
első táncház, amely a mai kor fiataljainak ad értelmes és egyben szórakoztató visszakapcsolódási 
lehetőséget a hagyományba.

A magyarországi Folkloriádát nagy várakozás előzi meg világszerte. Az első -  Hollandiában -  még nem 
volt igazi világfesztivál. A második Japánban helyi széthúzások miatt csak fél siker lett. Mindenki hazánkra 
tekint és a megnyitó városára, Pécsre: milyen lesz a mi világfesztiválunk? Érdemes jól felkészülni és össze
fogni, hogy sikerüljön, mert nem lesz több lehetőség...

Nem véletlenül esett a választás Pécs városára.
Pécsre érkezik tehát a világ vendégségbe, nemcsak a szereplők, hanem az eseményre kíváncsi közönség 

is. Lehetne az események centrumát, szívét máshová helyezni, mint a város középkori központjába? A Plaza, 
Metró vagy Interspar áruházak parkolói, a városi focipálya, a jobb időket látott, a legforgalmasabb autóút 
mellett fekvő Balokányliget vagy a város más perifériái jobb választást jelentenének? Ne csodálkozzunk a 
kérdésen. A Folkloriáda pécsi programjainak művészeti vezetőjeként ilyen elképzelésekkel is szembesültem.

Toscana és Firenze persze messze van és biztos sokan nem is jártak még arrafelé. Pécsett -  köszönet 
érte elődeinknek -  sok párhuzam vagy hasonlóság fedezhető fel építményekben, helyek hangulatában vagy 
a Hamvas által is leírt szellemiségben azzal az olasz tájjal. És nemcsak Firenzében, Pécsett is létezik a vallási 
és a világi élet központja és az ezt összekötő utcákon áramló emberek: a város igazi érverése. Ami 
Firenzének a Piazza dél Duomo, az Pécsnek a Dóm tér, ami ott a Piazza della Signoria, az nálunk a 
Széchenyi tér a Városházával, ezek azok a helyszínek, ahová a szellemiséggel ellenkező dolog rockkoncertet 
vagy autóversenyt helyezni, persze ma még megtörténik, a kövek, az ezeréves kövek ezt is kibírják.

Vendégeinket viszont ide kell hívnunk, ahol valami a város lényegéből látható. A szereplők, a közönség 
a helyszínek között ezeken az utcákon fog táncolni, zenélni, vonulni, nézelődni. Az amúgy is nyitott város 
még jobban kinyílik: az utcákat, tereket színes, soha nem látott viseletű emberek, soha nem hallott zenékkel 
töltik meg.

Menjünk tehát világgá! Ha délről érkeznénk a centrumba, a Széchenyi térre, Ázsiával találkozunk, 
Törökországtól Japánig! A dzsámi előtti színpadon táncosok és zenekarok. Körülöttük a téren a mesés Kelet 
tárgyi kultúrájából kapunk ízelítőt és egzotikus falatok várnak majd kóstolásra. Sétáljunk tovább észak felé! 
Alig öt perc után a Káptalan utcai szabadtéri színpadra érkezünk, ahol Latin-Amerika fogad minket, minden 
kellékével a tüzességnek, tegyen az ritmus, életkedv, fűszer avagy a női bokákról felhúzódó mélyvörös színű 
szoknya... Fáraszt már a latin forgatag? Irány a Dóm tér, nyugat felé öt perc járás. Itt van Európa, sok és sok
féle ország, népművészet, temperamentum. A Dóm hatalmas tömege és lenyűgöző látványa minden szónál 
beszédesebben vall eredendő európaiságunkról... Először azokat az országokat látjuk, ahol többet és 
melegebben süt a Nap, majd tovább sétálva a Barbakán várárokban Európa hűvösebb fele bizonyítja, hogy 
a vér ereinkben mindenütt hevesebben áramlik, ha a táncban kedvesünkre tekintünk...

Néhány helyszínen és kontinensen már voltunk, menjünk most valami egészen különleges helyre! Afrika! 
A fekete kontinens, ha csodás élővilágát ugyan nem tudja elhozni a Tettyére, titokzatosságából és ősi hagyo
mányaiból ízelítőt ad. Itt lesz még Észak-Amerika és Új-Zéland is. Ellentétek és hasonlóságok parádéja!
Lesz tehát esténként hová mennünk. De ha nem is tudnánk a Folkloriádáról: napközben is sok meglepetés 
érhet az utcán, dolgunk után sietve: hol olasz zászlóforgatók, hol közép-afrikai dobosok tűnhetnek föl színes 
kavalkádban, hol meg táncba hívnak szép mosolyú lányok valami tüzes zene ütemére... a Folkloriáda nem
csak színpadokon zajlik és kizárólag üldögélő nézőket kíván. Erre a pár napra kinyílhatunk és belevegyül
hetünk ebbe a délolasz farsangot idéző forgatagba. Erre a pár napra Pécs a tánc és zene fővárosa, sőt 
világközpontja lesz. Ki ne akarna a központba kerülni?

Szávai József koreográfus, a Tanac művészeti vezetője

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 Jen ő(1893-1968) 
Önarckép gitárral, akvarell

zi/ODERNUIRT
/7ALÉRIA
7626 Pécs, Király u. 85.
Telefon: (72) 324-051 

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

Internetes m édiapartnerünk: 
www.epiteszforum .hu
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Aranyos 
pofák 
ezek a 
Bogarak...

Egyre rozsda- 
foltosabb 
dísztárcsájukban 
is magunkat 

látjuk meg: milyenek voltunk gyermekként, 
hogy tudtunk bízni a jövőben, és hová tűnt el 
annyi év. Azonban a sok kicsi Bogár most is 
szalad, liheg, zihál fáradhatatlanul, azzal 
a soha ki nem alvó kaján vigyorral a képén. 
Olyan gondolatokat ébreszt az emberben, 
mely megbékíti a jelent a múlttal és kézzel 
fogható folytonosságot ad. Hát lehet szomorú
nak maradni őket látva?

LEHET ŐKET NEM SZERETNI?
(Idézet egy vendégkönyvből)

Nincs a világon 
olyan autógyártó 
vállalat, amely 
ne irigykedne 
a Land Roverre. 
És nincs még egy 
olyan felhasz
nálói csoport, 
amely nagyobb 
szeretettel dédel

getné kedvencét, mint a Land Rover-tulaj- 
donosok. A technikai paraméterek a teljesít
mény, a komfort és a felhasználhatóság tekin
tetében a mai járművek messze meghaladják 
ötven évvel ezelőtti elődeiket, mégis meg
maradt valami a mai autókban, ami 
összetéveszthetetlenül a Land Roverek nagy 
családjához kapcsolja őket. Még a leg
merészebb formavonalú Feelanderben is meg
találjuk azokat a kulcsfontosságú részleteket, 
amelyek a büszke Land Rovereket jellemzik.

Martin Hodder nem kevesebbre vállalkozott, 
mint hogy megírja a remek solihulli autó 
történetét, felidézi a sikerhez vezető út kulcs- 
fontosságú mozzanatait, sorra veszi és elemzi 
a modelleket. Az olvasó bepillantást nyerhet 
a terepautózás kulisszatitkaiba, és az érdekes 
történetek és technikai leírások mellett 
vásárlási tanácsokat is kaphat.

Martin Hodder 1956-ban ült először Land 
Roverben. Azonnal beleszeretett a márkába, 
s ez a szerelem azóta is tart. Az azóta eltelt 
idő során számos különféle Land Rovert, 
Rangé Rovert, Discoveryt nyúzott; gépeinek 
mindegyike rengeteg boldog, önfeledt órát 
okozott számára. Régi szerelem dúl hát közte 
és a Land Roverek között, és ennek a 
szerelemnek a gyümölcse ez a könyv. Nem 
márkatörténeti és nem is műszaki könyvnek 
szánta, sokkal inkább ünnepelni kívánta 
a solihulli autógyár csodáját, a Land Rover 
márkát, mely az évek során igazi kultautóvá 
nőtte ki magát.

A kötetek megrendelhetők az alábbi címen: 
Opus Kiadó

7624 Pécs, Ifjúság útja 11. 
opus@dravanet.hu

A pince

mélyén,
az ízek

csúcsain!

G E L IA R IU M
étterem,

• • ••

sorozo
Pécs, Hunyadi út 2.

Telefon: (72) 314-453
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