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Levelek Pikszből (1.) Minek nevezzelek?

* Száz éve született

Ne légy szeles. 
Bár a munkádon más keres -  

J. A.*

Drága nővérem, kedves M!

Amióta ide érkeztem, egyfolytában azon töprengek, 
milyen is ez a város, hogyan lehetne ezt a helyet 
egy hozzád hasonló távoli vendég számára bemu
tatni. De hiába alakítok ki magamban e bemutatás
ról valami tervet, ez a város újra meg újra keresztül
húzza az elképzeléseimet. Sok helyen megfordultam 
már, ahogyan te is, és mindketten tudjuk, hogy egy 
város arculatát sok tényező alakítja. Vannak ezek 
között évtizedek, évszázadok alatt halmozódó, 
nemzedékek által megerősített és továbbörökített 
tapasztalatok. Vannak ezt hatalmi döntésekkel 
befolyásoló törekvések. És vannak a városarculatot 
piaci termékként kezelő megoldások. Mindezen 
tényezők gyakran esetleges és véletlenszerű összjá- 
téka adja azt, amit egy városról éppen gondolnak, 
gondolunk. Ami egy város arculataként a belföldi és 
a külföldi köztudatokban él.

Az ezen a helyen álló egykori települést római 
alapítói Sopianaenak nevezték, amiről úgy tudtam, 
Szopiánénak kell mondani. Először egy trafikban 
hallottam, hogy valaki így kért cigarettát: egy cso
mag szofit, amin egy doboz Sopianaet értett.
Szofiról addig azt hittem, ő William Styron 
regényének címszereplője. Azóta egyre gyakrabban 
hallom így emlegetni a város latin nevét viselő ciga
rettát, szofit. Lehet, hogy a szopi túl nyilvánvalóan 
utalna az orális kötődésre, de a Sopianae szóból 
mégiscsak ez vonható ki. A terjedő Szofiáné viszont 
lassan a bolgár főváros nevévé alakul, és úgy keveri 
a város latin nevébe a szófiát, mint a Hamburgból 
származó és a róla elnevezett szendvics nevébe 
keverték bele az amerikaiak a sonkát. Mintha 
Hamburg a sonkáról kapta volna a nevét. Ez a hely 
pedig Szófia nejéről. Apró különbség. Világos 
köznyelvi levezetés. A népi etimologizálás hervasztó 
remekei. Lehet, hogy akkor a „pé”-t „eP’-nek kell 
ejteni? De hisz akkor ezt a helyet mi külföldiek így 
mondjuk majd: Fiksz!

A várost nemrégiben egyszer csak elkezdték úgy 
nevezni, a mediterrán hangulatok városa. Ez a 
varázsütésre megtalált azonosító a létrejöttét tekint
ve nem sokban különbözik attól, amikor a korábbi 
évtizedekben az egyik itteni városrészt hivatalosan 
Lvov-Kertvárosnak kezdték hívni. Egy a lengyel 
határhoz közeli ukrán városról, amely a térképeken 
a huszadik századig Lemberg, esetleg Lwów néven 
szerepelt. A névválasztásban identitás-teremtés 
rejlik. A szóban forgó lakótelepnek annyi köze van 
egy kertvárosi jellegű kerülethez, amennyi a földközi 
tengeri medencének a Mecsekalji városhoz. Bár 
lehet, hogy akik a településre a mediterrán hangula
tok lózungját aggatták, a globális felmelegedést tar
tották szemük előtt, hiszen — mint azt itteni bará
taim mesélik — az elmúlt években a mediterrán 
tájról a kabócák már ideértek, és vannak helyek a 
varosban, ahol nyaranta a ciripelésükkel csak a gép
járműforgalom decibeljei vetekednek. Narancs- 
igétek ugyan még mindig nincsenek, 

ahogyan kiterjedt víztükör 
sincsen, de valami

Ha már a megközelíthetőségnél és a régióköz
pont szerepénél tartunk, a városban működő legna
gyobb intézmény az egyetem. Ebben a tanévben 34 
ezer hallgatója van. Ebből négyezer helybeli. A töb
biek utaznak, ahogyan az oktatók, dolgozók nem 
elhanyagolható része is. December közepe óta úgy 
tűnt, nehezebben. Mert miközben a város az euró
pai kulturális fővárosi címre aspirál, belföldi megkö
zelíthetősége rosszabbodott. A MÁV döntése nyo
mán a fővárosba az új menetrendben az utolsó 
InterCity vonat i6 :is-ko r indult. Ezzel a menet
rendi tollvonással megszűnt a teljes ér
tékű munkanap itt-töltésének lehe
tősége (a lejáró oktatók és a 
bejáró diákok számá
ra), ahogyan 
megszűnt

van, csak nem az igazi. És vajon hová lesznek a 
mediterrán hangulatok, ha ez a klíma már a Tátráig 
ér?

Erről a városról úgy hírlik, hogy a múzeumairól 
híres. Ha benne járunk, találunk is számosat. De ha 
az elérhetőségükről, nyitva tartásukról előzetesen 
próbálunk tájékozódni, más képet is kaphatunk, 
mint a múzeumok városáét. Érdeklődni szerettem 
volna valamiről, és tájékozódásképpen kézbe vet
tem az Arany Oldalak 2005-ös Dél-Dunántúl, Bara
nya megye telefonkönyvét. Az 1. oldalon a tartalom- 
jegyzék a múzeumi információkat a 19. oldalra ígéri. 
Ott a Múzeumok fejezet alatt egyetlen egy múzeum
nak az adata sem szerepel, viszont szó szerint 
megismétlődnek az előző oldalon a Mozik fejezet 
alatt felsorolt filmszínházak adatai (azok sem pon
tosak). Kerestem tovább. A 140. oldalon Múzeumok 
címszó alatt nincsen adat, a szöveg visszautal az 
előoldalakra. Ahol múzeumok nincsenek. A kör 
bezárult. így is lehet városarculatot alakítani.

Ahogy a hely megközelíthetőségével és az erről 
adott tájékoztatással is. A múzeumok utáni hiába
való keresgélés után megkerestem a vasúti menet
rendet. Az Arany Oldalak tartalomjegyzéke MÁV 
infót és menetrendeket is ígér. A 20. oldalon szere
pel egyetlenegy, a vaskos kötetnyi vasúti menet
rendből idemásolt oldal (ugyanaz mindjárt kétszer 
egymás alatt), ami 2004 szeptemberében lejárt. 
Mindez a 2005-ös telefonkönyvben. „Hasznos infor
mációk mindennapi használatra!” — írják a citrom
sárga borítón.

De e régióközpont elérhetőségeit keresve akkor 
sem jártam jobban, amikor felütöttem a városi 
Kisokos 2005/1 kötetét, mely a borítón önmagát 
„Magyarország első számú információs és reklámki- 
adványa”-ként hirdeti. A 162-165. oldalakon szerepel 
a vasúti menetrendi táblázat, a különböző járatok
hoz kapcsolódó mindenféle jelzésekkel (ilyenekkel, 
hogy Közi: c, L, U, 65, d, 7), de sehol sincs hozzá 
jelmagyarázat. Ez a menetrend 2005. december u -ig  
lesz érvényben. De addig ebből az információs kiad
ványból nem lehet tájékozódni. Pedig ez kerül be a 
háztartásokba, nem az éves MÁV menetrend.

az egynapos konferenciáké is. Ha már egyszer 
Pécs egyetemi város is — mert akként is szokták 
emlegetni. Aztán a város és a megye 20 millió forin
tért megvette a MÁV által törölt esti, Pécsről induló 
InterCity járatot. Kéthavi szünetelés után a tavaszi 
szemeszter kezdetekor visszaállt az eredetihez 
hasonló állapot. Ügyes! — mondaná erre a vasúttár
saság (üzlet) politikáját kommentálva a bácsikánk.

„Bizonyos koron túl minden ember felelős az 
arcáért” — mondja Camus hőse A bukás bán. Egy 
város is felelős az arcáért, arculatáért. Nem csak egy 
bizonyos koron túl. Mindenkor. Miért tehát az 
arcrongálás, az arctalanítás? Még nem tudtam rájön
ni, de benyomásaim már vannak.

Úgy látom, mintha ezt a helyet sok gazdátlan 
árva lakná, aki a saját gazdátlanságának tapaszta
latából kiindulva maga sem gazdája annak, ami rá 
van bízva. Hiába mondatja azt sokakkal az 
évtizedes tapasztalat, hogy ez egy múzeumi város, 
ha egy kiadványszerkesztő a telefonkönyvéből ezt 
az intézménycsoportot teljesen mellőzi. Nem az övé. 
Hiába hangoztatják mások, hogy ez a hely a Dél- 
Dunántúl ilyen-olyan központja, ha az ide való 
eljutást egy közlekedési vállalat megnehezíti. Nem 
az övé. Hiába akasztja a városra a mediterrán 
hangulatok címkéjét valaki, amivel ellentmond az itt 
élők és az ideérkezők tapasztalatának. Csak az ötlet 
az övé, de nem az övé a város.

Akikről beszéltem, és sokan, akikkel találkoz
tam, nem figyelnek az egészre. Mindenki csak a 
saját szempontját, csak a résznek a filozófiáját látja. 
És nem törődik az egésszel, az összképpel. A „mi” 
identitásával. Amitől egy település önmaga tud 
lenni. A benne lakóknak és az ide érkezőknek. 
Amitől város a város. Amitől hiteles és vonzó 
egy városkép, egy arculat.

A mottóban idézett költő ötsorosát 
sem idézik soha egészben, nemcsak 
itt, de az országban sem. Mindig 
csak ezt a két kezdősort kihagy
va. Tiszta önmanipuláció.

Szeretettel ölel fivéred, W.

Fordította:



SZÍJÁRTÓ ZSOLT

A „kulturális főváros” projekt
Trendek, tanulságok, tematikák

Mindenekelőtt talán érdemes üdvözölni a folyóirat 
azon — tájainkon meglehetősen avantgárd jellegű
— törekvését, hogy kitágítsa, többszereplőssé és 
nyilvánossá tegye azt a virtuális és valóságos teret, 
amelyben fontos, mindannyiunkat érintő, a jövőt 
determináló várospolitikai kérdések megtárgyalásra 
kerülhetnek. E közös reflexió haszna sokféle: a 
városi társadalom bizonyos csoportjainak mobi
lizálásán túl megvalósítható ötleteket, hasznos 
eljárásokat nyújthat a kulturális intézményrendsze
rének vezetői, hivatali apparátusa számára, sőt szá
munkra, egyetemi emberek számára is felvet egy 
alapvetően fontos tudományos kérdést: azt tudniil
lik, hogy egy gyakorlati problémák, aktuális teendők 
mentén definiálható várostervezési projekt hogyan 
ágyazódik be szélesebb társadalmi és kulturális 
összefüggésrendszerek kontextusaiba.

A perspektíva, ahonnan a kérdést megközelítem 
egyrészt diszciplinárisán határozható meg: a 
városantropológia, a kommunikáció és kultúraku
tatás különféle megközelítés módjai tartoznak ide, 
amelyek a városi nyilvánosság szerkezetével, 
működésmódjával, a városbeli életmódok sok
féleségével, a városi társadalom rétegződéseivel 
foglalkoznak. Másrészt tematikailag is definiálható 
ez a terület: az ünnepek, fesztiválok, kiemelt városi 
rendezvények kutatása, a városi kultúrában és min
dennapokban betöltött szerepük értelmezése, a 
várospolitika lehetséges mozgástereinek vizsgálata
— az, amit a szakirodalom összefoglalóan a „nagy 
események politikájának” nevez. Van egy kerek 
definíciója is, miszerint itt a „pénzek, az emberek és 
a médiumok kampányszerű (azaz: időben lehatárolt) 
mobilizálása történik egy lehetőségszerint tisztán 
körülírt cél érdekében (azaz tartalmilag egy hatásos 
témára összpontosítva)”.'

Jelen rövid írásban csupán arra vállalkoznék, 
hogy ezt a zömében társadalomtudományos isme
retanyagot — illetőleg a PTE Kommunikáció- és 
Médiatudományi Tanszékén folyó kutatásainkat is
— felhasználva néhány tematikát, csomópontot 
bemutassak, amelyek az olyan „nagy projektek”, 
mint az Európa Kulturális Főváros (már rövidítése is 
van: „EKF-projekt”) kapcsán fontosak lehetnek. A 
mondanivaló csoportosítása érdekében célszerűnek 
láttam néhány tézist megfogalmazni, s ezeket 
részben kibontani, s bemutatni a „nagy projektek” 
különböző aspektusait, trendjeit, felvillantva hatásait 
a gazdaság, a politika, a kultúra és a mindennapi 
élet területein.

1. tézis:
A nagy projekt és a városfejlesztés

A „nagy esemény” víziója, így a „kulturális főváros”
— elképzelés sem egy véletlen szülte, különleges 
ötlet, hanem a városfejlődés jelenlegi korszakának 
valamifajta derivátuma.

Ha kissé távlatosan nézzük a „nagy események” 
burjánzását, hihetetlen népszerűségét, a kandidáló 
városok között megfigyelhető tülekedést, akkor 
könnyen támadhat az a benyomásunk, hogy ez a 
kitüntetett, s mintegy varázsütésre támadt érdek

lődés nem lehet tisztán a véletlen műve, hanem 
logikus következménye a városfejlődés aktuális 
trendjeinek, a várospolitika jelenlegi transzformá
ciós folyamatainak.

Az európai városfejlődés jelenlegi szakaszát egy 
többszörös transzformációs folyamat, s a mögötte 
meghúzódó gazdasági-strukturális krízis határozza 
meg — jellemzője a beruházások számának 
drasztikus csökkenése, a költségvetési források 
szűkössége, a lassú, ám folyamatos népességfo
gyás, a nemzetállami és globális színtéren egyszerre 
zajló, mindinkább élesedő verseny — és még 
lehetne sorolni. Mivel hosszú évtizedeken keresztül 
a városfejlődés általában egyet jelentett a 
növekedéssel, ez a problémahelyzet a városvezetők 
számára meglehetősen új, hiányoznak a megoldási 
mintáik — ugyanakkor a szituációra adott válaszuk 
sok esetben nagyon hasonló pályákon fut. Ez pedig 
a „nagy megoldás” keresése, egy külső impulzus 
által generált kezdőlökés álma, amely mint valami
lyen ballisztikus rakéta az egész régiót egy új 
fejlődési pályára juttatja, olyan szférába, ahol talán 
kicsit könnyebb a levegő.

E tézis rendelkezik egy kiegészítő altézissel is: 
a „nagy események” politikája — jó, ha ezzel a 
gondolattal megbarátkozunk, annál is inkább, mert 
semmiféle negatív konnotációval nem rendelkezik, 
hiszen strukturális helyzetre vonatkozik — elsősor
ban a gyengék, a lemaradók, a nehéz gazdasági 
körülmények között lévők politikája. Egy immár 
globális színtéren láthatónak (sőt: vonzónak) marad
ni, a gyengébbektől és a kisebbektől sokkal na
gyobb erőfeszítéseket követel, mint azoktól, akik 
helyzetük, történelmük és nagyságrendjük miatt 
amúgy is a gazdasági és médiafigyelem előterében 
állnak.

2. tézis:
A projektek és a mindennapi élet

A „nagy események” körüli viták, eltérő nézetrend
szerek szerves részeit alkotják a városban, a min
dennapi élet szintjén zajló sajátos identitás-politikai 
folyamatoknak.

A városi transzformációs folyamatok egyik jel
legzetes következménye az, hogy a nyolcvanas évek 
végétől az európai városok identitása sok szem
pontból megkérdőjeleződik: láthatatlanokká válnak, 
kontúrjaikat elveszítve feloldódnak a környező 
települések, lakóparkok sűrű szövetében, a koráb
ban meglehetősen jól tagolt lakó-, szabadidős és 
munkahelyi zónák helyébe pedig olyan speciális 
lakó- és szabadidő-közösségek jönnek létre, ame
lyek mindegyike képes arra, hogy saját érdekeit 
megfogalmazza és érvényesítse a várossal szemben. 
E bonyolult szituációban a „nagy projektek” komoly 
reményekkel kecsegtetnek, hiszen — legalábbis elvi
leg — megnyitnak egy széles, jól megalapozott 
identitáspolitikai játékteret; esélyt kínálnak arra, 
hogy a rendkívül heterogén érdekek mentén 
szerveződő társadalmi csoportokból átmeneti időre 
— „a nagy esemény kivételes pillanatára” — valódi 
többség jöhessen létre.

Sokszor felvetődik e folyamatok kapcsán a 
kérdés, hogy miközben a város vezetése (illetőleg 
az általa létrehozott szervezetek) megpróbálnak a 
város sajátosságait — történeti, földrajzi, kulturális 
adottságait — felhasználva egy jól kommunikálható 
és komplex városképet létrehozni, törekvéseik 
mennyiben találkoznak a városlakók elképzeléseivel; 
hogyan, milyen eszközökkel sikerül jelentős támo
gatást, tömegbázist -  s ezzel legitimitást -  felso
rakoztatni a terv mellé. A nehézségeket csak fokoz
za, hogy valójában két feladatról van szó: egyrészt

2 echo 2005/1

FO
TÓ

K
: C

SE
R

I 
LÁ

SZ
LÓ



K U L T Ú R A  F Ő V Á R O S A

a városlakók számára — a „nagy eseményen” 
keresztül — fel kell kínálni egy olyan város képét, 
amellyel azonosulni tudnak, miközben létre kell 
hozni egy korszerű, mediálisan jól közvetíthető 
városimázst, amely képes jelentős számú idegen 
mobilizálására, városba vonzására. Ez a két város
vízió — az „élhető”, „emberléptékű”, illetve a „jól 
eladható” „mediálisan kitűnően kommunikálható” 
város képe — gyakran kerül egymással ellent
mondásba.2

3. tézis:
A projektek és a szimbolikus gazdaság

A „nagy projektek” kapcsán újra kell fogalmazni 
a kultúra és gazdaság hagyományos viszonyrend- 
szerét: noha általában jelentős ökonómiai haszonról, 
tartós gazdasági fellendülésről beszélnek, mégis 
alapvetően kulturális vagy kulturalizált összefüggés
rendszerekről van szó.

A „nagy projektek” kapcsán gazdaság és 
kultúra összefüggését általában két — látszólag 
egymást kizáró, valójában egymást kiegészítő — 
értelmezés, rossz konceptualizáció létezik. Az egyik 
beszédmód — amelyet talán „cinikus technokratá’’- 
nak lehetne nevezni — kizárólag beruházásokról, 
leszakadó régiókról, GDP-ről, tehát gazdasági 
(város- és területfejlesztési stb.) kérdésekről beszél, 
s eközben a kultúra- és szabadidőiparnak csak 
másodlagos, kiegészítő szerepet juttat más tradi
cionális, de befolyásukat vesztő gazdasági ágaza
tokkal szemben; legtöbbször csak akkor említik 
meg, amikor már valóban nincs más alternatíva.
A másik diskurzus — nevezzük „permanens érték
mentő" megközelítésnek — részben erre válaszul 
mindvégig (nem létező) koncerttermekről, (létező és 
működő) színházakról, (kincseket rejtő) galériákról, 
(értékeket őrző) irodalmi folyóiratokról beszél; tehát 
hagyományos, zömében a klasszikus magas 
kultúrához kapcsolódó területekről és intézmény- 
rendszerekről. Ezek a diskurzusok — s az általuk 
habitualizált észlelés- és cselekvésmódok — több 
szempontból is problematikusak: szinte egyáltalán 
nem jelennek meg ebben az értelmezési keretben 
a valóban tömegeket mobilizáló új médiumok, szó 
sem esik mediális/multimediális innovációkról, a 
populáris kultúra nagyon fontos — és teljesen 
más kulturális logika mentén felépülő — élmény
kínálatáról, egy markáns és teljesen üzemszerű 
imaginációs ipar tevékenységi köréről.

A városkutatás utóbbi két évtizedének egyik 
legfőbb újdonsága éppen e két szféra — gazdaság 
és kultúra egymásrautaltságának — bemutatása 
volt: annak felismerése, hogy a korábbiakhoz 
képest teljesen más elvek szerint működik a gaz
daság és a kultúra a városi térben. Éppen a kultúra 
szférája az a terület, amely — szimbólumok, képek, 
jelentések révén — megtermeli, fogyaszthatóvá és 
eladhatóvá teszi a városélményt. Egyetlen példa is 
jól mutatja a szimbolikus gazdaság működésmódját, 
s ez a nagy események egyik fontos sűrűsödési 
pontja, a városi köztér. Ha csak belepillantunk a 
nagy projektek eseményfüzeteibe, láthatjuk milyen 
populáris, azaz népszerű műfajjá vált a városi 
közterek át- és újradefiniálása, mekkora mobilizációs 
hatásokat fejtenek ki a köztereken zajló szimbolikus 
aktusok — új épületek, térstruktúrák megjelenése, 
régi épületek újradefiniálása, köztéri multimediális 
performance-sorozatok, a „public art” különböző 
fajtái, és a sort még hosszan lehetne folytatni. 
Egyszerre szimbolizációs és gazdasági folyamatokról

van szó, hiszen a városi köztereket éppen a kultúra 
„auratizálja” (emeli ki környezetéből, teszi egyedivé) 
— úgy, hogy a jelentéstermelő munka során több
nyire történeti (historizálás, az eredetiség előállí
tása), néha pedig művészi értelmezéseket használ 
fel. Majd az így átalakított kulturális-gazdasági ter
mékeket, a városi tér meghatározott részét, a szim
bólumgazdaság egy fontos szereplője, az imaginá- 
ciós-ipar feldicséri, ismertté, s így (például az ingat
langazdaságban) jobban értékesíthetővé teszi.

A „nagy projektek” során létrehozott új közterek 
természetesen nem csupán gazdaságilag értékesít
hetők, hanem szimbolikusan is. Azon túl, hogy az 
átdefiniált, „bekeretezett” köztér számít az állandó 
látnivalónak az események naponta/hetente változó 
forgatagában, s a különleges épület, az átalakított 
térszerkezet válik a „nagy esemény” és ezzel együtt 
a város szimbólumává, lógójává, ez köti meg az 
élménykeresés, majd később az emlékezés szabad 
vegyértékeit.

4. tézis:
A projektek és a helyi társadalom

A nagy projektek minden esetben a „lokális” és 
a „globális” találkozásának színterei — és persze 
problémahelyzetei.

A szimbólum-gazdaság sikeres működéséhez 
elengedhetetlenül szükség van arra, hogy szilárdan 
beágyazódjon regionális/lokális kulturális kontextu
sokba: „saját kutató-fejlesztő laboratóriumokat kell 
létrehoznia, amely a lokális tradíciókat és kulturális 
tér-képzeteket vizsgálja” (Detlev Ipsén). Érdemes 
ebben az összefüggésben pár pillantást vetni azokra

a szereplőkre, akik meghatározó tevékenységet foly
tatnak a szimbólum- és jelentéstermelés összefüg
gésrendszerében, s felelősek a lokális tradíciók 
globális piacra juttatásáért. Három társadalmi sze
replőt kell itt mindenképpen kiemelni:

(i) a kulturális-szimbólumtermelő munka 
leglátványosabb részét általában különféle 
művészek és értelmiségiek végzik — a társadalom- 
tudományos szakirodalom értelmező elitnek nevezi 
őket. Ezek az értelmező elitek általában különböző 
szubkultúrákból érkeznek, majd hivatásos szerep
lőkké válnak, és sokszor a várospolitika 
közreműködése mellett kanonizálják saját értékpre
ferenciáikat. Mind a „cinikus technokrata”, mind a 
„permanens értékmentő” diskurzus képviselői ebbe 
a csoportba tartoznak;

(ii) e folyamatok rendelkeznek egy társadalmi 
hordozóval is: a képzett, de nem szükségszerűen 
jómódú középrétegek játszanak itt központi 
szerepet, amely csoport inkább kulturális, s nem 
annyira gazdasági tőkét birtokol, ám a kulturális 
fogyasztásban meghatározó jelentőséggel bír. Ez 
a réteg — mint valamifajta csendes többség — 
általában nem jelenik meg a városi nyilvánosság
ban, de fogyasztási szokásain keresztül véleményét 
képes megjeleníteni, s szerencsés esetben 
érvényesíteni;

(iii) és végül nem szabad elfelejtkezni a külön
féle városi szubkultúrák működéséről, jelentéster
melő tevékenységéről, amelyek a városi lokális 
tradíciók talán legsérülékenyebb részét alkotják, 
éppen ezért különleges figyelmet érdemelnek — 
hiszen ők azok, akik képesek a merev, áthagyo
mányozott struktúrák feltörésére, az innovatív 
szimbólum-használatra.

Egy „nagy projekt” csak akkor működőképes, 
ha mindhárom társadalmi csoport tevékenységére 
épít, s figyelembe veszi egymáshoz való kapcso
lódásaikat, vonzáson és taszításon alapuló viszony- 
rendszerüket. Azaz egy város kulturális irányításának 
a „magas kultúra” meglévő értékei mellett — külön
böző csatornákon és formában — azokat a csopor
tokat is fontos támogatni, akik a legaktívabbak a 
szimbolikus gazdaság ökonómiai alapját képező 
jelentések létrehozásában. Ezek pedig a különböző 
szubkultúrák — éljenek a városban, vagy tartózkod
janak csak ideiglenesen itt, legyenek egyetemisták, 
vagy éppen középiskolások, tevékenykedjenek akár 
a zene, a képzőművészet területén, vagy foglalkoz
zanak progresszív civil közösségek felépítésével.

★

Összességében azt gondolom, hogy az Európa 
Kulturális Fővárosa projekt nem csupán (s talán 
nem is elsősorban) önmagában fontos, hanem 
azért, mert rákényszeríthet régóta elnapolt feladatok 
megoldására: így a város kulturális stratégiájának 
radikális újragondolására, s .... talán egyszer egy 
alapos és részletekbe menő városkutatás lebonyo
lítására.

Úgy általában ezeket a teendőket fordított 
sorrendben szokták elvégezni — bár kicsit jobban 
belegondolva, lehet, hogy úgy nem is annyira 
érdekes az egész. ■

1 Hartmut Haussermann német városszodológus nevéhez fűződik.
2 Sajnálatos módon jelen pillanatban semmilyen ismerettel nem 

rendelkezünk arról, hogy a városlakók hogyan viszonyulnak az 
EKF-projekthez, mit tudnak róla, milyen várakozásaik vannak, és 
a többi.
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(Elő) pályázó magyar városok

DebrecenBudapest

Székesfehérvár

Veszprém

Kecskemét

Kaposvár

2005. január 26-án Echo-estet rendeztünk a 
Művészetek Házában az Európa Kulturális Fővárosa 
témáról Eredeti tervünk szerint az esten három 
azonos nagyságrendű vidéki nagyváros, Győr, 
Debrecen és Pécs pályázatának képviselői (koordi
nálói, készítői) mutatták volna be saját (elő)pályáza
tukat és azt a folyamatot, ahogyan az adott város
ban a pályamű elkészítése zajlott Az aznap hajnal
ban kezdődött országos havazás azonban sajnos 
megakadályozta debreceni és győri meghívottainkat 
hogy útra keljenek, így az est inkább tájékoztató, 
mint összehasonlító jellegűvé vált

Az est moderátora, Szíjártó Zsolt bevezetőjében az 
alábbi térképen bemutatta a pályázó városokat és 
felhívta a figyelmet a „szomszédvár” (az együtt 
mozduló városok) jelenségére, arra a történelmi 
vetélkedésre, amely Győr és Sopron, Eger és 
Miskolc, Veszprém és Székesfehérvár, valamint 
Kaposvár és Pécs kapcsolatát jellemezte, és ebben 
a kérdésben is meghatározza.

A kerekasztal-beszélgetésen részt vett Kunszt 
Márta alpolgármester, a pécsi EKF pályázat főko
ordinátora, Takáts József és Ágoston Zoltán, az 
előpályázatot megíró team tagjai, valamint Patartics 
Zorán, a civilszféra és folyóiratunk képviseletében.
A beszélgetés kitért azokra a kérdésekre, hogy
— Pécsett mikor és ki(k)nek a kezdeményezésére 

indult el az EKF program,
— a meghívottak személy szerint milyen szerepet 

játszottak az eltelt időszakban, a felkészülésben,
— a pályázat készítői mi módon kerültek 

kiválasztásra,
— mit tartalmazlak) a pályázatok).
Noha Debrecen és Győr képviselői nem voltak jelen, 
pályázataik ismeretében mégis mód nyílott bizonyos 
összehasonlításra. Az alábbi (Szíjártó Zsolt által 
összeállított) táblázat a három pályázat néhány 
paraméterét állítja egymás mellé.

Határidők 
2004. ősz
2004. december 31. 
2005 márciusa

2005. május 31. 
2005 nyara 
2005 novembere

Teendők
az EKF-pályázat kiírása
az előminősítő pályázat leadásának határideje az NKÖM-be 
minisztériumi döntés az előpályázatokról (néhány várost további munkára 
kérnek feD — magyar zsűri 
A végső pályázat leadásának határideje
minisztériumi döntés a győztes magyar város(ok)ról (nemzetközi zsűri) 
Végső döntés Brüsszelben

Végül szó esett arról, hogy Pécs városa a végső 
pályázat elkészítéséhez milyen szervezeti formát 
hozfott) létre, milyen testületekkel és feladatokkal 
(erről lásd a Takáts Józseffel készült külön inter
júnkat a következő oldalakon), valamint a pályázati 
határidőkről, amelyeket az alábbi táblázat tartalmaz. 
A mintegy két és fél órás estet a közönség hozzá
szólásai és kérdései zárták. ■

A beszélgetés további részében szó esett arról,
hogy
— a beruházások és a városfejlesztés mennyire 

hangsúlyos elemek a pályázatokban,
— a pályázatok mennyire program/esemény cent

rikusak, mennyire tartalmaznak szimbolikus 
megfogalmazásokat,

— Pécsett hogyan szervezték meg az eddigi 
munkát, hogyan oszlottak meg a kompetenciák 
a részvevők között,

— miként alakítják a munkamegosztást, a 
szervezeti kereteket a következő fordulóban, 
milyen irányban kívánják az 1. forduló anyagát 
továbbfejleszteni.

Az Európa Kulturális Fővárosa 2010 pályázat határidői

Szlogen „Nyitott kapuk” „Technika, kultúra és környezet: a jövő harmóniája” „A jövő gyökerei”

„Számmisztika” 6 7  5
mint szervezőelem mint a városból kivezető út mint programnyaláb mint Fünfkirchen, öt pillér

Koncepcionális elemek hangsúly a diszkontinuitáson, hangsúly a sikerességen, regionalizmus/decentralizáció,
a városi tér újradefiniálásán a kontinuitáson -  a „technika” mint varázsszó határ, multikulturalizmus

Fogalmak középpontban a „város” középpontban „Európa” középpontban a „kultúra”

Fontosabb attrakciók Üveghegy-projekt Vasilescu-gyűjtemény
(Yoshio Taniguchi)
„Nomád olimpia”
-  a Hortobágy újrapozicionálása

Kulturális beruházások konferencia-központ, színháziak), Neotechnológiai Múzeum,
kiáltítóterek -  az eddigi Archeológiái Park,
tevékenység továbbfolytatása Generációk Palotája

Zsolnay Ipartörténeti Park

Hangversenyterem, 
két (közelebbről nem 
meghatározott) kiállítótér

Infrastrukturális beruházások új vásártér, stadion, főként új villamosvonal, a város körüli „barna zóna”
a város közvetlen közelében teljes körű revitalizációja

Víziók az új közterek kialakításával egy, a kultúrát önmaga számára felfedező,
létrejön egy valóban „urbanizált s ezen keresztül tovább „europaizálódó” város 
jellegű” Debrecen

közlekedéssel kapcsolatos 
beruházások, a városfalon belüli 
építkezések

valamifajta országos „kulturális 
decentrum” jön létre, amely fontos 
közvetítő szerepet tölt be 
-  elsősorban Dél felé
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Tizenegy, az Európa Kulturális Fővárosa címre 
áhítozó magyar város adta be előpályázatát de
cember végén a kulturális minisztériumba, s vár
ja a márciusi döntést a továbbjutás reményében, 
írásunkban arra vállalkozunk, hogy áttekintve a 
versengő anyagokat, megpróbáljuk megkeresni 
a hasonlóságokat, különbözőségeket, érdekes
ségeket, figyelemfelkeltő jó ötleteket, eseten
ként a túlzásokat, vagy olyan célkitűzéseket, 
amelyek megvalósítására semmi esély nem mu
tatkozik. A pályázat első szakaszában nem el
dönthető, hogy melyik város lesz alkalmas egy
általán arra, hogy ezt a kitüntető címet viselje, 
hiszen nem tudható még, hogy a felvázolt kon
cepciót milyen minőségű tartalommal töltik 
meg, vagy az esetleges konkrét elképzelést mi
lyen színvonalú megvalósítás követi. Az össze
vetés során bizonyossá vált, hogy a pécsi kon
cepció színvonala az egyik legjobb valamennyi 
közül, de az is, hogy formai megjelenése a legsi
lányabb. Ha a bírálóbizottság tagjai inkább a 
verbális, mintsem a vizuális típushoz tartoznak, 
akkor reménykedhetünk a továbbjutásban, 
amely talán az Echo jelen számának megjelené
sekor már meg is történik.

Egy nagyváros kis ötlete: 
víz és metropolisz (Budapest)

Miért Budapest? — teszi fel a kérdést a fővárosi 
pályázatíró, s azonnal meg is válaszolja. Mert az 
1896-os millenniumi kiállítás alkalmával Budapest 
mint az Osztrák-Magyar Monarchia második hatalmi 
központja, és mint modem, európai főváros 
mutatkozott be a világ előtt. Ilyen nagyszabású, 
egész Európa figyelmét felkeltő bemutatkozásra ad 
lehetőséget az Európa Kulturális Fővárosa cím elnye
rése is 2010-ben. Ahogy 1896-ban Budapest a 
kiegyezést követő majd három évtized során elért 
eredményeit mutatta be, úgy 2010-ben a 20 éves 
modern Magyar Köztársaság fővárosának értően 
megóvott klasszikus szellemi és épített örökségét, 
befogadó és virágzó kortárs kultúráját és a jövőről 
alkotott nagyszabású vízióját tárhatja a világ elé; 
a hagyomány és a modernizáció sajátos kulturális 
ötvözetét, üzenetét fogalmazhatja meg a város, az 
ország és Európa lakosai számára. Az Európa 
Kulturális Fővárosa cím elnyerése a város szimbo
likus önreprezentációjára ad lehetőséget, hasonlóan 
a nagy nemzeti kiállításokhoz — mint amilyen az 
1896-os budapesti is volt - ,  vagy a világkiállítások 
nemzeti pavilonjaihoz.

Bár Budapest tudja, hogy az utóbbi években 
kisebb (100-600 000 lakosú) városok kapták meg 
a címet, ám úgy okoskodik, hogy az uniós bővítést 
követően újabb tíz ország szembesül a dilemmával: 
vajon akad-e a kitüntető címre alkalmasabb, mint 
a főváros. Erre a következtetésre abból jutott, hogy 
az elsőnek sorra kerülő Litvánia 2009-re magától 
értetődő természetességgel jelöli Vilniust, 
következésképpen Magyarország is jelölheti 
Budapestet, annál is inkább, mert Budapest képes 
es alkalmas a legkisebb befektetéssel a legnagyobb 

ulturális, gazdasági és turisztikai hasznot hozni az 
országnak az EKF rendezvénysorozat révén.

Egy oldal Debrecen előpályázatából

A magyar tizenegy
Budapest szakmai koncepciója egyébként 
a városlakók és a víz, a környezet, 
valamint a nagyváros kapcsolatát állítja 
középpontba, amihez nem kellett nagy 
fantázia. Városlakó és víz van elegendő, a 
kapcsolat pedig kikerülhetetlen. Budapest 
tehát gyalogoshidat tervez a Dunára és 
üvegbuborékot a Margit-híd alá. A Science 
park a Gázgyár helyén már csak, ahogy 
mondani szokás, pont az „i”-n, hab a 
tortán. Hajszál a levesben.

Üveghegyen innen, 
Üveghegyen túl (Debrecen)

Debrecen utcái szélesek, a XVIII. század 
végéig a vásárokat a hat főutcán tartották. 
A koncepció ezt a térszerkezetet követi.
A hat fejezet a tradicionális hat kapu, 
amelyet kinyitva kitárul a tér; a hat alfe- 

jezet a hat főutca, amelyeken megjelennek a város 
jellegzetes értékei. Debrecen terei olyan legendák, 
rituálék, képek és szerepek hálózatai, amelyeket 
a különböző kulturális gyakorlatok az elmúlt négy 
évszázadban folyvást újraértelmeztek. Ezek a terek 
kövekbe zárva őrzik a mindennapi élet sokáig sért
hetetlen kultúráját, s a magaskultúra által elbeszélt 
képekkel, szimbólumokkal és történetekkel együtte
sen hozzák létre a debreceni identitást. Debrecen 
városias létének hiányát igyekszik igencsak jó szín
vonalú pályázatával leplezni. „A közterek építészete 
az egyik legprogresszívebb területe a mai 
nemzetközi építészeti szcénának. Kívánatosnak 
gondoljuk, hogy ez a diszciplína rendkívüli 
sokoldalúságával Debrecenben is új kontextust 
teremtsen a városi élet számára”, olvashatjuk, s 
egyszer csak szembe találjuk magunkat egy különös 
produkcióval: „2010-ben egy jelentős építészeti 
installációt hozunk létre a város közepén. A japán 
Tanigucsi josio által a Csapó utca és a Kossuth tér 
kereszteződésébe tervezett Üveghegy egyszerre lesz 
páratlan vizuális élmény, mitikus és mesei elemeket 
megjelenítő kilátó (ahonnét a nyüzsgő Piac utca 
egészére rálátás nyílik) és ultramodern művészeti

tér, kamarakoncertek és performanszok helyszíne.”
De vajon ki lehet az a Tanigucsi Josio? A többnyire 
Yoshio Taniguchi-ként ismert építész a tavaly meg
nyílt új New York-i MoMA-épület tervezője, aki 
művészeti alkotások bemutatására kiválóan alkal
mas terek kialakításával tette nevét világszerte 
ismertté. Arról, hogy Taniguchit egyáltalán értesítet
ték-e, hogy neki Debrecenbe kéne menni üveg
hegyet tervezni a város közepére, semmiféle adat 
nincs a pályázatban, a hír még a város főépítészét 
is meglepte. Csodálkoznánk azon, ha Taniguchi 
találkozott volna valaha Debrecen nevével, s 
elképzelhetetlennek tűnik, hogy az októberben 
megszületett pályázati kiírás és a decemberi leadás 
között sikerült vele megállapodni egy, a nagytemp
lomnál is magasabb üveghegy tervdokumentációjá
nak az elkészítéséről. Persze, ha ilyen szolgálatkész 
a mester, megtervezhetné a pécsi „kultúrpalotát” is, 
amely ugyan nem szerepel az EKF pályázatban, de 
furcsa módon benne van a város kulturális koncep
ciójában és a Nemzeti Fejlesztési Tervpályázatban is, 
ötmilliárdos összeggel.

Kacsintás a Balkán felé (Eger)

Az egri nők leszármazottjai a „Város a város alatt” 
elnevezésű programot tervezik megvalósítani, 
amelynek keretében a történelmi városmag alatt 
húzódó érseki pincerendszerben — egy több mint 
háromezer négyzetméteres területen — látvány
parkot alakítanának ki. Elképzeléseik szerint ott kap 
helyet egy, a város történetét a legmodernebb tech
nikai és informatikai eszközök segítségével interaktív 
módon bemutató kiállítás, egy igazi történelmi 
vásártér, és több olyan átjáró és passzázs is, amely 
a mindennapi közlekedés számára köti össze majd 
a fenti világot az alsóval. Az a céljuk, hogy ne pusz
tán múzeumot hozzanak létre, hanem igazi, pezsgő 
várost a város alatt, nézelődő és vásárló turistákkal, 
árusokkal, játszó gyerekekkel, szórakozó fiatalokkal 
és a dolgukra siető egriekkel. Az a szándékuk, hogy 
a régészeti kutatások eredményeit felhasználva 
elevenítsék föl az elsüllyedt korokat a felszínen lük
tető XXI. századi város alatt. Nem rossz ötlet. A föld 
alatti helyiségekben régizene-együttesek koncertjei, 
hang- és fényjátékok, hadijátékok szórakoztatják 
majd a látogatókat, és éttermekből, kávézókból, 
borozókból sem lesz hiány. Ugyancsak a föld alatt 
valósul meg a város patinás felsőoktatási 
intézményének, az Eszterházy Károly Főiskolának a 
beruházásában az a létesítmény, amely a több száz 
éves Líceum épülete alatt kap helyet. Ide a XXI. 
század kihívásainak és követelményeinek megfelelő, 
háromszintes tudásközpontot terveznek, ahol lesz 
könyvtár, informatikai és multimédiás szint, színház- 
és konferenciaterem is. Ez a tudásközpont a tervek 
szerint összekapcsolódik majd valamennyi város 
alatti szakasszal és a mélygarázzsal, így létrejöttével 
teljesen átalakul a főiskola főépületének helyet adó 
Eszterházy tér. Ha pedig elnyerik az EKF címet, 
akkor az a tervük, hogy a város alatti pincerend
szerbe beköltöztetik Európát is. Mi mást. 
Elképzeléseik szerint az Európai Unió minden egyes 
tagországa külön-külön pinceágat kapna a város
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Az egri előpályázat egy oldala

alatt, amelyet a saját belátása szerint rendez be, és 
ahol 2010-ben saját kulturális programot bonyolíthat 
le. Mindebből természetesen nem akarják kizárni 
azokat az európai országokat sem, amelyek jelenleg 
nem tagjai az uniónak. Lehetőséget szeretnének 
adni a Balkán-félsziget államainak és a csatlakozás
ról ezekben az években tárgyaló Törökországnak is 
az Egerbe — vagyis Európába! — való 
„beköltözésre”. Tehát Eger az európai egység meg
valósítása érdekében felveszi a kapcsolatot a 
Balkán államaival, és a közös kulturális, történelmi 
múlt hagyományaira alapozva meginvitálja őket az 
Európai Unióba a 2010-es évre. Ez azt jelenti, hogy 
a balkáni államok tiszteletbeli európai uniós ország
gá válhatnak 2010-ben. Ugyancsak az európai 
egység megvalósítása érdekében azt tervezik, hogy 
felkérik Törökországot: nyisson török kulturális 
konzulátust Egerben a 2010-es évre, amikor külön
böző politikai fórumokat és nemzetközi konferen
ciákat lehetne rendezni a Törökország uniós csat
lakozásával kapcsolatos kérdések megvitatására. 
Érdekes koncepció. Pécsnek talán mégsem 
Szegedet kellett volna választania legfőbb part
nerévé, hanem Egert. Hiszen ami a két várost 
összeköti, a pincerendszeren túl, az a balkáni gon
dolat. Kis ország vagyunk, így jelentősek az áthallá
sok. Bár elképzelhető, erre számos példát lehetne 
sorolni a múltból, hogy párhuzamosan is létrejöhet
nek azonos gondolatok különböző fejekben. De 
azon is el kellene gondolkodnunk, hogy szabad 
volt-e feltenni idő előtt a világhálóra a pécsi kon
cepciót szellemi táplálékul a versenytársaknak.

A jövő gyökerei I. (Győr)

Mi is történik 2010-ben? Vélhetően ebben az 
esztendőben vezetik be az eurót Magyarországon, 
parlamenti és önkormányzati választások lesznek, 
új köztársasági elnök lép hivatalba, és akkor fog 
megemlékezni Győr a modern város megalapítójá
nak, Zechmeister Károly polgármester halálának 
100. évfordulójáról. így hát nem lehet más a 
győztes, mint Győr, amely számos előnnyel bír 
vetélytársaival szemben, érvelnek a pályázat szerzői. 
Győr Szlovákia szomszédos területein alakítja 
vonzáskörzetét, a bevásárló-turizmustól a munkaerő 
fogadáson át egészen a kultúráig, a szórakozásig.
A színház, a balett előadásai, a filharmonikus zene
kar koncertjei, a fesztiválok, a nagyrendezvények, 
a sportesemények Bécstől Pozsonyon át egészen 
Nyitráig és onnan le Galántáig, Komáromig vonzást 
gyakorolnak. A felvidéki magyarok számára közép- 
és felsőfokú képzést, munkahelyet, s kereskedelmi 
központot jelent a város. Győr regionális szervező 
központja Észak-Dunántúlnak, és egyben fordítóko
rongja a Bécs-Pozsony-Budapest mega-agglomerá
ciónak, azaz folyamatosan megújuló és kiteljesedő
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kommunikációs, logisztikai központ. Az Európai 
Unióhoz való csatlakozás lehetővé teszi számára, 
hogy az egykori Bécs központú gazdasági körzet 
kapcsolatai újra kiépüljenek. Közép-Európa szívéhez, 
Bécs-Pozsonyhoz, mint az újraépülő nagyvárosi 
térhez való kapcsolódás egyre természetesebbé 
válik, mivel ez jelenti a városnak és térségének a 
hosszú távú európai perspektívát. Győr különböző 
programmodelleket sorol fel, mint a Generációk 
Palotája multifunkciós intézményét, amely a lehető 
legszélesebb körű kulturális programokon túl 
tudományos és ismeretterjesztő, szabadidős, 
művészeti, hagyományőrző és egyéb társadalmi 
kohéziót erősíteni képes rendezvényeket szervez. 
Ezzel párhuzamosan interaktív módon — üvegfal 
mögött — itt működne a város médiaközpontja is, 
amely bepillantást nyújthat a média világába a 
hétköznapi ember számára. További modellek:
A gyermekkor csodái, Európa jövője — A Jövő 
Európája, az Együtt-Egymásért, vagy a pécsieknek 
ismerősen csengő szlogen: A jövő gyökerei. Ez 
utóbbi mást takar Győr esetében, mint amire Pécs 
gondolt, amikor e szlogen köré fűzte koncepcióját.
A jövő gyökerei Győrben a fiataloknak 
kezdeményező szerepet szán az idősekkel való 
dialógus felvételében, s olyan programokat takar, 
amelyek keretében a fiatalok elmagyarázhatják az 
idősebb korosztálynak, hogyan működik az Európai 
Unió. Persze, tehetjük hozzá, Pécsett erre a magya
rázkodásra nincs szükség. Nálunk a fiatalok sem
mivel sem ismerik jobban az Európai Uniót, mint 
az idősebbek. Amit jobban ismernek, az Ágica 
mellműtéte, Majka tetkói, Szilvi szerelmi ügyei,
Görög Zita szexuális élete. Ezeket viszont sokkal 
nehezebb elmagyarázni egy szocotthonban, mint az 
unió felépítését.

Sűrű cseppje az országnak 
(Kaposvár)

„Tudjuk, hogy nagy múltú és nagy hírű városokkal 
kell megmérkőznünk a címért! A versengő városok 
kulturális életének és múltjának adatsora azonban 
ennél a pályázatnál nem számít. Erre tanít az 
Európai Kulturális Fővárosa-mozgalom és e köszön
tő mottójának kristálytiszta, számokkal is alátá
masztható tétele, miszerint a képzelőerő fontosabb 
a tudásnál. Kaposvár polgárainak képzelőereje 
fontosabb, mint az a tudás, hogy vannak nálunk 
jelentősebb kulturális „nagyhatalmak” 
Magyarországon!” — írja Szita Károly polgármester 
köszöntőjében.

Somogyország fővárosa hét dombra épült, akár 
hajdan az örök város és Komló, hogy egy baranyai 
példával is éljünk. Történelme szinte egyidős a ma
gyar államalapítással. Kaposvár jellegzetes pannon 
település, jelenkori vonásait az eklektika és a sze
cesszió uralja. Hetvenezer lakosával kicsi település
nek hat a százezres és milliós Európában, állapítják 
meg szerényen: „Mégis, sűrű cseppje vagyunk 
ennek az országnak és a kontinensnek”. A kicsiny, 
ám sűrű csepp ennek megfelelően igen bátor ter
vekkel áll elő. A néhai kaposvári vár területén meg
maradt ipari épületek átalakításával és bővítésével 
fel akarja építeni „Magyarország és Európa új kul
turális katedrálisát”, egy több mint 20 000 négyzet- 
méteres alapterületű „összművészeti” létesítményt, 
amely Kaposvár szimbólumává lesz. Azt tervezi, 
hogy az EurópaVár-ban állandó kiállítás keretében 
„A magyarok országa” címmel lehetőséget teremt 
minden magyar tájegységnek a bemutatkozásra, 
továbbá, hogy az „Európa Kulturális Fővárosa-év” 
alatt egész esztendős kiállításon mutatja be a 
kibővült európai közösséget „Európa nemzetei — 
a nemzetek Európája” címmel. 2010-ben „Európa 
festészete” címmel kiállítást szervez, amelyen a 
kortárs magyar festészet kiválóságai mellett bemu
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Egy oldal Győr város előpályázatából

tatná a kortárs európai festészet jelentős művészeit. 
A csepp létrehozná Európa egyedülálló történeti 
múzeumát, amely az európai népek szabadság
küzdelmeit, a szabadság hiányának következmé
nyeit mutatja be állandó kiállítása keretében, ez 
lenne a Szabadság Múzeum, melynek terveit ki 
más, mint a Terror Háza megalkotója, F. Kovács 
Attila veti papírra. Kaposvár főterének egyik 
legimpozánsabb épületében, a néhai Szivárvány 
Filmszínházban pedig kialakítják a régió legjobb 
akusztikájú koncerttermét, az Európa Koncerttermet. 
Ez persze nem túlságosan nehéz, hiszen a régióban 
ez lesz az egyetlen koncertterem. Hacsak Pécs nem 
dönt úgy, hogy inkább hangversenytermet épít, 
mintsem kultúrpalotát.

Magyar Mezopotámia (Kecskemét)

„Szabad nép tesz csuda dolgokat” -  Kodály Örök
ség Program; „Homo ludens” -  Antanténusz, 
Szórakaténusz; „Magyar Mezopotámia” a Két víz 
közén -  természeti örökség; Kecskemét a sze
cesszió „szabadtéri múzeuma” — épített örökség: 
ezek Kecskemét pályázati témakörei.

A város sok „keresztút” mentén, a nagy útvo
nalak egyik központi találkozási pontjánál fekszik. 
Több mint 600 éves múltja nem a nagy csatákról, 
nem a sorsdöntő eseményekről mesél, sokkal 
inkább az itt élő, ide menekülő vagy éppen innen 
továbbhaladó emberek életéről, sorsáról, kitartó és 
szorgalmas munkálkodásáról. Híd-szerepet vállal, 
írják a pályázatkészítők, anélkül, hogy folyója vagy 
hídja lenne, mert híd tudott lenni az elmaradottság 
és a felemelkedés, a pogányság és a kereszténység, 
a királyság és a fejedelemség, a falu és a város, a 
paraszt és a polgár, a helyi és az európai között. S 
ki Kecskemét legnevesebb hídverője? Kodály Zoltán, 
akire az egész pályázat szőröstül-bőröstül épül. 
Szimbolikus jelentőségű, érvelnek a kecskemétiek, 
hogy Kodály Zoltán, a szellemi hídverés e 
kiemelkedő személyisége Kecskeméten született, 
s kecskemétinek vallotta magát annak ellenére, 
hogy életének csak első néhány hónapját töltötte a 
városban. 2007-ben lesz 60 éve, hogy a város 
díszpolgárává választotta jeles fiát, s 2010-ben lesz 
60 éve, hogy elindította útjára azt az iskolát, amely 
önmagában is sokat tett azért, hogy Kodály szellemi 
hagyatéka ne csupán egy város, hanem az egész 
művelt világ öröksége legyen. A lényeg: a Kodály 
Kulturális Központ, melynek tervezett egységei 
a Rudolf-laktanya rekonstrukciójával a 800 főt 
befogadó hangversenyterem és szabadtéri színpad 
a szükséges funkciókkal, a Kodály Emlékház, a 
Népzenei és Kórusmúzeum a kis lovardában, a 
Kiállítási csarnok a nagy lovardában, és akit mindez 
nem győzne meg, az vegye figyelembe, hogy 
„Kodály Zoltán szülőháza a kecskeméti vasútál
lomás épülete, melynek fejújítása együtt jár a
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Kecskemétre vonattal érkezőket fogadó nagyállomás 
épületének funkcionális és esztétikai megújításával 
is”. Kell ennél több?

70 000 év (Miskolc)

Miskolciak a közvélekedés semmiféle esélyt nem 
ad, annak ellenére, hogy az internetes szavazás 
toronymagas győzteséről van szó. Miért Miskolc? — 
teszi fel a kérdést a pályázatíró is mindjárt a legele
jén. Több választ is kapunk, talán a „legmeggyő
zőbb”: „mert eddig is őt tartottuk a legnagysze
rűbbnek erre a megtisztelő szerepre.” Miskolc úgy 
véli, különlegességekkel ajándékozza meg Európát. 
Kőkori parkkal az Avas hegyen, ahol a jelenleg is 
tartó régészeti feltárás befejezésével a város olyan 
látványparkot kíván felépíteni, amely egy 70 000 
éves kultúra több ezer tárgyi bizonyítékát a meg
találás helyén mutatja be. A park a XXI. század 
audiovizuális eszközeinek felhasználásával nemcsak 
az avasi ember, mint jelenlegi ismereteink szerint 
legősibb európai kultúra életét mutatja be, hanem 
arra is lehetőséget teremt, hogy a látogató összeha
sonlítsa más, a világban fellelt ősi lét hagyatékaival. 
A látványos múzeum tervezése külföldi szakembe
rek bevonásával történik, csakúgy, mint az eddig és 
várhatóan jövő év tavaszán előkerülő több ezer lelet 
feldolgozása. Létrehoznák a Rocklegendák 
Csarnokát és Múzeumát, mert Miskolc a rock 
városa, a magyar Woodstock, miután 1973-ban itt 
rendezték meg az első magyarországi rockfesztivált. 
A lillafüredi „Sziklában” — a barlangrendszer egyko
ron légi irányítási és harcvezetési központ volt — 
építenék meg a „Rockmúzeumot”. Ezt a speciális 
intézményt többek között testvérvárosukkal, az 
amerikai rockmúzeumnak otthont adó Clevelanddel 
együttműködve hoznák létre. A Science Múzeum 
pedig a Miskolci Egyetemmel közösen a műszaki
tudományos eredményeknek, a jövőkutatásnak 
látványos kiállító és bemutató intézménye lesz, ahol 
a gépeket a látogatók hozzák működésbe. Például 
a NASA-val kötött szerződés alapján a Miskolci 
Egyetemen fejlesztették ki azt az űrkemencét, amely 
méltán szerzett hírnevet az intézmény kutatóinak. 
Miskolctól egy órán belül elérhető a világörökség 
része: Hollókő, Aggtelek, Jósvafő, Tokaj, Hortobágy, 
valamint a Zemplén (a Huták), Szilvásvárad, 
Nyíregyháza, Debrecen, az egri borvidék, a Tisza-tó, 
Felvidék és Kassa. A Budapest-elkerülő út (Mo) 
befejezése révén Miskolcot nemzetközi autópálya 
kötheti össze Nyugat-Európa valamennyi 
nagyvárosával. Az utat tekintve Miskolc valóban veri 
Pécset. Valószínű, hogy előbb lesz űrkemencénk, 
mint nemzetközi autópályánk.

A jövő gyökerei II. (Pécs)

A pécsi pályázat világosan fogalmaz, amikor szóvá 
teszi, hogy az Európa Kulturális Fővárosa-pályázat 
alapvető tétje az, hogy a döntéssel — amellyel
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megnevezi jelöltjét — elmozdul-e a decentralizáció 
irányába az ország fejlődése. Ha igen, akkor például 
Pécs lehet Európa első kulturális fővárosa, amely 
nyit a Balkán sokszínű kultúrája felé, beleértve az 
iszlám kultúráját is: ez a pályázat első számú euró
pai üzenete — olvasható a koncepció szövegében.
A Balkán felé való nyitás persze igaz Eger esetében 
is, bár földrajzi fekvése miatt, meg egyébként is, 
mégiscsak Pécs kiválasztása lenne a szerencsésebb. 
Hangsúlyos Pécs multikulturalitása is, mert 
soknemzetiségű városról van szó — például ez a 
magyarországi németek kulturális központja —, s ez 
jelentőséget kap annak ismeretében, hogy 2010-ben 
a másik európai kulturális főváros német lesz. A 
horvát jelenlét a pályázat balkáni kiterjesztése szem
pontjából fontos, de alap-, közép- és felsőfokú 
oktatási intézményei révén Pécs a hazai roma 
kultúra számára is meghatározó helyszín. A pécsi 
pályázat arra törekszik, hogy olyan közép-kelet- és 
délkelet-európai tapasztalatokat közvetítsen Európa 
felé, amelyek — miután eltérnek a nyugat-európai 
kulturális tapasztalatoktól —, érdekesnek tűnhetnek 
onnan nézve is. Ilyen érdekesség lehet a szocializ
mus néhány évtizede, illetve a még megmaradt 
nyomai, mint például a bányászati és ipari emlékek. 
A koncepció fejlesztési terveinek, s egyben 
városimázs-alakításának a központi tendenciája 
várhatóan a régi ipari épületek művészeti, kulturális 
célú átépítése, funkcióváltoztatása lesz, kiemelt 
szerepet biztosítva a Zsolnay gyár épületeinek. Pécs 
kulturális imázsában a múlt, az örökség döntőbb 
szerepet játszik, mint a jelen. Az ókeresztény 
emlékek, a városfal, a múzeumutca jelenléte 
érthetővé teszi mindezt, s az örökség hangsúlyosan 
szerepel a pályázatban. Ám mindez kiegészül a 
dinamikus jelenre és a jövőre utaló elemekkel, 
például a művészeti kísérletezés támogatásával, s 
azzal, hogy olyan fejlesztéseket terveznek, amelyek 
a pécsi intézményeket bekapcsolnák a nemzetközi 
hálózatokba. Az örökség és a jövőre utaló elemek 
egyensúlyára utal a pályázat egyik fő jelmondata,
A jövő gyökerei.

„Szabadság, szerelem” (Sopron)

Sopron 110 oldalas pályázatának fenti alapgondola
ta Petőfit idézi. A költő ebben a városban 
katonáskodott, s állítólag kiszökött a laktanyából, 
csak hogy Liszt koncertjén ott lehessen. Petőfi 
akkor nem sejtette, hogy Liszt komoly hibát 
követett el azzal, hogy 1811-ben született meg, s 
nem 1810-ben, így csak 2011-ben lesz kerek kétszáz 
éves. Ennek ellenére a rendezvények egyik fő pillére 
a város és a 2010-ben 199 esztendős Liszt Ferenc 
kapcsolata, hiszen a mester itt adta élete első kon
certjét, és egész életében kötődött a városhoz. 
Sopron egyébként gyönyörű kisváros, van világörök- 
ségi helyszíne is, a Fertő-táj a Fertő-Hanság Nemzeti 
Parkkal, és a budai vár után a Fő téren található 
hazánk legnagyobb műemlék-együttese. Emellett 
Budapest kivételével egyetlen magyar város sem 
rendelkezik 5500 vendégággyal, és Sopronban ez a 
szám 2010-ig tovább nőhet 6-7 ezerre is. Kalmár 
István soproni alpolgármester egy újságcikkben úgy 
nyilatkozott, hogy ha a pályázatok elbírálásakor a 
főváros az első körben kiesik, Sopron mindenkép
pen második körös lehet, és ebben az esetben 25 
százalékra jósolja a győzelem esélyét. Persze úgy is 
okoskodhatna, hogy ha az első körben a tizenegy
ből tíz kiesik, akkor a 25 százalék megsokszorozód
hat. Mindenesetre a soproniak bizakodnak, mégis
csak ők vették ki az első téglát a berlini falból, 
mondják, vagyis Európa újraegyesítése Sopronban

A pécsi előpályázat plakátja

indult. Azt csak halkan említjük meg, hogy a berlini 
fel nem téglából, hanem vasbetonból épült.
Kézfogás a történelemmel (Székesfehérvár) 
„Székesfehérvár azt szeretné, ha szűkebb és tágabb 
vonzáskörzetét bevonhatná rendezvényeinek akció- 
gráduszába. így Veszprém partner lehetne, mint a 
királynék városa, Esztergom pedig, mint az ország 
első szakrális központja. Külön kiemelt szerepet kap 
a projektben a fővárossal, Budapesttel való szoros 
kapcsolat létrehozása. Jelképes és valóságos idő
utazás jelentené a kapcsot az egykori székváros és 
a jelenlegi főváros között a közlekedési lehetőségek 
koncentrálásával, egyes projektek párhuzamba 
állításával.” Az egykori székváros tehát meglehető
sen óvatos, érzi, hogy egyedül nem sok esélye 
lehet, ezért „akciógráduszát” a lehető legnagyobb 
mértékben kiterjeszti. „Kézfogás a történelemmel, 
mondja koncepciónk címe, hiszen a magyar 
történelemnek és kultúrának olyan találkozási pont
ja volt ezer éven át Székesfehérvár, hogy aki a 
várost megismeri, az egyúttal a magyar történelem
mel is megismerkedhet, mivel olyan töménységben 
jelenik meg a magyar história városunk felai között, 
hogy az reprezentálja a magyarság történelmét is”, 
írja a pályázatíró. Ennél többre azonban nem futja.

Király csajok (Veszprém)

Az európai monarchiák uralkodócsaládjaiknak leg
magasabb szintjén vannak jelen a városban, állítják 
a veszprémiek. Szent István király felesége, a 
bajorországi Gizella egy olyan európai kapcsolat- 
rendszert hozott magával, amelynek hatása 
elsődlegesen nemzeti jelentőségű volt, de mivel 
Veszprém királynéi székhely lett, így ez a város 
fejlődésében és lehetséges európai kapcsolataiban 
is éreztette hatását. Ennek megfelelően alakult ki 
Veszprémnek az európai városfejlődéshez csatla
kozó, és azt sajátosságaival kiegészítő 
városépítészeti és várostörténeti karaktere.
Veszprém kiemelkedő helyen jelenik meg az európai 
értékrendben, érvel a veszprémi pályázat, amelyben 
elsősorban a barokk művészet biztosítja a kontinui
tását. Az eseménysornak és valamennyi rendezvény 
különböző megjelenési formájának szlogenje: Jelet 
hagyunk! A város turisztikai szlogenjének tartalmát 
konkrét, „testközeli” élménnyé teheti — a helybéli 
lakosnak éppúgy, mint a program vendégei számára 
— az európai királynék találkozója a királynék 
városában, Veszprémben, vélik a pátyázatírók.
Öt programcsomagot kínálnak az odalátogatóknak, 
melyek közül az első: „Királynék, királynők és király 
csajok találkozója.”

„A program során a királynék — megfelelve a 
Jelet hagyunk! szlogenjének — valóságos és egyben 
szimbolikus jelet is hagynak Gizella városában, 
illetve Európa Kulturális Fővárosában.” A királyi 
személyiségek névsora is elkészült: II. Albert, belga 
király hitvese: Paola; V. Harald, norvég király 
hitvese: Sonja Haraldsen; I. János Károly, spanyol 
király hitvese: Zsófia; XVI. Károly Gusztáv, svéd ki
rály hitvese: Silvia Renate; II. János Ádám, lichsten- 
teini fejedelem hitvese: Marié Aglaé Kinsky von 
Wchinitz und Tettau; János, luxembourgi nagyherceg 
hitvese: Josephine Charlotte. Erre a szálra felfűzhető 
programkínálat: hangversenysorozat a királynékhoz 
kötődő zeneművekből, nekik ajánlott, róluk szóló 
alkotásokból, fejedelmi étkészletek, színházi fesztivál 
magyar királydrámákbót, esetleg külföldiekből is, 
királynék ábrázolása a képzőművészetekben, euró
pai koronázási ékszerek kiállítása, fejedelmi pillana
tok — várjátékok és történelmi kalandok.

Azt egyelőre homály fedi, hogy a királynékat 
milyen módszerrel kívánják bemutatni: kifutón, 
ketrecben, üveg mögött, posztamensen vagy 
hibernálva. Utóbbi a legköltségesebb, de hosszú 
távon biztosítaná a minőség szinten tartását. ■
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Civil a pályán
EKF: a szervezeti struktúra változása

Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat első szakasza Pécsett nem kis nehézségek árán zajlott le, 

egy tartalmában figyelemre méltó, küllemében viszont sok kívánni valót maga után hagyó kétköte

tes munkát eredményezve. A folyamatokért felelős önkormányzat, tanulva a hibákból, bölcs belátás

sal új szervezeti formát hozott létre a második forduló előtt. A szervezet szellemi vezéralakja Takáts 

József egyetemi oktató, aki ebbe a rendszerbe kívülálló civilként pottyant bele ugyan, de kikerülhe- 

tetlennek bizonyult. Vele beszélgettünk a pécsi EKF-pályázat múltjáról, jelenéről és közeli jövőjéről.

— Hogyan történhetett meg az a ritka, 
mesébe illő jelenség, hogy egy „alulról jövő” civil 
kezdeményezés következtében te lettél a hivatalos 
pályázatírója az önkormányzatnak, majd főállású 
kabinetvezetője.

— Úgy, hogy rendeztem egy konferenciát 
tavaly októberben, amely úgy látszik, elég meg
győző volt ahhoz, hogy a városvezetés támaszkod
jon az eredményeire a továbbiakban. A téma azok 
után a beszélgetések után kezdett el érdekelni, 
amelyek még 2003-ban zajlottak az MTA Regionális 
Kutatások Központjának épületében a városi kul
turális elit több tagjának részvételével. 2004 áprili
sában írtam egy nagyobb cikket az Élet és 
Irodalomba „Európa magyar kulturális fővárosa 
Budapest vagy Pécs?’ címmel, s ennek helyi vissz
hangjaként valami olyasmit nyilatkoztam a 
Dunántúli Napló egyik újságírójának, hogy ugyan 
valóban nem tűnik megfelelőnek a pécsi felkészülés, 
ám a városvezetés sincs könnyű helyzetben, mert 
miközben a terv, hogy Pécs pályázza meg ezt a 
címet, másfél évvel azelőtt merült fel, azóta a helyi 
kulturális elit egyetlen nyilvános javaslattal sem állt 
elő, hogy miként is kéne ezt megcsinálni, s nem 
hiszem, hogy ez Grazban vagy Genovában előfordul
hatott volna.

— Erre a mondatra figyelt fel a 
városvezetés?

— Nem. Néhány értelmiségi figyelt fel rá, 
akik méltánytalannak érezhették a megjegyzésemet, 
mert ők olyan nem nyilvános fórumokon, mint a 
fentebb említett RKK-beli beszélgetések, megpróbál
tak tenni valamit az EKF-felkészülés érdekében. Az
ő reakciójukat látva határoztam el, hogy szervezek 
egy konferenciát, amely nyilvános javaslattal áll elő, 
s ezáltal képes lehet befolyásolni a dolgok menetét. 
Az október 11-12-i, az Európa Házban rendezett kon
ferenciát követően kértek fel Ágoston Zoltánnal 
együtt arra, hogy vegyek részt a pályázatírás 
munkájában, ami egyben azt is jelentette, hogy 
velünk együtt a konferencia külön füzetben megje
lent „Ajánlásai” is beemelődtek a pécsi pályázatba. 
Végül én írtam a pályázat első részét, a koncepciót, 
Ágoston felügyelte a város kulturális intézményrend
szerének és kapcsolathálójának bemutatását tartal

mazó másik pályázati rész elkészítését, s ő írta a 
két kulcsfejezetét.

— Mindez meglehetősen későn zajlott, 
legalábbis ahhoz képest, hogy decemberben volt 
a pályázat beadásának határideje.

— A felkérést október végén kaptuk, de 
ténylegesen november 10-e táján alakítottuk ki azt
a feladatmegosztást, ami aztán létrehozta a pályáza
tot. A közgyűlés kulturális bizottsága elé december 
közepén került a koncepció, tehát valójában bő egy 
hónap állt a rendelkezésünkre. Az első pályázati 
szakasz egyik legfontosabb tapasztalata az időzavar
ral való küszködés volt.

— Szakmai körökben vegyes visszhangot 
váltott ki a pályázat Míg a tartalmát jó színvonalú
nak találták, vizuális megjelenését a leggyengébb
nek a tizenegy város közül

— Valóban, csúnyácskára sikerült, érdek
telen és átgondolatlan a vizuális megjelenése, s 
emiatt valószínűleg kommunikációs hátrányba is 
kerültünk más pályázó városokkal szemben, hiszen 
a különböző nyilvános fórumokon, ahol fölmutatják 
a pályázati kiadványunkat Debrecené vagy Egeré 
mellett, nekünk magyarázkodnunk kell. Ezt a hibát 
most, tavasszal korrigálni fogjuk. Ugyanakkor mi az 
e/őpályázatot előpályázatnak tekintettük, nem 
magát a pécsi pályázatot, hanem az e/őpályázatát 
készítettük el, s nem kívántunk olyan pályázati albu
mot megjelentetni az első szakasz végén, mint a 
versengő német városok albumai — az ésszerűség 
azt diktálta, hogy pályázati albummal a második 
szakasz végén szükséges előállni. Némely pályázó 
város nem így járt el, albumot adtak be, amelyek 
viszont tartalmi szempontból hiányosnak tűnnek — 
nem tudom, vajon mellékelték-e hozzájuk mind
azokat a részletes válaszokat, amelyeket a pályázati 
kiírás előírt.

— A zsűri vajon milyen szempontok 
szerint ítél? Biztosak lehetünk-e abban, hogy Pécs,

Takáts József

pusztán az erős koncepció következtében ott lesz 
a következő fordulóban? Mert erre csak akkor van 
esélye, ha a bírálók el is olvassák a csúnyácska 
kiadványt

— Biztosan elolvassák. Igyekeztem is 
olyan koncepciót írni, ami elég érdekesen kezdődik 
ahhoz, hogy kedvük legyen végigolvasni.
A minisztériumi pályázati kiírás közzétett egy kritéri
umrendszert, amely arra szolgál, hogy mérce legyen 
a bírálók kezében, mint ahogyan mércéül szolgált 
a mi kezünkben is, amikor összeállítottuk a 
pályázatunkat. A pályázati kiírás és kritériumrend
szere nem tartalmazott semmiféle utalást arra, hogy 
formai, vizuális értelemben hogyan kell kinéznie a 
pályázatoknak, utólag, szóban tették hozzá, hogy 
már az előpályázatnak is könyvszerűnek kell lennie. 
Ám az még később sem volt világos, hogy csak a 
koncepciót kell-e könyvszerű formában benyújtani, 
vagy pedig az egész pályázatot. A pályázati kiírás 
legnagyobb hibája az volt, hogy nem tette világos
sá, mi a különbség az első és a második pályázati 
szakasz között, mivel várnak többet a második 
szakaszban, és a döntés szempontjai változnak-e 
a második szakasz végén az elsőhöz képest. Ezekre 
az alapvető kérdésekre máig nem tudjuk a pontos 
válaszokat.
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A K U L T Ú R A  F Ő V Á R O S A

— Ha Pécs továbbjut a második szakasz
ba, milyen szervezeti változtatásra lesz szükség
a pályázat sikeres elkészítésének érdekében?

— Az első szakasznak az időzavaron túl 
az volt a legfontosabb tanulsága, hogy a szakmai 
munka szintjén nem volt formális irányítási 
szerkezete. A munka annak köszönhetően 
végződött el, hogy a különböző feladatokon lelki- 
ismeretes emberek dolgoztak és többé-kevésbé jól 
végezték a munkájukat. Világos volt, hogy a 
második szakaszra sokkal hatékonyabb irányítási 
szerkezetet kell kitalálni.

— Már csak azért is, mert feltételezem, 
a második szakasz jóval alaposabb és nagyobb 
volumenű munkát igényel.

— így van. Várhatóan a második pályázati 
szakaszt elindító március elejei kiírás azt kéri majd 
a városoktól, hogy fejtsék ki, milyen kulturális

eseményekre kerülne sor a cím elnyerése esetén 
a 2010-es évben a városban és régiójában, s 
mutassák be kulturális célú, az EKF-éwel összefüg
gő fejlesztéseik terveit, pénzügyi terveit, létre
hozandó kulturális intézményeik felállításának 
terveit, pénzügyi terveit, a róluk készült meg
valósíthatósági és fenntarthatósági tanulmányokat.

— Akadnak pályázó városok, amelyek 
már az első fordulóban részletesen írtak a 2010-es 
programokról. Nincsenek előnyben velünk szem
ben?

— A pályázat miniszteri biztosa többször 
hangsúlyozta, hogy átfogó koncepciót, nem pedig 
részletes 2010-es eseménynaptárt vár a kiíró. Furcsa 
lenne, ha emiatt hátrányba kerülne a pályázatunk.

— Térjünk vissza a szervezetre. Miben tér 
el a korábbitól?

— Sokban. A menedzsment kikerült a 
városházáról, az Európa Centrum Kht. látja el ezt a 
feladatot a közgyűlés felhatalmazása alapján, amely 
nyolcvanmilliós költségvetést szavazott meg 
pályázat-előkészítésre. Emellett egy erősen tagolt, 
hálózatos együttműködést feltételező irányítási 
szerkezet jött-jön létre, Pályázati Irodával, Pályázati 
Kabinettel, Programtanáccsal, Fejlesztési Tanáccsal, 
munkacsoportokkal, s mindezeket összefogóan egy 
egyeztető tanáccsal, boarddal. Az Európa Ház 
keretén belül, szervezeti hátterére rátelepülve 
működik az operatív munkát végző két irányítási 
központ, a Pályázati Kabinet, aminek én vagyok
a vezetője, s a Pályázati Iroda, amit Tarrósy István, 
a Kht. igazgatója vezet. A Kabinet végzi a pályázat
előkészítés tervezését, lebonyolítja nagy mennyiségű 
tárgyalásait, s végül megírja-megszerkeszti a 
pályázatot. Az Iroda feladata a szervezés és a kom

munikáció koordinálása. Ha az Irodának és a 
Kabinetnek az egymáshoz való viszonyát — Tarrósy 
szerepét és az enyémet — jellemeznem kellene, azt 
mondanám, leginkább a kettős irányítású művészeti 
intézményekére hasonlít, mondjuk gazdasági
szervezeti igazgató és zeneigazgató viszonyára egy 
zenekarnál: az intézmény egészének működéséért 
Tarrósy felel, azért viszont, hogy milyen zenét és 
hogyan játszik a zenekar, én vagyok a felelős. 
Remélem, jól kiegészítjük egymást.

— Mit tehetsz meg és mit nem? 
Dönthetsz-e olyan kérdésekről, hogy kiket vonsz be 
a folyamatba, kiket nem, s milyen beleszólása van 
a politikának a szakmai kérdésekbe? Van-e vétójo
ga egyes kérdésekben a várost vezető politikusok
nak?

— Mindez nincs formalizálva, s nem is 
volna lehetséges, sem pedig szerencsés minden 
ízében formalizálni, annyira sokágú feladatrendszer
ről van szó, olyan sok teendővel, szereplővel, 
akiknek sokféle az egymáshoz való viszonyuk is.
A városvezetéssel való egyeztetés fóruma a board, 
amit Kunszt Márta alpolgármesterasszony vezet, 
ennek tagja Tarrósy is, én is. Az alapvető stratégiai 
kérdésekről ott kell dönteni, a szakmai munka 
irányítása, tervezése, végrehajtása viszont a 
Pályázati Irodában, a Kabinetben, a Fejlesztési 
Tanácsban, a Programtanácsban és a mellettük 
szerveződő munkacsoportokban zajlik, 
együttműködve a Városháza hivatalának megfelelő 
osztályaival. A Fejlesztési Tanácsot Gonda Tibor 
alpolgármester vezeti, ők foglalkoznak az 
EKF-program fejlesztéseinek, beruházásainak az 
előkészítésével. A Programtanácsot március elején 
állítjuk fel a második szakasz pályázati kiírása után, 
ez a testület azt kell hogy meghatározza, hogy a 
felvezető években és 2010-ben milyen kulturális 
események legyenek Pécsett, az egyes kulturális és 
művészeti területeken milyen preferenciákat fogal
mazzunk meg, milyen rendezvényeket vegyünk be 
a tervezett programba. A struktúra tehát bonyolult, 
de a feladat sokrétű volta teszi ilyenné. S ha nem 
bizonyul eléggé működőképesnek, akkor menet 
közben változtatni fogunk rajta.

— Kik a Pályázati Kabinet tagjai?
— jelenleg (február közepén) a Kabinet 

négytagú: Tarrósyn és rajtam kívül Szalay Tamás 
és Szokolai Zsolt a tagja. Szokolai elsősorban a 
pályázat gazdasági kérdéseivel foglalkozik: a kul
turális célú fejlesztések előkészítésével, a finan
szírozhatóság kérdéskörével, a gazdasági élet sze
replői bevonásának formáival. Szalayhoz főként a 
pályázat hazai regionális kapcsolatrendszerének
a kezelése tartozik, továbbá a német kapcsolatok. 
Tarrósy területe a kommunikáció koordinálása és 
az Iroda szervezőmunkájának irányítása. Nekem kelt 
átlátnom a feladatok egészét, megterveznem a 
munkát, s elsősorban én tárgyalok a helyi part
nerekkel, intézményekkel és kulturális szereplőkkel. 
Ám ezek csak a nagyobb, átfogó területek, mellet
tük sok kis feladatot kell megoldani napról napra.
A Pályázati Kabinet arra szolgál, hogy a pályázat
előkészítés motorja legyen. Megint roppant rövid 
idő áll a rendelkezésünkre. Feltehetően március ele
jén írja ki a minisztérium a második szakasz 
pályázatát, s minden bizonnyal május vagy június 
végét jelöli meg beadási határidőnek. Remélem, az 
utóbbit. Az idő szűk, hiszen két nyelven kell beadni 
a pályázatot, magyarul és angolul, továbbá 
valószínűleg megvalósíthatósági és gazdasági hatás- 
tanulmányokat is kell végeztetni, ami egyrészt idő-, 
másrészt költségigényes dolog.

— Ki lesz a pályázat írója?
— Én felelek a pályázat szövegéért. Ám a 

pályázatírás nem olyan munka, mint egy tanulmány 
megírása. A koncepció megfogalmazása során is 
nagyon sok ember sok mondata került át azonos

vagy átváltoztatott formában a szövegbe, s ez min
den bizonnyal ugyanígy lesz a második szakasz 
végére elkészülő pályázatban is.

— Végül is sok szöveget kell stílusában 
egységes anyaggá gyúrni.

— Igen, talán szerencsésebb, ha egy jel
legzetes stílus, érvelési mód végigvonul a teljes 
szövegen, s nem az érződik, hogy itt sok és sokféle 
ember munkája van úgy-ahogy összeragasztva.

— Úgy tudom, pályázat útján lesznek 
kiválasztva azok, akik részt vesznek a pályázat
előkészítés munkájában.

— Mindenekelőtt kiírtunk egy meghívásos 
pályázatot a pécsi pályázat vizuális megjelenésével 
kapcsolatos feladatok egészére. Tíz pécsi vagy 
Pécshez erősen kötődő grafikai tervezéssel, dizájn- 
nal, könyvtervezéssel foglalkozó műhelyt, illetve ter
vezőt kértünk arra, hogy pályázzanak. Március ele
jén bírálja el a benyújtott terveket egy szakemberek
ből álló zsűri, s március végére új és egységes arcu
lata lesz a pécsi pályázatnak, honlapon, lógón, 
plakátokon, katalógusokon stb. Biztosan sor kerül
a második szakasz kiírása után, a Programtanács 
felállását követően egy ún. részelem-pályázatra is.
A koncepció egészét mint keretet lehet e pályázat 
során feltölteni különféle részelemekkel. A koncep
ció ugyanis az egyes kulturális területek számára 
nem ír elő semmit, csak ritkán, s általánosságban 
fogalmaz meg preferenciákat. A részelem-pályázaton 
a pécsi kulturális élet minden szereplője indulhat, 
lehet konkrét és általánosabb javaslatokat is tenni, 
s e javaslatok közül a legjobbak, ugyanúgy, mint a 
vizuális pályázat esetében, bekerülnek a pályázatba, 
talán megvásárlásra is kerülnek.

— Mi a helyzet a szakemberekkel? Ők is 
pályázat útján kerülnek be a rendszerbe vagy a 
Pályázati Kabinet kéri fel őket valamilyen feladatra?

— Az utóbbi. Arra fogok törekedni, hogy 
mindazokat, akiknek értékes volt az eddigi hozzá
járulása a pécsi pályázat ügyéhez, bekapcsoljam a 
pályázat hátralévő szakmai munkájába is. Az újfajta 
feladatokra pedig új szakembereket fogunk találni.

— Elég lesz-e a pályázat elkészítésére 
elkülönített nyolcvanmillió forint?

— Nem tudom. Attól függ, pontosan mit 
követel tőlünk majd a márciusi pályázati kiírás, 
továbbá attól is, hogy belőle csak az Európa 
Centrum Kht.-ban zajló vagy általa megrendelt 
pályázat-előkészítő munkákat kell-e fedezni vagy 
más kiadásokat, például a pályázat marketingjének 
egészét is.

— Amíg a minisztérium kiírja a pályáza
tot, addig mivel foglalatoskodik a szervezet?

— Az a cél, hogy olyan munkát végez
zünk e szűk fél év alatt, amely akkor is befolyásolni 
tudja a város kulturális életét, intézményrendsze
rének állapotát, kínálatának minőségét, ha nem 
Pécs lesz a nyertese a pályázatnak. Egyrészt min
den, amit teszünk, a pályázat előkészítése 
érdekében zajlik, azért, hogy a pécsi pályázat 
győztes legyen, másrészt fel kell készülnünk arra is, 
hogy nem Pécs nyer. A pályázat bizonyos részei 
önállóan is megállnak majd a lábukon. A fejlesztési 
rész Zsolnay-terwé, a város középtávú kulturális 
fejlesztési koncepciójává válik; elkészül egy program 
a pécsi kulturális intézményrendszer megerősítésére 
és nemzetközi funkciókkal való kibővítésére;
s elkészül a város kulturális koncepciójának 
módosítása is. Ezek akkor is elvégzendő feladatok, 
ha a minisztérium soha nem írja ki a pályázatot. ■
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A város lelkülete
1975 elején jött létre Pécsett az S.O.S. Élet Telefonszolgálat. Az évfordulót a Művészetek Házában tar

tott tudományos konferenciával ünnepelték, melyen előadások hangzottak el a telefonszolgálat hívás

forgalmáról, a krízisekről, a gyermekbántalmazás és az öngyilkosság összefüggéseiről, az életszaka

szok és az időtapasztalat változásának kapcsolatáról és más kérdésekről.

Az évforduló kapcsán az Echo Pécs közérzetkultúrájáról és a telefonszolgálat tapasztalatairól kérdezte 

dr. Stark András pszichiátert, az S.O.S. Élet Telefonszolgálat vezetőjét, a Baranya Megyei Kórház Men

tálhigiénés Intézet vezető főorvosát. A vele készült interjút Koszits Attila és P. M üller Péter, a keretben

szereplő anyagokat Koszits Attila készítette.

PMP: Megfogalmazható-e a Pécsett élés 
lelkülete, mentálhigiénéje, az a tapasztalat, hogy 
milyen ebben a városban élni és lakni? Aki hosz- 
szabb időt eltölt (nem turistaként) másutt, 
tapasztalhatja, hogy más városokban más 
letkülettel létezünk. Amikor egy évig Pittsburgh- 
ben éltünk a családommal, utána azt mondtuk az 
ismerőseinknek, hogy mentálhigiénés szempont
ból volt jó Amerikában lenni, mert ott az ember 
sokkal kiegyensúlyozottabban, örömtelibben élte 
meg a napjait. Ezzel szemben az elmúlt öt évben, 
amikor Budapesten dolgoztam, rendkívül inger
lékeny, frusztrált környezettel találkoztam, min
denki sokkal hamarabb gurult dühbe, vált ellen
ségessé, mint egy ilyen léptékű városban, ahol 
élünk.

SA: Rendkívül fontos nekem ez a város, nagyon 
szeretek itt élni. Ahogy az említett Pittsburgh nyu
galmat és felüdülést hozott, nekem itt ilyen az élet. 
Szinte szégyellem kimondani (hogy jövök én 
ahhoz?), hogy Pécsett nem ilyen ideges, feszült és 
zaklatott életet tapasztalok magam körül. Pestről 
mindig menekülök vissza Pécsre, és nem is tudnám 
elképzelni, hogy ott éljek. Miközben a hatvanas 
években még gimnazistaként, aztán fiatal 
egyetemistaként úgy utaztam Pestre, ahogyan 
Kerouac Az úton című regényében utaznak Kelettől 
Nyugatig. Felmentem Pestre, és úgy éreztem, hogy 
felszabadulok, felnőtt vagyok, habzsolom a kultúrát, 
a színházakat, meg az antikváriumokat, hogy enyém 
Budapest. Ez az élményem később teljesen 
megszűnt, s azt hiszem, nemcsak az életkorom 
miatt. A pesti életforma változott meg kedvezőt
lenül, aminek nyomai Pécsett is megvannak, de 
sokkal kisebb mértékben.

Tehát Pécsett számomra az otthonos lét nem 
veszett el, én legalábbis nagyon fontosnak tartom, 
igyekszem megtartani. S ebben fontos, hogy egy 
olyan tradíciónak érzem a folytonosságát, hogy apá
mat itt ismert emberként tartották számon. Ma is 
többen emlegetik őt, meg a Stark-féle üzletet a 
Király utcában, mint ahányan engem ismernek.
Ez nagyon jó érzés, mert hozzátartozik az 
otthonossághoz. El nem tudnám képzelni az 
életemet a világon sehol máshol, mint Pécsett.
Ehhez hozzátartoznak a kisebb közösségek is, 
melyek megformálásában én is aktívan részt vettem 
illetve veszek. Mint például az a filmklub, amely 
több évtizede fontos közeg számomra, és hozzá tar

tozik a város kultúrájához is, hiszen alapvetően 
a Pécsi Filmszemlékből nőtt ki a film iránti kigyó- 
gyíthatatlan vonzalmam.

Összefügg a szakmai pályámmal is, mert a film
művészet segítségével, az erről írt középiskolai 
tanulmányi dolgozattal próbáltam meg pszichológus 
lenni: ha az első tízbe bekerülök, hátha felvesznek 
felvételi nélkül is... Aztán észrevétlenül kaptam 
olyan élményt a filmekkel, amit össze tudtam kap
csolni a pszichiáterré válással, s a mai napig is 
fontos, hogy ezt fenntartsam. Az egyik legelső 
élményem, ami eldöntötte a pályámat, hogy Kézdi 
Balázzsal, aki már itt dolgozott a megyei 
kórházban, összehozott az élettan-diákkörös 
főnököm. Addig csalódásnak éltem meg az egyete
mi éveimet — a pszichológiára nem volt bátorsá
gom jelentkezni - ,  s nem tudtam, mit keresek én 
az orvosi egyetemen. S amikor ötödéves hall
gatóként megismerkedtem Balázzsal, láttam, hogy 
ez olyan hely, ahol Bergman-filmekről, a 
filmtrilógiájáról tartanak éppen megbeszélést, referá
tumot. Aztán medikusként én is tartottam referátu
mot, én filozófiai kérdésekről, az elidegenedésről, és

gondoltam, ez az, amit kerestem: hogy 
pszichiáter legyek.
Akkoriban Balázs fülébe már nagyon bele lett 
ültetve a bogár: az öngyilkosság problémája, 
megelőzése, és ezekben az években készült is 
arra, hogy megszervezze a telefonszolgálatot. 
Pécsett akkoriban az egészségügyi 

intézmények széttagoltak voltak, a segítő szakmák 
eléggé gyerekcipőben jártak. Az én pszichiáter- 
ségem, az említett kulturális vonatkozások, és az, 
ahogy egy szakmai közösség a szolgálatot 
megteremtette, szerencsés egybeesés. Pécsett 
harminc szakember összefogott, méghozzá olyan 
„titkos szövetségbe”, amiről senkinek nem lehetett 
beszélni. Ez növelte a presztízsét, az elit érzést, ami 
fontos volt ahhoz, hogy belevágjunk olyasmibe, 
amiről még semmilyen tapasztalatunk nem volt.

Hatvány fogalmunk sem volt arról, hogyha 
felvesszük a telefont, akkor ki mivel és hogyan fog 
bejelentkezni, és hogyan lehet segíteni olyan 
módon, hogy az anonimitást fenntarthassuk. Egy 
ilyen kisvárosban mi van akkor, ha egy ismerős 
telefonál? És ha ilyen helyzetbe kerülünk, mit mond
junk? Lelepleződik az operátor is. Ilyen elő is fordult 
a Telefonszolgálat életében. Egy ilyen kisvárosban 
mindenki mindenkit ismer a segítő szakmákban, 
a kollégákat és ezen keresztül a pacientúrát is. Ami 
azután fontos segítséggé is változott. Ez is része 
a város kultúrájának, és segítséget jelentett, hogy 
tudtuk, kit hová lehet irányítani (ha erre szükség 
volt), hogy ebben a mentálhigiénés segítő rendszer
ben hol találja meg a legbiztosabb fogódzót, a 
legadekvátabb segítséget.

PMP: A saját, személyes közérzetéről felvá
zolt kép nem mond-e ellent — nyilván ellent
mond — annak, amit a munkája révén tapasztal? 
Hiszen olyan emberekkel találkozik, akik valami
lyen oknál fogva nem érzik jól magukat. A tele
fonszolgálatban vagy pszichiáterként szerzett 
tapasztalatai mit mutatnak, a családi és az egyéb 
személyes ügyeken túl vannak-e olyan tényezők, 
amelyek rosszat tesznek Pécsett és régiójában a 
mentálhigiénének?

SA: A várost és közvetlen környezetét tekintve 
ugyancsak szembeszökő a kilencvenes évek 
közepe: a hívási forgalom mutatói egyértelműen 
furcsa változást jeleztek. Addig mindig több női hívó 
jelentkezett, és a krízishívásokban is a nők aránya 
magasabb volt, mint a férfiaké, és ez '96 táján meg
fordult. Ha ezt elemezzük, eléggé kézenfekvő, hogy 
akkor zártak be a bányák, ezzel szinte egy időben
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szűntek meg a pécsi ipari üzemek, a férfiak egzisz
tenciája alól kicsúszott a talaj. A férfiidentitáshoz 
furcsa módon nagyon erősen, szinte elválaszthatat
lanul hozzátartozik a professzionális munka 
megléte. Ez nemcsak magyar jelenség, ezt bizonyítja 
például „Az én pasim” című francia film is. Ebben is 
kitűnt, hogy a férfiak mennyivel esendőbbek, hiszen 
a munkájuk az életük. A nőknél nem így van, egy 
nő, ha nyugdíjba megy, akkor szinte felszabadul, 
mert annyi más, a hagyományos női szerephez 
hozzá tartozó tevékenység, életforma, a gondos
kodásnak annyi színtere van, ami egyáltalán nem 
jelenti azt a megfosztottságot, mint a férfiaknál.

Apám élete a példa: láttam, hogy érzelmileg 
abból élt és addig élt, míg ott állt a boltja ajtajában, 
s várta a kuncsaftokat. Számára ez jelentette a 
lételemet. S ez megint a várost jellemezte, hogy úgy 
jöttek hozzá a vevők mint régi ismerősök, holott 
lehet hogy soha nem találkoztak, de arcról ismerte 
őket. Mert ahogy az ember ebben a városban jön-

megy, nagyon sok ismerős arcot lát, ha itt született 
és töltött el évtizedeket. Ismerősként fogadta őket, 
s ebből a kapcsolatból élt, s amikor ez megszűnt — 
nyugdíjasként nem állhatott az üzlet ajtajában —, 
nem tudta, hogy miért is él.

Azt tapasztaltuk, hogy ezzel így voltak a bányá
szok is. Kiemelt iparágban, a munkásság elitjeként 
a bányászok végezték a legnehezebb munkát, s ez 
a fizetésükben is megmutatkozott, s egyszerre csak 
társadalmi és családi szinten is feleslegessé váltak. 
Ez a mély krízisek sorozatát indította el, mert a 
családban ez azt jelentette, hogy egy apa hogyan 
tud a gyerekei színe elé kerülni, ha nem dolgozik. 
Kap ugyan nyugdíjat, szinte felkínálták a 
rokkantságit is méltányosságból, de hogy tétlenül 
otthon legyen, ez nagyon sok krízisben jelent meg, 
s ez is erősen hozzá tartozott a város képéhez.

Abból is érzékelem ezt, hogy a feleségem 1970- 
ben a Meszesi Általános Iskolában kezdett tanítani. 
Meszesen, ahol a bányászarisztokrácia lakott, nekik 
hozták létre a lakótelepet, s ezt az iskolát a 
gyerekeik népesítették be. Akkor kiemelt presztízse 
volt a tanulásnak, értéke volt, a szülők figyeltek 
erre. Aztán ahogy a bányák fokról fokra bezártak, és 
az ott lakók elköltöztek, úgy alakult át ez a város
rész, lumpenizálódott, leromlott. Ez például szá
momra is közvetlenül érzékelhető romlást mutatott. 
Tehát egyáltalán nem mennyországbeli sziget ez a 
város, hanem nagyon dinamikusan mutatja a tár
sadalmi, szociológiai változásokat is. Mindez jól 
tükröződik a telefonálók, segítséget kérők hívá
saiban.

KA: Az értékrendek változásáról is szó van, 
mert az előző rendszer egyik deklarált bázisa a 
munka volt. Ez az új rendszerben teljesen fel
borult, s e z a  folyamat a mai napig nem állt meg.

Dr. Kézdi Balázs professzor alapította 1975-ben a pécsi S.O.S. Élet Telefonszolgálatot, a debreceni és 
budapesti után harmadikként az országban. Abban az időben a befejezett öngyilkosságok száma évről évre 
szignifikáns mértékben nőtt Magyarországon (1954-ben 1 7 5 2 ,1960-ban 2 4 9 3 ,1965-ben 3 5 0 3 ,1975-ben 
4052). Ugyanakkor a nyugati szakirodalomban tanulmányok jelentek meg az ilyen trendek megállítására 
tett eredményes erőfeszítésekről, így a sürgősségi telefonszolgálatok hálózatának kialakításáról Nyugat- 
Európában és az USA-ban. Ezek pozitív tapasztalatai alapján döntött úgy megyei pszichiáter szakfőorvos
ként, hogy megszervezi Pécsett is a telefonszolgálatot. „Nagyon nehéz úgy létrehozni valamit, amivel 
nem bízzák meg az embert..." A gyanakvó hatalom és a civil kezdeményezés közötti küzdelemről is szólt 
az ügy. Hisz a szuicidium tabutémának számított akkoriban, ezért rengeteg nehézség, értetlenség 
legyőzésével, a bürokrácia útvesztőit megjárva — ami inkább a magyar feudalizmusra emlékeztetett, mint 
a posztmodern korra —, a városi, a megyei egészségügy különböző szervezeteitől és a szakszervezetektől 
kikönyörgött támogatásokból sikerült az indulás. Az első stáb informálisan szerveződött, mint a legendás 
időkben az illegális kommunista párt: személyes ismeretség alapján, és aki hozott valakit, annak 
felelősséget kellett érte vállalnia. Pécs kisváros jellege miatt — mindenki ismer mindenkit — konspiratív 
eszközöket is kellett használni az anonimitás megőrzése érdekében. A helyzetet tovább nehezítette a tele
fonellátottság akkori balkáni színvonala. Ez egyben kulturális jellegű problémaként is jelentkezett, az

emberek nem voltak szocializálva a telefonra mint kommunikációs eszközre. így a krízisben 
lévőknek először meg kellett tanulniuk, hogyan kell telefonálni. Másrészt a pszichológiai 
kultúra, a pszichológusképzés hazai elmaradottsága mellett a hatalom kontrollja — 
„állandóan figyeltek minket, kattogott a telefon, hárman voltunk a vonalban, tehát vala
hol rögzítették a beszélgetéseket...” — sem könnyítette e tevékenységet. Aminek leg
fontosabb szakmai bázisa a kommunikáció elmélete és a kommunikációval kapcsolatos 
praktikus tudás lett, a hatvanas-hetvenes évek fordulóján bőségesen publikált nyugati szak- 
irodalmakból merítve. Tehát ha a szakmai alapjait nézzük: „nem pszichológia, nem 
pszichiátria, nem mentálhigiéné, hanem kommunikáció”. (Verbális-vokális csatornán 
keresztüli emberi kommunikáció). Azonban itt egy önálló pécsi iskolát alakított dr. Kézdi 
Balázs társadalmi dolgok iránti fogékonysága: „A lélek betegsége nem a test betegsége, 
hanem inkább a társadalom betegsége, vagy legalábbis az emberi közösségek kollektív 
problémája. Ezt orvosi alapképzettséggel elég nehéz elsajátítani, ehhez nagyon sokat 
kell erről beszélgetni, és tanulmányozni az élet dolgait. Nyilván teoretikus munkákkal is 
alá lehetett támasztani ezt a meggyőződést, de ez mindenképpen deviáns magatartás 
volt az akkori országos pszichiátriai szcénában. Azért, hogy deviánsokat tudjunk 
segíteni, ahhoz deviánsoknak kellett lennünk a szakmán belül. Ez egyértelművé vált, 
s ez adott egy olyan tartást, olyan identitást, amire féltékenyen vigyáztunk."

A stáb szakmai felkészítése már a kezdetekben sikeresnek mondható, ezt az anticipált 
hívások is bizonyítják, ezek fő tematikus pontjai a magány, identitásbeli kérdések, a szuicidi- 
ummal való kacérkodás állandó élménye. Ez alapvetően az eltelt időszak alatt sem változott. 
A legszembetűnőbb, hogy a krízishívások aránya a három évtized alatt konstans érték, vagyis 
a hívások 3 0 % -a  lélektani krízisben születik meg. Dacára a társadalmi, gazdasági és egyéb 
változásoknak. Az öngyilkosságok vagy kísérletek száma viszont csökkent. Angliai példához 
hasonlítva: ,A múlt század hatvanas éveinek végén, minden előzetes várakozással szem

ben csökkent az öngyilkosságok száma, nagy vitát indukálva a szakemberek között, hogy mi lehet 
az oka? Annak idején egy határozott kormányprogram következtében a sürgősségi betegellátás az 
Egyesült Királyságon belül szignifikánsan javult. Akkoriban vonták ki a szénmonoxidot a világító 
gázból, és feltételezték, hogy mivel az angolok hagyománytisztelő emberek, csak gázzal vetnek 
véget az életüknek. És a harmadik verzió, hogy a szamaritánusok — az angol telefonszolgálatosok — 
akkor kezdték meg a működésüket. Nyilván itt a hatások összegeződéséről van szó... De tagadhatat
lan, hogy a magyar öngyilkossági statisztika javulása összefüggésben lehet a telefonszolgálatok 
működésével. ” (Magyarországon a befejezett öngyilkosságok száma évről évre szignifikáns mértékben 
csökkent: 1983-ban 4 9 11 ,1985-ben 4 7 2 5 ,1989-ben 4 3 9 6 ,1991-ben 4 1 3 3 ,1995-ben 3369, 2000-ben 3269, 
2003-ban 2900).

így mindenfajta vonatkozásban, tehát nemcsak az élményszinten és a tapasztalatok alapján begyűjtött 
információk, hanem a statisztika alapján is igazolt a pécsi telefonszolgálat jelenléte. A 30 év alatt közel 
ötvenezer hívást fogadtak. Dr. Kézdi Balázs a jubileumi tudományos ülésen „Miért futnak egyre gyorsab
ban az évek?” címmel tartott előadást. Hisz általános emberi tapasztalat és élmény, hogy egyre gyorsabb
nak tűnik az öregedés, mindenkinek meg kell küzdeni ezzel. „Az életemről szól a pécsi telefonszolgálat 
30 éve, a negyvenöt százalékát fedi le. Annál is inkább, mert az elmúlt három évtizedben különböző 
funkciókban ugyan, de nagyon szoros kapcsolat fűzött e tevékenységhez. A tudományos munkássá
gom is a telefonszolgálat empirikus adatainak feldolgozásán alapult, tehát nagyon sok minden köt 
hozzá. Pataki Ferenc akadémikus, aki az életesemények életet szervező hatásával foglalkozik, ilyen 
jelentős életeseménynek definiálja azokat az ember életében előforduló szakaszokat, melyek erőtel
jesen befolyásolják a többit is. Tehát ilyen vonatkozásban a pécsi telefonszolgálat jelentős életese
mény, örülök ennek a jubileumnak. ”

Kézdi Balázs

Rengeteg vállalatot, vállalkozást számolnak fel, 
kisvállalkozóvá kényszerített emberek küszköd
nek, kényszervállalkozások születnek. Érzékel
hető ez a folyamat is?A másik változás, hogy 
a most felnövekvő generációnál egészen más 
értékek fogalmazódnak meg a munkával kapcso
latban, náluk már nincsen meg, amit az előző 
korosztályokba beleneveltek. Milyenek a tapasz
talatok a fiatalokkal kapcsolatban?

SA: A fiatalok, a serdülőkornak nagyon veszé
lyeztetettek: a kamaszkornak az életkori krízise

súlyosbodhat az öngyilkossági krízis felé is. Ugyanis 
nagyon nehéz ma olyan identitáselemeket és 
mintákat találni, amikből egy kamasz fiú fogódzót 
kaphatna: hogyan is kell viselkedni férfiként, milyen 
példákat, értékeket kövessen hogy sikeres, megbe
csült legyen. Hogy elismert legyen a korcsoport
jában, legyen perspektívája, életcélja, jövőképe. 
Miért van ez így? Valóban a munkának, mint 
értéknek a helye, jellege megváltozott. Korábban 
törzsgárdatagnak lenni, egy munkahelyen ledolgozni 
évtizedeket érték volt, megbecsülést jelentett. Aki 
pedig gyakran változtatta a munkahelyét, vándor-
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madárnak számított, s abból mindenki morális 
következtetéseket vont le, hogy az illető biztos nem 
szeret dolgozni.

Ma meg azt kell megtanulni hogy váltani kell, 
s a fokozott mobilitás meg is jelenik a hívásokban. 
Sokszor ezt a mobilitáskényszert, illetve vál
lalkozáskényszert krízisként, csődként élik meg az 
emberek, nem a váltás, a fejlődés lehetőségét érzik. 
Igen nehéz átállni, hogy ez a krízis kreatív legyen, 
hogy új fejlődési irányt nyisson meg, hogy ezt ne 
tragédiaként, hanem lehetőségként fogjuk fel. Akkor 
kevésbé éreznénk személyes tragédiának a munka
hely elvesztését, hogy váltanunk és változnunk 
kell...

A fiatalok és az idősek az öngyilkosság szem
pontjából a legveszélyeztetettebb korosztályok. A 
fiatalok egyik fő problémája, hogy a családok atomi
zálódnak. A szülők abban a követendőnek vélt élet
formában, amelyben a legfőbb cél az, hogy hajtani 
kell, hogy különböző munkákkal, másod- és har
mad-elfoglaltságokkal, munkahelyekkel minél többet 
keressenek, azért hogy a gyerekeknek is biztosítani 
lehessen egy jobb jövőt és egzisztenciát. Ebben 
éppen a lényeg vész el. A legdrágább, amit nem 
lehet semmiféle ajándékkal helyettesíteni — hisz 
szinte mindent megkapnak a gyerekek, amit kérnek: 
mobiltelefont, gyorséttermek reklámozott kínálatát, 
kutyafülét... Csak időt nem kapnak a szülőktől.
Olyan időt, amikor például az apa csak a gyerekére 
figyel. Pedig ez lenne a szeretetnek a legolcsóbb és 
egyben a legtartalmasabb kifejezési módja, ahol egy 
serdülő fiú támpontokat, fogódzókat kaphatna, 
hogy miképpen lehetne azonosulni egy apával.

Ezek az értékek, férfiminták hiányoznak az 
iskolákból is. A korosztályom szerencséje, és nekem 
is nagyon fontos, hogy egy olyan középiskolába jár
tam, mint a Nagy Lajos Gimnázium. Fogalom volt 
akkor is és ma is, legendás férfitanáraink voltak 
(bár mi is viccelődtünk róluk, mindenféle legendák 
keringtek köröttük), akiktől olyan értékeket lehetett 
ellesni, melyeket az ember önkéntelenül is magába 
épített. Az apafigurákat öntudatlanul keresi az 
ember. Pályakezdőként én is éhesen kerestem az 
apafigurákat. Egy professzionális identitás körvona
laihoz számomra Kézdy Balázs jelentett támpon
tokat, követendő mintákat. Ez ad biztonságérzetet, 
fejlődési lehetőséget, amit nagyon hiányolnak ma a 
fiatalok. A serdülőkorosztály ennek a nehézségeitől, 
bizonytalanságaitól szenved. Meg attól, hogy változ

nak a hagyományos nemi szerepek, a sztereotípiák, 
ma mást jelent menő srácnak lenni, mint régebben. 
Miközben a női szerepek is változnak: a lányok 
aktívabbak, férfiasabbak, kezdeményezőbbek. A fiúk 
meg passzívabbá válnak, elbizonytalanodnak, s min
dezt sokszor agresszivitással kompenzálják, ez sok 
nehézséget jelent.

A másik veszélyeztetett csoport az idős 
korosztály, mert a családok atomizálódása abban is 
megjelenik, hogy az idős emberek egyedül marad
nak, főleg az idős nők, hiszen a férfiak korábban 
halnak. (Pontosan abból fakadóan, amit a bányá
szokkal, meg a férfiszerepekkel, az identitás 
elvesztésével kapcsolatban korábban említettem.)
Az idős nők — a nagymamák korosztálya — 
egyedül maradnak. S ahogy az ő gyerekeiknek sincs 
idejük a saját gyermekeikre, ugyanígy a saját 
szüleikre sem tudnak időt szánni, hogy együtt 
legyenek, hogy arra figyeljenek, hogyan is élnek, 
hogy beszélgessenek látszólag semmitmondó 
hétköznapi dolgokról, szorongásokról, akár a közel
gő elmúlásról. Mindannyiunkban ott van a 
nyomasztó bűntudat, hogy ha anyámat felhívom 
telefonon, akkor szemrehányásokat fog tenni. Vagy 
ha nem is direkt teszi, de ott a hangjában, és érzem 
magamban, hogy mire kötelezne a hála, a szeretet, 
csak hát nincs rá időm. Emiatt vagy nem merem fel
hívni, vagy pedig röpke időre odaszaladok, és 
kiemelt ünnepeken, mint a karácsony elintézem 
valami ajándékkal. Legfeljebb veszek neki mobiltele
font, hogy ha valami baj van, akkor el tudjon érni, 
vagy én is bármikor fel tudjam hívni a saját lelki
ismeretem megnyugtatására. Mert frászt kap az 
ember, ha a hetven-nyolcvan éves szülőt nem találja 
otthon. Úristen, csak nem történt vele valami? Tehát 
ebben kimerülnek a kapcsolatok. Kapok én is szem
rehányást, hogy mindenkit meghallgatok, csak őt 
nem...

Tehát az ember figyeljen arra, aki a legtöbbet 
jelenti neki, hisz a szülői-családi kapcsolatok a leg
fontosabbak ahhoz, hogy otthon érezhesse magát 
egy városban is az ember. Mert ha egy család 
otthon van, az ilyen módon a városra és a kapcso
latokra is kiterjed. Mert az a közeg, ahol az ember 
él, egy nagy családot alkot. Érdekes érzékelni, hogy 
egy ilyen nagyvárosnak mondható hely, mint Pécs, 
az ismeretségek, barátságok, a több évtizedes kap
csolatok révén szinte kis falut alkot, ahol ismerjük 
egymást, és ritkábban vagy gyakrabban találkozunk.

Ezek nagyon fontos találkozások, s olyan megtartó 
közeget jelent, aminek elemi egysége a család. S 
ennek az integráló, érzelmi, teherbíró, feszültséget 
feloldani képes lelki-mentális képessége eléggé 
kimerülőben van, vagy nagyon deficites... Ezt is 
tükrözik a telefonhívások.

Még egy fontos tapasztalat mind a nappali, 
mind az éjszakai munkámból: az életközépnek az 
a krízise, amely 40-45 év táján jelentkezik — a férfi
aknál és nőknél egyaránt, de különböző módon —, 
ami nagyon sok családi drámát és egyéni 
sorstragédiát is hordoz. A férfiak hajlamosak az 
öregedés elől menekülve új kapcsolatokba sodród
ni, azzal az illúzióval, hogy ez kiút az öregedés elől. 
A férfiönbecsülésnek és öntudatnak a fiatal nővel 
való kapcsolat mintha valamilyen vigasza vagy 
gyógyírja lenne. Mintha meg lehetne újulni azzal az 
illúzióval, hogy én még jó vagyok egy évtizedekkel 
fiatalabb nő számára is. Holott ezzel megint csak 
egy olyan ábrándot tartanak fenn, amely igen 
sérülékeny és bizonytalan, mert a legritkábban 
tartós egy ilyen kapcsolat. Egyáltalán nem lehet
séges azt a kifutást és párkapcsolat-intimitást 
megteremteni, amit egy férfi ebben a krízisben — 
szokták mondani, hogy amikor megbolondul egy 
férfi — nagyon könnyen felrúg. Ingmar Bergmantól 
tanultam, aki a „Jelenetek egy házasságból" című 
filmben több évtizedet bemutat Marianne és Johan 
történetéből: a legnagyobb sanszunk egy tartós 
párkapcsolatban van arra, hogy fejlődni tudjunk, 
hogy megérjen bennünk a szeretésre való 
képességünk. Még akkor is, ha ez a pár már fel
bomlik a válás miatt. A film a pár újratalálkozásaival 
azt mutatja meg, hogy a válás után is fent lehet tar
tani valamit, mert bennünk fennmaradnak ezek a 
kapcsolatok, érzelmek.

Gyakrabban találkozom olyan nőkkel, akik 40- 
45 évesen azzal szembesülnek, hogy egyik napról 
a másikra otthagyják őket, sokszor gyerekkel. Ez 
ugyanakkora dráma, mint az, ha ebben a korban 
újra kell kezdeni valahol, új munkahelyet, hivatást 
választani, új képességeket kifejleszteni. 
Ugyanakkora, vagy még nehezebb dolog azzal 
szembesülni, hogy valaki magára marad. Hol talál 
még egy társat, partnert, aki ahhoz kell, hogy érzel
mi biztonságban, önmagunkat a kapcsolatainkban 
megvalósítva tudjunk élni? Ez a boldogság alapvető 
feltétele. Az ilyen „élmény”, amikor a férfi bejelenti, 
hogy talált valakit és el fog költözni, a nőiséget
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olyan mélyen sérti, amiből feltápászkodni nagyon 
gyötrelmes. Ezekkel a női sorsokkal találkozunk 
a telefonhívásokban, és találkozom a saját pszi
choterápiás kapcsolataimban is. Mélyen át tudom 
élni ezt a drámát, és azt is, hogy milyen esendő 
és gyenge a férfi, aki ahelyett, hogy szembenézne 
azzal, hogy az a nő, akivel szerelemben családot 
alapított, megváltozik, hisz a kor rajtunk hagyja a 
bélyegét. S ezzel, meg az életciklusok természetes 
változásával, hogy a gyerekek kirepülnek, előáll az 
üres fészek szindróma. Tehát nincsenek gyerekek, 
és akkor egyszer csak szembenézünk magunkkal, 
hogy mit is kezdjünk egymással, miért vagyunk még 
együtt? Mert miközben rohanunk a pénzünk után, 
elhagyjuk a fejünket, szívünket. Csak azt nem 
vesszük észre, hogy egymásnak mit jelentettünk 
egykor és jelenthetünk még.

Nagyon sok a válás a nyári közös szabadság 
után. A nyaralás összezártságában döbben rá két 
ember, hogy nem tud egymáshoz szólni, csak fe
szültséget hordoz, elveszítette az őszinteségét. Nem 
mondjuk el a bajainkat, azt hogy dühösek vagyunk, 
kisebb-nagyobb csalásokat teremtettünk magunk 
körül. Ha nincs kifejezhető, kimondható és megold
ható konfliktusmegoldó mód, tönkremegy a 
párkapcsolat, a házasság, amelyet meg lehetne újí
tani. Ezek azok a problémák, amiket érzékelek a

városban, olyan jelenségként, amelyek lényegesek, 
és ténylegesen hozzá tartoznak ahhoz, hogy meg 
tudjuk-e újítani a szeretés-képességünket, és hogy 
erre mennyire adottak a lehetőségek, vagy azok 
a baráti vagy kisközösségek, akik tudnának ehhez 
tippet, lehetőséget, segítséget, megoldást adni.

KA: Stark Andrásról köztudott, hogy a szak
mai tevékenységei mellett egyéb kis közösségek: 
jazz-klub, filmklubok s egy vallási közösség 
vezetője is. Mindezek tükrében hogyan látja a 
kultúra, a művészetek szerepét?Az említett 
ismeretek mennyiben hasznosulnak, milyen 
tapasztalatokat szerzett ezeken a kulturális 
területeken?

SA: Jó a példa, mert erősen kapcsolódik a kiin
duló kérdésekhez. 1989 táján avanzsáltam a Pécsi 
Zsidó Hitközség alelnökévé, ebben nagy szerepet 
játszott, hogy generációváltásra volt szükség.
Amikor a „vének tanácsa” erre felkért, elvállaltam, 
azt éreztem, hogy nekem ez jó, fontos és 
kötelezettség is, mert apám is ugyanezt a tisztséget 
töltötte be a közösségben. Tudtam, hogy sok 
bosszúsággal, morgolódással, de tette a dolgát. 
Folytattam a tradíciót, de ott nem pszichiáter 
vagyok az idős, 70-80 éves embereknek, hanem az

Andriska, az egykori kisfiú, de hallgatnak a szavam
ra. S amikor programokat, köztük kulturális prog
ramokat is szervezek —, hívtam pszichológust, 
művészeket, ismert embereket —, akkor a 
találkozás élményében az ilyen közösségekben ter
mészetes konfliktusoknak valamilyen elsimítását, 
megoldását katalizáló szándékom révén talán 
történik valami, ami az egyéni életekre is kihat, ami 
öröm nekem.

A film- és jazz-klub is olyan érdeklődésű 
emberek közössége, melyekben az oda eljövök fél 
szavakból is megértik egymást. Egy jazzklub-tagnak 
elég volt említeni Miles Davist, Ella Fitzgeraldot,
Bili Evanst, ugyanígy a filmklubban Fellini nevét 
kimondva máris olyan utalásokkal, kifejezésekkel 
tudunk beszélgetni, amik az összetartozás élményét 
adják, s ezek a közösségi élmények hallatlanul 
fontosak számunkra.

Mérei Ferenc, aki a pszichológusmesterem volt, 
nagyon szerette a filmeket, fontos tanulmányt is írt 
a filmszemiotikáról. Bergman „Suttogások és 
sikolyok” filmje a példa — a szobám falán ebből 
látható két fontos kép —, hogy soha ne felejtsem 
el, mit tanultam, merítettem e filmből. Azt, hogy a 
közösség iránti igényünk mély, csillapíthatatlan 
vágyakozásunkból fakad. Nem elég a párkapcsolat 
intimitása, hanem a közösség iránti igényünk

30 év a hívásforgalom tükrében
(Hivatalosan dr. Stark András képviseli a pécsi S.O.S. Élet Telefonszolgálatot, így az anonimitás alapelvét betartva az információkat/adatokat szolgáltató 
pszichológusok) kilétét nem fedhetjük fel.)

Este 7-től reggel 7-ig működik az ügyelet, a szolgálatvezetők feladata az éjszakai munka szervezése és szupervíziója. Egy érdemi beszélgetés átlagos időtartama 
félóra-egy óra közötti, ha a hívás esetleg nem csak próbálkozás, provokáció vagy telefonbetyárok viccelődése. Az operátorok (ügyeletesek) — pécsi pszichiáterek, 
pszichológusok, segítő foglalkozásúak, pedagógusok, egyetemisták — minden alkalommal jegyzőkönyvben rögzítik a hívás témáját, a hívó nemét, életkorát. (Ma már 
mobiltelefonról is hívható ingyenes számon érhető el a szolgálat.) Ezek alapján készítik a statisztikákat, meghatározott módszerek alapján. A Telefonszolgálatok 
Nemzetközi Szövetsége (IFOTES) a világ lelkisegély-szolgálatait szakmai alapelvek szerint összefogó francia egyesülés. Katalógusa 17-féie kategóriában osztályozza 
a hívásokat a testi betegségek, szociális nehézségek, pszichiátriai betegségek, szexuális problémák, házassági konfliktusok alapján, s próbálja lefedni a lehetséges 
problémaköröket. A hazai szolgálatok is ezt használják, ezáltal válnak összehasonlíthatóvá a máshol is megjelenő különböző híváskategóriák adatai. A szolgálat- 
vezetők a szupervízió során beszélik át az ügyeletesekkel a hívásokat, a probléma jellegét, hogy milyen segítséget tudtak nyújtani, és így egyrészt felügyelik, más
részt segítik szakmai munkájukat.

A statisztikai adatokból kiderül, olyan értelemben is tükrözi az adott társadalmi helyzetet, hogy együtt mozog a hívásszám és az öngyilkossági statisztika. 
Társadalmi szerep, szociális helyzet, kor és nem, illetve probléma szerint is nagyon széles a hívói kör rétegződése. (Országos adatok szerint a szuicidium manapság 
inkább a falusi, tanulatlanabb népességre jellemző, 80%-uk legfeljebb nyolc általánost végzett, s csak 3 -4 %  a diplomás.) A pécsi tapasztalatok is azt mutatják, hogy 
sok a falusi, kétkezi munkából élő rokkantnyugdíjas, akik magányosságuk, anyagi nehézségeik okán telefonálnak, de ugyanúgy jelentkeznek cégvezetők és magasan 
kvalifikáltak is. A képzettséggel is összefügg, hogy ki mennyire tudja kifejezni a problémáit, ki mennyire fogékony egy ilyen beszélgetésre. Ilyen szempontból talán 
„könnyebb” segíteni azoknak, akik szavakkal jobban kifejezik az élethelyzetüket és problémájukat.

Az eltelt három évtizedet kb. 3000 cryforhelp  hívás jellemezte. Az öngyilkosságot megelőző állapot sajátos szindrómája adja a telefonszolgálatok 
működésének egyik szakmai bázisát. Ebben a helyzetben mindenki egy „utolsó segélykiáItással” hív valakit segítségül. A szuicidiumra készülő személynek ilyen 
állapotban ez nagyon nehéz, hiszen leginkább a közvetlen szűk környezetével van problémája, ambivalens a velük való viszonya és kapcsolata, épp ezért nem 
képes hozzájuk fordulni segítségkéréssel. Vagy ha hozzájuk fordul, félreértelmezik, illetve nem reagálnak rá. A telefonszolgálat ilyenkor mintegy projekciós felület az 
anonimitás következtében, és a hangra (a vokális csatornára) való összpontosítás nagy segítséget tud nyújtani ebben a lélektani helyzetben és állapotban. Amelyre 
a fokozódó dinamikus beszűkülés, a kapaszkodás, az agresszió önmaga ellen fordulása, vagy befelé fordulás, és az öngyilkossági fantáziák megjelenése a jellemző.
A harminc év alatti közel ötvenezer hívást elemezve kitűnik, hogy 1975-től (-120 0  hívás) folyamatosan emelkedett a számuk, ami az ezredforduló körül érte el 
maximumát (-3000 hívás). A legtöbb krízishívás a ‘8 6 -’88 közötti időszakra jellemző, ami egybeesik a magyarországi öngyilkosságok magas arányával. Legnagyobb 
számban a statisztikai középkorosztály (25-55 életév közötti) telefonált. A leggyakoribb krízisproblémát a magányosság és az izoláció jelentette az egyedül élő, akár 
testi betegségből adódó, akár társadalmi kiközösítés miatt magukra maradt embereknél. Arányait tekintve ekkor a második helyen a cry fór help hívások álltak.
A rendszerváltás időszakában pár évre lecsökkent az összes hívások és a krízishívások száma, aminek a magyarázata az embereket akkor jellemző egyfajta optimiz

mus lehet. ’9 3 -’94-ben újra emelkedett a hívások/krízishívások aránya, ennek oka talán egyfajta kiábrándulás, hogy mégsem a vágyak szerint 
alakult a rendszerváltozás után az életminőség. A krízishívások aránya 2 8 -3 3 %  közötti az összes híváshoz képest, és ez az egyharmados arány 
nagyjából minden évben hasonló, 2000 óta sincs változás e tekintetben.

Azonos arányban szerepel a 30 év alatt az „akut sorscsapás” kategória is, ide a hirtelen gyászeseteket, baleseteket sorolják. 
Szembeötlő, hogy a három évtized alatt közel duplájára nőtt a pszichiátriai betegségek aránya. Talán amiatt is, hogy egyre többen kerülnek 
gondozásba, hiszen megváltozott Magyarországon a pszichiáterhez/pszichológushoz járás kultúrája, és a kezelt páciensek nagyobb része kér 
telefonon is segítséget.

Ha a nemek szerinti megoszlást vizsgáljuk, 6 év kivételével (1977, 78, 79, 86, 87, 96) több a női krízishívás. 1986-ban kiugró értékű 
a férfi krízishívás szám, ez paralel az akkori magas öngyilkossági rátával. Ez az egyetlen kiugrás tolta el a 60-40%-os arányt 50-50%-ra. Az 
utóbbi 8-10 évben egyenletesen, együtt változik a női és férfi krízishívások aránya, ma talán ugyanazok a problémák foglalkoztatják mindkét 

nemet. A női nemen belüli arányok tekintetében az utóbbi években több a 40-55 év köztiek krízishívás száma. Új társadalmi tendencia és jellegzetes női krízishely
zet, hogy egyre több köztük az elvált, a gyerekei felnőttek, egyedül maradt. Ez a 70-es 80-as években valószínűleg nem jelent meg ilyen nagy problémaként.

Érdekes a havi eloszlás is: decemberben, a karácsony előtti napokon (22-23-án) és utána (26-27-28-án) összetorlódnak a krízishívások. Maga az ünnep 
(24. és 25.) általában nyugalmasabb, mintha az ünnep előtti feszültség, illetve az ünnepi családi együttlét után megmaradó feszültség jelenne meg a hívásokban.
Ez az év végére is igaz, inkább 30-án, illetve január 2-án jelentkeznek, s nem pontosan a szilveszter idején. A nyári hónapok magasabb adatai abból is fakadhatnak, 
hogy július-augusztusban mennek szabadságra a pszichiáterek. Gyakran azért kerülnek az emberek krízisbe, mert nem tudják elérni az orvosukat a szabadsága alatt. 
A nyári hónapok végén is sok az olyan hívás, hogy most történt épp valami a hívók életében, amit nem tudnak a kezelőorvosukkal megbeszélni, mert csak szeptem
berre van időpontjuk. Ez nyilván főként a pszichiátriai betegekre igaz (a krízishívások közel 40%-át ők adták).
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mélyről fakadó lélektani szükségletünk. Ha ez nem 
elégül ki, akkor abból csak mentális deficitjeink, 
problémáink származnak. És ez talán az én szemé
lyes öngyógyító törekvésem és munkám is, meg 
olyan önzésem is, hogy ha nekem jó és fontos, 
akkor talán másnak is. Hogy eljöjjenek ebbe a 
Stark-filmklubba, vagy amíg bírtuk energiával, a 
közösen létrehozott, újrateremtett jazzklubba, ami 
fontos volt fiatal korunkban. Tehát a fiatalságunk 
értékeit és élményeit továbbadni, átmenteni, ez is 
fontos lenne. Azt kevéssé érzékelem, hogy léteznek- 
e a mai korosztályoknak is ilyen meghatározó 
élményeik, amiket jövendő életükre kihatóan gyűjt
hetnek. Mint a Filmszemlék, a Pécsi Jazzklub a

Doktor Sándorban, ami életre szóló kapcsolatokat, 
barátságokat, ismereteket, szenvedélyeket adott. 
Hogy most hol gyűjthetnek a fiatalok ilyen 
élményeket? Lehet, hogy nem ismerem a ma 
divatos helyeket, ahonnan esetleg életkorom miatt 
ki is néznének, de mintha kevesebb lenne, mint 
egykoron nekünk, mintha leépülés lenne ezekben a 
kulturális színterekben, s nem túl kedvező folyama
tokat érzékelek.

PMP: Lehet, hogy itt is lezajlik az atomi
zálódás, mint a családoknál. Annyira széttartó 
jelenségek jellemzik a kulturális szférát is, hogy 
nagyon nehéz embereket azonos érdeklődés 
alapján valamilyen közös terület köré összevon
ni. Az eddig elmondottak felvázoltak egy folya
matot is arról, hogy honnan hová tartanak 
bizonyos tendenciák. Szokták úgy is jellemezni 
az előző társadalmi rendszert, hogy az infantili- 
zálta az állampolgárt, a hatalom döntött minden
ben, az egyénnek nem volt mozgástere. Most, 
a demokrácia korában mennyivel jobb? Nem 
vagyok biztos benne, hogy az emberek ma fel
nőttebbek, mint a szocializmus évtizedeiben...

SA: Én sem hiszem, mert a ’6o-as '70-es évek 
adott egy közeget. A szocialista időszaknak voltak 
mozzanatai, amelyekkel szemben megpróbáltuk 
meghatározni magunkat. A filmművészet akkor kife
jezetten protestáló jelleget öltött, s a ki nem mond- 
hatónak a képekben, a szimbolikus beszédben kife
jeződő, közösséget teremtő jelrendszerévé vált. Akik 
szerették Jancsó Miklós filmjeit, tudták, hogy a 
filmekben a hatalom és az egyén viszonyában olyan 
tapasztalatok jelentek meg, amelyekről nem lehetett 
beszélni. Mint például '56-ról, de azért mindnyájan 
tudtuk, hogy miről van szó. Akkor az ideológiák, 
vagy gondolkodási értékek alapján megpróbáltunk 
valamit megfogalmazni, hogy ezt nem! De akkor mi 
lehetne a perspektívánk?

Belénk ivódott a társadalmi cselekvés igénye, 
hogy tegyek valamit a magam lehetőségein, 
határain belül, amivel változásokat tudok létrehozni 
abban, hogy van-e lehetőségem, szabadságom, 
hatalmam, ahol élek. Hiába volt az a látszat, hogy 
ez egy infantilizáló, paternalista társadalmi modell, 
de azért meg lehetett találni benne a társadalmi és 
történelmi szabadság lehetőségét vagy akár ennek 
illúzióját. Most mindent szabad, kit érdekel, hogy 
meghatározom magamat gondolati, filozófiai vagy 
ideológiai értékek szempontjából. A hétköznapok 
gondolati szinten is sokkal laposabbak lettek. A 
politika elveszi az emberek kedvét attól, hogy bele
gondoljanak abba, miért is, és hogyan élünk,

hogy ezekről a kérdésekről mélyebben gondolkod
junk. Elege van a politikából a hétköznapi 
embernek. Az ’50-es ’6o-as években is áthatotta a 
mindennapi életet a politika, de most sokkal jobban 
áthatja, ami elől reakcióképpen menekülni akarnak 
az emberek.

De nem lehet, mert a magyar léthez az is hozzá
tartozik, hogy ha két ember összejön, akkor poli
tikáról beszélnek. Ám a közösségi gondolkodásnak 
és cselekvésnek megváltoztak a lehetőségei és szín
terei. Nem nagyon alakultak ki, vagy hiányzik az 
aktivitás azoknak a formáknak az újrateremtésére, 
ahol igényesen értelmiségi létformát lehetne élni. 
Hogy arról gondolkodnánk és beszélnénk, 
mit is akarunk önmagunkkal kezdeni, mit tudnánk 
tenni, amiben meg tudnánk haladni a partikuláris 
létünket. Példa rá a jazzklub, amikor '93-ban meg
próbáltuk újjáéleszteni ezt a hatvanas évekbeli moz
galmat, senki sem vette át a stafétát, nem jött olyan 
fiatal, aki átvette volna a kezdeményezést, 
szervezést. Pedig léteznek olyan fiatalok, akik 
ugyanúgy ismerik, gyűjtik a lemezeket. De az olyan 
ambíció hiányzik, ami bennünk megvolt, hogy 
tegyünk valamit, hogy értelmet adjunk a közösségi 
létnek.

KA: Ha már a közösségek szóba kerültek, a 
város ilyen értelemben makroszintű közösség. De 
léteznek benne a kisközösségek. A demokráciá
val párhuzamosan viszont nem alakultak ki olyan 
kisközösségek, ahol úgy meg tudják fogalmazni 
az érdekeiket, hogy a várospolitika számára is 
kényszerítő erő legyen. Az egyéneknél ezért jöhet 
létre elfordulás, frusztráció, mivel nem tudják az 
érdekeiket érvényesíteni.

SA: Az én korosztályom annyiféle szakmai és 
egyéb közösségben már elkötelezte magát, vagy 
annyi mindenben vesz részt, hogy abban megtalálja 
a maga örömét. Én legalábbis magamnak keresem

ezeket a pszichiáteri létemmel kiegészítő sportnak 
emlegetett közösségi létformákat, hogy erre már 
nincs erőm. Ugyanakkor pedig sok a dühöm és 
indulatom, ami azzal kapcsolatos, ahogy látom a 
várost. Bent élek a belvárosban, észlelem, hogy 
mire nem figyelnek eléggé, miközben vannak nagy 
projektek, világörökség stb. Maradjunk csak a 
belvárosnál. Nagy fajdalom látni, hogy mi lett a régi 
üzletekkel, amelyek hozzá tartoztak a városi léthez, 
hogy a Király utcában, ha végigment az ember.... 
Gyerekkoromban arról szóltak a legendák, hogy a 
Király utcában, a Sétatéren az anyák végigtolták, 
sétáltatták a gyerekeiket, megmutatták egymásnak. 
Sétálni közösségi létezési mód volt, ott élt a város. 
Ma a Király utca elnéptelenedik, a régi hagyomá
nyos üzletek — amiért bementek oda az emberek 
— megszűntek, köztük apám textilüzlete is, 
melynek helyén mára egy gagyi távol-keleti techni
kai limlomot áruló bolt lett. Vagy a könyvesboltok, 
mint a közösségi létforma színterei, ahol össze
gyűltünk barátok a könyvek mellett. Lehetett tudni, 
kivel találkozók jövet-menet a Király utcában. Ez 
átalakul, méghozzá nagyon leépülő módon. Hiába 
keseregnek a kereskedők, a bőrükön érzik a nagy 
bevásárlóközpontok elszívó hatását, más centrumok 
jönnek létre. Például az Árkád az új városi 
találkozóhely, város a városban.

Hankiss Elemér írt erről pár éve egy jó tanul
mányt, hogy a plázakultúra bedarálja a város 
történelmi, hagyományos, emberi kapcsolati, 
találkozási, létezési módját. Fontos emlékeim fűződ
nek a Király utcához. Ami egy mai gyereknek a 
Széchenyi téren a McDonalds, régen nekünk az volt 
a Csemegeüzlet (ma Replay), az első jégkrémeket 
ott lehetett kapni, fogalom volt a Papp Anti-féle 
Csemege. Oda járt, aki számított, ott lehetett min
denkivel találkozni, a főrabbi ott kávézott. Meg a 
Nádor kávéház — ami nincs — a törzsasztalaival. 
Egyetemistaként, fiatalokként a hitközségi ünnepek 
után oda ültünk be, ettük a kocsonyát, ittuk a forró 
teát, ismerkedtünk, életre szóló barátságok, 
szerelmek szövődtek ott. Hol van ma ilyen közeg 
a huszonéves egyetemistáknak, amely egy életre 
érzelmileg is meghatározóan barátságokat és kap
csolatokat, és a város hatását közvetítő, s a 
városhoz kötődést, érzelmi viszonyulást jelentene? 
Lehet, hogy van, csak én nem ismerem?!

PMP: Ezt az egyediség adhatná, de a plázák- 
ban éppen az egyediség vész el... Hiszen az 
Árkád is lehetne a világ bármelyik pontján. Éppen 
azt nem élheti meg az ember, hogy valami erede
ti helyszínen van és saját élményekhez jut. Itt 
ugyanazok az élményei, mint az összes többi 
ilyen bevásárlóközpontban.

SA: Persze, mert azzal teremt valamiféle virtuális 
boldogságot, hogy ha idejössz és vásárolsz, akkor 
vagy valaki, és boldogabb, gazdagabb leszel általa. 
Holott inkább szegényebb lesz mindenki, s nemcsak 
a pénztárcája lesz szegényebb, hanem érzelmileg is 
azzá válik. Egy új helyet kerestünk a nyáron, egy 
fagylaltozót, de az Árkádból este 9.45-kor kisöprik 
az embert, mert kilenckor az ott dolgozók már 
hanyatt-homlok menekülnek haza, mert elegük van 
az egész napból. Látszik, hogy ez kereskedelmi 
nagyüzem, olyan gyár, ahol éppen az a lélek 
hiányzik, ami szükséges, és ami tartotta ezt a 
várost, a Nádort, az üzleteket. Az a lélek, akinek 
fontos volt, hogy emberek jöjjenek oda, és akik 
odajöttek, személyes ismerősként üdvözölték.
Ahogy felismernek, megismernek, és becsülnek, 
értékelnek, ennek az érzése adja egy városnak azt 
a jóérzését és közegét, ami az otthonossághoz 
elengedhetetlen. ■
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Pécs egyik állandó jelzője az, hogy ez a város a múzeumok városa. Éppen száz éve annak, hogy Pécsett megnyílt az első 
múzeum. A mai Rákóczi út 11. alatt akkor, 1904/05 telén vegyes műfajú (régészeti, néprajzi, természettudományi, 
művészettörténeti) kiállítást láthatott a közönség. Ma tizenhét múzeum van a városban, a legismertebbek és leglátogatot
tabbak a Csontváry, a Vasarely és a Zsolnay. A centenárium alkalmából egy éven át látható időszaki kiállítás nyílott a 
Várostörténeti Múzeumban.
Az évforduló kapcsán nemcsak arra voltunk kíváncsiak, hogy miként ünnepli századik születésnapját ezzel az alkalmi kiállítással a múzeum, hanem arra is, hogy az 
Európa Kulturális Fővárosa címre való aspirációnak vajon mennyire felelnek meg a városnak (a megye által fenntartott) azon múzeumai, amelyek nem állnak a figyelem 
és a város múzeumi arculatának előterében, amelyek azonban mégis befolyásosak az ide érkező látogatóknak Pécsről, a város kultúrájáról kialakított benyomásait

SZÍJÁRTÓ ZSOLT

C ... mint centenárium
A Baranyai Megyei Múzeum Igazgatósága a 
jogelőd Pécsi Városi Múzeum létrehozásának 
100 éves évfordulóján centenáriumi kiállítást 
rendezett Emlékgép-címmel a Várostörténeti 
Múzeumban.

Azok a 100 éves születésnapok — még manapság 
is legendás alkalmak, igazi médiaesemények: 
jupiterlámpák és ismerősök garmadával, a szűk 
térben soha nem látott tömeg: az önkormányzati 
beszédfelelős, az iskola izgulós magyartanámője, 
a munkahelyi szakik mohikáncsapata — mind-mind 
leróják, majd felolvassák. De a hangulat valamitől 
furcsán vibrál — az ünneplők, hát igen, valahogy 
olyan korosán komornak, s a beszédtengerben 
olyan merengő-szótlannak tűnnek, feszengenék. 
Számukra ez nem annyira ünnep, mint amennyire 
munka, mégpedig kikerülhetetlen -  ráadásul a 
túlélés gondosan titkolt öröme sem érvényesülhet. 
Ellenben az ünnepelt (noha már csaknem elfelejtet
ték) -  feltűnően virgonc, tortaszeleteket habzsol és 
kipirult arccal pislog a mélyen dekoltált médialány 
felé, majd hirtelen dönt: irány a felügyelet nélkül 
hagyott pezsgőspoharak.

Körülbelül ez az az emlék-kép, ami elsőre 
beugrik az elszánt múzeumbarátnak, akit a belső 
indíttatás, mérhetetlen tudásvágy (netán szelíd 
rábeszélés) arra ösztönöz, hogy meglátogassa a 
Baranya Megyei Múzeum 100 éves születésnapjára 
létrehozott „Emlék/kép” kiállítást a Várostörténeti 
Múzeumban1.

Mivel nem jó ajtóstul rontani a házba, először 
csak úgy virtuálisan próbálkozunk, kattintás a hon
lapra (www.jpm.hu), s máris jön az első 
meglepetés: egy jól irányzott (talán valamelyik 
konkurens múzeumból — esetleg a „megyétől” — 
kiinduló) hacker-támadás, netán perrel fenyegető 
műtárgytulajdonosok, vagy valamifajta örökségügyi- 
ORTT, de a lényeg, hiába a „google” megfeszített 
erőfeszítése, a „Centenáriumi Kiállítás” felirat alatt 
teljesen üres, fehér képernyő fogadja a látogatót, 
ilyen könnyen azért nem adjuk fel, lehet, hogy ez 
nem véletlen figyelmetlenség, hanem ötletes játék 
az évfordulóval —, ismerjük: a vég mint a kezdet 
ígérete, valamifajta sajátos „fabula rasa”, radikális 
és merész öndefiníció.

A plakát és hirdetés nélküli, s ettől kicsit 
illegálisnak tűnő kiállításra a furcsa nyitvatartási idő 
miatt nem könnyű bejutni (gondolom, ez is valami
fajta emlékeztető az ősök nehéz és szívós 
munkájára), de megéri, az ajtón átlépve újabb 
meglepetés, szellemi kihívás vár ránk. A nagyon 
kedves pénztáros hölgy közli, hogy nyugtát most

még nem tud adni, mert a kissé öntörvényű 
pénztárgép még nem lépett át a 2005-ös évbe.
Nem keseredünk el, sőt elégedetten nyugtázhatjuk 
ezt a merész posztmodem akciót, amelyben (a 
később érkező férfi munkatárssal együtt) szinte az 
egész kollektíva részt vesz — na igen, a múzeum 
mint időgép, tudjuk, persze.

A termek boltívei alatt aztán valóságos identi
táspolitikai küzdőtéren találjuk magunkat, miközben 
arra az egyszerű kérdésre keressük a választ, hogy 
mi ennek a kiállításnak a tematikája? Nem lehet 
pontosan megmondani, illetve — gondolom a 
kitüntetett nézőpont imperialisztikus elfoglalásával 
szembeni kételyként — mindjárt három témakör is 
kínálkozik: a dicső múlt, a dicső tárgyak és a dicső 
halál. Elnyomva magunkba azt a kósza gondolatot, 
hogy ezek közül talán elegendő lett volna egyetlen 
egyet tisztességesen végiggondolni, alaposan 
megkutatni és látványosan kiállítani, kezdődhet az 
Odüsszeia a múzeum labirintusában.

Az intézménytörténeti rész — a dicső ősök — 
a már megismert makacs pénztárgép és a ruhatári

fogas között helyezkedik el, a nagy alapítók emlékét 
hivatott bemutatni. Az érettségi tablók vizuális 
innovációját felidéző dicsőségtáblákról komoly férfi
ak néznek farkasszemet a kései látogatóval. 
Mellettük -  egy merész képzettársítással — a pécsi 
mamut csontjai láthatók, a történeti eredet így 
szépen kitágul, s kap egy korrekt földtörténeti 
dimenziót. A kiállítás rendezője — egykori tárgyak 
segítségével — megpróbált valamifajta korabeli 
múzeumi hangulatot is felidézni, sajnos a tér 
adottságai ellenállnak e dicséretes szándéknak.

A — múzeumi osztályok legérdekesebb tárgyait 
tartalmazó — reprezentatív terem természetesen az 
emeleten található, így is kihasználva az épület ter
mészetes topográfiai adottságait. Talán ez a 
legkompaktabb összeállítás, még akkor is, ha az 
egyes tárgyak kontextus-nélkülinek tűnnek, 
együttesük pedig meglehetősen véletlenszerű — 
ugyanakkor jól reprezentálnak egy (mindmáig) elter
jedt értelmezést, miszerint a múzeum nem volna 
más, mint innen-onnan összeszedett szép dolgok 
gyűjtőhelye, afféle kincsestár.
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A legzavarosabb és legproblematikusabb két
ségkívül a kiállítás középpontjába állított emlék (?), 
halottkultusz (?), kép® -tematika. A kérdőjelek nem 
véletlenek (és még szaporíthatóak is volnának), a 
kiállítás rendezője szemmel láthatóan nem döntötte 
el, hogy az alábbi témák közül melyiket válassza: 1. 
az emlékezés kultúrtörténete, 2. halottku!tusz(ok), 3. 
a múzeum mint „emlékgyár”, és még sorolhatnánk. 
Hihetetlen mennyiségű kitűnő könyv, korábbi kiál
lítás foglalkozik ezen témák mindegyikével, sajnos 
ezek gyakorlatilag nem kerülnek elő. Csupán 
egyetlen szakirodalomra történik utalás, Hans 
Belting német művészettörténész (amúgy érdekes 
és friss) könyvére1 2 — amely témája a kép 
szerepének átalakulását a jelen kulturális összefüg
gésrendszerében.

Nem meglepő, hogy megfelelő koncepció híján 
az ünnepi kiállítás nagytermében — mint valami 
centenáriumi haláltáncban — egymás mellett 
látható minden, aminek bármilyen köze lehet a 
múlthoz, az elmúláshoz, a véghez: a mohácsi csata 
tömegsírja és a busójárás videója (mert télfemefés, 
értik ugye), aztán a termet egy frissen futózott hon
foglaláskori szekér uralja (merthogy ez is egy sír
ban volt), aztán lehet egy üres PTE-s szónoki 
emelvényt is látni, talán mert az egyetemisták sírva 
vigadnak3. Jelen pillanatban még nem egészen vilá
gos, hogy mi köti össze Ormánságot és Kiss Gézát 
az arlekinó álarcokkal, de a megoldás valószínűleg 
pofonegyszerű: a kiállító intézmények azonos költ
ségvetési rovatban szerepelnek. S innen nézve — 
egyfajta materialisztikus kultúrafelfogás mentén — 
a kiállítás máris értelmezhető a költségvetési 
számok tárgyi leképzelésének, az alapfelépítmény- 
viszony avantgárd inszcenálásának.

Noha a kiállítás végére már szinte szédelgünk 
a folyamatos hermeneutikai erőfeszítésektől, a hiá- 
tusok kipótlásának szellemi csuklógyakorlataitól, de 
arra még koncentrálunk, hogy egy katalógus 
megvásárlásával konzerválhassuk az élményt, gon
dolva, hogy otthon újabb kalandok várnak ránk.

S nem is csalódunk. Túlesve az ünnepi 
beszédeken és köszöntőkön, átbukdácsolva az 
idézethalmokon egy zavarbaejtő előszóra bukkan
hatunk: ez az egyszerű olvasó számára nehezen

megfejthető — Mátyás király és az okos lány 
meséjét felidéző — eszmefuttatás arról szól, hogy 
miért nincs (s mégis hogyan van) jelen a 
Képzőművészeti Osztály az eseményen. E fontos 
tudás birtokában már megnyugodva lapozgathatjuk 
a szép fedelű, angol és magyar nyelvű vékonyka 
(60 oldal) füzetet.

A katalógus is jól tükrözi a szakmai munka 
egyenetlenségét: miközben a szépen fényképezett 
tárgyak jól és részletesen adatoltak, a szövegekből 
sok esetben a legalapvetőbb bibliográfiai hivatkozá
sok is hiányoznak (néhol viszont megtalálhatók). 
Ugyancsak meglehetős műfaji heterogenitást mutat
nak a kiállítás egyes szakaszait tárgyaló, a szakmai
tudományos hátteret felrajzolni hivatott alfejezetek. 
Található közöttük líraibbra hangszerelt esszé 
(Ormánság — ég és föld között), szikár tárgydoku
mentáció (Dráva menti horvát ravatal) éppúgy, mint 
jól összefoglalt minitanulmány (Urbánus temetkezési 
szokások) vagy éppen gyorsan letudott, kötelező 
házi feladat (Síremlékek a Várostörténeti Múzeum 
Lapidáriumában).

A kiadvány elejére lapozva aztán hirtelen sok 
minden érthetővé válik: az impresszum tanúsága 
szerint a kiállításnak i6(!) rendezője és 16 restaurá
tora volt. Kíváncsi vagyok, a következő 100 éves 
születésnapon hogyan változik ez az arány... ■

1 A www.pecsinapilap.hu internetes portál által „hazánk egyik 
leglátogatottabb tárlatának” (?) nevezett kiállítást 2004. novem
ber 6-án, 10 órakor Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke nyitotta 
meg. A Baranyanet hírportál arról számolt be, hogy a megnyi
tón „Kékes Ferenc a megyei közgyűlés elnöke elmondta: ahogy 
a bányászat sem tűnt el nyomtalanul, reméli, hogy a jelen is a 
város sokat eláruló múlttá válhat”.

2 A könyv pontos adatai sajnos hiányoznak, segítségképp 
megadom: Hans Belting: Kép-antropológia. Képtudományi 
vázlatok. Budapest, Kijárat Kiadó, 2004. (Spatium 2) Az már 
csak apró figyelmetlenség, hogy Belting másik, kifejezetten e 
témával foglalkozó könyve elő sem kerül. Lásd Hans Belting: 
Kép és kultusz. A kép története a művészet korszaka előtt, 
Budapest, Balassi Kiadó, 2000.

3 Sajnos ezek a koncepcionális problémák visszatükröződnek a 
vizuális látványban is — nem létezik egységes rendezőelv, az 
egyes részek egymástól elkülönültek, önmagukba zárkózottak.
A képeket — főként a régészeti témáknál — különböző szöveg- 
részletek kommentálják, amelyek a múzeumi gyűjtőtevékenység 
koronként eltérő feltételrendszerét mutatják be. Egy darabig a 
kiállítás egészét kísérik ezek a kommentárok — aztán a jelen
hez közeledve valamiért alábbhagy ez a reflexiós buzgalom, 
majd meg is szűnik.

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ
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Pannónia
Pezsgóliáz

• Színvonalas kiszolgálás

• különleges ételek

• nemes borok

• pezsgőbár

• kóstoló a Pezsgőház 
termékeiből

• rendezvények 
lebonyolítása helyben 
250 főig

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

Littke
Pezsgőház Kft.
Pécs, Szent István tér 12. 

Telefon: (72) 210-084
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Szakmai gazdagság, 
filléres szegénység

A Néprajzi és a Természettudományi Múzeum állandó kiállításai
„Több érzékre hatni — a mai szemléletű oktatás rugója a múzeumok létesítésének és létjogosultságá
nak alapja. A természettudományok és képzőművészetek szemléltetésének úgyszólván kizárólagos 
tényezője: a múzeum.
A múzeum az az egyetlen egyetemes közművelődési tényező, amely szemlélteti az embert és alkotásait 
a csiszolatlan kőkorszaktól a mai napig és bemutatja az ember környezetét: a mikro- és a makrokoz- 
moszt. Ezért gyűjti a múzeum a régészeti, történelmi, természeti, néprajzi, ipari és gazdasági, valamint 
képzőművészeti tárgyakat. ”

A fenti idézet nem a millenniumi kormányprogram 
része, nem is egy mostanság beadott európai uniós 
pályázatból való, hanem az 1908-as „Pécs- 
Baranyamegyei Múzeum Egyesület” Értesítőjének 
beköszöntője. Elgondolkodtató, hogyan lehetett 
1908-ban, és hogyan lehet ma „több érzékre hatni” 
egy múzeumban, s mennyiben valósul ez meg a 
pécsi kiállítóterekben. A Janus Pannonius Múzeum 
Néprajzi és Természettudományi Osztályának 
állandó kiállításait végignézve valamiféle folyamatos 
kettősség érezhető. Egyrészt nyilvánvaló, hogy a 
muzeológus szinte mindig megszállott: áldatlan 
körülmények között, sokszor a nyilvánosság által 
alig ismerve és elismerve dolgozik, gyűjt és feldol
goz. Amióta — akár kedvtelésből, akár munka kap
csán — múzeumokba járok, még sosem találkoztam 
olyan szakemberrel, aki kedvetlenül, fanyalogva, 
lelketlenül viszonyult volna az általa gondozott 
gyűjteményhez és kiállításhoz. Most, amikor ennek 
a cikknek a megírására készültem, szintén azt 
tapasztaltam, hogy mindenki, akivel kapcsolatba 
kerültem, segítőkész volt, és lelkesen, alaposan és 
láthatóan kedvvel beszélt a kiállításokról.

Kérdés azonban, mindez elég-e ma a 
nagyközönség múzeumokba való becsalogatásához. 
Bármerre járunk ugyanis Pécsett, a legtöbb múzeum 
és kiállítóhelyiség siralmas állapotban van, s láto
gatóként ettől nem könnyű elvonatkoztatni. A 
Zsolnay Múzeumnak otthont adó épület — amely 
Pécs legrégebbi műemlékháza — külsején évről 
évre nő a beázott és a lepergett falrészek nagysága, 
a Régészeti Kiállítás Széchenyi téri épületének 
udvarára belépve szintén csak a málló vakolatra 
lehet figyelni, és nincs sokkal jobb helyzetben a 
Néprajzi és a Természettudományi Kiállítás sem. 
Minden azt mutatja, hogy múzeumaink anyagilag 
nincsenek megfelelő helyzetben, s ez még akkor is 
nyilvánvaló, ha semmilyen háttér-információnk nincs 
az egységes szakmai-finanszírozási struktúra 
hiányáról és a működési nehézségek konkrét 
okairól. Azonnal felmerül a kérdés, elvárható-e ilyen 
helyzetben, hogy a gyűjtemények a ma ismerhető 
legmodernebb eszközökkel legyenek képesek „több 
érzékre hatni” — például interaktivitást biztosító 
eszközökkel, audiovizuális szemléltetéssel, vagy 
a komputertechnika adta másféle lehetőségekkel.
A Várostörténeti Múzeumban látható, „Emlék-kép” 
című centenáriumi kiállításból ugyanis egyértelműen

látszik, hogy szakmai részről nincs hiány az ezekre 
való igényből és törekvésből. Nemcsak a különböző 
technikákkal vetített filmek mutatják, hanem a 
mindjárt a bejáratnál látható régi információs beren
dezés és mai érintőképernyős tájékoztató szerkezet 
egymás mellé állítása: mennyit változott a világ egy 
század alatt.

Az általam látott két kiállításon, a Néprajzi és a 
Természettudományi Kiállításon azonban sajnos, 
mindez nem látszik. Pénzhiány ez, egyértelmű, 
hiszen mindkét bemutatott gyűjtemény igényesség
ről és alapos szakmaiságról árulkodik, az, ami 
látható, tartalmilag egyáltalán nem kifogásolható. 
Éppen ezért szomorú, hogy a látottak magukkal 
hozzák a hiányérzetet is. Egyrészt azt az érzést, 
hogy ha több pénz, nagyobb és másféle tér állt 
volna rendelkezésre, láthatnánk mindazt, ami mind
ez ideig nem kerülhetett ki a kiállítótérbe; másrészt 
megindítják a fantáziánkat arról, miféle többletekkel 
gazdagodnának ezek a tárlatok a ma a Janus 
Pannonius Múzeum számára valószínűleg meg nem 
fizethető technikai megoldások révén. De a lehet

séges dolgok helyett talán mégis jobb, ha ehelyütt 
a megvalósultakkal foglalkozunk.

Pécsett 1996 óta működik a „Baranya megye 
népművészete” elnevezésű állandó néprajzi kiál
lítás: egy millenniumi pályázat tette lehetővé a meg
valósítását, s még abban az évben „A Honfoglalás 
1100. évfordulója” alkalmából megkapta a mille- 
centenáriumi ezüstérmet is. A kiállítás szerkezetét, 
összeállítását tekintve tényleg igényes és átgondolt: 
tematikus formában nyújt tájékoztatást Baranyának 
a népművészetekkel, néprajzzal kapcsolatos 
általános tudnivalóiról, és mutatja be az ezekhez 
kapcsolódó tárgyi emlékeket és fotókat. A kiállítás 
megyei „összefoglaló”, hiszen Baranyában tíz nép
rajzi profilú állandó kiállítás található, melyek egy- 
egy tájegység jellemző népművészeti tárgyainak 
adnak otthont.

A bemutató egy térképpel és körülötte lévő, 
nagyméretű fotókkal indul, melyekről a baranyai 
tájak és népcsoportok ismerhetők meg. A kisebb
ségeket (németek, horvátok és szerbek) vallási ho
vatartozásuk és számarányuk, a magyarokat pedig 
pusztán területi elhelyezkedésük szerint mutatja a 
térkép — valószínűleg a színekkel és formákkal való 
jelölést itt már követhetetlenül bonyolulttá tette 
volna a felekezetekről szóló plusz információ. így 
azonban hiányérzetünk támadhat, hiszen a kisebb
ségekről megadott információ előhívja az igényt, 
hogy a magyarok vallási megoszlásáról is meg
tudjunk valamit. Még nagyobb hiányt jelent, hogy 
az egyik legnagyobb számú kisebbség, a cigányság 
egyáltalán nincs feltüntetve a térképen. Bár a mel
lette olvasható leírás tájékoztat arról, hogy 
Baranyában már a középkor óta föllelhetőek, jelen
leg három csoportban: az oláhok (vlachok), a 
kolompárok és a beások, és hogy a megyében szét
szórtan élnek. A térkép ebből azonban jelzésszerűen 
sem mutat semmit. (A kiállítás egészére jellemző 
egyébként a cigány népi kultúra emlékeinek hiánya, 
ebből a szempontból tehát a rendezés 
következetes.) Ez azért lényeges, mert a látogató — 
különösen, ha nem ismeri alaposan Baranya megyét 
— továbbhaladva ez alapján a térkép alapján 
tudhatja majd beazonosítani jellegük szerint a 
különböző tárgyak, épületek, népviseletek területi 
és nemzetiségi megoszlását. Éppen ezért azt sem 
tartanám soknak, ha a többi helyiségben 
ismétlődne a térkép, a könnyebb és gyorsabb 
tájékozódást segítve. A baranyai népcsoportok sok
színűségének alakulásáról szóló, fent említett leírás 
egyébként informatív, jól összeszedett és pontos.

A kiállítás rendezői nagy gondot fordítottak arra, 
hogy amennyire a tér nagysága és jellege engedi, 
mindenből a lehető legtöbb és legváltozatosabb tár
gyat és emléket mutassanak be. A megyében 
jellemző építkezési szokások és építészeti stílusok 
között láthatunk példát a lakóházak és a kiszolgáló
építmények különböző típusaira éppúgy, mint a
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szakrális emlékek (templomok, kálváriák, útmenti 
képoszlopok, keresztek) fajtáira. Az első terem jelen
tős részét a lakóházak berendezését alkotó tárgyak 
foglalják el, s a sokrétű válogatás itt is tetten 
érhető: ácsolt ládák (szökrönyök), székek, festett 
bútorok sorakoznak egymás mellett, a tájékoztató
val együtt, hogy melyik bútor- és díszítéstípus 
melyik tájegységen, mely nemzetiség körében volt 
a leginkább használatos. Az első terem a fafaragás 
és a pásztormú'vészet néhány eszközével és 
alkotásával egészül még ki, ahol nemcsak olyan tár
gyakat láthatunk, amik ma már szinte feledésbe 
merültek, hanem néhány olyan baranyai népművész 
nevét is megismerhetjük, akik a néprajzi gyűjtések 
nélkül feledésbe vesztek volna: Kapoli Antalét, a 
juhász Hordó Mihályét vagy a gulyás Hoffer Jánosét.

A kiállítás második részében a főszerep a 
népviseleteké és a házaknál használatos textíliáké.
A szőttesek és hímzések sokszínű kavalkádja várja 
itt a látogatót, aki — ha időt szán rá, és alaposan 
elmerül a bemutatott tárgyakban — észreveheti a 
lakóhely, a nemzetiség és a felekezet szerinti, olykor 
azonnal szembeötlő, olykor pedig alig észrevehető 
különbségeket. A kiállított emlékek melletti magya
rázó feliratok pontos tájékoztatást nyújtanak arról, 
mit is látunk: bosnyák vagy székely női mellest, 
zengőaljai református vagy katolikus magyar 
főkötőt, vagy éppen Dráva menti sokac esőabroszt.
A népviseletbe öltöztetett babákon a legkülön
félébb, az 1880-as évektől a hagyományos paraszti 
létforma felbomlásáig jellemzően meglévő öltözékek 
figyelhetők meg. Van itt szigetvidéki református 
magyar pár, szerb és német női viselet, Dráva menti 
sokac és Pécs környéki bosnyák öltözet, drávaszögi 
református és kelet-mecsekaljai katolikus magyar 
ruha. A sokszínűség, a variációk sokfélesége miatt 
talán itt érezhető leginkább a nyitótérkép hiánya: a 
földrajzi területen és a témában nem teljes magabiz
tossággal mozgó látogatónak nem egyszerű a táj
egységek, felekezetek és nemzetiségek folyamatos 
kombinálása. Éppen ezért a kiállítás első látásra 
inkább arra alkalmas, hogy ízelítőt adjon az 
ideérkező idegen számára a megyében föllelhető 
szépségekből, népművészeti emlékekből, és hogy 
felmutassa, mi minden képezi a múzeum gyűjté
seinek és kutatómunkájának részét, mint sem az 
önálló részletes tájékoztatásra és oktatásra.

A népviseletek után a népi kerámiákból kapunk 
válogatást: a kiállításnak ez a része nem enteri
őrökbe helyezi a bemutatandó tárgyakat, hanem 
pusztán panelekként, modulokként láttatja azokat.
A tárgyak formai jegyein és díszítő motívumain kívül 
egy újabb térképről azt is megtudhatjuk, hol voltak 
a századelőn fazekas- és kályhásműhelyek 
Baranyában, és egy önálló vitrinben láthatjuk a 
városi kerámiakultúra emlékeit és a paraszt- 
fazekasság nyomait a Zsolnay gyár egykori termé
keiben. Külön emléket állítottak itt a szervezők 
Sáfrány Gézának, a Baranya-Hegyhát legismertebb 
„gölöncsérének”, annak a fazekasmesternek, aki 
1978-tól a Népművészet Mestere is lett.

A tárgykultúra különböző megjelenési formáinak 
bemutatása után a szellemi néprajz emlékeiből ad 
ízelítőt a Néprajzi Kiállítás: a megye legismertebb 
kegyhelyei, búcsújáróhelyei (Máriagyűd, Boly, 
Magyaregregy) éppúgy helyet kaptak itt, mint a leg
jelentősebb ünnepek (busó kultúrkör, Luca-napi 
kotyolás, bukovinai székelyek maszkos betleheme- 
zése) vagy a legnépszerűbb táncok (menettánc és 
körtánc Zengővárkonyból, férfitánc 
EgyházaskozárróD. Mindezek fotókon, és az 
eseményekhez kapcsolódó tárgyi emlékeken 
keresztül is megjelennek. A kiállításnak ez a része 
az, amelyet egy-egy film — akár alkalmi, akár 
megrendezett felvétel — vetítése, az ünnepekhez,
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szokásokhoz kapcsolódó zene lejátszása sokkal 
élőbbé tehetne. A rendező szakemberek vállalása — 
a XVIII.—XIX. században kialakult, és a múlt század 
elején még élő tárgyi világ bemutatása, a több 
nemzedékkel előttünk ezt a népi kultúrát létrehozó 
parasztokra és kézművesekre való emlékezés — 
természetesen akár indokolhatná is a lemondást 
a mai, modern technikai lehetőségekről. Élve velük 
azonban érezhetőbb és átélhetőbb lenne ennek a 
kultúrának a továbbélése, a szokások és hagyo
mányok megőrzésére irányuló törekvések, vagyis a 
múlt és a jelen közti folytonosság. (A Várostörténeti 
Múzeum centenáriumi kiállításán a mohácsi 
Busójárás képi és hangélményét megélve csak 
erősödik ez az igény.) Hogy a döntés szakmai vagy 
anyagi megfontolás eredménye-e, arról kívülállóként 
legfeljebb csak véleményt, de nem ítéletet 
alkothatunk.

A Néprajzi Kiállítás földszinti bemutatóterme az 
emeleten kiegészül egy ormánsági házbelső bemu
tatásával is, amely valójában három különálló 
teremrész, egy kamra, egy konyha és egy szoba 
berendezési tárgyaival. Múltidéző hangulat, érdekes 
tárgyak, kiállítás-rendezői lelemények. Kár, hogy az 
út a lépcsőn felfelé meglehetősen szomorú: 
repedező falak és elsárgult, kicserélésre rászolgáló 
fotók mellett vezet.

Ami a Természettudományi Múzeum tereit és 
kiállítás-rendezői lehetőségeit illeti, múzeumláto
gatóként úgy tűnik, semmivel sem jobb a helyzet. 
Egyetlen, kettéosztott, önmagában sem túl nagy 
teremben van lehetősége a múzeumnak arra, hogy 
megmutassa gyűjteménye egy darabkáját. Két 
állandó kiállítás van itt, mindkettő két-három 
négyzetméteren: az egyik „A Mecsek élővilágát": 
környezetünk állatvilágát, ritka madárfajokat, fiákat 
és védett növényeket mutat be, a másik, „Élet a 
vízparton" címmel, néhány víztípussal és azok 
környékének jellemzőivel ismertet meg. Részletes 
tájékoztató szövegek, kitömött állatok csoportjai, s 
nyomokban a rájuk jellemző élőhelyek egymás mel
lett — ez jellemzi mindkét bemutatót. Első látásra 
nem tűnik túl soknak vagy kihagyhatatlanul érdek
feszítőnek, jobban megnézve azonban sok, gondo
san odahelyezett apró részlet válhat tanulmányozás 
tárgyává. Elsősorban valószínűleg a kisebb gyerekek 
merülnek bele a hosszabb nézegetésébe, sejthetően 
a nagyobbak többségének manapság ez már nem 
nyújt elég izgalmat.

A Janus Pannonius Múzeum Természettudo
mányi Osztálya azonban nem az állandó kiállításban 
lát csak lehetőséget arra, hogy utat találjon a 
közönségéhez. Bár jelenleg mindössze három 
munkatársuk van, az elmúlt négy év alatt (amióta 
többszöri költözködés után helyet kaptak a 
Szabadság úton) huszonnyolc időszakos kiállításuk 
volt. 2001-2002-ben havonta nyitottak új tárlatot, 
ami rendkívül nagy munkát jelent a szakemberek 
részéről. Mivel látogatóik elsősorban a gyermekes 
családok, a pedagógusok és az általános-, illetve 
a középiskolás diákok köréből kerülnek ki, a 
gyűjteményi darabok egyszerű bemutatását az utób

bi időben egyre inkább felváltotta az érdeklődőkkel 
való együttes foglalkozás, az oktatáshoz való kap
csolódás, a közönségművelés.

Azt hiszem, ennek hangsúlyozása nélkül nem is 
lehet érdemben beszélni a Természettudományi 
Osztály éppen most látható kiállításairól sem, hiszen 
a laikus múzeumlátogató szemével azok inkább 
csak jelzésértékű bemutatók. Ottjártamkor a két 
fenti kiállításon kívül leginkább magángyűjtők 
adományaiból nyújtott ízelítőt a múzeum: Horváth 
Lajos madárpreparátumaiból, Singer István földközi
tengeri emlékeiből (csigákból és kagylókból), Nattán 
Miklós lepkegyűjteményébőt, de egy-egy vitrinben 
látható volt bogár- és tojásgyűjtemény is. A tájékoz
tatás hézagossága és az emiatt érezhető 
esetlegesség azonban jelzi: a kiállítás elsősorban 
nem önálló egységként értelmezhető, hanem 
valószínűleg a hozzá kapcsolódó programokon 
keresztül és az egymást követő időszakos tárlatok 
összességét nézve.

Természettudományos gyűjtemény már 1904- 
ben is volt, melynek egy része máig megmaradt.
A gyűjtemény 2000-ig öt helyen volt már, s a 
folyamatos költözködések sok kárt okoztak darab
jaiban. A körülmények ma sem ideálisak: a 
folyosókon egymás mellett sorjázó szekrények, telis
tele múzeumi darabokkal, még laikus szemmel is 
jobb helyre érdemesek. Kérdés azonban, mennyiben 
látja létjogosultságát a fenntartó Baranya Megyei 
Múzeumok Igazgatósága egy önálló 
Természettudományi Osztálynak, amelynek kutatási 
és gyűjtési területe szinte teljesen megegyezik a 
Duna-Dráva Nemzeti Park által gondozott körzettel. 
Mindenesetre az itt dolgozóknak nincs könnyű dol
guk, ami a feltételeket illeti, hiszen hiába a szakmai 
elhivatottság és a lelkes tenni vágyás, ha a 
lehetőségek erősen korlátozottak.

„A múzeum ügyéért azért fáradozunk, mert 
tudjuk, hogy az nem a kuriózumok és ócskasá
gok raktára, hanem a művelődés dokumentumai
nak rendszeres szemléltetője. (...) Érdekünk, 
hogy az emberi szellem ne csak a brutális 
hasznosság iránt bírjon érzékkel, hanem azon 
finomságok iránt is, melyek illatos olajként 
párolognak az élet milliónyi viszonyai között. 
Szép is legyen az élet, de nem lehet az gyengéd 
érzések nélkül. És hiányozhatnak-e az érzések 
közül a természet és művészet szeretete, a 
hagyományok tisztelete? És hiányozhatik-e a jó 
ízlés, mely csak jó példákon csiszolódhatik? A jó 
példákat a múzeum nyújtja mindenkinek, annak 
is, aki különben a legmostohább viszonyok 
között él. Igenis, ünnepnapokat rendez a 
múzeum. ” — mondta Szőnyi Ottó 1913-ban, és ma 
is egyetérthetünk vele. A múzeum, a kiállítóterem 
más hangulatot, más levegőt, más viszonyulást 
jelent. Akár új információkért, akár csak gyönyörköd
ni lépünk be oda, sosem kétséges: valódi értékek 
között járunk. És nincs ez másként a Janus 
Pannonius Múzeum kiállítótereiben sem. A fentiek
ben szemlézett két gyűjtemény szakmai hozzáértés
ről, alapos felkészülésről és válogatásról, a felkuta
tott terület emlékeinek szeretetéről tanúskodott.
Csak remélni lehet, hogy ebben az országban egy
szer ér majd annyit a kultúra, hogy sikerül mindeh
hez gazdasági hátteret is adni, amikor a múzeumok 
— nem pusztán az esetleges pályázati támogatá
sokra számítva — fejleszthetnek és hosszú távra is 
tervezhetnek, s a kiállítások, a múzeumi 
gyűjtemények bemutatói infrastrukturálisan, for
mailag és technikailag épp olyan magas színvona
lúak lesznek, mint tartalmilag. Mert ez nem 
elhanyagolható fettétele annak, hogy mindig elég 
nagyszámú legyen a múzeumba járó közönség. ■
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Nem babra megy a játék: bábra
Kós Lajos bábművész, grafikus 2004. december 19-én töltötte be nyolcvanadik életévét. Pár nappal 
korábban a Művészetek Háza adott otthont a Jászai Mari-díjas és a Magyar Köztársaság Érdemrend 
Kiskeresztjével kitüntetett művész köszöntésének. A zsúfolásig megtelt Fülep Lajos Teremben sorra 
köszöntötték az ünnepeltet a város, a megye, a színház, a hazai bábos szakma képviselői, 
művésztársak, és ebből az alkalomból került sor első ízben a Kós Lajos Bábalapítvány díjának 
átadására. Az első díjazottak: Bartal Kiss Rita és Pilári Gábor.

— Amikor a köszöntésed zajlott a 
Művészetek Házában, arra hívtad fel a jelenlévők 
figyelmét, hogy a bábjáték: játék a bábbal 
Ugyanakkor, amikor az egykori Bóbitás csapat tagjai 
eljátszottak két régi etűdöt, akkor abban bábok nem 
szerepeltek, hanem kézre húzott kesztyűkkel folyt a 
játék, kézmozdulatokat, gesztusokat láttunk. Hogyan 
lehetne ezt a bábok nélküli bábjáték ellentmondást 
feloldani?

— Azért hangsúlyoztam a bábok szerepét, 
mert az alapítvány is arról szól, hogy játsszunk 
bábbal. A bábszínházban legyenek bábok. Ilyen 
értelemben ez egy reakciós alapítvány. A két etűd 
kapcsán pedig azt mondhatom, hogy sajnos már 
annyian nincsenek meg a régi csapatból, hogy 
azokat a régi, bonyolultabb számokat, amelyek 
bábokkal folytatott játékra épülnek, ma már nem 
tudjuk bemutatni. Különösen nem azokat a 
gyönyörű számokat, mint például Purcelltől a Didó 
halála.
Ez a két bemutatott szám annak idején pedagógiai 
jellegű volt. Amikor a most újra összejött egykori 
csapat tagjai ezeket a számokat anno megtanulták, 
akkor amatőrök voltak, gimnazisták, akik nem sokat 
tudtak a zenéről. Ilyen népszerű darabokkal, beat- 
számokkal, táncdalokkal kezdtünk, aztán elindult 
egy folyamat ezzel a zenével, és lassan kezdtek 
megtanulni értékesebb dolgokat, jött a dzsessz, 
majd a komolyzenei darabok, nagyobb lélegzetű 
művek.
A csapat olyan nagy létszámú volt, hogy volt benne 
olyan csoport, akik imádták azt a műfajt, amikor 
gyerekekkel lehet oda-vissza beszélgetni, mások vi
szont azt imádták, hogy nem kell gyerekekkel

beszélgetni, sőt meg se kell szólalni. Olyanok is 
voltak, akik a dzsessz-számokra épülő etűdöket 
adták elő, és voltak olyanok (páran az ünnepségen 
is megjelentek, fehér hajjal), akik a Didót játszották, 
meg Mészöly Miklós bábjátékát.
Amikor a felnőtt-bábfesztivál elindult, mindig azt 
írtuk a felkérésben, hogy szabadtéren játszható 
produkciót hozzanak. Bagossy László látta az én 
dolgaimat, és elkezdtünk szabadtéri helyszíneket 
keresni, ahol a bábprodukciókat előadhatnánk. 
Végül rátaláltunk a Csontváry Múzeum udvarára. 
Fölépítettem ott egy színházat, egy dobogó, 
állványok reflektorokkal, és a környezet is játszott, 
megvilágítottuk a fákat, bokrokat. Amikor a közön
ség belépett, mindjárt különleges hangulat fogadta. 
Ott játszottuk a Szupersztárt, az Egy kiállítás 
képeit. Ez utóbbit három feldolgozásban egy estén. 
Az eredeti zongora változat is benne volt, csak más 
sorrendbe helyeztem a tételeket. Nagy botrány volt, 
szidtak a zenetanárok. Ezen a helyen öt-hat évig 
szerepeltünk, aztán bementünk az Anna utcába, 
ahol már show-számokat játszottunk.
A nyolcvanas évek végén készültem arra, hogy 
Beckett darabokat mutassak be. Güth Jancsival ter
veztük a munkát, aki dramaturg volt, de a halála 
miatt ez a dolog abbamaradt. Ezt is az Anna-udvar- 
ba terveztük. És máig sincsen sehol szabadtéri 
bábelőadás, nemcsak Pécsett, az országban sem.

— Miért vonzódsz ennyire a szabadtéri 
színjátszáshoz?

— Azért, hogy a közönség más levegőt 
kapjon. Szerettem olyasmit csinálni, hogy ha bejöt
tek a terembe, mondjuk Puskintól játszottuk
a Szaltánt, akkor kámzsás szerzetesek fogadták 
a nézőket. Tehát azt szeretem, ha már az egész 
nézőtér elindít egy olyan hangulatot, ami része az 
előadásnak, de önmagában is élményt nyújt. A 
szabadtérrel is ez volt a célom. Amikor készültem 
egy produkcióra, akkor leültem a játékhelyen egy 
székre, néztem a környezetet és megálmodtam az 
előadást. Néztem, hogy a tér melyik irányból legyen 
látható, mit lássanak környezetként, háttérként a 
nézők.

— Az alkotás kiindulópontjának kérdése 
nagyon érdekes. Vannak olyan bábelőadások, ame
lyek irodalmi alapúak. Vannak, amelyeket a zene 
határoz meg. Vannak, amelyeknél a látvány a kiin
dulópont, az szervezi az előadást Nálad miből indul 
ki egy előadás létrehozásának folyamata? Az imént 
azt mondtad, hogy leülsz egy szabadtéri helyszínen 
és vizionálsz. De ott mi történik? Képeket látsz, 
hangulatokat érzékelsz, dallamokat hallasz? Mi
a gyökere az alkotásnak a te esetedben?

— Végeredményben mindig is a zene. 
Nagyon kevésszer tudtam irodalmi mű alapján 
előadást létrehozni. Nagyon szerettem Balázs Bélát, 
akinek öt játékát vittem színpadra. Köztük volt egy 
gyönyörű bukásom, a Kékszakállú. Rendeztem egy 
árnyjátékát, a Fekete korsót, amiben Petschnig 
Mária Zita — ma ismert közgazdász — gimnazis
taként játszott. Soha nem csináltam azt, hogy 
amatőr színészek drámai szerepeket játsszanak az
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előadásaimban. A szöveges részek esetében mindig 
profi színészekkel dolgoztam.
Idetartozik még egy irodalmi dolog. Az Egy kiállítás 
képeinek egyik része volt a Tomita (a Muszorgszkij- 
mű szintetizátoros feldolgozása — PMP).
A Galaktika (sci-fi folyóirat — PMP) akkori főszer
kesztője, Kuczka Péter nagyon jó komám volt, és 
amikor megkaptam ezt a lemezt, tudtam, hogy meg 
tudom csinálni az előadást, de az írói részét nem 
tudom megírni. Nem vagyok író, nem tudom 
történetté alakítani a zenét. Odaadtam Kuczkának a 
lemezt, aki írt egy nagyon jó történetet. Ez csak egy 
példa arra, hogy szerettem az irodalmat, de az az 
írók szakmája. Van tehát a rendezéseimben iro
dalom is, de soha nem készítettem például olyan 
produkciókat, hogy Toldi. Nem játszottunk irodalmi 
bábszínházát.

— Amikor országos ismertségre tett szert 
a Bóbita, akkor pár perces zenei számokra kom
ponált darabokkal szerepeltetek, először a televízió
ban ment „Ki mit tud?”-on. Ott ez hogyan 
működött? Mert ezeket az etűdöket is kétféleképpen 
lehet felfogni. Egyrészt úgy, hogy a mozdulatsor a 
zenét illusztrálja, a zene dominál, hangulatot, rit
must ad, és a mozgás csupán dekoráció. Másrészt 
azonban mindez felfogható úgy is, hogy van egy 
képi világ, különböző gesztusok, és ezeknek a 
kíséreteként, háttereként funkcionál a zene.

. — Igen. Itt van az illusztráció mint
elméleti kérdés. Én eredetileg grafikus voltam még 
a pesti korszakomban. Az Európa Kiadónak raj
zoltam dolgokat, borítókat meg ilyesmit. Tehát 
szerettem az illusztrálást. És nagyon sok olyan 
munkám van, amelyik illusztrál egy zenét. A „Ki mit 
tud?” esetében pedig az volt a helyzet, hogy amikor 
kiírták a versenyt, végiggondoltam, hogy mi az Esti 
mesék bábstílusában nem tudunk játszani, mert 
este nyolc óra után ezzel már nem lehet megfogni a 
közönséget. Akinek ez a fajta játék szól, az ugyanis 
már alszik. Viszont végre lehet csinálni a televízió
ban felnőtt bábműsort.
Másrészt eleve a képernyőre komponáltam. Például 
a stúdió közönsége nem is látta az előadást, a zsűri 
is a monitoron nézte, mert ráközeliztem. Az 1968-as 
„Ki mit tud?”-on szerepelt a lábjáték („kézbalett”), 
amelyet a kéz ujjaival játszottunk, Bárt 0 //Verjéből, 
a Hattyúk tavából volt részlet, és az egész látvány 
alig pár centiméteres volt. Ilyet csak képernyőre 
lehet rendezni, közönség előtt ez nem érvényesül.
A Füst száll a szemembe az 1965-ös „Ki mit tud?”- 
ról való — ezt játszották el most a köszöntésemen 
is. És innen indult el az, hogy mindig volt valami 
szórakoztató dolog az elején meg a végén, de a 
közepére mindig becsempésztem valami komolyat.
A középső darab mindig dráma volt. És majdnem 
megbuktam.
Megcsináltam a Didó halálát. A Szupersztárból 
Mária Magdolna dalát, amikor a hölgy mindenkivel 
lefekszik, és amikor találkozik az Úrral (tehát egy 
fehér kesztyűvel), akkor mindenkit elküld, nem fek
szik le senkivel. Gyönyörű játék volt. Nem értették 
meg persze. A zsűri sem. Azt mondták, hogy tovább 
engednek, ám többet ilyet ne csináljak. De én a 
közepére mindig beletettem egy drámát, mert úgy 
éreztem, hogy van egy intellektuális vonulata ennek 
a bábjátéknak. A zenében is. Belül a három percen, 
hiszen ez egy kategória is. 30 perc vagy 50 perc, az 
Egy kiállítás képei, az más dolog, nem olyan, mint 
a tévének a percekben mért anyaga.
Aztán még 10-12 évig feljártam a televízióba produk
ciókat csinálni, táncdalfesztivál paródiát például, 
sanzonok „koreográfiáját”. Itthon pedig folytattam 
ezeket a drámai három perceket, és létrehoztam 
a nagyobb lélegzetű drámai műveket. Ilyen volt a 
Kiállítás képei, a Bartók-művek. A Cantata Profana 
és egyéb.
Amikor Budapesten megalakult a Mikroszkóp

Színpad, hívtak, hogy van egy szatíra a bürokrá
ciáról, készítsek belőle bábprodukciót. Rendeztem 
egy játékot a papírkosárról, stemplikről, irodasze
rekről. Tiszta tárgyjáték volt. Be is mutattuk, játszot
tuk párszor, de aztán abbamaradt, mert nem 
tudtunk a Bóbita amatőr társulatával rendszeresen 
feljárni Budapestre. Akkor folytatódhatott volna, ha 
felköltözünk, csapatostul.

— Egyébként mi hozott Pécsre 1961-ben?
— Németh Antal.
— Ő személy szerint?
— Igen. Budapesten volt a Corvin tér 8., 

híres hely, ott dolgoztam tíz évig.
— Az volt a Népművelési Intézet
— Igen. Volt egy bábosztály, azt vezetget

tem, és csináltunk a földszinten egy bábszínházát, 
ahol ő rendezett.

— Németh Antal pályáján a bábművészet 
nagyon fontos terület Főleg, amikor a Nemzetiből 
1944-ben eltávolították és az új rendszerben évekig 
nem kapott munkát akkor kezdett intenzíven 
foglalkozni a bábművészettel, a bábjáték elméletéről 
is írt tanulmányt

— Csinált a Népművelési Intézetben egy 
stúdiót, asszisztenskedtem mellette. Elhozott 
embereket, hogy beszéljenek a bábról. Mészöly 
Miklóst, Szentkuthy Miklóst, az öreg Hankisst...

— ... Hankiss Jánost
— Köpeczi Bócz Istvánt, aki tervező volt, 

és így tovább. Ezek az előadások meg is jelentek 
egy füzetsorozatban. Aztán a Tóni bácsi egy év 
Kaposvár és két év Kecskemét után 1959 őszén a 
Pécsi Nemzeti Színházhoz került, Katona Ferenc 
igazgatósága idején. Akkor hívott.

— Amikor létrejött az operatagozat 1959- 
ben, ő rendezte az első bemutatót a Rigolettót
A Művelődési Házban pedig irodalmi esteket 
oratorikus műsorokat rendezett

— Megrendezte a Nemzetiben a 
Hoffmann meséit (1962 -  PMP), oly módon, hogy 
mi is játszottunk benne. Némethnek az volt az elve, 
hogy ha már több tagozatú a színház, akkor az 
előadásokban a tagozatok képviseltessék magukat. 
Ezt később Nógrádi Róbert igazgató is szorgalmazta. 
Játszottunk lllyés-darabban, amikor a színház 
felújításának időszakában a Ságváriban mentek az 
előadások, játszottuk a Hamletben az egérfogó 
jelenetet, Vári Évával a P/'a/ban szerepeltünk.

— Az a Mecsek cukrászdában ment
— Igen. Szóval sokfelé szerepeltünk. 

Visszatérve az illusztráció kérdésére: mindenképpen 
kellett egy harmónia a történettel és a zenével.
A pesti korszakomban énekeltem egy kórusban.

— Milyen hangfekvésben?
— Basszus 1. Rekviemeket énekeltünk,

a cappellákat. Tehát amikor itt elkezdtem dolgozni, 
a Cantata Profanát már betéve tudtam. 
Kórusmúltamból is voltak olyan zenei emlékeim, 
amelyekből később bábelőadásokat rendeztem.

— Ezek szerint neked képzőművészeti és 
zenei háttered egyaránt volt, amikor a bábjátszás 
felé fordultál, és ez is magyarázza, hogy miért nem 
irodalmi alapú színházat hoztál létre, hanem zenei 
és látványszínházat

— Ezt várnám az utódaimtól is. Mert a 
mostani Bóbitások is az irodalmi színpadból indul
nak ki. Kezdetben azt reméltem, hogy felvállalnak 
egy nemes irodalmi bábszínházát, de nem ez lett 
belőle.

— Engem is zavar, hogy ebből a mai 
bábjátszásból egyre inkább eltűnik a báb, és a 
szereplők színészkednek az előadásban, a bábot 
csak mellékesen használják.

— Ebben a folyamatban az is szerepet 
játszott, hogy amikor a Bóbita profi lett, a Nemzeti 
tagozatává vált, akkor jöttek színházi rendezők, 
hogy produkciókat csináljanak. Ők pedig a báb
színészeket úgy instruálták, mintha azok prózai 
színészek volnának.

— Ez visszautal ahhoz a kérdéshez, 
amelyből kiindultunk. Az alapítványod mintha 
igyekezne szembemenni bizonyos folyamatokkal.
Az volt a célod a létrehozásával, hogy kitegyél 
bizonyos hangsúlyokat, milyen fajta bábjátszást 
tartasz példa értékűnek?

— A báb legyen a főszereplő. Ez a 
lényeg. Amikor sorra alakultak a bábszínházak és 
mindenki megkapta a maga színészeit, ezáltal 
áthangolódott a tematika. A többi igazgató, akik 
nem rendelkeztek több művészeti ágra kiterjedő 
tapasztalattal, beszálltak ebbe, sőt maguk is játszot
tak! És amatőrök kezdenek játszani olyan színészi 
feladatokat, amelyeket csak a maguk szintjén 
tudnak megoldani. És önmagukat színésznek kezdik 
tekinteni.

— De attól, hogy színpadra lépnek és 
szöveget mondanak, bemaszkírozzák magukat, még 
nem lesznek színészek.

— Ez ellen tenni kell valamit. Én a 
megszülető produkciókra már nem tudok hatással 
lenni. Visszavonulván az aktív bábrendezéstől, kere
sem azokat a ritka példákat, amikor egy bábos úgy 
játszik el egy darabot, hogy nem ő a fontos, hanem 
a báb. A közönség a bábra figyel, nem a játékosra. 
Ma csak néhány ember van, aki ténylegesen 
bábozik. Felkértem az alapítvány kuratóriumának 
tagjait, hogy járják az országot, és hívják fel a figyel
met arra, ha ilyen alkotókkal találkoznak. Kitaláltam 
egykor ezt a felnőtt-bábfesztivált, amelyre egészen 
ritka, gyönyörű produkciók jöttek, de nincs meg a 
hatása.

— A magyar szakmára nézve.
— Igen. Sehol nem látom azt, hogy ilyen

fajta színházat csinálnának.
— Én ezt a folyamatot úgy látom, hogy 

elvész a stilizáció a bábszínházból Hiszen igen 
nagy az áttétel amikor különböző tárgyakkal 
testrészekkel árnyakkal stb. folyik a játék. Ez a mai 
bábosnak nevezett színjátszás viszont elmegy a
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naturalizmus irányába, amikor a bábszínház 
keretében igazából színészkednek saját fizimis
kájukkal és testi adottságaikkal

— Volt egy produkció Győrött, amelyben 
poharak szerepeltek. Különböző színű folyadékokkal 
voltak megtöltve. Elindult egy stilizált, ötletes játék. 
Egy folyamat, amelyet a néző meg tud érteni. És 
egyszer csak a poharak elkezdenek beszélni! 
Shakespeare-t mondanak az amatőr bábosok!

— Ez elég lehangoló lehet
— Most képzeld el! Amikor egy profi 

színésznek is fel kell kötnie a gatyáját, ha 
Shakespeare-t játszik, akkor egy amatőr — mint 
üveg. De miért nem csinálja azt, hogy torzítja a 
hangot? Vegye át például a Muppet Show-nak a 
hangi modorát. És akkor a hanggal is létrehoz egy 
távolságtartást. Ha én átteszek valamit üvegbe, 
amelyik a legáttetszőbb, legtisztább, a legjobban 
lehet transzponálni, és építek arra, hogy a közönség 
(válogatottan csak stúdiónyi) valamit már tud 
Shakespeare-ről. Elkezdjük játszani a Hamletet vagy 
a Prosperót, akkor a közönség rááll egy vonalra, 
tud követni, mert érti a jelrendszert, be van avatva. 
Meg lehet csinálni, mert nem kell mindig 300 vagy 
tooo embernek játszani.
Rendeztem egy Rómeó és Júliái, kesztyűvel. Nem 
Csajkovszkijjal, hanem Prokofjewel. Kettősökre 
építettem föl. Néha fölbukkant egy-egy további 
szereplő. Megtudtam csinálni azt, hogy építek a 
közönség ismeretére, ők tudják, hogy miről van szó. 
Elkezdődik a játék, és a néző megérti a jelrendszert. 
A színekkel operáltam. Egyszínű volt a lány és 
családja, illetve a fiú és családja. Egy alapszín és 
annak variációi. Irtó klasszul sikerült, mert építettem 
arra, hogy a közönség tudni fogja, hogy miről van 
szó. Egy csomó jelenésre nem volt szükség, ami 
magyarázta volna a történéseket, hanem tudtunk 
menni kéz a kézben a közönséggel.

— Ha már nem is hozol létre újabb báb
darabokat, a bábok megmaradtak, amelyeket ki

lehet állítani. Mi van Bostával? Az ottani házzal és 
kiállítással?

— Eladtuk. Nem tudtuk fönntartani.
— Mennyi ideig használtátok?
— Húsz évig. A nyarankénti szabadtéri 

bábkiállítás olyan öt évig tartott. Mikor 60 éves let
tem, akkor kaptam a családtól ezt az öreg házat, és 
akkor ami pénzünk év közben volt, azt mindig rá
áldoztuk. Lassan fölépült a ház és lassan fölépült
a kert is. Elkezdtünk benne élni. Aztán valahová 
tenni kellett a bábokat, mert a Bóbitának az évi ter
melésével rengeteg új báb keletkezik, a raktárak 
pedig megtelnek, így elhoztam azokat a bábokat, 
amelyeket én csináltam. Ebből lett egy kiállítás 
Bostán (falu Pécstől 15 km-re délre -  PMP). Egy 
darabig csak benn volt az istállóban meg a garázs
ban, de imádtam a szabad teret (ezt már megtanul
tam a Csontvázban), így naponta áldoztunk rá egy- 
egy órát, hogy a bábokat a kertbe kipakoljuk, aztán 
este visszapakoljuk. Jött a közönség, aláírták a 
vendégkönyvet. Csináltunk banketteket. Végül fölad
tuk a dolgot, mert nem volt pénzünk sem, például 
arra, hogy újravakoltassuk a házat.

— Mi lett a bábokkal?
— Szétosztottam. Egy jelentős része, 

mintegy száz báb Sárospatakon van kiállítva az 
ottani tanítóképző főiskolán. Itt a Nevelési 
Központban is van ötven bábom. Néhány itthon is 
van a lakásban. Aztán van még egy nyugdíjasklub 
itt a környéken (a Kertvárosi lakótelepről van szó — 
PMP).

— Tavaly a POSZT időszakában a megyei 
művelődési központban is volt kiállításod. Akkor 
ezekről a helyekről kellett összeszedned az 
anyagot?

— Nem, akkor még együtt voltak a 
bábok. Utána ment a szétdobálás. Ezen a kiállításon 
volt lehetőségem kitenni egy díszletet is. És csinál
tam mellé még grafikai kiállítást is. Nyomatok is ki 
voltak állítva. Most az egyetem elvitte a grafikákat,

Kos Lajos bábművész, grafikus

és a vizsgaidőszakot követően ki fogják állítani. 
Pincehelyi Sándor rendezi.

— Hogyan érezted magad a köszön
tésen?

— Nagyon jól.
— Nagyon sokan voltak, nemcsak 

helybeliek.
— Rengetegen jöttek össze. Olyan jó 

borokat kaptam. Csodás élmény volt, de ilyen nem 
lesz minden évben. Az alapítvány díjátadására 
évente kerül majd sor, de családiasabb 
körülmények között. Én most visszamegyek 79 
évesnek. A díjazottak mindig kapnak egy szobrot, 
ugyanilyet mint most, valamint pénzjutalmat.

— A díjazottakra a kuratórium tagjai 
tesznek javaslatot?

— Igen, járják az országot és a látott 
bábprodukciók alapján javasolnak. Itt volt egy elvi 
kérdés, amelyben vesztes lettem, én ugyanis azt 
szerettem volna, ha pár évre visszamentünk volna, 
de a többség úgy határozott, hogy mindig az 
aktuális évad teljesítményei alapján jutalmazunk.

— Az 1995-ös Ki kicsoda Pécsett? kötet
ben van rólad egy szócikk, és ott a neved alá az 
van írva, hogy bábművész. Ugyanakkor a tele
fonkönyvben úgy szerepelsz, mint grafikus. Miért? 
Melyik identitás erősebb benned? Miért nem báb
művészeként szerepelsz a telefonkönyvben is?

— Erre mondják, hogy ez egy 70 forintos 
jó kérdés. Tovább mehet... Én úgy jöttem Pécsre, 
mint grafikusművész. Ki is állítottam 1972-ig. Akkor 
volt egy kiállításom a Képcsarnokban — azokból a 
rajzokból, amelyeket nemrégiben Pincehelyi Sándor 
az egyetemről elkért. Grafikusként is lettem itt lajst
romba véve, mert a bábnak akkor még nem volt 
olyan polgárjoga. Később aztán a Bóbita révén elfo
gadottá vált, hogy van itt Pécsett bábművész is. ■
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Szép Ernő: Patika
Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza BALOGH RÓBERT 
Rendezte: Béres Attila
2005. február 5. .................................................

Welcome to Laposladány!
A Harmadik Színházban 1999-ben hónapokig 
vendégeskedő Bárka Színház közönség- és szakmai 
sikert aratva vitte színre a Lila ákác című Szép Ernő 
darabot, s ezzel képezte a pécsi szépernőjátszás új 
fundamentumát. A siker oka lehetett a remek 
színészi gárda (Kaszás Gergő, Mucsi Zoltán, Scherer 
Péter, Börcsök Enikő, Vasvári Emese...) és a merész 
rendezés. Mert Simon Balázs leporolta a darabot, s 
bár nem vitte tökélyre, de megszólaltatta benne azt, 
ami érvényes. A Pécsi Nemzeti Színház műsorter
vében Szép Ernő Patikája szerepelt, vendég- 
művészek nélkül, önerőre támaszkodva készült az 
előadás. Már csak a Vő/ege'ny-bemutató hiányzik 
a pécsi palettáról.

A Patika 1920-ban került színre, sikert aratott, 
ám az akkori jobboldali kritika mégis kiseprűzte a 
színházból, antiszemita felhangú botrányt keltettek 
Szép Ernő körül, aki ennek hatására két évre 
Bécsbe emigrált. „Azt sem értem, mért kell nékem • 
szegénynek és zsidónak lenni, amikor egyiket se 
kértem, csak danolni akartam...” — írta egy leve
lében Krúdy Gyulának. A Patika pedig remekmű, 
nem drámatechnikai szempontból, hanem ábrázoló
ereje miatt. Már Csehov felismerte a látszólagos 
eseménytelenség színpadi erejét, magyar drámában 
ugyanez még újdonságnak hatott 1920-ban. A 
Patika kompozíciója lazának, esetlegesnek tűnik, 
holott ezt a szerkezetet rengeteg árnyalat teszi 
elevenné, s működteti is egyben. Megemlíthetem 
ebben a sorban az egyedi nyelvhasználati mód mel
lett még a hangulati elemek, zenei, és zajhatások

sorát, a Szép színpadi műveit is átszövő líraiságot.
A darabok egyedi ízét is, ahogy gyermeki mód, 
groteszk és ironikus vágy fűti a főbb szereplőit a 
közönséggel való azonosulásra — ez a kívülállók 
azonosulási törekvése —, a szerző gyönyörű, nagy 
ívű, párhuzamos monológjaiban mutatja meg ezt, az 
egymás mellett elbeszélés formájában.

A pécsi előadás három részből áll. A rendező 
határozatlanságát mutatja, hogy a szórólapon „szín
mű két részben” szerepelt. A bemutató alapján 
Béres Attilának nem sikerült ugyanazt véghez 
vinnie, amit egy korábbi pécsi rendezésében, az 
lllatszertárban, ott kimozdította a klisészerűen 
rögzült szerepmegoldásokból színészeit. A rendező 
fiatalságát nem tekinthetjük enyhítő körülménynek, 
ha a végeredmény láttán megállapítható, nem egy 
színésze elővette az első, korábban már bevált 
figurát a tarsolyából, nem pedig a próbafolyamat 
során formált meg egy újat.

Egy tablóképpel indul az első rész. A lapos- 
ladányi elit kártyázik, közben kortyolgatnak, a 
szájukban ott füstölög a cigaretta, íme, ez hát 
a laposladányi kultúra csúcsa. Az alapprobléma az, 
hogy ezt a hangsúlyos jelenetet nem vette eléggé 
komolyan a rendező. A kártyázok hevenyészve, nem 
túl jól megoldott helyzetgyakorlat szintjén 
abszolválták az előadás nyitányát képező jelenetet 
(ez lenne a laposladányi alaphangulat), hiába volt 
Domonyai András hibátlan Provizor alakítása, csak 
alibi kártyacsata folyt, nem játék, sehogy sem állt 
össze a jelenet. Főképpen, mert szinte mindenki

hozta a megszokott figuráját, Pilinczes József, 
Bánky Gábor, Stenczer Béla. A Jegyzőt alakító 
Vidákovics Szlávent utoljára a Pillantás a hídról 
című előadásban láttam megdolgozni a szerepéért, 
Rázga Miklós (Borgida úr) a meghunyászkodó, 
gyáva, de mindenáron alkalmazkodni vágyó bérlő 
szerepében megtett pár lépést afelé, hogy megszü
lessen valami, a Jóvér Janit alakító Széli Horváth 
Lajos már majdnem eljutott a szerepformálásig. 
Papp Ferke szerepét eljátszotta ugyan Fillár István, 
de tévedés volt ráosztani, s a ragasztott bajszától 
csak műparaszt lett.

A kártyás jelenetben Szép Ernő tobzódik a 
nyelvi játékokban, az előadásban nem használják 
mindegyiket, ilyeneket hagynak ki, mint az „Ossza 
már — Ó szamár”-t, de azért maradt valami a 
kártyanyelvből „Kontra, rekontra, szubkontra, Fedák 
Sári” (az eredeti sor másképp hangzott: a tere, 
kassza, tuletroá, ultimó és uhu után következett a 
mindent ütő Fedáksári). Fedák Sári annak idején 
lovakat hajtott, közlekedési balesetet okozott, fel
borult kocsijával, elgázolta a libákat, az ájultságból 
felrázó sósborszeszt reklámozta, s tele volt vele a 
korabeli sajtó, talán őt idézte Füsti Molnár Éva, aki 
a Postamesternél alakítván legázolta az egész 
kamaraszínházat. Ahogy gyűltek a szereplők a szín
padon, úgy javult az előadás élvezeti értéke, Béres 
Attila a tömegjelenetek levezényléséhez valóban ért. 
Füsti Molnár ripacs-magánszáma: a trampli-tánc, 
esés-kelés, a folytonos fecsegés... emeli ki a fel
vonást a jellegtelenségből, s következik az előadás 
rendezői csúcspontja, a kanmuri. De eddigre már
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megérkezik a laposladányi intelligencia, s az új fiú 
is, Balogh Kálmán (Köles Ferenc alakítja), aki 
egyelőre zavart fiatalember, udvarias, naiv, illúziók
kal teli, a Patikus (Lipics Zsolt) és a Patikusné 
(Stubendek Katalin), a „cigánybanda”, és 
kezdődne a mulatság. A Jukit alakító Ottlik Ádám 
kitűnő prímásnak bizonyult, szerepelt már fuvolis- 
taként, operatőrként, részeg kritikusként is előadás
ban, vajon mi lesz legközelebb? Az eredetileg 
kényeskedő, nyafogó Patikusnéból egy életunt, 
merev nőt formált a rendező, aki ellenpontozza 
a Postamesterné mindenkit legázoló abnormális 
viháncolását. Pap Ferke dzsentri-mulatozásába 
szépen beleillik a „bőrkabát” konfliktus burkolt 
zsidózása, majd a cigányozás, a csú'rdöngölés mint 
tánc, és az egyszemélyes szilaj, vad mulatozástól

Füsti Molnár Éva 

Stubendek Katalin és Köles Ferenc

kedvet kapva a táncest végképp átcsap balkáni 
filmeket idéző kanmurivá. És akkor Lipics Zsolt 
összeborzolta a hajzatát, s az addigi csendes, unal
mas patikusból előtört az állat, s oly módon kezdett 
működni az előadás, ahogyan annak kell, jó volt 
nézni. A „zummáj, zummáj” nótára körbe-körbe, 
széken lovagló laposladányi intelligencia a kötelező 
köriváson túlesve, immár részegen, beszédeket tart. 
Balogh Kálmán beavatása is megtörténik, itt meg
mozdult valami a színpadon, még nem dőlt el az 
előadás áll, vagy bukik.

A második rész a fogfájós Patikusné és a 
képzelt szerelmes Balogh Kálmán párhuzamos 
monológjára épült. Nehéz elfogadni Kálmán 
szerelmét egy merev, érzelem nélkül élő nő iránt, 
Szép Ernő kényeskedő Patikusnéját talán könnyebb 
lett volna szeretni. Stubendek Katalin lépésről 
lépésre, finom eszközökkel lesz újra elevenné, és 
akkor felragyog, sugárzó, őszinte, emberi, de csak 
pillanatokra, és akkor is csak egyetlen iskolai 
emléket tud felhozni, mint élete utolsó pozitívumát. 
Köles Ferenc más habitussal megáldott színész.

Pályája mutatja, egyetemi színjátszóból kőszínházi 
színésszé válni nem egyszerű feladat, tehetsége 
egyértelmű, évek óta játszik nagyszínpadon, sokat 
ledolgozott hangképzési hiányosságaiból, de még 
sohasem éreztem azt, hogy már nem csak tehetség 
van vele a színen, hanem a beváltott ígéret. Fia az 
elmúlt éveiről kellene sztereotip képet festenem, 
hogy mit csinált a Pécsi Nemzeti Színház színpadán, 
akkor a képen éppen felhágna egy asztalra, közben 
széttépne magán egy fehér inget, és csupasz mell
kassal félig önkívületben üvöltene. A Patikában 
létrára mászatták éppen, de asztalra is. Balogh 
Kálmánnak lelke van, és ez megszólalt azon az 
éjszakán, mikor is a fogfájós Patikusné felzavarta, 
s fájdalomcsillapítót kért tőle. A szituáció komikus, 
egyiknek a foga, másiknak a szíve fáj, de ahogy a 
gyógycseppek is magasan vannak, s azért a létra 
minden egyes fokára fel kell lépni, hogy elérhesse 
Kálmán, úgy a Szép Ernő írta monológnak is több 
a lépcsője, árnyalata, gazdagabb színekben, líraiság- 
ban, mint ahogy azt a színpadról láthattuk, hallhat
tuk. Az a rendező felelőssége, hogy mit bíz rá a 
színészére, s mikor lép közbe. Mert ebben a jelenet

ben, s az előadásban többször is, Balogh Kálmán
nak hegedülnie kell, illetve kellene. Köles Ferenc 
nem tud hegedülni, feltételezem, a szerep miatt 
nekiállt, de a pengetésnél sokkal többre nem futotta 
erejéből, s annyitól meg amit sikerült neki megta
nulnia, nehéz elandalodni. Nem születhet meg az 
idilli pillanat, ami több jelenet kulcsa is lenne, 
ahová majd beletrappolhat a seggrészeg, hablatyoló 
Patikus (Lipics), aki be is jött és tört, zúzott min
dent, porcelánt, nem létező idilleket, s valahogy 
mégis helyre tette a felvonásvéget.

Technikai indokokon túl érthetetlen, mi szükség 
volt két szünetre. A nyúlfarknyi harmadik rész — 
bár némely pillanata így is túl hosszúnak tűnt — 
egy tablóképpel indult, kisebbel, mint az első 
részben, de bepillantást nyertünk a laposladányi 
mindennapokba. Balogh Kálmán szobájában nagy a 
jövés-menés, majd kioktatja a pesti életről a szerény 
képességű laboránst (Urbán Tibor), s magára 
maradva a darab szerint újra „zenébe” folytja 
bánatát, s rögvest az előadás mélypontján találhatja 
magát a néző, látván-látva Balogh Kálmán 
látomását. Szép Ernő utasítása szerint: „Ajtón, 
ablakon-e, nem tudni honnan, egy fehér balerina 
szökken elő halk sikollyal.” Ehhez képest visszhan- 
gosított sikolyok, vihorászás, félhomály... csak úgy 
röpködnek a színházi álomklisék. Az előadás 
végének hitelét újból csökkenti Köles Ferenc 
hegedűtudásának hiánya — Kati (,Mészáros Sára) 
éppen Balogh Kálmán muzsikáját dicséri. A jelenet 
egyszerű, tiszta, megszületik, aminek meg kell: 
Kálmán hirtelenjében leszámol illúzióival, nagy élet, 
romantikus, nagy szerelem... s felismeri Katiban, a 
vidám, kis cselédlányban a kézzelfogható, házi 
boldogságot. Mészáros Sára természetessége üde 
színfolt az előadásban.

Pintér Réka díszlete a nyomasztó laposladányi 
légkört szolgálja, a jellegtelen Kaszinóban humorfor
rás a dupla csapóajtóra erősített két ülőalkalmatos
ság, a rajta helyet foglalók párbeszédét a 
közlekedők nehezítik, az aprócska biliárdasztal is 
remek poén volt, a második rész patikabelsője kife
jezőbb mint a Kaszinó, de a harmadik részben 
Kálmán szobabelsője, a rács jelezte fal háttérrel 
kevésbé sikeres megoldás. A korhű jelmezeken 
(Pilinyi Márta) sehogy sem értettem, hogy lehet 
odaszáradt sár, ha éppen a sártenger dagasztásából 
tértek meg a szereplők a Kaszinóba. Az előadás is 
ilyen jelzésértékű, felemás. Túl komor, túl bizonyta
lan, kevés az irónia, önirónia benne, rá is omlik az 
előadás a rendezőre, maga alá temeti. De sikerült 
néhány hangütés, néhány szereppel összhangba 
került az alakítás, sok klisé- és alibi-megoldás 
között. Béres Attilától, mint törekvő, ifjú rendezőtől 
mást, többet vártam. De hogy ne én minősítsek, 
egy nézői vélemény a taps utáni, ruhatárban zajló 
tumultuózus jelenetből:
— Mit is láttunk ma, mama?
— Várjál csak! Mi is volt a címe? ■

Szép Ernő: Patika 
Rendező: Béres Attila 
Díszlet: Pintér Réka 
Jelmez: Pilinyi Márta
Szereplők: Köles Ferenc, Lipics Zsolt, Fillér István, Mészáros Sára, 
Stubendek Katalin, Széli Horváth Lajos, Rázga Miklós, Urbán Tibor, 
Domonyai András, Ottlik Ádám, Füsti Molnár Éva, Pilinczes József, 
Bánky Gábor, Stenczer Béla, Vidákovics Szláven.

VITA
Az Echo előző száma kritikát közölt a tavaly Pécsett alakult Árnyékszínház bemutatkozó produkciójáról, Line Knutzon Közeleg az idő című darabjának 
előadásáról. Zábrádi Mariann kritikája az előadás rendezőjét, Szilágyi Eszter Annát egy 15 sűrűn gépelt oldalnyi (46 ezer karakter terjedelmű) válaszra 
késztette. A vitacikk teljes szövege és Zábrádi Mariann viszontválasza folyóiratunk honlapján olvasható: www.echopecs.hu
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Dávid Hare: Amy világa
Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza
2004. december,
2005. január

Egyedül magányosan, 
vagy együtt magányosan...

A harmadik POSZT-on találkozhatott a pécsi közön
ség először lián Eldad rendező nevével, aki akkor 
két előadást is jegyzett. Martin Sherman Rose című 
monodrámáját és Ágota Kristóf Trilógia című 
regényének Nem fáj! című színpadi adaptációját. 
Előbbi monodráma Vári Éva előadásában, utóbbi 
keserű ballada a Szabadkai Népszínház Magyar 
Társulatának előadásában került színre. Mindkettő 
letaglózó, nagyszerű színházi élmény volt. Vári Éva 
a Rose-ban a sokat szenvedett és a humorral szinte 
mindent túlélni képes zsidó nőt, a szabadkai ma
gyar társulat pedig a csupasz térben az elállatiaso- 
dott embert, a megkérgesedett, megnyomon'tott 
emberi lelket, olyan sorsokat mutatott be, melyek 
a XX. század innenső felének minden fizikai és lelki 
borzalmát feltárják.

A szabadkai születésű lián Eldadot gyermekként 
deportálták, lágerekben, munkaszolgálatosként volt 
túlélője századának, a háború után aztán Izraelben 
telepedett le. Tel-Avivban dramaturgként, televíziós 
és színházi rendezőként dolgozott.

Micsoda bátorság, micsoda lelki erő visszatérni 
a szabadkai romokra a nagyapa egykori kávéházá
nak, a Lloydnak romjai fölé, majd a palackba zárt 
érzelmeket kiszabadítva művészként, rendezőként 
megnyilvánulni...

„Mélységesen hiszek a színészben, és nem 
szeretem a lézeres-süllyesztős-szökőkutas szín
házat" — nyilatkozza egy helyütt a rendező, akinek 
új, magyarországi rendezését, az Amy világa című 
színdarabot a Nemzeti Színházban láthatta, láthatja 
még az évad folyamán a pécsi közönség.

Az, hogy még hinni tud egyáltalán bármiben, 
szinte elképzelhetetlen a sorsát valamelyest ismerő 
kívülállónak, mégis el kell hinni, legalábbis a fent 
emlegetett két produkció láttán. Azt is bizonyította, 
hogy a modern színház szcenikai lehetőségei nem 
hozzák extázisba. Ez önmagában persze sem nem 
erény, sem nem hiba, ám abbéli szándéka, hogy a 
színészre szinte eszköztelenül ily sokat bíz, szinte 
mindent, az rizikós, csak a tuti szereposztás nem 
hagyja cserben. A Rose-ban tökéletes emberére 
talált, meg is jegyezte magának, így az Amy 
világában is elsősorban Vári Évára támaszkodik. 
Minő orr, minő szerencse.

Dávid Hare angol szerző (Az Órák című nagysi
kerű 2002-es film Oscar-díjra is jelölt forgatókönyv 
írója). Az Amy világa című darabját a pécsiek a 
Budapesti Kamaraszínházzal közösen állították szín
padra. Budapesten 2004. december 4-én, Pécsett 
december 17-én került bemutatásra a közös mű.
A személyiségből, egyéniségből, esetleg a jó 
értelemben vett rutinból, vagy annak éppen 
hiányából építkező színészi játék azonban itt már 
helyenként megbillenteni látszik a felépítményt.

A színház díszletraktárából leporolt bútorok közt 
él magányosan, rég elhunyt férjétől örökölt kedves 
mamával (Krasznói Klára) egy szebb időket is 
megélt, hajdan nagy sikerű West-End színésznő, 
Grace Allén (Vári Éva), aki az utóbbi időben már

csak erős kozmetikázással tudja fenntartani a régi 
látszatot a külvilág előtt, hiszen valójában már alig 
foglalkoztatott „kiszuperált” színésznő. Itt-ott meg
alázó morzsák jutnak neki, melyek mára nem csak 
önbecsülését, de egzisztenciáját is nagymértékben 
veszélyeztetni látszanak.

A színdarab tehát ott kezdődik, ahol ez a 
szomorú, de stabilnak látszó világ felbomlani látszik. 
A rég nem látott leány, Amy (Sztankay Orsolya) s 
újdonsült fiúja, Dominic (Köles Ferenc) csapást vág
nak a poros parkettán, s kicsit bizarr képben a kan
dalló előtt éppen egy muzeális értékű és korú bicikli 
gumiját foltozgatják, miközben izgatottan várják 
haza — persze irtó lazának mutatkozva — a híres 
színésznőt, Anyát, akinek most kerüt bemutatásra 
a nagy Ő. És hát persze a „jó hír”, amely minden 
bonyodalmat elindít: a lány gyermeket vár. Ez per
sze tehetne valóban jó hír is, ám Amy szenved, nem 
meri elmondani a hírt kedvesének, fél a fiú reakció
jától, hiszen tudja, hogy az általa képviselt világban 
elképzelhetetlen az a kispolgári csökevény, hogy az 
ember családot alapítson, gyermeket neveljen. 
Dominic szerepében Dávid Hare tökéletesen leírja az 
1970-es évek feltörekvő, karrierista, minden tradíciót 
negáló és elsősorban a szuperegóból építkező 
értelmiségit, aki mellesleg karrierje elején tipegő 
tévéműsor-vezető, de nagy filmrendezői, produceri 
karrierről álmodó titán, meg persze újságíró is, szó
val afféle igazi gátlástalan sznob. Innen nézve ezek 
a tulajdonságok cseppet sem kor-specifikusak, sőt 
sajnos örök érvényűnek is mondhatnánk, nem 
nagyon van ez másképp ma sem. Dominic persze 
lehetne ettől még elfogadhatóbb figura is, Grace is 
közeledhetne hozzá a lánya szerelmét tisztelő 
anyaként, azonban a fiú gőgös sznob kisugárzása 
természetes ellenállást vált ki belőle, hiszen ő tulaj
donképpen a Dominic-félék egyik célpontja, az 
elavult tradicionális kultúrát képviselő, letűnt kor 
képviselője. Nem fér meg ez, tényleg nem fér egy 
szobában. Ám ez önmagában még nem egy 
tömegeket megrázó konfliktus, legalábbis kívülál
lóként nézve a helyzetet, bár ezzel nagyjából elbí
belődnek az első felvonás végéig. Hot hatásosan, 
hol kevésbé.

A bemutatót követő második előadáson például 
sokkal inkább azon kellett izgulni a nézőnek a 
Kamaraszínházban — ahol a tér szűkében közelről 
érzékelhető minden rezzenés —, hogy csak bele ne 
süljenek a tenger szövegbe, s hogy meglegyen a 
végszó, a mankó a továbblendülésre. Sok jót tett 
aztán ezzel a kis bibivel az idő, s a közben leper
gett néhány előadás, mert egy hónap múltán túl 
volt az előadás ezeken a tipegő gyerekbetegsé
geken, sokkal inkább tudtak a művészek a játékra 
koncentrálni. Tudniillik, hogy mi nézők ne a privátot, 
hanem a hiteles figurát, a megelevenedő sztorit lás
suk a színpadon. Persze az is igaz, hogy Vári Éva 
bakizni is úgy tud, amilyen tökéletesen és 
imponálóan én eddig csak Haumann Pétert láttam 
Thomas Bernhard A színházcsináló című Gothár 
Péter rendezte, egyébként fantasztikus előadásban.

Sztankay Orsolya és Vári Éva

A fiataloknak ez nem megy. Köles Ferenc és 
Sztankay Orsolya is teljesen befeszül, és lejelzi 
a szerelmet és a bicikliszerelést is, amíg nincsen 
a szöveg tökéletes birtokában. Sztankay Orsolya 
egyébként a címszerep ellenére nincsen megfelelő 
helyen a színpadon. Talán nála tetten érhető a ren
dező felelőssége, hogy nem minden színészre lehet 
azonos terhet róni az önálló szerepépítkezés során. 
Amyt a szövegből kivilágló információk alapján 
nagyon lehetne szeretni, a benne rejlő szerény ked
vesség, önfeláldozó nőiesség, írói tehetség, mind 
megannyi kedvelhető, megszerethető tulajdonság. 
Mindezek azonban a szöveg szintjén maradnak, 
mert talán keményebb rendezői instrukciókat 
igényelt volna. Lehet, hogy a szerepkibontás során 
nem ástak elég mélyre a lány, a figura lelkében,
Amy a felszínen mozog, a nézőben pedig ott marad 
a hiány. Különösen a halálhíréről értesülvén szem
besülünk ezzel a hiánnyal, hogy „a fenébe, meg se 
rendít!” Nem hagyta magát közel férkőzni a néző 
szívéhez, pedig biztosan szerette volna. Dominic 
figurája pedig cseppet sem empátiára ösztönző, 
nemigazán lehet szeretni, ellenkező viszonyulást vált 
ki az ép lélekből az efféle emberi attitűd. Persze 
sokkal nehezebb dolog egy ilyen negatív figurát 
felépíteni, különösen, ha alkatilag távol áll az 
embertől. Mindenesetre a darab második részében, 
ahol az igazi bajok a felszínre kerülnek, szerepe 
szerint is óriási változáson megy át Dominic jelleme. 
Amy elvesztése és Grace teljes anyagi lecsúszása 
mégiscsak előhozza belőle az emberi érzelmeket,

24 echo 2005/1

ZÁBRÁDI  MARI ANNA



S Z Í N H Á Z R Ó L  F E K E T É N - F E H É R E N

ezt az alakváltozást sokkal erősebben sikerült Köles 
Ferencnek megoldania. Amúgy a szerep tökéletesen 
érte kiált, még ha ő nem is Dominic, de mindenkép
pen egy érzékeny, tehetséges színész, csak vala
hogy mintha szárnyát verdeső madárként merne is, 
meg nem is elrepülni, messze, messze...

A második rész 18 évvel később, az imént 
említett tragédia (nem tudjuk meg persze hogy 
miért és hogyan halt meg Amy) után játszódik. 
Grace, hogy fenntartsa magát a felszínen, a szom
szédban élő és évek óta körülötte sündörgő szintén 
özvegy magányos szomszéd, régi barát, Frank 
Oddie (Balikó Tamás) befektetési tanácsadóra 
bízza magát, s pénzét is, melynek következtében 

gyakorlatilag koldusbotra jut, adóssága 
egyre nő, a bankszámlájára érkező minden 
pénzt elnyel az adóhatóság. Grace azonban 
büszke, segítséget nem kér, viszont közben 
Dominic is felnő, előjön belőle is az érzé
keny férfi, s ha későn is, de kitalálja, hogy 
egyetlen módon segítheti, ha csak apró
pénzzel is anyósát. Az egykori ádáz ellenség 
a nyom nélküli, bőröndbe csomagolt kész
pénz átadásával segítő és békülő jobbot 
nyújt.

Balikó Tamást rég láthattuk ilyen jó színészi 
alakításban színpadon. A számító svihák 
figura alakításában rengeteg színt mutat 
meg magából, ahogy kis kockás papucsá
ban birtokba veszi Grace otthonát, és a 
szeretet vagy szerelem látszatát keltve ki
csalja tőle utolsó garasát is — csodálatos, 
és ahogy a tényekkel szembesülve egyked
vűen, pimaszul konstatálja a helyzetet, és 
a saját szerepét abban — nem marad a 
nézőben hatástalan. A végtelenül 
elmagányosodott a végül már idióta anyósát 
is ápoló Grace tragédiáját Vári Éva tökélete
sen megérteti velünk. Az a Vári Éva, aki 30 
éves pécsi színházi tagság után úgy 10 
évvel ezelőtt képes volt kimozdulni az akko
ri pécsi biztonságból, mely talán már akkor 

sejtette, színészként egy bizonyos koron túl, a lejtőt 
jelentette volna csupán számára, elszerződött 
Budapestre, ahol új kihívásokkal, egy teljesen más, 
inspiráló közeggel találkozott, mely a lejtő helyett 
nagyon is felfele lendítette pályája ívét. Az a Vári 
Éva, aki civilben is egy nagyon különleges, 
melankolikus, magányos ember, aki ahelyett hogy 
ezen látványosan keseregne, színészként 
csodálatosan profitál az élethelyzeteiből. Az 
előadásban szerepel még Krasznói Klára, az 
örökéletű vén anyós szerepében és Széli Horváth 
Lajos az ifjú színésztársként. Mindketten jó 
színészek, a rájuk bízott epizódszerepeket szépen, 
érzékenyen megoldják.

A Pécsi Nemzeti Színház szórólapján, ami az 
előadást hivatott népszerűsíteni, valami olyasmit ír, 
hogy szép himnusz a színház szeretetéről. Flát, him
nusznak egyáltalán nem mondanám, hiányzik belőle 
a fennköltség, amely annak jellemzője lenne, 
ugyanakkor talán a színház szereteténél mélyebb 
gondolatokról, emberi viszonyokról szól lián Eldad 
rendezése, még ha a poros díszletek között néha 
megdöccenve nem is vált ki elementáris katarzis, 
érzést a nézőből, aki persze mint afféle jámbor 
lélek, megelégszik már azzal is, ha nem kell mérge
lődnie, értetlenkednie, unatkoznia, ne adj’ isten fel
háborodnia egy színházi előadás kapcsán. ■

író: Dávid Hare 
látsszák:
Grace Allén: Vári Éva, Amy Thomas: Sztankay Orsolya 
Oominic Tyghe: Köles Ferenc, Frank Oddie: Balikó Tamás 
Evelyn Thomas: Krasznói Klára, Toby Colé: Széli Horváth Lajos 
Rendező: lián Eldad

Janus Egyetemi Színház: Napos oldat
Karácsony Benő regényéből színpadra írta Venyige Sándor
2005. január 24.

„Unom 
Michel Angelót”

Ha van kép, ami intenzíven él az emlékezetünkben 
Karácsony Benő Napos oldal című regényéből, az 
a ,20-as évek reménytelenül lekoszlott budapesti 
és párizsi albérleteinek és peremvidékeinek képe.
A helyszínek plasztikusak, árad belőlük a mindent 
átitató doh és penészszag. Ha van némi teatralitás 
ebben a leíró-módban, az két jelenetben érhető 
tetten: a régóta munka nélkül tengődő Felméri 
üzletbe bonyolódik egy dúsgazdag párizsi hölggyel, 
aki fel akarja fogadni kutyasétáltatónak. A hölgy 
hihetetlen hosszúra nyúlt és részletes ismertetője 
kedvencének pedigréjéről egy klasszikus vígjáték
ban is elférne. A másik jelenet, mely a '20-as évek 
abszurditásig fajuló operett hangulatát idézhetné, 
az a ligeti színház jelenete. „Éppen akkor érkez
tünk, amikor a grófnő meglátogatta az ügyvédet a 
válás miatt és elénekelte neki, hogy mennyi tartás
díjat követel. Az ügyvéd sokallta a tartásdíjat, mire 
a grófnő sértődötten és előkelő gőggel táncolni 
kezdett. Majd amikor látta, hogy az ügyvéd még 
mindig sokallja a tartásdíjat, gőgösen átbuk
fencezett a színpadon. Az ügyvéd erre a polgári 
perrendtartásból elénekelt egy paragrafust, aztán 
felmásztak mindketten az íróasztalra és eltáncoltak 
egy újabb, áthidaló paragrafust.” Ha van kép és 
jelenet, amibe kapaszkodni lehetett volna, ami dra
matizálható — a fenti példák egyébként igen ritkák 
a regényben —, akkor ezek lehettek volna azok, 
mégsem kerültek bele a Janus Egyetemi Színház 
előadásába. Persze ahhoz, hogy ilyenfajta 
jeleneteket színre vihessünk, elég ha előveszünk 
egy jól megcsinált, eleve színpadra szánt művet.
A JESZ viszont úgy tűnik, nem egy kész darabot, 
hanem kifejezetten Karácsony Benő Napos oldal 
című regényét akarta színpadra állítani.

A dramaturgiáról
Felmerül a kérdés, hogy miért kell dramatizálni egy 
olyan regényt, amely egyébként nem kínálja fel 
magát erre. (A Karácsony-regény értékelésére ezút
tal nincs mód kitérni.) Nyilván ez a regény is dra
matizálható, működnek a szerepösszevonások, és 
nem okoznak zavart a megértésben az időbeli 
sűrítések, az elhagyások. Csak persze kérdés, hogy 
érdemes-e egy regényből kiszemezgetni a „cselek
ményes” részeket, és azokat egy külső narrátort 
hang segítségévet felfűzni egy igen tagolt cselek
ménysorrá. A regényt uraló leíró részeket egy 
mikrofonból megszólaló narrátort hang helyettesíti, 
ez viszont kényszeredett megoldásnak tűnik.
A közbeékelt „leírások” aránytalanul hosszúak, 
a néző pedig rettenetesen unatkozik, mert nem lát 
mást, mint mozdulatukba merevedett figurákat, 
akik végszóra várva tulajdonképpen nem csinálnak

Raffai Norbert

semmit. Ezek a mozdulatlanságra kárhoztatott figu- 
rák/színészek elszenvedik azt, hogy a narrátor/ren- 
dező (a regény egyes szám első személyű 
főhősének hangját a rendező veszi át) minél több 
olyan információt akar a nézőre ömleszteni, ami 
úgy tűnik, egész egyszerűen nem jeleníthető meg, 
nem alkalmazható színpadra. A narrátor hangja 
ráadásul rosszul artikuláló, rosszul hangsúlyozó 
civil hang, mely a nézőben önkéntelenül a ’8o-as 
évek alámondásos filmjeinek emlékét idézi. Az 
előadás végén pedig, amikor a Felmérthez írott 
levelek tartalmát halljuk, biztos, ami biztos, még 
meg is mutatják nekünk a levelet olvasó főhőst, 
és ezzel végleg redundánssá válik a külső hang 
használata.
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A regényt színpadra alkalmazó Venyige Sándor 
szövegmódosításai néha indokolatlannak tűnnek.
A regényben Felméri arról számol be barátainak, 
hogy képüket egy fegyveres rabló és egy „újszülött” 
gorilla között hozták le az újságban. Venyige az 
„újszülött” gorillát teljesen érthetetlen okból 
„homoszexuális” gorillára írja át. E sorok írója 
legalábbis értetlenül és döbbenten áll az előtt, hogy 
a „homoszexuális” szóra, mint valami „tuti poénra” 
hagyatkozni lehet. Viszont még nagyobb 
döbbenetünkre a szerző számítása úgy tűnik, 
bevált: a közönség dől a nevetéstől. Venyige 
ugyanakkor meghagyja az eredeti szöveget ott, ahol 
a változtatás indokolt lett volna (Felméri 180 cm 
magasnak mondja magát, miközben a Felmérit 
alakító színész szembetűnően nem annyi). A narrá
tor szájába adott szöveg is problematikus, szeren
csés esetben kedélyesen gúnyolódó, máshol viszont 
kínosan közhelyes (gondolok például a sötétben 
vergődő bogarak metaforájára, de a sor hosszan 
folytatható lenne). Egy ilyen adaptáció során mód 
lenne arra, hogy a Karácsony-szöveg számos kinyi
latkoztatás-szerű mondatát elhagyjuk, ezek ugyanis 
a regény nyilvánvalón ironikus megnyilatkozásainak 
rovására mennek.

A díszletről
A darab ritmusa tehát meglehetősen tagolttá válik 
a jelenetek felsorakoztatása miatt, és ezen még 
Németh Pál nagyon leleményes és szellemes 
díszlete sem segít. Pedig a hivatali íróasztalként 
funkcionáló fehér doboz egy pillanat alatt ággyá 
alakítható, bizonyos ajtók aszerint, hogy nyitva vagy 
csukva vannak, különböző helyszíneket hivatottak 
jelölni, tudjuk, hogy ha a bal oldali nyitott ajtón 
lenyílik egy ablak, akkor Ridélinét látjuk a pultja 
mögött, ha ugyanezt a nyitott ablakot csukott ajtón 
keresztül látjuk, akkor a Doktorné hálószobáját

leshetjük ki. A jelhasználat tehát következetes és 
nem utolsósorban követhető is. Viszont nem 
szervesül a cselekménybe -  már csak steril jellege 
miatt sem —, nem teszi azt gördülékennyé, annak 
ellenére, hogy minden úgy van kitalálva, hogy a 
lehető legrövidebb idő alatt átalakítható legyen. És 
itt vissza kell térnünk a már említett narrátori hang
hoz, mert ez az, ami az egyébként gördülékenyen 
funkcionáló díszletapparátust megakasztja, és nem 
hagyja érvényesülni, nem hagyja, hogy egymásból 
kibomló jelenetsorrá alakuljon az előadás. A díszlet 
már rég új formát öltött, amikor még mindig arra 
várunk, hogy a narrátor történetének végére érjen. 
A díszlet és a rendezés ráadásul stilárisan is szét
tartó. Míg a díszlet jelzésértékű, ha nem is mond
ható absztraktnak, de mindenképp arra törekszik, 
hogy ne realisztikusan reprezentálja a különböző 
helyszíneket (erre jó példával szolgálnak a térben 
elhelyezett fehér kockák, melyek hol ülőalkal
matosságok, hol pedig erdei tájrészletek), addig 
a jelmezek „korhűségre” törekszenek, sterilen 
nagyszínháziak, és így nem segítik a díszlet kísér
letező törekvéseit.

Szomora Lívia 
és Bozó Tamás

A színészvezetésről
A színészi alakításról többé-kevésbé elmondható az, 
ami a jelenet-építkezésről: majd’ minden alakítás 
magában áll, maga elé mondott szöveg, ami nem 
jut el a másikhoz, nemhogy a nézőhöz. Két olyan 
alakítás van — legalább is ami az egyetemistákat

illeti, a profi Lipics 
Zsoltra, egyetemi 
színpadról lévén 
szó, nem kívánok 
külön kitérni, ő 
ugyanis hihetetlen 
pontossággal alakít
ja szerepét, és 
ragadja meg a 
Karácsony-regény
ben megjelenő 

hivatalok abszurditását és 
iróniáját azzal, hogy szövegét 
megfeszült testtel, nagyon gyor
san és monotonon darálja le —, 
melyben a megformált figura 
karaktere és a színész alkata a 
lehető legközelebb áll egymáshoz, 
és ez Péntek/Fódor/Sram figurája 
Inhof László, illetve 
Veronka/Pompone figurája 
Szomora Lívia alakításában. 
Inhofhak tulajdonképpen nem kell 
sokat tennie azért, hogy a közön
ség nevessen. Azon kevesek közé 
tartozik, akik puszta jelenlétükkel 
képesek nevettetni. A paranoid 
hivatalnok figuráját apró mozdula
tokkal formálja mívessé, tudja, 
hogy mikor kell meghegyezni egy 
ceruzát, hogy azzal pontosan 
megragadja egy bürokrata mozdu
latait, és képes úgy intonálni, 
hogy az már magában humorosan 
hat. Nehezen írható le az a jelen
lét, ami figurájából sugárzik, és 
ami a tehetség legfőbb ismérve. 
Ha Szomora Líviának nem kellene 
néhány kevéssé sikerült 
hisztérikus nevetést produkálnia, 
figurája őszinte örömből és őszin
te szomorúságból építkező 
alakítás lenne, akinek van olyan 
kisugárzása, ami megérinti a 
nézőt, és elindítja a dialógus 
valamiféle formáját színész és 
néző, színész és színész között.

Persze ha tekintetére nincs eleven válasz, az ő 
fénye is csorbul.

Nem szabadna olyan alakítási mintákat egyetemi 
színpadosoktól elvárni, egyáltalán olyan helyzetekbe 
kényszeríteni őket, ami a kőszínházak sajátja: 
nevezetesen olyanokba, ahol a szövegmondás a 
legfontosabb tényező, ahol a testtel nem történik 
semmi, csak áll és minden igyekezetével a szöveg 
végigmondását szolgálja. A Napos oldal szereplői 
alig-alig mozdulnak ki saját tengelyükből, nem járják 
be a teret, nem is nagyon tudnak mit kezdeni vele, 
ha oda is mennek egymáshoz, azt sem valamiféle 
belső szükségszerűségből teszik, hanem a szöveg 
és nyilván az instrukció kényszeréből. Nem úgy lép
nek, mint akikben megérett a mozdulat, hanem úgy, 
mint akik észben tartják, hogy a szöveg szerint 
lépni kell. A sok manír veszélye, hogy nem hagy 
teret a kísérletezésnek, pedig az első dolog, ami az 
egyetemi színpad fogalmáról az eszünkbe jut, az a 
kísérletezés, és nem a kőszínház rögzült gesztus
rendszere.

A szereposztás tekintetében egy dolog biztosan 
elhibázott, és ez a főhős Felméri Kázmér szerepének 
Bozó Tamásra való ruházása. Nem azért mintha 
Bozó tehetségtelen lenne, nem az, csupán alkatilag 
nem alkalmas Felméri figurájának megformálására. 
Ráadásul a ráaggatott, merev gesztusok miatt sike
rült Felmériből egy tökéletesen konformista, 
idegesítően okoskodó figurát csinálni, ezt a 
kifogástalan öltöny csak tovább erősíti, nem 
beszélve arról, hogy karját minden megszólalásnál 
úgy hajlítja be, mintha mindig egy tiszta törlőruhát 
tartana rajta, ezért figurája inkább hasonlít egy 
udvarias pincérhez, mint egy Felméri típusú 
ösztönös alakhoz. Pedig a szövegben (nemcsak a 
regény, de az előadás szövegének szintjén is) ez 
a figura egy nonkonformista, vehemens, semmiféle 
gátlást nem ismerő alak. Sokkal inkább illene ez 
a szerep Juhász Mátyás személyére, akinek felsza
badult és erőteljes játéka egy hitelesebb Felmérit 
tudna megformálni. Juhász Bagdija így is az előadás 
egyik legeredetibb figurája lett. Juhász az, akinek ha 
nincs is szövege, tud a háttérben úgy lenni, mintha 
élne, és ezen a ponton a néző már ennek is hálás.

Van az előadásban egy pillanat, amikor van remény 
arra, hogy a játék elemelődik a puszta naturalista 
szinttől, de ennek a megoldásnak nincs a darab 
során se előzménye, se folytatása, így elvarratlan 
marad az előadás szövetében. A három barátot, 
Felmérit, Bagdit és Kadarkutit látjuk, amint szmo
kingban, mint egy swinghez készülődve egymás 
mellé állnak, széttárják a karjukat, de nem fakadnak 
dalra, hanem akárcsak egy kiáltványt, előadják (nyil
ván az új művészet jegyében), hogy ők mennyire 
unják Michel Angélát. A mindent bevilágító fény a 
három figurára szűkül, a nézőben pedig megcsillan 
a remény, hogy talán most a feje tetejére áll min
den, és mindaz, amit eddig láttunk, idézőjelek közé 
kerül, és ezzel az önreflexív mozzanattal majd 
kiáltványszerűen jelenti ki magáról az előadás, hogy 
nem kiskőszínház akar lenni, hanem új művészet, 
akár a szent naivitás jegyében is. De nem így 
történt.

Karácsony Benő regényéből színpadra írta: Venyige Sándor 
Rendező, dramaturg: Mikuli János 
Díszlet, jelmez: Németh Pál
Munkatársak: Klimcsik Balázs, Németh Csaba, Tóth Géza 
Asszisztens: Gáspár Alida
Játsszák: Bozó Tamás, Lipics Zsolt, László Virág, Juhász Mátyás, 
Raffai Norbert, Jakabfi Edina, Pásztó Renáta, Szomora Lívia, 
Tóth András Ernő, Inhof László, Kormos Balázs.
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Én, Kassák Lajos
Janus Egyetemi Színház Z A B  R Á D  I M A R I A N N A
2004. október

Egy megtért csavargó 
szívszorító története

A magyar irodalmi, művészeti, szellemi élet talán 
legimpulzívabb és legsokrétűbb alakja volt Kassák 
Lajos. Szinte minden művészeti ágban jelentősét 
alkotott, irodalomban és képzőművészetben 
világhírre is szert tett. Méltatlanul keveset tudunk, 
tanulunk, tanítunk róla. Szinte csak a kifilézett 
Kassákot ismerheti meg a diákság a tankönyvekből. 
Szuperlatívuszok a jelzős szerkezetekben, de semmi 
igazán, amitől hús vér alakjában megjelenhetne 
előttünk az ember. Az izmusok: kubizmus, futuriz- 
mus, szimultánizmus, expresszionizmus, avantgárd 
költészet, anarchizmus, a proletárköltészet, anarchis
ta festészet, folyóirat szerkesztés, politikai agitáció, 
s efféle kulcsszavak teljesen üres szólamok marad
nak, ha nem nézünk mögéjük, ki is bújik meg ott.
A Janus Egyetemi Színház Én, Kassák Lajos című 
előadása ebben lehet nagy segítségünkre. Tóth 
András Ernő, az előadás szerkesztője, rendezője 
Kassák életének azt a részletét választja ki, s állítja 
színre, amely konkrétan és szimbolikusan is az élet- 
útról szól. 1909-ben, 22 évesen gyalog nekiindul 
a világ megismerésének, hogy eljusson Párizsig, a 
nagy csalódásig, megaláztatása legfőbb színhelyéig.

Végigmegy Ausztrián, Németországon, 
Belgiumon. Nyomorog, alkalmi munkákat vállal, és 
tanulja a világot. így találkozik a nemzetközi 
munkásmozgalommal, a modern költészet avant
gardista formáival, és a modern festészettel is: 
kubizmussal, konstruktivizmussal, a bontakozó 
absztrakt festészettel. Kitágul a palóc fiú számára 
a világ, és-Kassák mindent magába szív. Amikor 
Párizsból nemkívánatos idegenként hazatoloncolják, 
már kibontakozott az érett költő mondanivalóival is, 
formakészletével is. Abban az időben a munkás- 
mozgalom világszerte avantgardista formákban talál
ta meg kifejezési formáját. A magyar költészetbe 
Kassákkal kerül be ez a haladó irányzat.

A pécsi egyetemistákból álló társulat avantgárd 
szavalókórusa nagyszerű képet alkot a mesterről. 
Olyan a sok fiatal a színpadon, mint megannyi 
potenciális utazó, aki mind szemünk láttára szenve
di meg saját kálváriáját. A címszereplő Ács Norbert

az egyetlen „papíron is színész”, azonban nem 
tűnik ki a tömegből, s ez egyáltalán nem az ő hibá
ja, vagy gyengesége, hanem inkább a többiek 
erőssége. Kivétel nélkül szépen beszél minden 
színész, hibátlan az artikuláció, mértékletes a tónus, 
jó a ritmus és kerek a kép. Ács Kassák figurája 
nagyszerű, de nem kevéssé jó az útitárs szerepében 
Tóth András Ernő, akinek az 1988-as kezdetektől 
alakuló színházi pályája eddigi talán legjobb teljesít
ménye ez az előadás. Színészként is óriási fejlődést 
tapasztalhatunk, rendezőként pedig első számú 
erénye a számtalan felhasznált szöveg — A ló  
meghal, a madarak kirepülnek; Egy ember élete; 
a fiatalkori Kassák kötetekből a Tragédia és az 
Utazás a végtelenbe; a Monoton; a Liebknecht 
Károlynak; vagy a Fiatal munkás című versek rész
letei — érdekes, ritmikailag és dramaturgiailag 
arányos szerkesztése, színpadképpé átalakítása.
Tóth András Ernő rendező számára beigazolódha
tott, hogy amire nagyon vágyik az ember, amibe

sok szellemi és 
fizikai energiát (hete
kig tartó szöveg
gyakorlatok) fektet, 
annak beérik a 
gyümölcse. Évek óta 
tervezi ezt az 
előadást, többször 
nekiveselkedett már 
a társulat, s végül a 
főbb szereplők kivé
telével a legfiatalabb 
társulati tagokkal, a 
kezdőkkel sikerült 
megvalósítani dédel
getett álmát. Kassák 
szövegei önmaguk- 
tól nem kínálkoznak 
színpadra. Önmaguk
ban a hömpölygő

szövegfolyamok, szabad versek, a programszövegek 
mind-mind zsákutcába torkollhatnának, a csoportos 
játék a 70-es éveket, a nem túl érdekes és mára 
igencsak elavult fekete térben, fekete (esetleg 
vörös) inget viselő szavalókórusok világát idézik.
(A Gyász szív kórusánál ez az egyensúly még igen
csak billegett). Meg kell hát találni, mitől tehetnek 
ezek a szövegek érdekesek. Jó ötlet a szerep
tömörítés. A Kassákra nyomasztólag, vagy fenyege
tően ható figurákat mind Inhóf László alakítja, a 
forradalmárokat pedig Juhász Mátyásnak gyúrja 
össze jó dramaturgiai érzékkel. S ez a technika azért 
is találhat szépen célba, hiszen a fenyegető karak
terek példáját nézve a kisugárzás így összeadódik, 
s tömörített formában hatékonysága nagyobb tud 
lenni. A szerepek imigyen lelket kaptak. Nagyon 
szép elemei az előadásnak — az önmagát és gyer
mekeit is e szenvedélyes kapcsolatért feladó — 
Simon Jolán leveleiből idézett szövegrészek Jakabfi 
Edina tolmácsolásában. Végül megjelenik az 
elmaradhatatlan „anarchista festmény” is. Az előre 
gyártott elemekből — az Amadinda kortárs zenei 
ütős együttes egyik koncertfelvételére — puzzle- 
szerűen összerakott kép Simon Edina és Návai 
Vera képzőművész hallgatók műve. Persze az igazi 
hatás az lett volna, ha a kép ott készül a néző 
szeme láttára, de valószínűleg igaz, hogy a festék
szóró bűze a kis színházi térben ugyanakkor elvisel
hetetlen lett volna. Az előadásban felhasznált zenei 
részletek — Bartóktól a Divertimento, Magyar 
képek, Concerto; Prokofjevtől az Alexander 
Nyevszkij, az Amadinda zenéje — mind jókor, 
jó helyen találkoztak, s az előadás egységét 
erősítették. ■

Zene, szöveg, jelmez, rendezés: Tóth András Ernő

Szereplők: Ács Norbert, Juhász Mátyás, Inhóf László, Tóth András
Ernő, Jakabfi Edina, Mikuli Dorka, Szomora Lívia, László Virág, Bozó
Tamás, Kormos Balázs, Molnár Tamás, Keczán Pál
Világítás: Mikuli János
Kép: Simon Edina, Návai Vera

„Körülbelül húsz éve annak, hogy én is, mint rendes és becsületes csavargó, kint jártam a stuttgarti országúton, 
akkor még rendes és becsületes voltam az ő értelmükben és eszembe se jutott volna, hogy igazat adjak a pely
hes ágyban puhuló és a vacak fűszerei és vásznai között gyötrődő, spekuláló nyárspolgámak. Lehet, hogy 
napokon át nem jutottam meleg ételhez és hülyének és nyomoréknak kellett tettetnem magam, hogy valaki 
elém dobjon egy darab kenyeret s mégis, nem a nyomorúságnak a pokla, hanem a szabadság hőskora volt ez 
a részemre. S  úgy éreztem akkor, hogy igazuk van ezeknek a «kívülállóknak», ezeknek a mindenki által 
megvetetteknek, ezeknek az embervadaknak, akiknek se Istenük, se hazájuk s mégis egymást átölelve ván
dorolnak hegyeken és völgyeken át s ha éppen úgy tetszik nekik, rálépnek akár a felhőkre is s álmukban így 
utaznak tovább az égi tutajokon. Egy esztendeig nem jutott eszembe, hogy fordítanom kellene életsorsom rúd- 
ján és szerettek a társaim, mert éppen olyan kiéhezett, férgekkel meglepett s istenien gőgös és fónnhéjázó 
voltam, mint ők.

Általában éheztünk a lányok után úgy, mint a falat kenyér után, de soha: sem az egyikért, sem a másikért 
nem áldoztuk föl a szabadságunkat. S nem tudtuk, átok vagy áldás-e rajtunk ez a határtalan szabadság utáni 
vágyakozás. Lehet, hogy össze van zavarva az eszünk, de bizonyos az, hogy nincsen felelősségtudatunk s ez, 
ez a semmiség mentesít bennünket minden törvény alól, s a törvényeken kívül lenni egyenlő az abszolút 
boldogság érzésével a csavargó természetű embernek. S nagyon kevesen vannak, akik így a törvényenkívüliség- 
ből visszakívánkozzanak a társadalmi morál, a kasztrendszer rácsai mögé, s akik a végtelen országúból vissza
kívánkozzanak a bérkaszámyák udvaraiba, vagy a parasztkunyhók dohos, megáporodott szurdokaiba. Én nem 
voltam egészen az ő fajtájukból való. Egy esztendeig úgy láttam, hogy egy vagyok velük, s aztán minden 
további nélkül kiléptem a sorból. Az elmúlt egy esztendő csak egyik, soha el nem felejthető epizódja maradt 
életemnek. Visszakanyarodtam oda, ahonnan elindultam, a csavargás nem tudta eléggé foglalkoztatni az 
izmaimat, a szabadságot nem tudtam értékelni, mint ahogyan a farkasok értékelhetik azt.”

(Részletek Kassák Lajos: Csavargók világkongresszusa című írásából. Nyugat 1929.18. szám)
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(a háttérben 
Tóth András Ernő)
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Márkuszínház: Mátyás király szárnyai 
Petőfi Sándor Művelődési Ház
2004. november 
Bóbita Bábszínház
2005. január 6.

Mátyás meseszárnyakon
„Játék. Hát ilyen ez az élet. Csak meg kell benne 
tanulni játszani. Eddig gyakoroltam, nem olyan 
rég megtanultam, s talán most már tudok ját
szani. Mi kell ehhez? Hogy ne nyomasszanak 
a terhek, ne hagyd magad beleragadni, hanem 
old meg, amilyen hamar csak lehet."

Ritkán látni a Márkuszínházat Pécsett. Kisszínházuk 
állandóan úton van, járják darabjaikkal az országot, 
s száguldásaikban elviszik Pécs hírét, még a 
határainkon túlra is. Legutóbb készült játékukat 
a Mátyás király szárnyait is előbb láthatta a 
zalaegerszegi közönség, aztán „megérkeztek” hoz
zánk is, hogy magukkal vigyék telt házas előadá
saikon a közönséget egy közös szárnyalásra.
Kéljünk hát útra Mátyás legendájának nyomán 
a mese egy-egy pillanatát megidézve, s a játék 
örömeit újraélve. Egy közös utazásra, melyben 
remény szerint nem „csak” a darab főhősei, hanem 
életre keltőik is megmutatkoznak.

Játékmesterek: Hunyadi János fejedelem és felesége, 
Szilágyi Erzsébet

Előszó

Történet két ember bájos civódásáról, mindennap
jairól, miközben felcseperedik egy nem mindennapi 
hős, egy legenda, akit az utókor igazságos Mátyás 
királyként ismer.
Erzsébet és János a szellemvilágból tér vissza hoz
zánk s az emlékezet szárnyán vezeti kalandokba 
a közönséget, Mátyás életútját bejárva.

Szárnybontogatás

„ő az!” — hallatszik a gyerekhang az első sorból, 
miután lekerül a lepel a szellemvilág küldötteiről. 
János és Erzsébet „lelepleződik”, egy csapásra 
húsvér emberekké válnak, s máris kezdődhet a 
játék — a Márkuszínháztól megszokott módon — 
a közönséggel.
„Nézze Erzsiké ennek a lyánynak gagyája van! 
Kifordult a világ.”
„János, ilyen a mi időnkben nem volt!”
Ott áll előttünk a két történelmi hős, ők lesznek 
a mesemondók s ezáltal saját családi történetük 
mozgatórugói. Egy képkeret. Átlátni rajta. Mégis 
megelevenedik a Hunyadi-család egy közös pillana
ta. A pillanat kitágul, elkezdődhet az időutazás. 
Matyi gyermekkorába lépünk, amint apjától harcolni 
tanul. A következő képben már ő tanítja móresre a 
„házi” sárkányt, Drakului-t, mert bántani akarta az 
Ángelusokat, a címert őrző angyalokat. A mesehős 
első lépései ezek, játékos harc paraván előtt és 
mögött.
Mátyás fiatalkorának mozaikjai a királyválasztás 
misztériumával záródnak.
Egy képpé zsugorodik össze az egész ünneplő, 
jégen csúszkáló tömeg és a rejtekadó odújából 
előbújó kis Matyit a korona kiválasztja magának.
A királyi küldetés megkezdődik.

„Ezek a hősök nem tehetnek mást, mint 
végzetüket teljesítik.
Minden embernek feladata van. Dolga, amit el 
kell végezni. ”

A világban való helyünk megtalálását legtöbbször 
útkeresés előzi meg. Az utakat járva gyakran 
találkozunk jelekkel, melyeknek jel értékét akkor 
nem ismerjük fel, azok csak később tudatosulnak. 
Zsuzsa 3-4 éves lehetett, amikor a konyha közepére 
kihúzott szennyestartón bábozott nagyapjának. 
Gábor kisiskolásként statisztált a nagyszínházban 
és tagja volt Kós Lajos gyermekbábos csapatának.
A gimnázium éveiben Zsuzsa felnőttekkel játszott 
együtt a Pécsi Központi Amatőr Színpadon, majd 
magyar szakon tanult és az Egyetemi Színpad tagja 
lett. Gábor érettségi után játéktervező akart lenni, 
felvételizett az NDK-ba, de elutasították.
A teremteni valami szépet kívánalma a 
kézművesség felé vitte őket. Gábor kitanulta az asz
talosságot, majd bútorokat restaurált. Tanult rajzol
ni, mintázni, faragni, majd később visszatért a 
Bóbitába. Zsuzsa szövést, agyagozást, gyöngyfűzést 
tanult. A bábstúdiós munka őt a kecskeméti Ciróka 
Bábszínházba csábította.
Pár bábszínházas év után közös vándorútra keltek. 
Úgy gondolták, hiányzik még valami ahhoz, hogy 
megtalálják a játékban igazi helyüket. Hazajőve 15 
éve, megszületett kisszínházuk, a Márkuszínház.

Szárnyalás

„A mesében semmi sem lehetetlen, hisz a mese 
szárnyalni tud, nincs akadály. ”

A valóság csak ugródeszka a könnyed elru
gaszkodáshoz, csak lehetőség, amely lendületet 
adhat a képzelet szárnyalásához. Vegyünk hát 
lendületet a valósághalmokról, s az elrugaszkodás

mértékét bízzuk a főhősökre.
Leonardo da Vinci Mátyás kortársa, így ha hős kirá
lyunk repülni vágyik, hogy madártávlatból tekintse 
meg, miként ét a népe, vehet tőle, a „Taliján ezer
mester és piktortól” akár valódi szárnyakat is. így 
máris nyomon követhetjük Mátyás szárnyalását, aki 
hol a nép jótevőjeként, hol hős vitézként kerül a 
szemünk elé.
Egy újabb valóságszelet, az 1464-es jajcai csata, 
s már jöhet is újra az elrugaszkodás!
„Ez háborút kíván” — kiáltott Ali, a török bég, 
miután leánya kezét Mátyás elutasította.
„Háború “ — kiállt Mátyás is, mikor a török, válasz
tottját, Beatrixet orvul elrabolja.
„Háború” — kiált János a paraván elé lépve és 
Erzsébettel gyermeki játékba kezd. Nem kell hozzá 
más, csak egy zöld terepasztal, fakatonák, falovak, 
szivacsból hegyek, színes építőkockák.
Ki ne játszott volna ilyet gyerekkorában.
Erzsébetnek természetesen a török katonák jutnak, 
hisz a verhetetlen fekete sereget csakis Hunyadi 
János irányíthatja. Átélhetjük velük, midőn dicső 
Mátyás serege „lepilinckázza” Erzsébet „budváncos 
törökjeit”. Hiába támad a török légierő 
repülőszőnyegen, Kinizsi hatalmas fekete hollóján 
repülve megszerzi a győzelmet.
A nagy győzelmek biztos kiindulópontok a fantáziál- 
gatáshoz: így a híres bécsújhelyi ütközet is. Még 
egy utolsó csatát „megszponzorál” nekünk a 
fejedelmi költségvetés. A közönség lelkesedik, mert 
nem mindennapi párviadalnak lehetnek szemtanúi. 
Maga a Habsburg és a magyar történelem csap 
össze, s a névsorolvasás a gyermeki nagyotmondás 
művészetét idézi. Mátyás oldalán Bem apó, Buga 
Jakab, Petőfi Sándor, Rózsa Sándor, Kossuth lova..., 
velük szemben III. Frigyes és történelmi csapata, 
Windischgraz, Haynau, Jelacié, „Kreuzigvierzig”, — 
fünfzig, -sechzig, ... és -hundert, Hundertwasser.
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„Egy mese igazán attól jó, ha korokat él át. Ha 
mindig változik. Ez a túlélés lehetősége. ”

A Márkuszínház játékmódjának gyökerei a régi 
vásári bábjátékokhoz vezetnek vissza. Ahol a 
nézőkkel való kapcsolattartás, párbeszéd keresése, 
meghatározó eleme a játéknak. Mivel a színészek 
gyakran kilépnek a bábmozgató szerepéből, egy-egy 
helyzetre rögtön reagálni tudnak, közelítve azt egy 
mai szituációhoz, szinte aktualizálva ezzel a 
történetet. Mindeközben az improvizálás, a hangu
latra való spontán reagálás a játék szerves része.
Ez a fajta rögtönözni tudás a Márkuszínház sajátja. 
Nem csak ebben a játékban, hanem minden darab
jukban.

Az események „márkusféle” bájos, kissé élcelődő 
kommentálása nagyon szeretetreméltó. „Dobbintott 
egyet a Tubesen”, s egy óvatlan pillanatban a 
szárnyaló Mátyás épp a mi fejünkön landol, amiről 
persze nehéz elrugaszkodni. A következő pillanat
ban felszólítanak, hogy már most lehet tapsolni 
Mátyás győzelmének, mielőtt még végérvényes 
csapást mérne III. Frigyesre.
A helyzettől függetlenül a közönség mindig hálás 
a megszólításért.
Akár az éppen felmerülő kis technikai bakikat is 
elfedheti, elfeledtetheti ez a fajta kissé önkritikus 
kiszólás, kilépés a szerepből, s így azok nem a 
bizonytalanság jeleivé, hanem újabb humorforrássá 
válhatnak. Lehet, hogy a csatába valami hiba 
folytán csak Kossuth lova érkezik meg. Van amikor 
megtudhatjuk, micsoda nehézséget jelent Mátyás 
hátára a szárnyat felszerelni. Megeshet, hogy a 
párviadal kezdete késik, mert Mátyás elfelejti magá
val hozni a kardját. Egy pillanatra kilépünk ilyenkor 
a meséből, aztán szinte észrevétlenül kerülünk 
vissza a történet folyamába, s közben észre sem 
vesszük, hogy titkon irányítják a figyelmünket.
Ha valaki rendszeresen látogatja a Márkuszínház 
produkcióit, a fülében maradnak bizonyos szavak. 
Egy sajátos szókincs, kis szótár, melyben van olyan 
szóvirág, aminek a jelentését csak sejteni lehet. De 
a legtöbb kifejezés a család mindennapi szava- 
járása, mely ugyanúgy felbukkanhat egy hétköznapi 
pillanatban, ahogy a meséikben. Még a szereplők se 
mások, két bájosan civakodó felnőtt, nagy szeretet- 
ben.
Szóteremtő tehetségük ellenére, bábosaink most 
először „külső” segítséget kértek a bennük élő 
Mátyás képek egy gondolattá formálásához. Ebben 
Balogh Róbert volt segítségükre tollával, ötleteivel, 
a történetfoszlányok egy darabbá való alakításával.
A kisszínház sajátos játékáért, melynek a közönség 
is részese, mindenki hálás, legyen az felnőtt, gyerek 
vagy akár a szakmai zsűri.
Tavaly a Nemzetközi Bábfesztiválon a Csongor és 
Tünde a legjobb előadás címet nyerte el, a legjobb 
női előadó pedig Vajda Zsuzsanna lett. A most 
először kiadott Kós Lajos-díjat, melyet olyan 
bábosoknak szántak, akik művészetébe a 
bábkészítés, díszlettervezés és a játék egyaránt 
beletartozik, decemberben Pilári Gábor is megkapta.

Fontos az út, amíg ez a fajta nyelvi és képi világ 
kialakult. Mi a kezünk révén kezdtünk elindulni. ”

A bábok — készítőikhez híven — ugyancsak sajátos 
látásmódot tükröznek. Nehéz kifejezést találni rájuk. 
A szépség mindegyikük sajátja, de nem a szó köz
napi értelmében, inkább egyfajta groteszk szépséget 
hordoznak. Éppen attól élő karakterek s kerülnek 
nagyon közel hozzánk, hogy tele vannak apró szép
séghibákkal.
Az Ángelusok dundi, aranyban öltöztetett babák, 
Fngida egy hatalmas fátyol alól kikandikáló orr. 
Drakului az udvari sárkány igazi egyfejű,

Pilári Gábor és Vajda 
Zsuzsanna a bábokkal

megszelídült játszótárs, aki talán a legszebb, min
den ízében külön mozgó (cipősámfából összerakott) 
mesehős.
A bábok legtöbbje marionettbáb, amiket finom 
mozgás jellemez. Megelevenednek végtagjaik, 
tisztelegnek, térdet hajtanak, futnak, létrára mász
nak, mozgásuk nagyon élő. Az egyetlen kesztyűs 
báb az Égfürkész, ki nemcsak a csillagokat, Mátyás 
jövőjét is kutatja. Vannak még katonák, a paraván 
előtti harcok szereplői, akik lehetnek függönykarnis 
kupakból és akár valódi lándzsás-lovas favitézek is. 
Ez a fajta sokszínűség egyszerre igényli a paraván 
előtti és paraván mögötti játékot. Érdekes kettősség 
ez, mert míg a porondon zajló játék a klasszikus 
bábozást idézi, addig a paraván előtt egy 
kötetlenebb, közönség felé forduló színészi játék 
bontakozik ki. Mindezek összekötése, egy játékká 
forrasztása adja a játszás valódi nehézségét.

Ezt a szinte misztikus befejezést bárki, kortól 
függetlenül, szavak nélkül is megértheti. Annak 
ellenére, hogy ez nem direkt, hanem szimbolikus 
képekben kerül a néző elé.
Fültanúja voltam az egyik előadás alatt, amint egy 
gyermek hangosan követte az eseményeket. Először 
csodálkozva kérdezte: „Miért kell elmennie 
Mátyásnak?” Később hozzátette: „Már tudom, 
a mennyországba repült fel.”
Ismerőseim óvodásgyermekei az előadás óta otthon 
János és Erzsébet szellemét idézik, lepel alá bújva 
szólítgatják egymást. Zalaegerszegen egy harmadi
kos osztály, az előadás másnapján már Mátyás 
csatáit játszotta az iskolában, félretéve, legalábbis 
egy időre, a Nyugatról importált rajzfilmhősöket, 
így tud a mese szárnyak nélkül is továbbszállni.

Utószó

„Egy darabot mindig hosszú munka, után járás 
előz meg. S  ha kész, még legalább ennyi időt 
igényel a formálódás. ”

Ahány előadás, annyiféle színezet. A darab valami
lyen mértékben mindig a formálódás szakaszában 
marad, attól függően, hogy hol, kiknek szól, 
másként színeződik. Más a játék az Alajos utcában 
baráti közönség előtt, más a Bóbita kamarater
mében, más a zalaegerszegi gyerekseregnek.
Sokféle élete mégis egységet alkot méltón a 
Márkuszínház világához.

Szárnyak nélkül

Vannak dolgok, amik magukban hordozzák az 
emelkedettséget. A mi dolgunk csak annyi, enged
jük hogy átjárjon minket a történés. Ilyenkor átél
hetünk olyan helyzeteket is, amiknek egyébként 
csak tanúi, nem pedig szereplői volnánk. Ez egyfajta 
intuíciós képességet kíván.
Ha egy történet egy életutat mutat be, akkor a 
végén elkerülhetetlenül eljön az a pont, amikor a 
hőstől búcsút kell venni. A Márkuszínház búcsúja 
nem a közismert Mátyás történetek derűjét idézi. 
Megszólalnak az angyali hárfák, s Mátyás immár 
szárnyak nélkül, az Ángelusok kíséretében az égbe 
emelkedik. A már földi életében magasztossá vált 
uralkodó így kerülhet a játék során is az őt 
megillető helyre: a hagyomány által ráruházott hal
hatatlan hírű, igazságos Mátyás király szerepébe.

Ez a Mátyás történet nem zárulhat be anélkül, hogy 
zenei nyelvét meg ne említsük, hisz az szerves része 
az előadásnak. Követi a játék gondolatiságát és 
segíti a megértést is. Azonosul a darabbal, tükrözve 
annak izgalmas kettősségét, a kint-bent játékot, a 
kész és formálódó állapotot. Van egy elkészített 
vonulata, melynek része a darabhoz íródott 
gépzene, Kovács Márton alkotása. Ehhez illeszked
nek élő hangzásként a „ketyeremasina” zörejei, 
a pózán, fulyara, tekerő hangjai, tág teret hagyva 
Radák Jánosnak a rögtönzéshez. Ez a fajta zenei 
megoldás a Csongor és Tünde előadásból már 
ismert, ott a Varázsfuvola feldolgozásának kész 
zenéjéhez csörög, zörög a muzsikus.
Mátyás király történetét keretbe foglalja a hozzá 
kapcsolt zene. Az első hangok egybecsengenek 
a zárókép muzsikájával. Az a dallam fogadja a 
nézőket, amivel a játék bezárul. Ezzel erősíti a 
darab alapgondolatát, azt, hogy ennek a történet
nek nincs vége. Azért született, hogy Mátyás 
szelleme továbbéljen, s valahol, valamikor újra 
szárnyra keljen. ■

Márkuszínház: Mátyás király szárnyai 
írta: Balogh Róbert 
Muzsikáját szerezte: Kovács Márton 
Háttér: Kosa Ferenc 
Tűzmester: Vince József
Játsszák: Vajda Zsuzsanna, Pilári Gábor, Radák János 

(Az idézetek a művészektől valók.)
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Vedres Csaba
Különös alakú puzzle-darabka vagyunk

Vedres Csaba (1964) zongoraművész, zeneszeiző 
Kocsár Miklós növendékeként végzett a Konzervató
rium zeneszerzés szakán, majd diplomát szerzett a 
Váci Kántorképzőben is. 1986 és 1994 között az Af- 
ter Crying együttes vezetője, 1994-től ad szólókon
certeket zongorán, szintetizátoron és orgonán. Szá
mos színpadi kísérőzene szerzője. Szólófellépésein 
a komoly-, a kortárs és a könnyűzene merevnek tű
nő határait próbálja tágítani saját szeizeményű zon
goradarabjaival és dalaival. 1999-től 2002-ig Pé
csett élt feleségével, Gyermán Júlia hegedűmű
vésszel Ez idő alatt öt CD-je' jelent meg műveivel 
(lásd Echo 2000/4-5, 2001/1, 2002/2).

A Templomi Koncertek sorozatban a Pécsi Lyceum 
Templomban különleges családi koncertet adott 
Vass Ágnes (hegedű), Gyermán Júlia (hegedű) és 
Vedres Csaba (orgona).

— A Lélektánc programjaink koncepcióját 
a koncert elején fel is olvasta a konferanszié. Ez 
nem a hagyományos értelemben vett koncert — 
hiszen a koncert szónak a jelentése verseny —, 
hanem inkább egyfajta bevezetés a csend világába. 
Köztudottan régi vesszőparipám, hogy ezt nem a 
hangok hiányának tartom, hanem egy mérhetetlenül 
gazdag világnak. Emiatt a Lélektánc koncerteken 
több a lassú, csendes és szólisztikus szám, és 
kisebb hangsúlyt kap a virtuozitás. A célunk sokkal 
inkább az — látva, hogy az emberek mennyire űzöt- 
tek, hajszoltak, rosszkedvűek —, hogy valamiféle 
töltést sikerüljön átadni számukra.

— A szokásos duó most kibővült Vass 
Ágnes hegedűssel (feleséged édesanyjával), mert 
általában feleségeddel közösen játszotok.

— Nagyon izgalmas volt számomra, mert 
először zenéltem Ágival nyilvánosság előtt. Másrészt 
jól jött a programba, teljesen felfrissítette: egy 
Vivaldi kettős hegedűversenyt játszottunk hármas
ban, nagyon megdobta az egészet. Egyébként 
alapvetően Bachokat, Telemannokat játszunk, 
színezve a saját szerzeményeimmel. Elhangzott még 
két Vivaldi darab, meg egy szinte teljesen 
ismeretlen francia szerző, Jehan Alain Ave Máriája. 
Boldog voltam a végén, mert mikor meghajoltunk, 
sok ember mosolygott. Főleg az idősek. És ennek 
borzasztóan örültem. Tehát kifejezetten jól sikerült. 
Van az orgonakoncerteknek egy bizonyos szten- 
derdje, amely Johann Pachelbellel kezdődik és 
általában Olivier Messiaenig tart. Nagyra becsülöm 
ezeket az orgonistákat, és az ilyen orgonakon
certeket, de szerettünk volna valamit, ami a szten- 
derdtől eltér. Mert színesebb és mélyebb hatást 
lehet elérni azáltal, ha az ember járatlan utakon jár.

— Hosszabb időt töltöttél itt Pécsett a 
családoddal, de elég régóta nem láttunk. Milyen 
érzésekkel jöttél vissza ide koncertezni?

— Nagyon nehéz erről beszélni... A bará
tainkra, meg azokra, akik segítettek nekünk, amikor 
itt éltünk, dupla akkora szeretettel gondolunk, mert 
a nehéz időnkben mellettünk álltak, és ezt nem 
lehet elfelejteni. A többit pedig valahogy jegeltem 
magamban.... Nagy reményekkel jöttünk ide, de

elég sokszor csalódtunk. Ebben nyilván nekünk is 
szerepünk lehetett, soha nem csak az egyik félen 
múlik... Julival egyszer beszéltük, hogy mi ketten 
egy olyan különös alakú puzzle-darabka 
vagyunk, hogy ha nem vagyunk a saját helyünkön, 
akkor a különböző végződéseinkkel rettenetesen 
irritáljuk a környezetünket. És azt érzem, hogy 
Szentendrére visszatérve ez a puzzle-darabka ott 
a helyére került.

— Számomra is ambivalens a pécsi 
tartózkodásod olyan értelemben, hogy a szólóle
mezeid sorát itt készítetted el, ezen időszak alatt.
Ez a része rendben. A másik viszont kevésbé: azzal 
kecsegtettek benneteket, hogy Julinak is lesz nor
mális helye a zenekarban, és hogy téged is alkal
maznak majd zeneszerzőként Egy ilyen, kultúrájára 
büszke város nem használta ki a nagy lehetőséget 
nem kérték fel komponálásra az egyik legjobb hazai 
kortárs zeneszerzőt de a szimfonikus zenekar sem, 
hogy megújítva a repertoárt, kortárs darabokat is 
előadhassanak.

— Ebben én is hibás vagyok. Nem 
ismerem a kapcsolattartás szabályait, hogyan kell 
tulajdonképpen bizonyos kapcsolatokat ápolni. 
Persze mindenkivel udvarias voltam, előzékeny, bár 
azt hiszem, hogy a kapcsolattartás többet jelent. De 
pontosan úgy van, ahogy mondod: zeneszerzőiig 
ez virágkorszakom, az összes lemezem tényleg a 
pécsi időszak terméke. S még ráadásul itt történt 
bennem egy igen jelentős zeneszerzői váltás is, a 
Margit utcai magányban, ahol igen sokat lehetett 
tipródni. A másik ok az... ki tudja... egyszerűen nem 
ismerem... Engem a fővárosban sem keresett soha 
senki azzal — tehát ez nem speciálisan pécsi dolog 
—, hogy hú de szeretnék veled zenekari darabot 
íratni. Ez inkább arra vezethető vissza, hogy se a 
könnyűzenében, se a komolyzenében nem tudnak 
elhelyezni, és akkor talán az ilyen gyanús figurákkal 
jobb nem közösködni.

— Pécs pályázik az európai kulturális 
Főváros címre, tapasztalataid szerint esetleg miben 
más, mint a többi magyar város? Természetesen 
Budapestet leszámítva, hisz köztudomásúak az 
adottságai. De a többi vidéki várossal összehasonlít
va, miben erős tényleg Pécs?

— Keveset merek erről mondani, mert 
amikor itt laktunk, eléggé elzárkózva éltem. De amit 
mindenképpen ki merek, és ki tudok emelni: az 
itteni közönség. Hogy itt mindennek megvan a 
közönsége, itt nem kell azon izgulni, hogy esetleg 
csak egy-két ember fog eljönni a koncertre. Érdek
lődők, nyitottak az emberek, ezt most is és a koráb
bi koncertjeimen is tapasztaltam. És tudom a szín
házi rendezőktől kezdve a zenészismerőseimig, 
hogy mindenki örömmel jön le ide játszani. Ez min
denképpen azt jelenti, hogy ebben a városban él a 
kultúra. De másra nincsen rálátásom... Talán egy 
észrevételem azért lenne: egész Magyarországon

a szimfonikus zenekarok repertoárja kritikán alul 
elmaradott. Gyilkos kifejezéssel élve, hogyha XX. 
századi zenéket játszanak, akkor még mindig az ó- 
modern szerzőket tűzik műsorra. Gondolkodtál már 
azon a paradoxonon, hogy a Földgolyón több tíz
ezer olyan zeneszerző él, akik mind azt gondolják, 
hogy majd az utókor fogja megérteni őket? Ha visz- 
szagondolok az európai kultúra történetére, minden 
évszázadban valóban élt 8-10 olyan nagy alkotó, 
akiket nem értett meg a saját kora. De tízezer!? 
Nincs itt valami hiba? A nyugati országokban már 
régóta túlléptek azon a borzalmas krízisen, amit 
Boulez és Stockhausen jelentett a világ zeneértő 
közönsége számára. Megjelent egy újfajta har
monikus zene, ami összehasonlíthatatlanul és 
összetéveszthetetlenül hozza a XX. század végének 
a hangulatát. Természetesen először Arvo Part-re 
gondolok, itt van Vladimír Martynov, egészen 
kiváló zeneszerző, vagy Henryk Mikolaj Górecki, 
de itt van Philip Glass, aki nem a legkedvesebb 
zeneszerzőm, de azért mindenképpen új dolgokat 
hozott. Ha élenjáró akarna lenni a pécsi szimfonikus 
zenekar, akkor érdemes lenne ebbe az irányba 
elmozdulnia, nem félve attól, hogy mit szólnak a 
kritikusok. Nem félve attól, hogy Arvo Part összes 
műveinél csak fanyalgás olvasható a magyar kritika 
részéről, miközben egész Nyugat-Európában, és az 
egész világon a legnagyobb zeneszerzők közé 
sorolják. Bátran fel kellene vállalni. És ami nagyon 
érdekes, hogy ez a közönség tetszésével találkozna. 
A közönség megdöbbenne azon, hogy bizony 
milyen sokan tudnak ma is nagyon szép zenét írni, 
ami nekünk, XXI. századi embereknek szól, ami nem 
történelem. Bármennyire is mindenem Mozart, 
Beethoven és Johann Sebastian Bach, szükséges, 
hogy szóljanak hozzánk a saját korunk nyelvén.
Ezt szenvedélyesen merem állítani.

— Pécsről 2002 őszén költöztetek vissza 
a családdal Szentendrére. Milyen ott az életed, 
most mivel foglalkozol?

— Nagyon sok sávon fut az életünk. Négy 
gyermekünk van, és ez azért meghatározza a kilátá
sainkat. Juli még gyesen van, mert a picikénk, a 
Luca baba még csak kétéves. De kisegíteni hívják
a Rádióhoz, meg mi is sokat játsszunk együtt, ám 
egyelőre még semmi komolyabb felkérésre nem 
mondhat igent. Mert pl. egy kéthetes turnét nem 
tudnánk megoldani. De amit csak lehet, igyekszem 
kihasználni a saját lehetőségeimből. Tehát a 
Julcsival játsszuk a Lélektánc orgona-hegedű kon
certeket. Szólózongora koncerteket még továbbra is 
adok. Kántor vagyok, kántorhelyettes, amit nagyon 
szeretek, és megtanultam becsülni, a három év 
hiánya után egészen mást jelent a kántor szakma. 
Emellett színházi zenéket írok, előadásokat tartok 
a könnyűzene és a komolyzene viszonyáról. E 
témában jövök is majd Pécsre, meghívott az 
Egyetem Esztétika Tanszéke. Az RS9 Színházban 
pedig fut a „XX. századi remekművek” sorozatom, 
pl. az Emerson, Frank Zappa, a Kolinda stb. darab
jait elemzem. Meg rengeteget gyakoriok, és édes
apa vagyok... Ez a különös alakú puzzle
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Szentendrén tényleg megtalálta a maga helyét, s 
talán érzed a hangomon, hogy ezt nagyon nyugod
tan mondom, nem valami ellen, vagy nem valami 
iránti rajongással, hanem azzal a nyugalommal, 
hogy nekünk valamiért ott a helyünk. Olyan szem
pontból is nagy a szerencsénk, hogy Szentendrén 
nincs túl sok zeneszerző. Kuriózumnak tartanak, és 
nagyon megbecsülnek. Amire büszke vagyok, hogy 
a festők keresik a kapcsolatot, jó érzés ezzel a 
világgal megismerkedni. Például olyan elismert 
művész, mint Aknay János is odajön, hogy Csaba, 
neked hoztam és átnyújt egy dedikált képet... Most 
készül egy sorozat a szentendrei festők életművéről, 
s ezeknek a háttérzenéjét komponálom. Meg 
Beleznay Péter munkái, szentendrei képeslapok alá 
fogok zenét szerezni. Az is segít, hogy Szentendre 
központi templomában vagyok kántorhelyettes, 
s a Péter-Pál templom köré meglehetősen nagy

közösség gyűlik. Olyan centrális a helyzetem, mint 
Pécsett a Székesegyház kántorának, vagy karnagyá
nak lenni.

— Visszatérve a pécsi működésedre, 
érdekesség, hogy az itt elkészült öt szólólemezedet 
követte egy hatodik, ami végül is azok eszenciája, 
bár ezt a kiadód, Böszörményi Gergely válogatta 
össze. De elég jellegzetes összeállítást sikerült 
összehoznia, sőt helyet kapott rajta egy eddig ki
adatlan ciklusod is, a Szabad ötletek jegyzéke. Ez 
az öt +  egy lemez egyben korszaklezárást is jelent?

— Lehet, hogy valahol egy korszak
lezárás. Ez a lemez abszolút a Gergely ötlete, gya
korlatilag ő találta ki a sorrendet is. Kért tőlem egy 
olyan darabot is, amit bonuszként rárakhat. A 
Szabad ötletek jegyzékét is Pécsett komponáltam, 
mindenképpen a kedvenc zongoradarabjaim, tíz 
rövid részből áll. Nagyon régi álmomat valósítottam 
meg, aminek az adta az alapját, hogy elgondolkod
tam, vajon Anton Webern mit csinálna ma?
S ezeket a kis cserepeket, szilánkokat rakosgattam 
össze egy darabba. Én az atonalitást és a 12 fokú 
rendszert is teljesen túlhaladottnak, korhoz kötött
nek tartom, amin már túlléptünk. De Webernben 
ugy érzem, hogy sokkal maradandóbb ez a „min
den egész eltörött” életérzés. Azért szeretem 
nagyon ezeket a darabokat, mert millió dologból 
lett összerakva.

— A lemez címe nagyon találóan 
„Fohász” lett, a címadásban azért részed volt?

— Nem, ez is a kiadómé. Egy kicsit 
szomorúan jegyzem meg azért, hogy bár a Gergely 
mindig nagyra becsülte, amit csináltam, de láttam 
rajta, hogy a szólólemezeim soha nem érintették 
meg igazán. És amikor valóban nagy beteg lett,
a kórházban kellett rájönnie, hogy a tartalmuk 
mélyebb, mint a mindennapok valósága. Olyan 
emberről is tudok, aki a „Mesék, levelek” hangjai 
mellett halt meg. Különös a sorsa ezeknek a 
daraboknak...

— Minden bizonnyal ez egy bizonyos 
korszakod lezárása, mert ezek a műveid mind 
Pécsett készültek. Azóta nyilván más hatások értek, 
új közegbe kerültél, s ez egy művészt azért vala
mennyire csak befolyásoL Vannak új terveid, 
ötleteid?

— Az utóbbi két évben keveset kon
certeztem, külföldön sem téptem fel. Mert azt 
éreztem, hogy nincs szomorúbb, mint amikor egy 
művész nem veszi észre, hogy egy műsora felett 
eljárt az idő. Éreztem, hogy az addigi műsort már 
nem tudom hitelesen tovább vinni. Nagyon jó, hogy 
megvannak lemezen, szívesen hallgatom őket, de 
most egy kicsit csendben kell lennem ahhoz, hogy 
megtudjam, merre tovább. És ebből most jöttem ki, 
az ősszel... Novemberben mutatkoztunk be a 
Fonóban a vonósnégyessel kibővült zenekarom
mal, ami az ismert hazai körülmények miatt nem 
működhet másként, csak mint project, de remélem, 
hogy állandó tagsága lesz. Komolyzenészek 
alkotják, én játszom a szokott billentyűs hangsze
reimen, feleségem az első hegedűs, egy másik pécsi 
kitűnő hangszeres lány, Molnár Zsófia a második 
hegedűs, és Fodor Tamás fog benne brácsázni.
A csellistára, Sipos Gergelyre pedig úgy találtam rá, 
hogy a cselló szakon korábbi After Crying-os 
zenésztársam, Pejtsik Péter darabjából diplomázott. 
A másik legerősebb hatás mindenképpen az állandó 
zenék felől ért, s ez az ortodox zene. Életem leg

nagyobb koncertélménye is Pécshez köthető, 
amikor a Bazilikában lépett fel a moszkvai ortodox 
énekegyüttes. Soha azelőtt, se azóta ilyen élmény 
nem ért, hihetetlen volt. Úgyhogy rengeteg ortodox 
hatású zenét is hallgatok: Arvo Part, Martynov stb. 
De a repetitív zene is állandóan foglalkoztat. És ter
mészetesen, mint kántornak, a gregorián az 
anyanyelv. S mindezzel kapcsolatban egy egészen 
friss fejlemény kezd kibontakozni, egy másik fajta 
Vedres Csaba. Itt már senki nem kérdezi, hogy 
könnyűzene vagy komolyzene. Bevallom, hogy 
rockzenét 2-3 éve nem is hallgattam. Nem sznob
ságból, hanem valahogy efelé ment az életem. 
Úgyhogy ez a változás.

— Ha vonósnégyesben gondolkodsz, a 
korábbi darabjaidat is áthangszereled, vagy teljesen 
új repertoárt próbálsz kialakítani?

— Szeretnék teljesen újat. Egyik célom, 
hogy ezt az újfajta modern hangzást valahogy 
kamarában megismertessem. Mindenképpen 
szeretnék Philip Glass darabokat játszani, 
Martynovot, talán Arvo Párt-et is... Fogunk játszani 
egy Respighi átdolgozást, Duke Ellingtont, tangót is, 
meg persze új darabokat. Ha egy mód van rá, akkor 
elkerülném már az átdolgozást. Azért elég nagy 
szünetet tartottam a koncertezésben, a szólóidőszak 
nagyon szép volt, nem tagadom meg, büszke 
vagyok rá, de lezártam. Azt érzem, hogy a vonósné
gyes van pulzuson. Rettenetesen izgalmas hangzás, 
nagyon megfogja az embereket, valamiért szokat
lanul erősen szól hozzájuk, de nem tudom meg
mondani, hogy miért.

— Nagyon sok vonósnégyessel találkoz
tam már itthon és külföldön is, de ismerve téged, 
nyilván valami sajátos Vedres Csaba-féle vonós
négyes hangzás születik majd. Hisz a mai legkor
szerűbb hangzások mind a kisujjadban vannak a 
modem groove-os megoldásoktól a samplerekig, 
az elektronika használatáig. Nyilván ezek a tapasz
talataid befolyásolnak majd a vonósnégyes hang- 
szerelésében, korszerű hangzásának kialakításában.

— Telitalálat! Lesznek benne samplerek, 
groove-ok, igaz hogy azért visszafogottan. Egyszerre 
több irányba indulok el, mert még nem látok vilá
gosan. De tudom, hogy a samplerek és a szintetizá
torok használata teszi majd egészen különlegessé.
A másik eszményem — azért eszményem, mert 
elérhetetlen magasságban van —, a beethoveni 
kvartettek ötletgazdagsága. Tehát nemcsak az, hogy 
választok egy mégoly ügyes ritmust és azzal 
ringatom a közönséget tíz percen keresztül, hanem 
az a fajta kiszámíthatatlanság, az a beszélésmód. 
Valahol e kettő között lesz majd a végeredmény, de 
még hosszú idő, amíg kikristályosodik. Elég külön
leges szelete a zene világának. És talán éppen ezért 
szakmai hozzáértés nélkül egy kvartettel nem lehet 
bohóckodni, sokan le is nézik emiatt az ún. 
könnyűzenét. Pont ezért eléggé szűk keresztmet
szet, de szerintem nagyon izgalmas az összes ilyen 
együttes... pl. a Brodsky Quartet. Nagyon jók...
Az együttesem neve pedig Kairosz lett. Egy Végh 
Attila cikkben olvastam ezt a nevet. Fantasztikus 
volt az a megállapítása, hogy Kronosz felfalja a saját 
gyermekeit, Kairosz viszont az isteni idő. Átvitt 
értelemben alkalmas időt is jelent. Azért tetszett 
meg a név, mert látom, hogy a mai ember szalad 
fűhöz-fához, kapkod jobbra-balra, valahogy 
iszonyúan nem ismeri a dolgoknak az idejét, hogy 
mit jelent a tavasz, az ősz, egy pihenőnap, egy 
ünnep, egy étkezés, tehát ez alapvető probléma.
És a Kairosz — úgy éreztem — valamiféle nyugodt 
rendet sugall, ezért esett rá a választásom. ■

* Mesék, levelek, 1999
Lélektané (Gyermán Júliával), 2000 
Zongorazene, 2000
Mire megvirrad • Stanislawski dalok, 2000 
EPHATA I. Tortured & formatted, 2002
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Tagadhatatlan, hogy a téglával való építés a 
kortárs magyar építészetben létrehozott olyan 
épületeket, melyek az anyaghoz való viszony 
szempontiából kinyilatkoztatás erejűek. A je 
lentős építészeti tettekben a tégla és az épí
tész között mindig ott érezhető valamilyen sa
játos érzelmi viszony, mely néha kiáltványsze
rű, néha intim, máskor állásfoglalás jellegű, 
de ez a viszony sohasem közömbös, és több 
mint egyszerű elfogadás. A tégla építészeti 
eszközként való értékelésében talán az egyet
len biztosnak tekinthető megállapítás az, 
hogy maga az anyag használata a tehetséges 
építészek számára megkerülhetetlen inspirá
ciót jelent. Pécsett erre kevés, de nem jelen
téktelen példa említhető.

Az elmúlt év novemberében a Wienerberger 
Rt. által összeállított nemzetközi téglaépíté
szeti válogatást felvonultató kiállítást látha
tott a pécsi közönség a Dóm Kőtár galériáján. 
A kiállítás megnyitója alkalmából beszélgetést 
is rendeztek, aminek a középpontjába a téglá
val való építés építészeti alapkérdései kerül
tek.
A beszélgetést Bencze Zoltán fiatal pécsi épí
tész moderálta. Jól szerkesztett kérdései leple
zetlenül tükrözték a szakmát is erősen foglal
koztató dilemmákat, mindenekelőtt a téglá
hoz való viszonyulás szintjeit és módozatait — 
mennyiben lényegi és miképpen csak alkalma
zott anyag kérdése a tégla használata, és 
amennyiben lényegi, úgy annak hányféle hite
les formája lehett; lehetséges-e, hogy a hite
lesség az átváltozás során is megmarad? 
Bencze Zoltán saját véleményét a kérdései is 
sejtették, de azokat bővebben az alábbi írás
ban osztja meg velünk. Bár az alábbi írás lé
nyegében általános kérdésekkel foglalkozik, a 
benne írtak nem tekinthetők pécsi sajátosság
nak, azért a Pécsett megmutatkozó szakmai 
jelek is elégséges okként szolgálnak arra, 
hogy a gondolatoknak itt is teret adjunk. An
nál is inkább, mert a kiállító Wienerberger már 
számos fórumot megihletet. Az országos mé
diumok a témát az elmúlt években többször 
felkapták, és ezek közül némelyek azt sokszor 
mesterkélt, túldimenzionált jelenségként írták 
le. A Pécsett zajlott beszélgetés és az alábbi
akban közölt írás véleményünk szerint mél
tóbb módon viszonyul a kérdéshez — nem kí
ván kategóriákat felállítani, csak a jelenséget 
igyekszik megérteni. Az pedig külön imponá
ló, hogy a rendező gyártó semmit sem várt el a 
szakmai programtól, kíváncsian figyelte, mi
ként merészkednek elő sokszor a trendeket is 
romboló kérdésekkel a résztvevők. Egy mon
datot a rendező (mecénás) cég is megérde
mel: a marketingnek ez a legintelligensebb 
formája. (A szerk.)

BENCZE ZOLTÁN

Köntösben
A Wienerberger multinacionális téglaipari cég céljául 
tűzte ki, hogy időről időre összegyűjti, és közzéteszi 
a kortárs európai építészet téglaépületeinek leg
javát. Szándékaik szerint a közelmúlt invenciózus, 
téglával dolgozó épületeit kívánják bemutatni — 
reprezentálva ezzel az égetett kerámia folyamatos 
megújulási képességét és töretlen inspirációs erejét. 
Építészek és szakújságírók közreműködésével 
összeállítottak egy kollekciót, mely igazolja a tégla 
fontosságát a kortárs építészetben. Az összegyűlt 
anyag a Brick '04 című kiadványban jelent meg 
2004-ben és az azonos című kiállítással együtt 
bejárta Európát. A válogatás legjobb munkái között 
egy nemzetközi zsűri díjakat osztott ki.

Nyilvánvaló a kezdeményezés mögött 
meghúzódó promóciós és üzleti szándék, ám 
leszögezhető, hogy számos igazán színvonalas 
téglaépületet sikerült a figyelem középpontjába állí
tani. A díjakkal jutalmazott épületek valóban képe
sek betölteni a kezdeményezők által megfogalma
zott elvárásokat, azaz: „az összegyűjtött munkák 
áttekintése komoly elismerést és odafigyelést 
válthat ki a tégla jelenbeli használata iránt, és 
ösztönözni fogja bátrabb alkalmazását...” (Elsa 
Proczhazka).

A vándorkiállítás 2004 őszén több ízben látható 
volt Magyarországon is, így például Győrben, 
Szegeden, Pécsett, valamint Budapesten. A pécsi 
kiállítás a Kőtárban nyílt meg 2004. november 4-én, 
ahol a kiadványt is bemutatták. A megnyitót 
követően a téglaépítészet jelenét feszegető beszél
getés zajlott a helyszínen. A beszélgetés során 
felmerült kérdések kapcsán érdemes megvizsgálni 
a téglahasználat egyébként kézenfekvőnek tűnő jel
legzetességeit.

A tégla hétköznapi építőanyag, amely a 
megszokottság természetességével vesz részt 
az épített környezet anyagi kultúrájának létre
hozásában. Nap mint nap szembesülünk az 
épületek homlokzatán megjelenő téglával. A mo
dern építészet — jelenben is érvényes kultúrája — 
saját hagyományának megfelelően alkalmazza a 
téglát a XX. század során. Vajon mi különbözteti 
meg a XX. század és más, korábbi korok 
építészetének téglahasználatát? Akár Pécsett, a 
városban sétálgatva is érzékelhetjük annak nyilván
való jeleit, hogy az épületek homlokzatán alkalma
zott téglahasználat láthatóan különböző hagyo
mányok és különböző intenciók jegyében fogant. 
Igaz ez például a Munkácsy utcában található XIX. 
század végéről származó Pécsi Napló épületén, vagy 
ugyanezen korból származó számos ipari 
téglaépületen, a Tímár utca sarkán az idősek 
otthona épületén, az Uránia mozi homlokzatán, az 
uránvárosi lakótelepen található látszó téglaburko
latú bérházakon, de a Porta Barbakán közelmúltban 
átadott lakóépületein alkalmazott téglakezelésre is. 
Azt azonban már nehezen tudjuk megmondani, 
hogy ezeken az épületeken milyen történeti össze
függések következtében jelenik meg előttünk 
a tégla úgy, ahogyan azt éppen tapasztaljuk.

-  Brick ’c>4
A Wienerberger által kezdeményezett válogatás 
összeállításának puszta szándéka is számos 
értelmezési kényszert hív elő a téglahasználat jelen
ségeit illetően. A kiállítás magyarországi bemutatója 
pedig további kérdéseket vethet fel a „magyar 
téglaépítészetet” kiemelt hangsúllyal tematizáló 
építészetkritika vonatkozásában is. Mindezek szám
ba vételére ezúttal nincs lehetőség, a kiadványban 
reprezentált téglaépítészet' jelenségeinek történeti 
hátterét azonban érdemes kicsit alaposabban 
megvizsgálni, hogy ezáltal közelebb kerülhessünk 
a minket körülvevő épületek megértéséhez.

Nem mindenki számára egyértelmű — ha nincs 
jártassága az építőiparban —, hogy az elmúlt száz 
év építéstechnológiájának fejlődése szinte 
feleslegessé tette az ún. kisméretű tömör tégla 
használatát. Teljes egészében persze nem 
nélkülözhető az építés folyamatában, a legtöbb 
esetben azonban nem számíthat gazdaságos 
megoldásnak a fal és az épület szerkezetét a tégla 
tulajdonságainak megfelelően tervezni. így a tégla, 
mint szerkezeti építőelem, vagy annak fizikai tulaj
donságai, teljes hiteleséggel nem inspirálhatják az 
építészeti megformálás karakterét2. Szándékos tet
tetéssel, a történetileg kialakult morfológiára 
hivatkozva, sokszor találjuk a téglát szerkezeti 
szerepére utaló helyzetben. Ilyen esetekben nem az 
építés természetes folyamatából következően jelenik 
meg az épületen, hanem egy réteges felszerkezet 
külső héjaként. Az épület mimikri gyanánt, mint egy 
rafináltan szabott jelmezt vagy köntöst ölti magára. 
Mindez a tégla használatát nem minősíti, viszont 
sejteti, hogy a XX. század során alkalmazásának 
hitelét vonatkoztatott, utalásszerű jellege biztosíthat
ta.

Tévedés lenne a téglahasználat okait 
kizárólagosan csak technológiai okokra vissza
vezetni. A tégla falban betöltött szerepének 
történetiségét vizsgálva úgy tűnik, hogy a vakolatlan 
téglafal megmutatása a romantika és a historizmus 
építészetével bezárólag szinte csak a díszítő 
funkciók ellátását szolgáló stilizálás irányában halad
hatott. A vakolatlan falban évezredek óta 
megszokott pozíciójának megfelelően találjuk

Pécsi példák: a Tímár utcai Idősek otthona
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Willem Marius Dudok: Városháza, Hilversum AlvarAIto: Baker House, MIT, Cambridge (1946-49)
(1920-as évek vége)

Renzo Piano: Az IRCAM bővítése, Párizs (1988-89)

a téglát — még akkor is, mikor már csak a díszítés 
céljával kerül oda. A történeti stíluskorokban egy 
díszítő funkciót ellátó mintázat — legyen az bármi
lyen cizellált is — kötésrendje és „kalligráfiája” 
mindig a téglának a falban betöltött szerkezeti 
szerepéből indul ki. Az eklektika elmúltával a tégla 
is felszabadul a díszítés kényszere alól, de a XX. 
századi klasszikus modern építészet megjelenéséig 
nem beszélhetünk a téglahasználat korszakváltó 
megújulásáról. A modem építészet viszont olyan új 
jelentéstartalmakkal telíti a tégla használatát, ame
lyek azelőtt soha nem tartoztak hozzá, azonban 
karakterét mind a mai napig meghatározzák. A fal 
felületi kiképzése, a fal felületének kialakításában 
alkalmazott anyagok felhasználása és — ami a leg
fontosabb — a hozzá kapcsolódó jelentéstartalmak 
is megváltoztak. A téglának a fal felületén játszott 
szerepe szintén változik, és a felület kialakítása is új 
jelentés hordozója lesz. Éppen az válik a nyers 
téglafal erejévé, ami korábban problematikussá 
tette: az anyagkezelés nyomainak „el nem fedése” 
— ezáltal képes utalni az építés folyamatára, így 
anyagi tulajdonságaihoz is további tartalmak társul
hatnak.

Hogy megérthessük a tégla kortárs európai 
építészetben eljátszott szerepeinek gyökerét, vissza 
kell nyúlnunk a felületképzés történetében a mo
dern avantgárd kialakulásának idejéig. Az építészeti 
avantgárd és a művészeti avantgárd eredményei 
hatottak egymásra, és gyakran analóg jelenségeket 
hívtak életre. Ekkor válik lehetővé, hogy a felület

karakterének megjelenítésében a tégla is máskép
pen vegyen részt: az anyag fizikai és funkcionális 
tulajdonságaiból összeálló tárgyi-technikai struktúrá
ja már nem csak a stílus jegyében kibomló díszítő
forma megalkotásának lehet alapanyaga. A tégla 
anyagi történetének reflektáltságában kerül a 
falra, alkalmazása utalás az építés anyagi és tech
nikai kultúrájára. A tégla kötésrendjéből kibontható 
ornamensképzés helyett a tégla elemi kötésrend
jének és anyagi jellemzőinek technikai struktúrája 
kerül az alkotómunka középpontjába. Maga az 
„anyag” lesz a felületi megjelenítés tárgya és 
eszköze is egyben. A tét már nem a díszítésnek és 
az ornamentikának a jelentéssel bíró megformálása, 
hanem a tégla színének és felületi minőségének 
nüansznyi különbségei, a téglaégetés egyen
letessége vagy egyenetlensége, a fugák és a kötés
rend raszterének minél árnyaltabb definiálása. Az 
anyagi minőség jellemzői telítődnek jelentéssel. 
Mindegy hogy a valóságban burkolat vagy 
szerkezeti építőanyag, a falon elfoglalt helyzete az 
építés általános történeti alapanyagára, azon 
keresztül az építés rítusára utal. Véleményem szerint 
a modern építészettel létrejött új téglahasználati 
mód a hagyomány szigorával érvényesül a XX. 
század építészetében mindaddig, mígnem a század 
utolsó harmadában — új építészeti törekvések 
következtében — előtérbe nem kerül a 
felületképzésben használt tégla anyagi jel
legzetességeitől is elvonatkoztatott alkalmazása.

A múlt század elején, a felületképzés anya
gaként a téglahasználat legitimációja korántsem volt

egyértelmű. A De Stijl mozgalma a téglát korsze
rűtlen és túlhaladott díszítőanyagnak tartotta.
A Bauhaus számára az ipari gyártást idéző steril és 
sima felület létrehozása céljából teljesen alkalmatlan 
anyagnak bizonyult. Ennek ellenére Mies van dér 
Rohe is használta a téglát, sőt a De Stijl számára 
emblematikus épület, a Willem M. Dudok által ter
vezett Hilversumi Városháza is teljes egészében 
téglával burkolt. A Hilversumi Városháza épületét 
Dudok eredetileg kőlapburkolattal tervezte. 
Gazdasági okok miatt kénytelen volt megelégedni 
a téglaburkolattal — ez azonban kielégítő kompro
misszum volt számára. Hogy mennyiben lehetett 
Dudok döntése történeti távlatokban is kielégítő, 
arra talán Alvar Aalto ad választ életművével, 
valamint szó szerint is: 1946-ban, az MIT bostoni 
diákszállójának építésekor megállapítja, hogy 
„0 tégla meghatározó szerepet játszhat a forma 
kialakításában". Ezek szerint az elvonatkoztatott 
formai kompozíció létrehozása már nem zárja ki az 
anyagszerű anyagok használatát a felületképzésből. 
A téglahasználat új hagyományát azóta mindig ott 
találjuk a téglafal felületképzési kísérleteinek hát
terében.3

A XX. század utolsó harmadában már a tégla 
anyagi tulajdonságaiból kibontakozó, és annak 
minőségére utaló anyagi textúrája is elveszítheti 
refTektáltságát. Egyre gyakrabban csak mint egy 
felületi membrán, vagy mint egy elvonatkoztatott 
felületi minőség jelenik meg. Új építészeti 
törekvések felbukkanásának lehetünk tanúi a 
kortárs építészetben, amikor a felületképzésben

A Pécsi Napló egykori épülete (Munkácsy utca) Az újmecsekaljai „hétemeletesek" Lakóház a Rókus-domb alján
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használt anyagok mind történeti, mind anyagi jel
legzetességeitől elvonatkoztatott szituációban kerül
nek a falra. így például a tégla is gyakran válik 
felületképzési kísérlet eszközévé, ahol nem más 
a cél, mint az alapanyag tárgyi-anyagi jellemzőitől 
elvonatkoztatott, illuzórikus felületi minőség 
kialakítása, egy érzéki hatás elérése.

Renzo Piano az IRCAM Center (1989-90) 
bővítésekor a téglaburkolatot a vázszerkezetre felag
gatott installációs kéregként használja. A tégla egy 
membránt képező terrakotta burkolóanyagként, acél 
keretekbe fogva, hézag nélküli illesztéssel kerül fel 
az épületre. Az anyaghasználatról egyértelműen 
eldönthető: téglából készült — azonban a téglát 
nem a technológiailag lehetséges beépíthetőségnek 
megfelelő szituációban találjuk. A tégla csak 
utalásként vesz részt ebben a homlokzatképzésben: 
utalásként egy építészeti hagyományra. A 
felületképzés viszont kísérlet egy új minőség létre
hozására.

Rick Mather a Köble College bővítésének 
munkáinál a téglát élére állított helyzetben, azaz 
technikai alkalmazásának történeti hagyományától 
elvonatkoztatott módon használja.

A ’90-es években az építészeti megújulás zálo
gaként, az anyaghasználatban rejlő, még 
kihasználatlan lehetőségek keresését fogalmazza 
építészeti programmá Christian Sumi svájci 
építész, a következő szavakkal: „Talán ez a legdön
tőbb pillanat az anyagokkal: az általuk keltett hatás 
felé való elmozdulás. Hatás alatt közvetítetlen, a 
jelentés által nem béklyózott hatásra gondolok”.
Az eltelt szűk két évtizedben egyre több példát 
látunk eme „elmozdulás” manifesztálódására és 
a Wenerberger kiadványában bemutatott épületek 
többsége bizonyítja, hogy a téglahasználat 
építészete sem képez kivételt. A publikált épületek 
többsége sokszor már semmilyen történeti többlet- 
tartalmat nem kíván előhívni a téglából, csupán 
a tégla formai adottságaival végez alaktani kísér
leteket. Adott esetben ezzel színesíti a tömegfor
málás érzéki kifejezőerejét:

A prágai vár kertjében készült gyalogos alagút 
(Josef Pleskot) tojás metszet formájú űrszelvényé
ben a nem szokványos kötésben készült tégla
boltozat a kosárfonás hangulatát idézi. A Wiener- 
berger válogatásában a zsűri első díját nyerte el.

Mecano Architecten Arnheimben épített 
múzeumának homlokzatán a holland építészet 
évszázados téglahasználatának tucatnyi különböző 
fejtájából patchwork mintázatos dekorációt készített. 
Leginkább csak egy dekoráció burjánzó, színes 
kavalkádja jelenik meg, mely az eredeti szándék 
közvetítésére kevésbé alkalmas.

A Frei Architecten Aarguban (Svájc) épített 
családi házán az absztrakt forma humanizálását 
szolgálja a steril, sötétbarna klinkerburkolat. A tégla 
itt természetes anyagi hitelességével jelenik meg. 
Egyszerű téglakötésének homogén rasztere segíti a 
forma érvényesülését. A ház racionális modernségét 
és hűvös eleganciáját finom melegséggel tölti meg 
az égetett kerámiaburkolat.

Benedict Tonon második díjat kapott veszélyes 
anyagok raktározására szolgáló berlini épülete 
(Humbolt Egyetem) opartos érzékcsalódást hoz létre 
színes, téglamintázatos felburkolatával. Az opart 
fáradt eszközeivel képes rendkívül friss és erős 
építészetet teremteni. A tégla itt látszólag egy deko
rációs játék eszköze, a felület illuzórikus megje
lenítésében vállal szerepet. Ugyanakkor mintázata 
és színválasztása megidézi a viktoriánus kor színes 
téglaburkolatait és az eklektika ipari épületeinek 
hangulatát.

A Von Busse K. B. Architecten Hernei 
Archeológiái Múzeuma (Németország) a „modern 
anyagivá tételének” jelszavával, a modern építészet 
tömegformálásának semlegességét kívánja élővé és 
érzékivé tenni. A téglaburkolat homogén textúrája 
megmarad, de a burkolat minden negyedik kötőso
ra kettő centiméterre süllyed a felületbe. Ezáltal 
plasztikusságot és érzékiséget kölcsönöz a felület
nek. A burkolat szándékosan tökéletlenül kiégetett

téglái a környezet és a történeti városi szövet 
szerves részévé avatják a kubista kompozíciót...

Sok hasonló intenciójú épület felsorolásával 
folytathatnánk a kiadvány bemutatását, ahol egy
másután sorjáznak a tégla alkalmazásának kísér
leteit illusztráló épületek. Többségük jól példázza 
azt az utat, melyen a téglahasználat az elmúlt száz 
év változásait követően jelenleg halad.

Az építészet XX. századi történetén végigtekint
ve láthatjuk, hogy a téglának a díszítő ornamenst 
létrehozó, a stilizálásban is résztvevő szerepköre 
megváltozik. Anyagi tulajdonságai és felületképző 
alkalmazása kerülnek előtérbe; leginkább a valódi 
teherhordó szerkezeti szerepétől elvonatkoztatott 
helyzetben jelenik meg. Használata azonban az 
építés természetes gesztusára, a technikai alkal
mazás történeti hagyományaira utal. A század végén 
pedig — ahogyan ez a Brick '04 válogatásából is 
kitűnik — már gyakran találjuk anyagi tulajdonsá
gaitól is elvonatkoztatott helyzetben. A teljesség

Josef Pleskot a prágai vár kertiébe tervezett díjnyertes
gyalogos alagútja
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Brick ’o4 — Vándorkiállítás a Wienerberger 
nemzetközi Téglaépítészeti Diját (Brick Award *04) 
bemutató legjobb képekből 
Pécsi helyszín: Dóm Múzeum, Káptalan u. 8. 
Időpont: 2004. november 4-18.
A kiállítás anyaga a Wienerberger cég 
kezdeményezésére és támogatásával jött létre.
A kiállítás pécsi szervezője: K L M V Csoport 1 2 3

Brick ’o4
Az európai téglaépítészet legjava.
(Szerk.: Christef Kapitzki, Martina Klauser, Ute Woltron) München, 

D.W.Calwey GmbH & Co., 2004.

1  A  jelenlegi problémafelvetés szempontjából szerencsésebbnek 
tartom a téglaépítészet mint önálló építészeti kategória helyett 
a téglahasználatnak mint a téglát használó építészetre utaló 
elnevezésnek az alkalmazását az írásomban.

2 Feltéve, hogy elfogadjuk: az alkotás folyamata nem csupán 
technika kérdése, hanem függ a „munkába fogott anyag” erede
ti, már megismert tulajdonságaitól.

3 Érdemes szemügyre venni néhány példát az elmúlt ötven év 
történetéből, melyek a jelen téglaépítészete számára 
meghatározó előzménynek tekinthetők, és illusztrálják a kísér
letező kedv folyamatosságát!
Sigurd Lewerentz Szent Péter Templomán (1963-66. Klippan, 
Svédország) a tégla szinte élő, organikus anyagként feszül a 
felületre. Luis Kahn a Philips Exteriőr Library (Oxford 1969-70) 
építése kapcsán a tégla történeti teherhordó szerepének 
felidézésével bíbelődik. E. C. Sőrenson a Krisztalográfia-i 
Adatbank épületénél (Cambridge 1990-92) helyenként 80-100 
cm vastag falakat épít és ezt a vastag felitömeget, mint egy 
feltárandó archeológiái rétegződést, vagy mint egy formálható, 
képlékeny anyagot dolgozza meg, miközben a falat történeti 
jelentéstöbblettel ruházza fel. Az itt felsorolt példák közül ő áll 
közelebbi rokonságban a kortárs magyar téglaépítészet 
legkarakteresebb jelenségeivel.
Mario Bottá Evryi székesegyházán (1992-93), a technikai 
nehézségeket meghazudtolva burjánzik a tégla az absztrakt 
geometriai formák felszínén. Mint könnyű héjak, kelmeként 
csavarodnak a szerkezetek felületén.
A  XX. sz. végét és napjainkat jellemző téglaépítészeti jelenségek 
számára ezek az alkotók és épületek fontos mérföldkőnek, 
iránymutató előzménynek tekinthetők.

A Von Busse K. fi. Architechten Hernei Archeológiái Múzeuma 
(Németország)

Benedict Tonon második dijat kapott veszélyes anyagok 
raktározására szolgáló berlini épülete 

(Humbold Egyetem)

kedvért illik megjegyezni, hogy a tégla hagyo
mányos történeti szerepvállalását megidéző 
alkalmazására láthatunk példát a XX. század 
építészetében. Ezek a kísérletek azonban az esetek 
többségében annyira áttételesek és zavarosak, hogy 
nehezen tekinthetők egységes szemlélet alá sorol
ható jelenségeknek. A Wienerberger összeállítása 
meggyőzően reprezentálja, hogy a kényszeresen 
megújulni vágyó építészeti törekvések számára is 
kézenfekvő kiindulási pontul szolgálhat a tégla.

Kétség nem fér hozzá, hogy az égetett kerámia 
ősidők óta tartó jelenléte, történeti modernsége, 
aktualitása pillanatokra sem kérdőjelezhető meg. 
Ugyanakkor egy ilyen kijelentés hitelességét folya
matosan igazolni kell a kortárs építészet gyakor
latában. Erre vállalkozott a Wienerberger. 
Vállalkozása könnyedén kerülhetett volna a kény
szeresség és az üzleti érdekek csapdájába. Ez eset
ben a csapdákat sikerült elkerülni, így a kiadvány 
a téglaépítészet jelenének izgalmas keresztmetszetét 
tárja elénk. ■
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Mozart: A Varázsfuvola 
Pécsi Nemzeti Színház 
2005. február 11, 12.

P. MÜLLER PETER

Szellem a flótában
A bemutatón a földszinti széksorok mellett jobb
oldalon a szőnyegen néhány világos, faltörmelékre 
vagy vakolatporra emlékeztető folt látható. Csak 
nem porlad már ilyen hamar a bő évtizede felújított 
stukkó? Fürkésszük a páholyokat, nincs-e valahol 
hiány a dekorációban. De ilyen szabad szemmel lát
szik. Vagy netán ezek a porkupacok a kőművesekre 
kívánnak utalni? A szabadkőművesekre? Vagy csak 
egyszerűen elfelejtették fölporszívózni a kárpitot? 
Ezeket a kérdéseket csak a második szereposztás 
bemutatóján lehet(ett) megválaszolni. Lásd alább!

De ha már a kőművesek szóba kerültek, említ
sük meg, hogy az 1970-es évek derekán, a szabad
kőművesség XX. századi történetét bemutató 
magyar kismonográfia az alábbi sorokkal kezdődött. 
„A zenerajongók, akik Mozart Varázsfuvoláját hall
gatva követik Sarastro szelíden magabiztos harcát 
az Éj királynőjével, a sötétség birodalmával, aligha 
gondolnak arra, hogy e nagyszerű opera milyen 
szoros kapcsolatban áll egy többé-kevésbé 
titokzatosságba burkolt, a mai generációk előtt 
szinte teljesen ismeretlen, egykori társadalmi 
szervezettel, a szabadkőművességgel. Pedig a kap
csolat nagyon is sokrétű: a zeneszerző Mozart, a 
szövegíró Schikaneder szabadkőművesek voltak, a 
történet maga is a szabadkőművességet szimbolizál
ja, szereplőihez élő történelmi közéleti figurák szol
gáltak mintául.” 1 Napjainkra nemcsak a mintául 
szolgáló történelmi alakokra történő utalások váltak 
felismerhetetlenné a befogadó számára, hanem 
igencsak megkoptak a szabadkőművességre 
vonatkozó ismeretek is. Azaz mind a Varázsfuvola 
konkrét utalásai, mind a szabadkőművesség a múlt 
kövületeivé váltak.

E megkövült állapothoz közeli helyzetbe került 
az opera mint színházi műfaj is, mely noha elsősor
ban a zeneművészet illetőségi körébe tartozik, szín
házi megújítása (feltámasztása) csakis a színház- 
művészet saját (teátrális) eszközeivel történhet.
Ha az opera a színpadon hangversenyként, kvázi 
oratóriumként jelenik meg, ha az énekesek úgy jön
nek be áriáikat, recitativóikat, duettjeiket stb. előad
ni, ahogyan a hegedűs a vonót a húrokra illeszti — 
majd a lejátszott taktusok után leveszi —, akkor

színházi értelemben halott, mumifikálódott előadá
sok jöhetnek csak létre. Az opera színházi 
megújításának (felélesztésének) igénye nemcsak 
rendezői törekvésnek tekinthető, hanem jelentős 
énekesek is szorgalmazzák az operai szerepek 
zenén túli összefüggéseinek bemutatását, előtérbe 
átlátását. A közelmúltban például Rost Andrea is 
több helyütt arról nyilatkozott, hogy az énekesi 
feladatoknál egyre jobban foglalkoztatja az eltérő 
karakterek megformálása, hogy egyre fontosabb 
számára a (színpadi) játék.

A Varázsfuvola librettójának forrásaként az 
elemzések elsősorban — nemegyszer kizárólag — 
a Lulu avagy a varázsfuvola című Wieland-mesére 
hivatkoznak, holott szorosabb kapcsolat mutatható 
ki a szabadkőműves Terrason Sethos című 
regényével, amelyben a szerző antik misztériumokat, 
hellenisztikus-római témákat és motívumokat is 
feléleszt. A kapcsolat filológiailag is igazolható.
„A Varázsfuvola két helyen fedi majdnem szó szerint 
(!) Terrason regényét: Sarastro F-dúr áriájának és a 
két páncélos c-moll duettjének misztikus soraiban.”2 
Az egyezés jelentősége abban áll, hogy Mozart 
századában az antik misztériumok különös 
fontosságot kaptak, és különösen a szabad- 
kőművesek vonzódtak igen erősen ehhez a 
kérdéshez. Tamino beavatásának mozzanatai szinte 
pontosan megfelelnek annak a beavatási szertartás
nak, amelyről Apuleius így ír az Aranyszamárban:
„A halál határán jártam, Proserpina küszöbét tapos
tam, végigmentem az összes elemeken, s vissza
tértem... Fölvirradt a reggel, véget ért az avatóün
nep, és én — miután fölszenteltek tizenkét talárban 
— most kiléptem a templomba... Napisten- 
öltözetemben szobor módjára álltam ott”. Mindez 
azonban csak a librettó (egyik) eredetére világít rá, 
a muzsika szabadkőműves voltára, illetve ilyen 
vonatkozásaira nem. Az imént idézett tanulmány 
azonban rávilágít, hogy a Varázsfuvola „éppen 
a legkarakterisztikusabb, legexponáltabb helyeken a 
szabadkőműves dalokéhoz hasonló dallami, harmó
niai, ritmikai fordulatot használ.”

A negyvenötödik évadában lévő pécsi opera
tagozat ünnepi szezonjának keretében mutatta be

Várad/ Marianna 
(Pamina)

Bátki Fazekas Zoltán 
(Papageno)

Mozart remekét, melyet legutóbb húsz évvel ezelőtt 
játszott a pécsi társulat. Az operatagozat létrejötte
kor a tagozatavató bemutatót, Verdi Rigolettó]át 
Németh Antal rendezte. A premierről a Dunántúli 
Napló 1959. október 25-i (vasárnapi) számában 
Székely Júlia számolt be, és a következőket írta: 
„Németh szembeszáll a milánói Scala tradicio
nális, világszerte követett, konvencionális, mű
realista felfogásával. A milánói realizmus a szöveg 
valóságát igyekszik, olykor igen brutális eszközökkel 
megvalósítani (...) Németh a zenéből igyekszik 
kiindulni (...) Mivel az ének emelkedett beszéd, 
körülötte is mindent föl kell emelni, a mozgástól 
kezdve a díszleten keresztül a világításig.” A kérdés 
ma is az, stilizált (teátrális)-e a játék, avagy „mű
realista”.

Az új pécsi Varázsfuvola-bemutató színházi 
értelemben visszalépés a konzervatív operarendezés 
felé, amennyiben kevés benne a színház (a teat
ralitás) és — a színházi megoldásokhoz viszonyítva 
— sok benne az állókép, a koncertszerű színpadi 
helyzet. Azt nem mondhatjuk, hogy a zene a sok, 
hiszen Mozartból sohasem elég. Azonban a Mozart- 
recepcióban az 1970-es évektől igen jelentős vál
tozások kezdődtek, amelyeket a XXI. században 
nem volna ildomos figyelmen kívül hagyni. A 
kutatásban Wolfgang Hildesheimer 1977-es Mozart- 
könyve, a filmművészetben Milos Formán 
Amadeusa, a színpadraállításban Jurij Ljubimov ren
dezései (más kutatók és alkotók mellett) új para
digmába helyezték a Mozart oeuvre-t, virulenssé és 
újra izgalmassá tették a problematikát, dinamizálták 
a komponista alakját és műveinek világképét, 
auráját.

Mindennek nem tapasztaljuk jeleit a pécsi 
előadásban, amely egy tisztes, középszerű, 
vidéki(es) operabemutató, izgalmak és meglepe
tések nélkül, jól fésült és jól nevelt prezentációban.

Az első szereposztás február 11-i (pénteki) 
bemutatóján Somos Csaba karmester nemcsak a 
pálcájával vezényelt, hanem mindenféle hangokkal 
(morgással, szuszogással, dörmögéssel) kísérte 
gesztusait, ami két sorral mögötte ülve kifejezetten 
zavaró volt. Miként a túlbuzgó súgó, Wolford
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Annamária szereplése is, aki az előadás prózai 
jeleneteiben a Papagenót játszó Massányi Viktornak 
fennhangon súgta végig a szöveget — a jelek 
szerint javarészt indokolatlanul, Massányi ugyanis 
fennakadás és baki nélkül, színészi megformálással, 
kidolgozott intonációval adta elő Papageno mon
datait, de sajnos megszólalásai csak visszhangként 
tudták követni a takarásból szereplővé avanzsáló 
súgót. Másnap Bátki Fazekas Zoltánnal ugyanez 
történt, és a súgó immár az erkélyig hallatszóan 
mondta elő a szöveget.

A másodbemutatón (február 12-én, szombaton) 
Cser Miklós gördülékenyebb és elevenebb előadást 
vezényelt, mint a kissé darabosan és pedánsan 
dirigáló Somos, időnként azonban erőfeszítést kel
lett tennie, hogy a zenekar és az énekes(ek) (az 
utóbbiak miatt) széttartó tempóját egységbe fogja.

Az előadás szórólapja Váradi Mariannát 
(Pamina) szerepelteti az első helyen, és a premier 
láttán ezt a helyet nyugodtan tekinthetjük rangsor
nak. A legfinomabb, legérzékibb énekhang az övé. 
Az egész előadás zenei és érzelmi csúcspontja 
Pamina 17. g-moll áriája, mely Váradi Marianna 
tolmácsolásában a mérhetetlen fájdalom és 
csalódás kifejezése. Visszafogottságában is erőteljes, 
panaszában is következetes. Nagyági Marianna is 
(a másodszereposztásban) erős és hiteles alakítást 
nyújt, hangja nem annyira plasztikus, mint Váradié, 
aki a hangi jellemformálásban is mélyebb.

Kővári Eszter Sára az Éj királynője szerepében 
meggyőzően, gazdagon adja elő a 4. recitativót és 
a g-moll/B-dúr áriát, érzelmileg és zeneileg is hitele
sen formálja meg a lányáért aggódó anya alakját.
A híresebb és markánsabb 14. d-moll áriában azon
ban, ahol a démoni erőt és a sötétség princípiumát 
kellene képviselnie, gyengének bizonyul. Küzdelmet 
folytat a magas hangok kiénekléséért, és e 
küzdelemben időnként alulmarad. A szerepéből is 
szinte kiesik, bábszerú'vé válik, meredt tekintettel és 
arccal egyetlen torokká válik, és artikulációs 
eszközeivel birkózik a koloratúr hangok megszólal
tatásáért. Néha azonban nem jut el a kívánt (lekot- 
tázott) magasságig, néha pedig egyszerűen szünet 
támad a szekvenciában, lyukak keletkeznek az ária 
felső regisztereiben. Nem így a második előadásban 
Propszt Evelin, aki pontosan és szépen hozza a 
d-moll áriát, jól összpontosít, meggyőző erővel 
képviseli a démonikus hatalmat. Nála első áriája 
végén támad egy kis ritmusprobléma, amikor az 
ária végén felgyorsítja a tempót, és győzi utolérni 
a zenekar.

Tamino szerepében Urbán Nagy Róbert korrekt 
alakítást nyújt, zeneileg pontos. 3. Esz-dúr áriája 
megmutatja énekesi kvalitásait, tiszta és kifejező 
tenorja érzékeny, de nem érzelgős, magától 
értetődő módon képezi meg a hangokat. Az együtt- 
éneklésekben jó arányérzékkel alkalmazkodik part
nereihez. Ugyanakkor színpadi jelenléte nem elég 
intenzív. Mintha csak feje volna, teste nem.
(A szerepet a másodbemutatón is ő adta.)

A Sarastrót éneklő Rácz István az áriáiban mind
végig kiegyensúlyozott, méltóságteljes alakítást 
nyújt, zeneileg azonban csalódást okoz azzal, hogy 
a 10. F-dúr áriában nem hangzik fel a nagy F, s 
ezzel kimarad a halál megrendítő mélységének 
érzékeltetése. A 15. E-dúr áriában szépívú'en rajzolja 
meg a dallamot. A szereposztásból adódó 
kellemetlenség (számára) az, hogy szól a színpadon 
egy az övénél karakteresebb és tónusosabb 
basszus, az első szereposztásban Sprechert és a 2. 
Papot éneklő Szécsi Mátéé. így a színpadi hierarchia 
(Sarastro főpapi dominanciája) megbillen. A más
napi előadásban azonban Szécsi énekli a főpapot, 
aki láthatóan fiatalabb a szerepnél, viszont robusz
tussága és orgánuma zeneileg hitelesíti alakítását. 
Őnála megszólal az F-dúr áriát záró tonika, felzeng

Propszt Evelin (Ég királynője)

a templomot (és az operát) megalapozó alaphang.
Papageno Massányi Viktor a legjobb színész az 

előadásban. Zeneileg is pontos, játékos, élvezetes. 
Buffószerű alakot formál a madarászból, az egész 
produkcióban neki a legkifejezőbb az arca, 
ugyanakkor a legprecízebb énekteljesítmény is az 
övé. Bátki Fazekas Zoltán kevésbé oldott és kevés
bé humoros, de zeneileg ő is korrekt, olajozottan 
vált a szólamok és a prózai-zenei részek között.

Papagena szerepében az első este játszója, 
Lesznyák Katalin tűnt meggyőzőbbnek, vidám és 
önironikus alakítása kellemes pillanatokat szerzett 
az előadásban. Vermes Tímea (aki az első szerep- 
osztásban az Első dámát játszta) itt énekben és 
szerepformálásban is kissé halványabbnak tűnt.
A három dáma egyébként az első bemutatón volt 
összecsiszoltabb és színpadszerűbb (Vermes mellett 
Meggyesi Schwartz Lucia és Bukszár Márta), a 
második szereposztásban mintha időnként egyéni 
számokra bomlott volna szét a tercett (Váradi 
Marianna, Jónás Krisztina és itt is a Harmadik dámát 
játszó Bukszár Márta).

Monostatost mindkétszer Derecskéi Zsolt 
énekelte, jól illeszkedett zeneileg és színpadilag is 
a produkcióba, ügyesen kapcsolta össze a kabinet
alakítás színészi és énekesi eszközeit.

Árvái György stilizált díszletének építőelemei 
lépcsősorok, melyek zöme függőleges falat alkot, s 
a forgószínpad alkalmazásával hol belső teret, hol 
hegyet/várat, hol szabad térséget jelöl. Szűcs Edit 
jelmeztervező szerencsétlen megoldást alkalmaz 
néhány öltözék esetében, van, akire kifejezetten 
előnytelen ruhát ad (az Éj királynőjének rakott 
szoknyája, mely két szalaggal felemelhető, és 
néhány „drámai” pillanatban beleláthatunk a raká
sokba; vagy a Váradi Mariannára adott Pamina- 
jelmez, amely nem elleplezi az életkort, hanem 
felerősíti).

Keszég László rendezéséből hiányzik a dráma, 
az izgalom. Előadása rendezői ujjgyakorlat, 
különösebb invenció és kreativitás nélkül. Jó 
megoldás a fények alkotó használata, és néhány 
humorossá stilizált mesei elem, a kígyó (ami itt 
sárkány), az oroszlánok stb. Egyébként a produkció 
nemegyszer kifejezetten unalmas. Mozart zenéje az, 
amely (zene)dramaturgiájával leköti a nézőt.
A közönség (rendezői segédlettel) koncertté vagy 
operetté tapsolja szét az előadást, mely így drámai 
történetből áriák sorává válik. A két bemutatót 
hallván joggal juthat eszünkbe Glenn Gould 
elképzelése, hogy be kellene tiltani a tapsot. Az 
ilyen visszafogottan színházszerű (teátrális) előadás 
esetében azonban a zene érvényesüléséhez 
voltaképpen elegendő volna az operát csupán 
hallani. De ez a XXL század színházában kevés.
Még a Pécsi Nemzetiben is.3 ■

Mozart: A  Varázsfuvola
Rendező: Keszég László
Vezényel: Som os Csaba -  Cser Miklós
Díszlet: Árvái György
leimez: Szűcs Edit
Sarastro: Rácz István -  Szécsi Máté
Tamino: Alessandro Codeluppi -  Urbán Nagy Róbert
Sprecher (Első pap): Szécsi Máté -  Rubind Péter
Második pap: Csajághy Szabolcs, Horváth István
Éj királynője: Kővári Eszter Sára -  Propszt Evelin
Pamina: Váradi Marianna -  Nagyági Marianna
Első dáma: Vermes Tímea -  Váradi Marianna
Második dáma: Meggyesi Schwartz Lucia -  Jónás Krisztina
Harmadik dáma: Bukszár Márta
Papagena: Lesznyák Katalin -  Vermes Tímea -  Kővári Eszter Sára
Papageno: Massányi Viktor -  Bátki Fazekas Zoltán
Monostatos: Győrfi István -  Derecskéi Zsolt
Közreműködik: a Pécsi Szimfonietta és a Pécsi Nemzeti Színház
Énekkara 1 2 3

1 L. Nagy Zsuzsa: Szabadkőművesség a XX. században. 
Kossuth, Budapest, 1977, 5. old.

2 G. Miháltz Alirán, Magyar Filozófiai Szemle, 1983/2. 243. old.
3 Február 12-én tiszta volt a padló.
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2005. január 28.

Szelíd víz
A Nemzeti Hangversenyterem a 2005. január 8-i 
„legelső” koncert után most próbaidőszakát éli.
E három hónap alatt számos együttes tép fel, 
részint hogy kipróbálja az új termet, részint hogy 
tehetőséget adjon a szakembereknek tesztelni 
a hangzást, és a közönség is megtanulhassa, 
megszokhassa az új termet kívül-belül.

E tesztidőszakra esik a Pannon Filharmonikusok 
négyrészes koncertsorozatának első három darabja. 
A bérleti ciklus igen érdekes módon tematikus 
szerkesztésű: az első koncerten a víz volt a műsor 
témája, a másodikon az álom lesz, a harmadikon a 
valóság, a negyediken pedig a tűz. A bérletsorozat 
címe: „Párok játéka”, Bartók Conce/tójának 
második tételére utalva. Bartók műve ugyan nem 
hangzik el egyik estén sem, annál több ismeretlen
nek mondható művet hallgathat meg a közönség, 
miközben találkozhat ismertebb kedvenceivel is.
A repertoár tehát Handeltől Veress Sándorig, 
Mozarttól Sosztakovicsig terjed — ez a műsorpoliti
ka úgy ad lehetőséget „új” művek megismerésére, 
hogy közben a népszerű szerzők és műveik se 
maradnak ki.

A Pannon Filharmonikusok húszesztendős 
zenekar, de ha rájuk nézünk, ez elég hihetetlenül 
hangzik: a tagság nagy része 1984-ben, a zenekar 
alapításakor jó, ha járni tudott. A fiatalítás össze
függ a zenekar elmúlt években bekövetkezett vál
tozásaival: a vezető karmester-zeneigazgató, Hamar 
Zsolt már ötödik éve áll a karmesteri pulpituson, 
Horváth Zsolt igazgató pedig a második szezont 
tölti a zenekar élén. Külsőre is jól látható: ennek az 
együttesnek arculata van. Az ízléses fellépőruha (a 
hölgyek egy része mintha hajszínét is ehhez alakí
totta volna), az okos bérleti politika, az informatív 
szórólapok, a naprakész honlap: mind azt sugallja, 
hogy a fiatal vezetés tudja, nem elég a tartalommal 
foglalkozni, a forma is fontos. Talán apróságnak 
tűnik, de nemcsak a nézőnek, hanem az együttes 
tagjainak is jóleső gesztus, hogy mikor Hamar Zsolt 
kiáll meghajolni, a teljes zenekar a közönség felé 
fordul — a taps őket is köszönti.

A január 28-i hangversenyen talán több volt az 
„ismeretlen” mű, a közönség legalábbis nem mindig 
érezte, hol érnek véget a darabok, így a taps meg
megkésett — hogy aztán annál tovább tartson. 
Muszorgszkij Hovanscsina-előjátéka (Hajnal a 
Moszkva folyó fölött) maga sem a legjobb 
nyitószám, ha az a cél, hogy a hallgatóság felébred
jen. Ugyanakkor kiválóan alkalmas arra, hogy a 
hangzást teszteljük. És a Pannon Filharmonikusok 
már e nyitó számban alapvetően igen szépen szól
tak együtt is, és szép szólókat is hallhattunk.

Smetana Moldvája igazi sláger — itt nem kel
lett tartanunk a tapsmentes pillanatok feszült
ségétől. De Hamar Zsolt tolmácsolása megmutatta: 
érdemes ezt a művet időről időre műsorra tűzni. Az

inkább nyugodtan csörgedező, később hömpölygő, 
kevésbé viharzó előadásnak számos emlékezetesen 
szép pillanata volt, rögtön az első taktusok csevegő 
fuvolapárbeszéde, vagy a főtéma visszatérése a mű 
vége előtt, hogy csak kettőt említsek. A zenekar 
érzékenyen reagált a karmester minden rezdülésére 
— és Hamar Zsolt olyan karmester, hogy minden 
koncertjén érdemes ránézni: a kotta nem memória
hiányból van előtte nyitva, hanem mert — ahogy 
egy beszélgetésen elmondta — mindig ihletet merít 
belőle, mindig inspirálóan hat rá. Ez a mostani inter
pretáción is átjött, egy-egy részlet, egy-egy mellék
szólam úgy szólalt meg, hogy rá kellett jönnünk: 
az igazi remekműveket nem lehet megunni. 
Ugyanakkor kissé hiányoltam az erőt, a lendületet 
az előadásból — nem feltétlenül a tempóra gondo
lok, hanem a megállíthatatlanságra.

Dvorák A vízimanó című szimfonikus költe
ménye közelsem annyira összefogott, szoros 
szerkesztésű mű, mint a Moldva. Inkább érdekes, 
mint jó — ami figyelemreméltó benne, az a hang- 
szerelés, hogy az volt az érzésem, ez a mű az 
akusztikusok kedvéért hangzik el. Sajnos a zenekari 
színek közül nemcsak a már említett szebbek, 
hanem a feledhetőbbek is szerepet kaptak e húsz 
percben — a Pannon Rlharmonikusoknak a 
rézfúvósszólamai még nem szólnak elég árnyaltan, 
és a vonóskari hangzáson is van még mit finomí
tani.

A terem tizedik sorában ülve akusztikailag igen 
jó helyről figyelhettem az eseményeket. Innen még 
azt a zavaró villanymotort is végig lehetett hallani, 
mely nem tudom mit vezérelhet, de ehhez az 
akusztikához hangos, különösen a finomabb, hal
kabb részekben — ilyenekben a szünet utáni 
egyetlen hivatalos műsorszám, Debussy A tenger 
című három szimfonikus vázlata bővelkedik. A

Dvorák-mű kapcsán már említett árnyalatlanságok 
a hangosabb, harsányabb részekben itt is meg
maradtak. Nem súlyos hibákra, bántóan csúnya 
hangzásra gondolok, inkább egyfajta egyenetlen
ségre — hogy ha az egyik szólam ilyen jó, a másik 
miért csak kevésbé. A vonóskarban pedig talán még 
el kell telnie némi időnek ahhoz, hogy még jobban 
figyeljenek egymásra is. Ugyanakkor hallható, hogy 
Hamar Zsolt épp ebben az irányban gondolkozik.
Az ő karmesteri stílusára, egyéniségére jellemző, 
hogy számára a pillanat, a hangzás szépsége 
mindig nagyon fontos. Hosszú távon ennek meg 
kell hoznia az eredményt, ha a körülmények elég 
jók hozzá.

így is elmondhatjuk, szép volt a Debussy-mű, 
talán ez is lehetett volna erőteljesebb helyenként — 
ez is jellemző Hamar stílusára: mintha kimondottan 
félne attól, hogy erőszakos legyen, így a nagyobb 
szabású részek inkább maiestosók. Kérdés, ez 
melyik műhöz mennyire illik. A ráadásként felcsen
dülő Kék Duna-keringőhöi valamelyest igen, de az 
efféle zene eleganciája olykor inkább bumfordisá- 
gában rejlik, az olykor már pezsgőben áztatott 
negédességhez nagyobb „lazaság” társul, mint amit 
Hamar megengedett. Ezzel együtt a közönség nagy 
örömmel fogadta e ráadást, és a karmester amilyen 
természetességgel reagált az első taktusokban fel
csendülő tapsra: azt nem lehet tanulni. Az efféle 
emberi gesztus megjátszhatatlan. És ez egyben 
rövid magyarázat is lehet arra, miért ragaszkodnak 
a Pannon Filharmonikusok hozzá, és Hamar Zsolt 
miért éli meg szerelemként ezt a kapcsolatot. És ha 
ez így marad — és miért ne maradna így —, évek 
alapos munkája alatt ez a zenekar nemcsak a vidék, 
de egész Magyarország egyik vezető zenekarává 
válhat. Igaz, addig még sok víznek le kell folynia 
a Dunán. ■
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Király Csaba orgonahangversenye 
Pécsi Bazilika 
2005. február 4.

Tisza Bea Együttese 
Ifjúsági Ház 
2005. január 20.

Nigun
Művészetek Háza 
2005. január 31.

Kierkegaard 
a Bazilikában
A zenei egzisztencializmus öntudata az ünnepi és 
köznapi muzsikálás szétválásától számítható: előbbi 
ábrázolja, utóbbi hordozza ember és környezetének 
egymásra utalt állapotát, e kettő pedig egymásra 
már reflektálni, egyik a másikkal szembehelyezkedni 
képes. A romantika alkonyán született César Franck- 
darabokat sem csupán belső feszültségeik értékelik, 
hanem az említett szembehelyezkedésben rezonáló 
szakrális jellegük is a XX. századi modernség egyik 
hírnökeként nevezi meg őket.

Teológiai töltetű Wagner-nyitányként hat ebben 
a sorban a Cantabile és a Piéce Héroique, 
melyeknek szuggesztív kromatikus manőverei épp
hogy kitérnek a disszonancia felségterülete előtt, de 
már menthetetlenül torlódnak a vezérmotívumok 
kiemelhetetlensége, a kompozíció kluszter-jellege 
felé.

Jellegében és hatásában csúcspontot képez 
a Priére (Ima), néhol játékkal teli, néhol remény- 
vesztett Isten-keresésben ingadozik a szerző tartal
mi mélységei és hangulati magasságpontja között, 
mindezt nem elsősorban harmónia és diszharmónia, 
hanem hang és visszhang relációjában. Király Csaba 
előadása pontosan igazodik a művek hangtér
követelményeihez: a feltörő melódiákat a hangulat
hoz illő hang-hömpölyökbe tereli, az így született 
hangszobrot bármely pillanatban akár egy teljes 
kamarazenekar imitálására is átformálni képes.

A jótékony célú est napsugaras oldalát kiemelni 
hivatott kompozíció, a Final talán megrengető zenei 
előzményei, talán a hatását eltörlő rettenetes hideg 
miatt őrizte meg meditatív jellegét, és csupán áttet
sző könnyedséget jelentett a D-moll szimfónia 1. 
tétele előtt, mely rendezettebb, keretes formában 
vezette végig az alig harminc fős hallgatóságot az 
elhangzott darabok hangulatán, a disszonanciába 
torkolló, sötét tónusú és egyben meghitt egységek 
felé.

A műsor lezárásaként ornamentika módjára for
málódó improvizációkat mutatott be Király: ez a 
nyolcperces szakasz az est tudatalattijaként hozta 
vissza Franck témáit, szabad, játékos keretbe mosva 
át hangulatukat.

Kovács Balázs

Standardkoncertek 
JazzMadonnára és Klezjazzre

Két standard pécsi helyszín, két kvalitásos 
fővárosi együttes és kétfajta út; zenei 
értelemben tényleg kevés az azonosság.
Bár mindkét formáció a gyökerekre építi 
kortárs felfogású programját, de ezek 
milyen különböző tőről fakadnak!
Hisz Tisza Bea az afro-amerikai és latin 
jazzörökzöldekre hegyezi műsorát, míg a 
Nigun a közép-kelet-európai zsidó zenei 
tradíciókra alapozza improvizatív zenéjét, 
számomra egyfajta etnojazzes megközelítés
ben.
A Pécsi Ifjúsági Ház több évtizede szervezi 
igényes jazzkoncertjeit, a tavaly októberben 
indult Metronóm Jazz Klubjában havonta 
lépnek fel ismert és kevéssé ismert hazai és 

külföldi formációk. Tisza Bea az első vokális előadó ebben a sorozatban együttesével, a fiatalabb hazai 
jazzénekesnő-generáció egyik legjobbja. (A kétgyermekes jazzdíva férje a Pécsről elszármazott kitűnő 
jazz-zongorista, Cseke Gábor, egykoron a helyi Drive Jazz Quartet tagja.) A könnyűzene felé is nyitott 
Tisza Bea nemcsak elvégezte a Jazzkonzit, hanem tanított is ott, második éve a Megasztár versenyzők 
énektanára. Neves hazai és külföldi muzsikusok sorával működött már együtt, harmadik lemezét angol 
zenészek közreműködésével készítette, s így a londoni 606-os Jazz Clubba is meghívták. Általában nem
csak standardokat, hanem saját számokat is énekel. Hogy most Pécsett ez nem így alakult, annak az az 
oka, hogy az együttes basszusgitárosa, Hárs Viktor nem tudott eljönni, helyére Papesch Péter ugrott be, 
s így maradtak a mindig biztos pont örökzöldek...

A Művészetek Háza szintúgy régóta a minőségi zene helyszíne, ahol az évek során megfordultak 
a klezmerzene hazai legjobbjai: a Di Naye Kapelye, a Budapester Klezmer Bánd, a Pannónia Klezmer 
Bánd stb. A pécsiek más zenekaroktól is kaphattak már műfeji kiképzést, hisz a Veszpremer Klezmer 
Bánd, az Odessa Klezmer Bánd mellett tavaly például a Párizsból érkezett Klezmer Nova is megfordult 
a városban. A Nigun is az Izrael Pécsi Barátainak Köre segítségével jöhetett most, de a felsoroltakhoz 
képest milyen más megközelítését mutatták be ennek a muzsikának! Az itthon és külföldön is tudását 
elmélyítő Párniczky András gitáros 2001 augusztusában debütált ezzel a formációjával. Az első időszak
ban és a Klezjazz lemezen még Vázsonyi János fújta a szaxofonokat, míg a tavaly megjelent Standard 
című albumon már az Amerikát is megjárt Bacsó Kristóf. Kettejük mellett az állandó társak Nagy Péter 
bőgős és Gavallér Csaba dobos érkeztek Pécsre. Egy szefárd-dallal indult el spirituális útján a Nigun, s 
máris a mélységek felé vették az irányt a lebegős, némi folkos érzetű számmal. S ekkor bevillant, hogy 
miért is több a Nigun (dal szavak nélkül), mint egy dallam, hisz az a belső lélek nyelve. Jó váltásként a 
különleges lüktetésű pörgős balkán-klezjazzes Odessa Bulgarish jött, a szaxofon klarinétra emlékeztető 
sodró futamaival. A Mit mondanak a szemeid újra a finom megoldásoké, hatásos gitár-bőgő 
uniszónókkal, alázatos dobsepréssel. A Máramarosszigeti táncok hagyományos dallamra épül, néha kis 
disszonáns hangzások is ki-kicsúsztak Párnicky gitárjából. Ekkor ugrott be a John Zom nevével fém
jelzett radikális zsidó zenei mozgalom, bár a New York-i irányzat képviselői inkább a free jazzben, experi
mentális zenében, avantgárdban utaznak, s kevéssé integrálnak be népzenét. Párniczky András pedig 
sok éve kutatja a jiddis folklórt, még Washingtonból is rendelt gyűjtéseket, de a Di Naye Kapelye vezére, 
Bob Cohen is segített rálelni ilyen kincsekre. Párniczky gitározása azt mutatta, hogy milyen sokfajta 
stílusban járatos: a jazz, a jazzrock, rock és a tradicionális zenék is a sajátjai. Mindezeket szintetizálta 
olvasztótégelyében, átküldve a zenekari szűrőn, akár többszöri visszacsatolással is, s ez a sokfajta stílus 
egységgé áll össze. Bacsó Kristóf alt- és szoprán szaxofonján bizonyította, hogy nem véletlenül írták a 
kritikák, hogy milyen elmélyült postcoltrane jazzt játszik, páratlan szólista. A közel másfél órás koncert 
valami nagyon ősi, elgondolkodtató élményt hozott a felszínre a lélek mélységeiből.

Tisza Bea az ismert standardok könnyed, mondhatni laza interpretálásával (ezeket ma már így is 
kell) keltett egyből szimpátiát. Micsoda más megközelítés ez, mint amit például a néhai Ella Fitzgeraldtól 
vagy Sarah Vaughan-tól ismerünk! Nem a klasszikus, azaz a dalok születésének idején szokásos módon 
nyúlt a dalokhoz, hogy a szvinges tempó vigye el az éneklést. Hanem mai hangsúlyokkal, kifinomult 
dinamikai arányokkal, előadói egyéniségét (külsejével is) JazzMadonnaként kihangsúlyozva énekelte a jól 
ismert The Shadow ofyour smile, Route 66, Lőve is here to stay, Fly me to the moon, vagy éppen 
a SunnySide Ofthe Street számokat. S a napos oldal a számok közti kedélyes, poénokkal tűzdelt 
összekötőszövegelésében is visszaköszönt, van érzéke a hangulatkeltéshez. A zenekarból kiemelkedett a 
sok más formációból is ismert Nagy János zongorista, aki sajátságos improvizációs világban interpretálta 
az örökzöldeket, kísérte az énektémákat, különleges feelinget adva a produkciónak. Elek István szaxo
fonjátékáról pedig néha a cool nagyjai idéződtek fel, futamai élményszámba mentek. Kovács Zsolt pedig 
biztos háttéremberként néhány nagyszerű dobszólóval vétette észre magát. Soha rosszabbat, mint egy 
ilyen vidám hangulatú estet.

Koszits Attila 
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A Teremtő ujja meg Pegazus esi kaja,
avagy a zenekar

2004 szeptemberében 
megkapták Pécs Város Művészeti 

diját, október végén jelentkeztek a friss 
megoldásokkal operáló, s talán újabb korsza

kot is nyitó tizedik stúdióalbumukkal, december 
végén az Uránia moziban megtartották szokásos csen- 

des-ülős koncertjüket Az értékcentrikusságot felvállaló, a 
magas- és a tömegkultúra között eredményesen lavírozó, a 

mára kultikussá vált pécsi zenekar — szokványosnak nem éppen 
nevezhető — pályájának újabb állomása lapunk számára ezúttal is 

megkerülhetetlen.

(Kispál és a Borz: 
„Én, Szeretlek, Téged”)

„Ha az embert jóllakatják, 
legfeljebb elálmosodik 

-  szórakoztatással egész népeket 
idiótává lehet tenni" 

(Hamvas Béla)

Az egyre reménytelenebb hazai könnyűzenei 
helyzetben, amikor döntően a kereskedelmi média 
elvárásai érvényesülnek, s emiatt igényes produk
ciókkal nem igazán lehet operálni, vajon mi lehet a 
mozgatórugó, hogy az 1987 óta működő formáció 
nem adta el magát, próbálta megőrizni jellemző 
értékeit. Biztosan nem használnak olyan gagyi high- 
tech eszközt, mint amivel a Diétás malac figura 
hirdetésében találkoztam: „A fogyókúrázók lelki
ismerete: ha kinyitja a hűtőszekrény ajtaját, 
a fényérzékelő malac hangos röfögéssel 
figyelmezteti Önt a diéta betartására"... Legfeljebb 
az október végén megjelent Én, Szeretlek, Téged 
című lemezükön látható repülő borz szürrealitása 
reflektálhat az előző észbontó műanyag lényre. Vagy 
a kulcsfigurának tűnő csigáé. Az igényes papír CD- 
borító designjának fő motívuma — Vetlényi Zsolt 
keze (és számítógépe) munkáját dicséri — 
Michelangelo mások által is többször idézett Ádám 
teremtése képének parafrázisa. A Sixtusi kápolna 
mennyezetének freskóján a lobogó hajú, szakállú 
Teremtő csupa akarat és energia — nyitott szem
mel, ahogy a kerubok is körötte. A CD-borítón 
viszont lepkékkel körbevett, lehunyt szemű Úr és 
angyalok láthatók, előbbi a mutatóujját az első 
ember helyett egy csiga szeme felé nyújtja. (Hogy 
felnyissa a csiga szemét, avagy a miénket végre!)
A dalszövegeket is rejtő belső füzetben Ádám kézfe
jére is egy lepke száll. Csiga, lepkék, borz, kígyó, s 
mindez nemcsak képben, hisz az állatok konstans 
motívumokként a dalszövegekben is megjelennek. 
Ahogy különböző mitológiai utalások (Pegazus a 
csikajával, Ámor és Cumullus/gomolyfelhő), Nagy 
László és Hamvas Béla felemlítése (a fenti Hamvas 
idézet is a borítón szerepel), s a popkultúra minden
féle emblematikus szereplőjének előhozatala (ABBA, 
Queen, Beatles, Edda, Tankcsapda). A különböző 
idő- és térsíkokat a bontó is hangsúlyozza a 
reneszánsz és a posztmodern utáni megoldások 
keverésével, ráadásul az alkotó a dalszövegek 
néhány sorát is belefestette képeibe. Kivitelében és 
gondolatiságában a lemez tartalmához jól idomuló, 
egységes a borító.

Meglepő, de a Kispál és a Borztól nem szokatlan 
cím nélküli a capella indítja a 16 számos albumot: 
a felvételeken és a koncerteken közreműködő kül
sős tag, Csík János (a Csík zenekar vezetője) énekli 
archaikus, hagyományos felfogásban, mint egy 
kesergőt. Senki nem mondaná, hogy nem magyar 
népdal, pedig ez a múlt század első évtizedeiben 
ismertté vált amerikai tradicionális St. James 
Infirmary Blues folkos átértelmezése Otthon a Benkó 
Dixieland játszotta). Legfeljebb a 6/8-os ritmus kelt
het a vájtfülűekben kissé különös érzeteket. A kom
munikáció zavarait transzcendens módon is megfo-

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ

galmazó szöveg (,,Senki nem ért semmit /A  nőm 
például engem /A z orvosok a halált /Minden 
milyen csendben/Veszi tudomásul /H ogy nin
csen megértve/Vagy meg van, de mit is mond
jon /A z  értő a fénybe érve //Sen ki nem mond 
semmit /Júdás is csak csókol /Jézus visszanéz rá 
/Mindent, mindent tud a csókról //Beszél, aki 
keres /Hallgat, aki talált /D e  senki nem ért sem
mit /A z orvosok a halált //Senki nem ért 
semmit’)  és dallam az anyag egyik főmotívuma
ként felbukkan a WC-n sírni című szomorkás szám
ban is. Itt már Lovasi András énekli — több han
gulati színt is váltogatva — a megszokott kispálos 
hangszerelésű dalt. Ez a Lovasi-szöveg egyébként 
Jancsó Miklós tavalyi, Mohácsi vész című filmjében 
is elhangzott egy másik zenével.
A borítónál említett „Csiga” az anyag kulcsdala,
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lelkiismerete
oda-vissza utalásokkal a képekre G,— csiga, nin
csen veszély /M ost az ujjam a szemedhez ér... 
s megfejtéssel szolgál az album címéhez: Az a 
fényes lepény, az a nap, te meg én tudjuk, milyen 
szerény/Az esély arra, hogy egy arra járó csak 
úgy három szót vágjon belém /A z ént, a 
szeretleket és azt, hogy téged..." . A boldogság 
utáni vágyat békés tájkép, harmatos rét, csiga, 
peterakás, tó, játékok stb. jelzik, de valami zavaró 
érzés bejön az idilli képbe, a konnotáció egészen a 
kontrasztig vezet G .nincsen veszé ly- mindenki fél, 
táj -  panellakás, panellakás -  Grand Hotel, tó -  
tengeralattjáró”). A szintetizátor halk elidegenítő 

effektusai — mint egy teafőző forrás
jelző sípja —, a szokott alterock- 
gitározás és az empatikusán árnyalt 
ének is a nyugtalanító hatásmechaniz
mus részei. Bizonyítva, hogy egy rock
dal igazából csak a (verseknek tűnő) 
dalszöveg, ének, zene kontextusában 
hat és értelmezhető.

A hangkonzervhez képest egy kon
certen a többletet az előadásmód és 
a színpadi hatáselemek hozzák. A 
közönség ittléte, a kontaktusteremtés, 
az oda-visszahatás, a rockkoncertek 
rituáléja további fontos és inspiráló 
része az élő programnak. A Kispál és 
a Borz korábbi színházi előadásainak, 
filmszerepléseinek, díszletekkel 
gazdagított nagykoncertjeinek tapasz
talatai is nyilván tanulságokkal szol
gáltak egy ilyen jellegű előadás létre
hozásához. Nem sokan mernének 
azonban belevágni az inkább Cseh 
Tamás-estre emlékeztető dalszöveg
centrikus programba. Hisz a célközön
ség nemcsak a huszonéves bölcsész- 
hallgatók, hanem a tizenéves, 
a harmincas, negyvenes korosztály is 
— ha a pécsi Uránia moziba 2004. 
december 28-án eljött publikumot 
szortírozom. A négy alaptag (Lovasi 
András ének, basszusgitár, gitár,
Kispál András gitárok, Dióssy D. Ákos 

szintetizátor, vokál, Michael Zwecker dob) és a két 
állandó külsős (Leskovics Gábor gitárok, ének, vokál 
ás Csík János hegedű, mandolin, vokál) a mozivá
szon előtti szűk színpadon ülve(!) játszották végig 
a kb. két és fél órás műsort. A vásznon időnként 
felvillanó fílmelőzetes-bejátszások még illusztratív 
szerepet sem játszottak, inkább csak mozgó vizuális 
díszletként funkcionáltak. A Tejjel kifli című korai 
dalukkal (1991-ben jelent meg) kezdtek, s olyan 
ismert, egyébként egy szál gitárkísérettel is előad
ható dalok, mint a Már délután C98), a Nagyon 
szerelmes lányok/Eltalált állat (2002), s persze jó 
néhány az újak közül szerepelt a programban. 
Természetszerűleg a visszafogott „unplugged” 
zenekari hangzás és előadásmód a sajátja az ilyen 
"Csendes-ülős-mesélős-nótázós-tekerős-stb.” kon
certnek, amibe az ismert számok mellett a blődlitől

a (magyar)nótázós, kitekert dalokig, csavarokig sok 
minden belefért. Lovasi András költő-énekes-front- 
ember-szertartásmester-vátesz-down-entertainer 
szerepköréhez méltóan most is érzékenyen balan
szírozott ezek között, sokszor önmagát is karikíroz- 
va. A számok közötti fesztelen poénkodás — 
amiben zenésztársait sem kímélte —, a folytonos 
sztorizgatás, az ezúttal viszonylag csendben ülő és 
figyelő, s csak a számok végén illedelmesen tapsoló 
publikum várható reakcióinak ismerete, a sokszor 
hülyéskedő beszólásokra reagálás — pl. arra 
a kérdésre, hogy melyik dalt szeretnék hallani, a 
sorokból a kultikus amerikai alap-punkzenekar, 
a Ramones neve hangzott el, amire Lovasi kapás
ból a Nemzeti Filharmonikusokkal kontrázott — 
bizonyították, hogy a közönséggel kommunikáció, 
az oda-vissza szövegelés nagymestere. Mindent 
meg tud tenni a dalszövegeket kívülről tudó 
nézősereggel, kiforgatja-beforgatja-megforgatja 
embereit, akik közben csak ülnek és veszik a lapot, 
s nem a kalapot...

Visszatérve az új album dalaihoz, a csigatempó 
jön vissza az Iszonyú lassú című jó levegősre 
hangszerelt, a refréneket bonyolultabb dobbal 
hangsúlyozó és igencsak mély érzéseket kifejező 
songban. Autóban hallgatott zene inspirálta a gon
dolatkísérletet egy férfi-nő kapcsolatról. Az amerikai 
country-rock nagyjai, Neil Young, vagy a Sixteen 
Horsepower tud a lélek bugyraiba ilyen mélyen 
leásni.

Leskovics Gábor, a Pál Utcai Fiúk frontembere 
írta és énekli is a Vackolj belém című kedves kis 
szám zenéjét Lovasi szövegére: „...Most Nagy 
Lászlót olvasok, mindenki tudja, jobb egy isten 
is, mint a semmi..." (A lemezen hallható akusztikus 
gitárokat is ő szólaltatta meg.) Egyszerű, de jól 
felépített hangszerelésével, a simulékony énekkel és 
a füttybetéttel az album slágere.

A szexualitás motívumként a korábbi 
albumokhoz hasonlóan vissza-visszatérő elem a 
szövegekben. A Gomolygó című jópofa számban 
Lovasi elképzeli, milyen is nőnek lenni? „...jó lehet 
nőnek lenni főleg /h a  én lennék a pasim /B á r  
biztos lógna a mellem vagy más lenne rám rakva 
gagyin.../Sokszor gondolnék a pinámra és imád
nám az ágyam..."

A Gyógyüdülő-ben a kellemes levegő, 
napfény, víz, csönd, lombok dacára beparázó vég
leg lesérült atléta útkeresése, de metaforikusán az 
élet értelmének keresése fogalmazódik meg. Az 
eltalált gitármegoldások is ezt a kettősséget érzékel
tetik, a dob pedig a hatvanas évek beatjére (és 
Ringó Starra) jellemző egyszerű alapot variálja.

Dögös-beindulós szám a Minden rendben, 
elvágyódást és apokaliptikus látomást idéz: „Itt 
hagyom nektek ezt, nektek ez úgyis jobban tet
szik /A z  én űrhajóm megtelt, az én űrdiszkóm 
megnyílt /Aztán nyugodjatok békében, s ha 
’pokalipszis megvolt /A k i föltámadt az ne 
röhögjön má’ azon, aki tényleg megholt”. Kifejező 
eszközként pedig deklamálós, ordítós ének, kemény 
gitárhangzás, szintetizátor-űrhangok és szám végi 
poénként horkolás, majd ébresztőszerkezet 
műanyag hangjai; itt a feltámadás...

Látszólag szép ünnepi dal a Karácsony, jóleső 
párárárárá ráppa vokállal, akusztikusgitár kísérettel, 
finom zongorahangokkal. Az idilli kép azonban 
átváltozik a bűnbeesés szomorkás víziójává: „...bűn 
nem marad meg a jóban, nagy almafalatként for
dul ki a mohó szájból...”. S ezek után jöhet a meg
bánás, és a vezeklés küzdelmes folyamata olyan 
eredeti hasonlattal: „Ahogy a nők, hogyha mennek

\I

/A  nőgyógyászhoz, én úgy térdelek /L e  imához, 
össze a kéz/M ozdul a száj, de olyan nehéz...” 
Választhatunk, hogy a mennybe vagy a pokolba 
menjünk, de a kínkeserves úthoz — biztos, ami biz
tos — vegyük fel a Gumicsizmát. Az album záró
darabjában sáros véren átgázolva a mindenből 
kiábrándulás, az elvágyódás fáradt hangja szólal 
meg a Titanicot Leonardo Di Caprio-val megidézve, 
szürreális képekkel, fütyörészve, vonóskísérettel 
búcsúzva az eddigi léthelyzettől.

Az eddigiekből is kitűnhet, hogy az albumot a 
korábbiakhoz hasonló eklektika jellemzi. Független 
a napi trendektől, semmi köze a slágerzenéhez, 
csoda, hogy a mai viszonyok közt egy kiadó felvál
lalta. Sajátos a világa, bár eléggé zárt térben 
mozog. Viszonylag kerek a lemezanyag, nincs 
gyenge pontja, és ez is bizonyítja, hogy a Kispál és 
a Borz jó úton jár. Többszöri meghallgatás után 
jönnek ki az értékei, érezni rá az ízére, a finomsá
gokra... Hangzása is eltér, egységesebbnek hat, 
mint a korábbi albumoké. Ez összefügg azzal, hogy 
ezúttal nem a szokásos profi hangstúdiós 
lemezkészítési metódust választották, hanem külön
böző koncerthelyszíneken, nyaralókban, tornaterem
ben, patacsi próbahelyükön — szinte otthoni 
körülmények között rögzítették saját eszközeikkel 
a dalokat. Ettől valahogy spontánabb, de egyben 
természetesebb is a hangzása az albumnak, hisz 
nem tartalmaz máshonnan vett hangmintákat. Nem 
is hívei a stúdióvarázslatoknak, hangmanipulációk
nak, az unos-untalan hallott trendi sound-oknak.
A disszonáns hangzások, különös gitárriffek, 
szomorkás hangulatok jól tükrözik a XXL század 
depresszióját. Kispál András stílusos gitározásában 
érezni az útkeresést, de most is érdekesek a kis 
gitárdallamok, riffek, a rá jellemző egyéni alterock- 
gitározás. Az is a változatosságot növeli, hogy néha 
nincs akkordozás, hanem a két gitár egy-egy 
szólamot játszik, s a basszusgitár sem a megszokott 
módon idomul, és mindebből folyondárként összeáll 
egy újszerű hangzás. Dióssy D. Ákos billentyűsnek 
is egyre nagyobb a szerepe, elektronikus eszközei
vel ragyogó dolgokat produkált. Michael Zwecker 
egyszerű, de igen biztos megoldásokat választott. 
Számcentrikus a dobolása: ha nem kell, nem pör
get, nem üti a cintányért, ezért sokkal hatásosabb, 
ha időnként — a megfelelő pillanatban — szól csak 
a cin, vagy a pergő... Lovasi András dalszövegeinek 
éppúgy jellemzői a személyes és általános igazsá
gok, a szakrális és profén, a reális és szürreális, az 
emelkedett és a vulgáris, mint a sajátos humor. 
Jópofa a jelzés a borítón, hogy a csillaggal jelölt 
számok „Ronda szavakat tartalmaznak; kérünk, 
ne mutasd meg gyermekeidnek! (ha nincs még, 
csinálj!)”

A hazai művészeti életben betöltött szerepüket, 
működésüket az évek során különféle állami és 
szakmai elismerésekkel honorálták a Köztársasági 
Arany Érdemkereszttől kezdve az Arany Zsiráf- és 
eMeRTon díjakon át a Huszka-dijig. 17 éves pálya
futással a hátuk mögött most végre megkapták 
szülőhelyük, Pécs Város Művészeti díját is. Ez az 
itteni zenészkör, s egyben az egész könnyűműfaj 
számára is áttörést jelent, hisz eddig jobbára csak 
az intézményesült műfajok képviselői vehették át 
a díjat. A Kispál és a Borz bizonyította, hogy az 
egykori alternatív zenekarból mára a mainstream 
országos népszerűségű tagjává válva is lehet a más
fajta gondolkodást, s egyáltalán az értékcentrikus, 
a társművészetekre is figyelő szemléletmódot 
képviselni. Megnyugtató, hogy nem alkudtak meg 
sem a slágeriparral, sem saját lelkiismeretűkkel. 
Továbbra is művészi igényűek a szövegeik, dalaik, 
igazi események a fellépéseik, s népszerűségüket 
nemes célok érdekében használják. ■

2005/1 echo 41



K É P Z Ő M Ű V É S Z E T R Ő L  F E K E T É N - F E H É R E N

A Bázis Szobrász Egyesület kiállítása 
Pécsi Galéria
2004. december 9 -  2005. január 9.

AKNAI  TAMÁS

A bázis
Ki mindenkié lehet egy város? Nincs kor, foglalkozási típus, nem és bőrszín, ami 
ne vallhatná, hogy van városa. És annál erősebb egy település — kultúrájában 
feltétlenül — minél többet képes befogadni a lehetséges emberi minőségekből. 
Nincs tehát már kockázat abban, ha kijelentjük: Pécs egyebekben a művészetek 
városa is. De hogy ne a szobrászok városa volna, az ebben a pillanatban 
képtelenségnek látszik.

E kissé kisajátító (esetleg megbélyegző) minősítésnek helyet ad a tény — 
amit a kisebb méretű lokális kultúra fenntartásában és alakításában nem 
feltétlenül szokás kiemelten kezelni —, hogy egy tíz éve működő önálló, 
művészeti felsőoktatási intézmény, egyetemi Művészeti Kar szobrászati tan
székéről évenként 5-10 művésznövendék távozik. Hogy egy ilyen intézmény 
szervezetében a kőszobrászat, fém- és bronzöntés, kerámiaszobrászat szakem
berei dolgoznak, nemzetközi jelentőségű művészek, akik a szakmai utánpótlás 
nevelését a feladatuknak tartják. A művészeti akadémiáknak manapság talán 
nem is abban van az elsődleges szerepük, hogy speciális ismereteket és gyakor
lati mintákat adjanak át, hiszen ezeket manapság már többféle, az akadémiával 
egyenértékű forrásból megszerezhetik az érdeklődők. Sokkal inkább bázisául 
szolgáljanak minden, a legeltérőbb szakmai törekvésnek, hogy a „kulturális 
központ” meg-megújuló szükségleteit a lehető legnagyobb közvetlenséggel dol
gozzák fel és elégítsék ki. Kulturális központ művészeti felsőoktatás nélkül nem 
képzelhető el. És hogy ez így lehet, bizonyíték rá a Bázis néven létrehozott 
munkahely, műhely, valamint kiállításuk a Pécsi Galériában. Az alkotóknak 
bemutatkozniuk már nem szükséges, nevük, műveik ismertek. Rangos művészeti 
események résztvevői, köztéri programok megvalósítói. A kiállítás viszonylag 
friss munkákat mutat be, amelyeknek létrejöttéhez keretül és háttérként tartozik 
az együttműködés hivatalos szervezete, az egyesület. Tevékenységük tehát több 
ok miatt is számot tart a szakmai közösségnek erre az elemi alakzatára, és 
igazuk is van. A művészmesterség eredményeinek elfogadtatásában nemegyszer 
— főként a pálya kezdetekor — azért van szükség a kollektív megjelenésre, 
mert egyénileg a csoportok egyetlen tagja sem tud olyan erővel felvonultatni 
műveket, hogy azoknak személyhez köthető regisztrációja mindjárt a siker
képességet garantálja. A csoport, a nagyjából hasonló szellemben tevékenykedő 
alkotók viszont egymást és egymás műveit is vállalva, alkotások viszonylag 
nagy számán keresztül ígéretes egyéni továbbfejlődésről is tanúskodhatnak.
Itt azonban másról van szó.

Egységes szellemet említettem, mint valamely lehetséges feltételt. 
Ugyanakkor a Bázis mostani kiállítása éppen annyi, egymástól szellemi előfel
tevéseiben és gyakorlati megoldásaiban is eltérő irányulást mutat, mint ahányan 
az alkotók vannak. A szuverenitás kétségtelen jelenléte mellett az előbb említett 
„csoport-felfogás” szinte érvénytelennek látszik. Vagyis az együtt mutatkozás 
ezúttal minden bizonnyal az adminisztratív-szervezeti keret megmutatása miatt 
volt lényeges, amely a személyes művészi álláspontok hangsúlyozása mellett az 
érdekérvényesítés hatékonyságát fokozó formát lát az Egyesületben. Ezért aztán 
érdekes helyzetbe kerül a kritikus, mert a munkák, kiállított művek mellett olyas
mivel is foglalkoznia kell, aminek a megítéléséhez nem esztétikai érzék, szakmai 
áttekintőkészség és művészettörténeti-technikai ismeretek kellenek. A Bázis 
Szobrász Egyesületről megfogalmazott minden korábbi állítás, megnyilatkozás is 
ezt a mozzanatot sugallja. Kétségtelen, hogy a művészet létformájának további 
alakulásában a korábbi helyzetektől strukturálisan eltérő módozatok jönnek 
létre, amelyek azáltal válnak éppen merőben újszerűvé, hogy a művészet 
tényleges egzisztenciáját, teljes jelentésvilágát már az új típusú beilleszkedés és 
fenntartás normái alapján alakították ki. Itt, hogy ne legyen túlságosan talányos 
az okfejtés, egészen egyszerűen a piac, a közönség „megdolgozásának” és az 
alkotó-fogyasztó kapcsolat differenciálódásának újrakonstruálásáról van szó. 
Vannak tehát pillanatok, amikor olyan szempontok kerülnek előtérbe, amelyek 
nem a szobrászt és szobrát, hanem érvényesülésének és érdekérvényesítésének 
formáit késztetik mérlegelni. Ami persze ugyancsak elvégezhető, de mégiscsak 
olyan regisztere ma ez a művészeti életnek, ami viszonylagos függetlenségben 
határozható meg a minőség, a szellemi mozgás, az alkotói innováció intenzitása 
elemzése mellett. És még egy alapvető, egyszerű mozzanat. Igen nehéz meg
találni azt a szobrászati tevékenység számára megfelelő környezetet, amelyben 
viszonylag kevés megalkuvással helyezhető el monumentális méretű anyag,

Kati László, Rigó István és Nyári Zsolt alkotásai
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megmunkáló technológia, ahol van fény és a humánus munkavégzésnek néhány 
elemi alapfeltétele. Az egyesület tagjai közösen kerestek és találtak egy ilyen 
munkahelyet, amelyhez ragaszkodniuk kell, hiszen az optimális munkavégzés 
feltételeit jól szolgálja. Pál Zoltán Jókai térre tervezett padszobrai már itt 
készültek, ebben a munkában a mostani kiállítók többsége asszisztensként vett 
részt. A csoportot vezető pályatárs, a kiállítás középpontjában bemutatott szob
rok alkotója Pál Zoltán. írva, látva... és Emlékmű (2004) című munkái jelzik, 
hogy egy régóta vizsgált problémakör újabb és újabb elágazásai, részletei 
foglalkoztatják. Ezek részben az arányok meghatározásából következő tagolá
sok, részben a plasztikai illúzió, szobrászati hasonlat szinte állandósult kéz
jeggyé váló megoldásait közvetítik. Húsz éve megjelent fogás, a képlékeny 
anyag „viselkedése”, illetve ennek kőben lehetséges, nagy mesterségbeli tudás
sal történő megjelenítése az acél fegyverzetre és drótkötélre függesztett 
Emlékmű. Szürreális tárgyfétisek olvadtak így el tapasztalt természetükkel szem
ben a harmincas évek festészetében és szobrászatéban. Újabb elem a nagy 
tömeget ritmikusan tagoló kicsiny hasábos, illetve szelepként hangszersíp tokká 
finomított formák beültetése a nagyobb hordozó formába (írva, látva..., 
Áldozat). A mostani építészeti és design modor már-már sztereotip fordulata 
(geometriai nagy forma mértani rendben beszórva geometrikus kis formákkal) jó 
eséllyel indulhatott volna valamely plasztikai átlényegülés felé, ha a befogadó 
tömegbe nem díszítésként kerültek volna a kis, ritmikusan elhelyezett hasábok. 
Nincs ugyanis az ellenirányokban jelzése az áthatolás drámájának, az 
anyagtömeg ellenálló-, és/vagy befogadóképességének. A hordozó forma és 
a díszsorrá egyszerűsödő fogazat nem válnak eggyé, belső kapcsolatokat nem 
fedez fel rajtuk az ember. Nincs behatolás, nincs áthatolás, ergo nincs kitörés 
sem. A díszítések jelenléte és súlya pedig kioltja a minimális forma tovább bont
hatatlan szellemi-anyagi koncentrációja körüli tűnődés okszerűségét. (Pedig Pál 
szobrai nem idegenek az aszkézistőL.) Nem olyan sodróak, hogy magában való 
ornamentummá (elvont mintává) tegyék a három kiterjedésű követ, és nem 
talányosak annyira, hogy valamely elragadóan irracionális kifejlet 
valószínűsítésébe kezdjünk a segítségükkel. Ezért a technikai szépség és 
kézműves ügyesség elsősorban dísztárgyat eredményez a mostani esetben, 
amelynek alapvető karakterjegyeit már a Jókai téri „pad szobrok” megragad
hatóvá tették. A dísztelen tárgyak sora egyebekben viszont valódi plasztikai és 
gondolati izgalmakat vonultat fel, ezért az utóbbi évek szobrászati bemutatóinak 
egyik legjobbját regisztrálhattuk januárban Pécsett. A fiatal mesterek egy-két 
esetben, részletekben, más összefüggésekben már látott munkái néhány vado
natúj darabbal kiegészülve valóban sajátságos plasztikai couleur locale 
megerősödéséről tanúskodnak. Ennek magva minden bizonnyal az anyag és a 
kő természetének az ismerete, az evvel a tudással egyenrangú élet és valóság
ismeret, és a szobrászati reprezentáció nagy hagyományban nyugvó múltjának 
felidézési képessége, amelyekből a tematikus válogatások mintegy megrajzolják 
a művek alkotóinak is a profilját. Böszörményi István, Kuti László, Nyári Zsolt, 
Rigó István, Kotormán Norbert vagy Miklya Gábor tökéletesen megegyeznek 
az említett princípiumokban, miközben mondandójuk, témáik kivitelezése, anya
gaik és formátumaik a legnagyobb változatosságot mutatják. Ha keresetlen 
jelzőt szeretnénk találni a látottakra, akkor talán a klasszicista esztétika kate
góriarendszerében kellene keresgélnünk, hiszen a monumentalitást sugárzó 
arányérzék lenyomataként éppúgy értelmezhetjük a munkákat, mint közvetlen, 
minden utalásos-értelmezéses rafinériát nélkülöző nagyvonalú állításokként. 
Pepecselésnek, az ornamentális tagolásnak (díszítgetésnek) semmi nyoma, 
anyagra nem kívánnak olyan tulajdonságokat oktrojálni, amelyek annak nem 
sajátjai, illetve az anyagot önmagában nem tekintik alkotói problémának, teszik 
vele azt, amit akarnak. Nem stílusbravúrok, hanem szűkszavú, mégis nagyhatású 
munkák, amelyek méltán igazolják Bencsik István szellemi műhelyének kivételes 
energiaforrásait. És innen valóban már a különös tematikák vizsgálata 
következne, amelyek között ott van a „transzavantgárd” szellemét és 
mesélőkedvét élő alakok, állat-ember keresztezéséből kibontó szobrászati ciklus, 
Böszörményi teknőseivel. És itt vannak a monumentális jelképpé válás vég
fokaként felfogható Mag és Mindennapi kenyér, Kuti László munkái, melyek 
köztéri szobrászatunk, nemzeti reprezentációnk nem mindennapi tartalékát is 
képezik, képeznék, ha lenne bátorság a „szobrászok városában” efféle gesztu
sokkal nagy nyilvánosság előtt jelezni a munka és az élet összetartozásának 
hitét. Nyári Zsolt a kőnek oly megfelelő szűkszavú monumentalitás nyelvét 
beszélve hozott létre titokzatos tárgyakat. A mikroplasztikai események monu
mentális megjelenítése ezúttal is váratlanul erős éréki és érzelmi visszahatásokat 
vált ki, kétségtelenül személyes, de jelentéstani problémát egyáltalán nem 
támasztó előadásmódján keresztül. És jobbnál jobb munkák Rigó Istvántól, 
Miklya Gábortól.

A szobrok egyéni jellemzésénél talán többet mond, hogy egy csoport, 
akinek tagjai szinte baráti közelségben tevékenykednek, itt most egymást vállal
va, hibáikat és erényeiket nyíltan megmutatva jeleznek valamit. Azt, hogy Pécs 
kulturális kapacitása készen áll a legmagasabb és korszerű szakmai igényeket, 
szellemi követelményeket támasztó, a megújulás készségét árasztó művek létre
hozására. ■

Pál Zoltán, Kotormán Norbert és Miklya Gábor munkái
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„Bemérve a mérhetetlen”
Gyarmathy Tihamér halálára

Gyarmathy Tihamér 2005. január 9-én meghalt.
Nem érte meg a március 8-án esedékes 
kilencvenedik születésnapját, az erre az alkalomra 
előkészített nagy kiállítást, de még kézbe vehette 
a monografikus trilógia első kötetét: festményeinek 
eddigi legteljesebb áttekintését. A veszteség ben
nem halmozódik. A muzeológusé, a pécsi lakosé és 
a baráté. Talán épp ezért törekszem kizárni ebből 
a nekrológból a személyes hangokat, a száraz, 
művészettörténeti tények kedvéért. Annál is inkább 
fontos a tények újbóli rögzítése, mert az életműnek, 
ennek a nagy, igazi XX. századi legendának a 
recepciója a hosszú pálya során módfelett ingadozó 

•volt. Mintha ezt tükrözte volna a február í- i  temetés 
is. Nagy részvét és mérsékelt részvétel mellett 
zajlott. Nem képviseltette magát sem a város, 
melynek hűséges szülötte, sem a megye, melynek 
kitüntetettje és egyik legbőkezűbb adományozója 
volt Gyarmathy Tihamér. Még a Magyar Nemzeti 
Galéria is távol maradt, pedig ott pontosan tudják, 
ki volt és mit tett ez az öreg vagabundus, aki — 
bár végül minden létező kitüntetést elnyert — 
legszívesebben lift-díjasnak nevezte magát. (Hogy 
egyáltalán ki tudjon mozdulni, saját költségén épít
tetett felvonót harmadik emeleti lakásához). Egy 
kulturális tradícióból élő város önképe szempont
jából nem közömbös, tudatában van-e annak, hogy 
mire lehet büszke és mire nem.
Lássuk tehát a leckét!

Gyarmathy Tihamér 1915-ben, Pécsett született. 
Abban a városban, ahol néhány év múlva meg
alakult és rövid ideig (1920-21-ben) működött a 
magyar aktivizmus egy sajátos leágazását jelentő 
Pécsi Művészkör. Ez a kör tömörítette és indította 
el pályáján a magyar bauhauslerek pécsi csoportját, 
többek között Molnár Farkast, Breuer Marcelt,
Forbát Alfrédot, Weininger Andort. E körhöz tarto
zott, de társait nem követte a Bauhausba Gábor 
Jenő, aki a húszas években Gyarmathy középiskolai 
rajztanára volt. Az ő révén szerzett tájékozottsággal, 
közvetett Bauhaus impulzusokkal fölvértezve került 
a fiatal művészjelölt a budapesti Képzőművészeti 
Főiskolára, ahol a franciás orientációjú és liberális 
pedagógiai elveket valló Vaszary János tanítványa 
lett. Hallgató korában ismerkedett meg Derkovits 
Gyulával, akinek hatása átmenetileg érződik 
Gyarmathy néhány művének témaválasztásán, 
koloritján és kompozícióján. A Gábor Jenővel ápolt 
és a Budapesten kialakított kapcsolatoknál, 
valamint a főiskolai tanulmányoknál is 
meghatározóbb hatású volt az a hosszú nyugat
európai körutazás, amire 1937-39 között vállalkozott 
a fiatal művész. A tanulmányút első állomása Itália 
volt. Az ott szerzett élmények nemcsak a szakmai

műveltséget gyarapították, hanem egy radikális 
következtetés levonására is késztették a festőt.
Itt fogalmazódott meg benne először a felismerés, 
hogy az euklideszi geometrián és centrálperspek- 
tivikus szerkesztésen alapuló illuzionisztikus térábrá
zolás lehetőségeit a festészet kimerítette, az Alberti- 
féle ablak-metaforából levezethető képértelmezés 
fölött eljárt az idő. Ezeket a nézeteket a Párizsban 
szerzett tapasztalatok tovább erősítették. A francia 
fővárosban élő magyar szobrász, Etienne Beöthy 
révén Gyarmathy személyes ismeretségbe került Piet 
Mondriannal és André Bretonnal is. A neoplaszticiz- 
mus és a szürrealizmus egymástól nagyon eltérő 
művészeti elveinek e két kulcsfigurája természete
sen ekkor még nem lehetett direkt hatással a külön
böző pólusok között önmagát épp konstituálni 
igyekvő fiatal művészre. Mindenesetre a 
geometrikus rácsrendszer szigora és a szürrealisz- 
tikus gondolkodás elemeinek és gesztusainak 
szabadsága ekkor tűnt fel először Gyarmathy szelle-

Gyarmathy Tihamér: Tükröződés, 1981

mi horizontján. Ezeknek az impulzusoknak a korai 
képekben (1942 előtt) még nyoma sincs, egyelőre 
folytatódik a hatások feltérképezésének és akku- 
mulálódásának időszaka. A körút Németországon át 
Svájcba vezet, ahol a különböző munkákat vállaló 
fiatal művész Jen Arppal és Max Bill-lel is kapcsolat
ba kerül. Föltehetően itt találkozik Paul Klee 
műveivel is először, akinek hatása későbbi korsza
kaiban formai értelemben rendkívül fontosnak 
bizonyul. Gyarmathy 1939-ben tér haza, poggyászá
ban Max Bili egy mappájával és levelével, amit a 
svájci művész Kállai Ernőnek küldött. így ismerkedik 
meg Gyarmathy az 1920 és 1935 közötti másfél 
évtizedet Németországban töltő, és többek között 
a Bauhaus folyóiratát is szerkesztő kritikussal, 
művészeti íróval, aki már a harmincas évek elején
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kidolgozta, majd folyamatosan továbbfejlesztette 
a „bioromantika” teóriáját, s a háború évei alatt is 
dolgozott az ebből kiinduló „új világkép” 
kialakításán. Biosz és Logosz törvényeit felismerő, 
ezzel a valóság dimenzióit kitágító romantikus 
racionalizmusa a háború után, 1945-ben Budapesten 
alapított Európai Iskola művészcsoport egyik szelle
mi bázisa lett. A negyvenes évek elején már nonfi
guratív művekkel (is) kísérletező festő természetes 
módon talált támogatóra az absztrakció magyar- 
országi útját egyengető, annak tudományos legi
timációját is megalkotó Kállaiban. A háború után, 
1945-ben megalakul Budapesten a modern 
művészet egyetemes irányait — a konstruktivizmust, 
szürrealizmust és absztrakciót is — képviselő, uni- 
verzalizmusra törekvő Európai Iskola. A még mindig 
fiatal, de már elkötelezett nonfiguratív festő 
Gyarmathy idősebb pécsi pályatársa, a párizsi 
Abstraction-Creation-t megjárt Martyn Ferenc aján
lásával csatlakozik a csoporthoz. 1946-ban alapító 
tagja az Európai Iskola stíluspluralizmusát elutasító, 
ezért onnét kiváló absztrakt frakciónak, az Elvont 
Művészek Csoportjának. így kerül szemléletileg is, 
fizikailag is mind közelebb Kállaihoz, aki a kilépők 
szellemi vezére, kiállításaik rendezője és propagáto- 
ra, s aki 1947-ben az „Új világkép” kiállítás megren
dezésével valamint a hozzá készült „A természet 
rejtett arca” című tanulmánnyal olyan programot 
alkot, mely a csoport működésének — fennállása 
alatt — elvi alapjául, néhány tagjának — közöttük 
Gyarmathynak — egész életművére kiható munícióul 
szolgál. Gyarmathy ebben az időben olyan absztrakt 
szürrealista képeket fest, amelyek élményvilága a 
makro- és mikrokozmosz újonnan föltárt formai ele
meiből és alkalmanként a „középtér”, a földi világ 
tájképi látvány-fragmentumaiból táplálkozik. A „ter
mészeti látvány vizionárius belsővé tételéinek útját 
járó Gyarmathy képei „mértani és szervi jellegű 
elemi formákból” építkeznek, kozmikus jellegű kom
pozícióin kezd megfogalmazódni a „gondolati tér”. 
1947-ben Gyarmathy festményeivel szerepel a 2. 
Realités Nouvelles-en, a párizsi szürrealista világkiál
lításon, 1948-ban pedig önálló kiállítást rendez 
Budapesten. Ezzel nyilvános szerepléseinek sora jó 
másfél évtizedre le is zárul. A „fordulat éve” utáni 
kultúrpolitikai diktátum az absztrakt művészetet 
törvényen (és nyilvánosságon) kívül helyezi. Az 
Európai Iskola beszünteti működését, Gyarmathy 
belső emigrációba vonul. Festészetében a 
negyvenes évek végétől figurális elemek is megje
lennek, ezek azonban nem a szocialista —, hanem 
a szürrealizmus ikonográfiájának szereplői. Mitikus 
ősanyák, emberi szerepeket játszó állatalakok tűn
nek fel a lazúrosán festett fémlemezeken, melyeket 
a nehéziparban munkát vállaló festő gyakorta alka
lmaz hordozó anyagként. Az ötvenes évek kénysze
rű visszavonultságában átmenetileg megcsappan a 
művek száma, viszont rendkívül kiérlelt, össze
foglaló jellegű munkák is születnek. Mindezek mel
lett Gyarmathy új technikákkal és műfajokkal (pl. 
a fotogrammal) is kísérletezik. Az évtized végére 
kialakulnak a hatvanas évektől 1990-ig jellemző 
..nagy stílus” formai elemei és bipolaritása: a 
geometrizálódó jelrendszer biomorf alakzatok és 
makrokozmikus érzetek/távlatok képi rögzítésére 
egyaránt alkalmas lesz. A hatvanas évek derekán 
a festő először külföldi művésztelepeken 
(Lengyelországban), majd fokozatosan itthon is kiál
lítási lehetőségekhez jut. Kérlelhetetlen művészi 
intranzigenciája (csakúgy, mint egykori társaié, 
Kornissé, Kassáké) etikai példát jelent az ekkor 
debütáló új nemzedék, a magyar neoavantgárd első 
generációja számára. Gyarmathy az új ter
mészettudományos felfedezések nyomán tovább 
fejleszti Kállaitól örökölt világszemléletét. Formai 
eszközei tisztulnak. Felismeri, hogy a makro- és 
mikrokozmosz egyetemes törvényei lapidáris

geometriai képletekkel írhatók le. Az emberi 
tájékozódás alapirányaiként felfogott horizontálisok
ból és vertikálisokból álló térháló mértani 
alapidomokat — négyszögeket és beléjük íródó 
köröket — és egyúttal „szimbolikus formákat” 
generál. Ez a redukált nyelv, kikristályosodó 
geometrikus jelrendszer azonban nem vezet formai 
ortodoxiához. A rács jelenléte hol markáns, hol 
tünékeny és szublimált. Gyarmathy minden modell
alkotó, világmagyarázó hajlam és konstruktív 
késztetés ellenére mindenekelőtt kolorista. Az 
ismétlődő, interferáló mértani formákból álló 
képfelületet változatos faktúrák, bonyolult valőrök, 
ragyogó lazúrok töltik be, melyek együttes hatása 
új, lüktető, a világegyetem szívdobbanását idéző

várnak új kihívások. A geometria egyetemes 
érvényével, az omnipotens elmélettel szemben 
Gyarmathy minden alkotói periódusában szerephez 
jutott a „szervi forma”, az organikus világ pólusa.
A hetvenes évek elején tett afrikai utazás szenzuális 
élményei ezért indukálhattak új modust a kiérlelt 
egyéni stíluson belül. Új narratíva bontakozott ki, 
melyben még látványhű, sőt naturalisztikus 
zárványok is felbukkantak. Az élmény közvetlen
ségét az idő spiritualizálta. A nyolcvanas évek 
„Afrika”-képei már ugyanazt a formai nyelvet

Gyarmathy Tihamér: Konszonancia, 1969

Gyarmathy Tihamér: Fények és árnyékok, 1947 Gyarmathy Tihamér: Homogén anyag, centrális sugárzás; 1966

térérzetet eredményez. Ezt a ritmikusan pulzáló, 
egyszerre érzéki és gondolati teret árnyéktalan fény 
szövi át. A mozgás és a tér érzete nem merül ki a 
modulációs sorokba rendezett színes felületek rezgő 
membránjában. Az új térelméletekkel, és geometriai 
felfogásokkal ismerkedő Gyarmathy vásznain koz
mológiai víziók bontakoznak ki. A parabolikus 
ívekkel, hiperbolikus görbékkel tagolt kompozíció
kon káosz és rend egymásba alakulásának vagyunk 
tanúi. A geometrikus értelemben tisztuló, szeman
tikailag spiritualizálódó képi eszközök végtelen 
lehetőségeket jelentenek. Úgy tűnik nincs más 
teendő, mint a megtalált úton végigmenni. A bio
romantikától érintett, absztrakciót és szürrealizmust 
egykoron egyeztetni képes festőre azonban még

használják, mint az ekkor alkotott, általában 
hosszanti, fekvő formátumú összefoglaló kompozí
ciók. Igazi szintézisek: egy elszántan természet- 
tudományos világnézeté és egy pár excellence festő 
formai eszközeié. Leltár és ars poetica. Ahogy egy 
1979-ben festett, a Janus Pannonius Múzeum 
gyűjteményében őrzött képének címe mondja: 
Bemérve a mérhetetlen (vászon, olaj, 100x90001). 
Ezt kellene megpróbálnunk most már e kies provin
ciában is! ■
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Egy nagy korszak, egy jó könyv
Szép könyvek bőven vannak előttünk autókról, 
orgonákról, természeti csodákról, a művészetekről 
vagy bármi másról. Nagyon jól tudunk szép 
könyveket csinálni. Ezeknek a sorsa (fata libelli) 
azonban más, mint a jó könyveké. A szép 
könyveket nemcsak az ismeret-, hanem az öröm
szerzés és az esztétikai információ gyakran hangu
latfüggő késztetései tartják fenn. A jó könyv ennél 
sokkal többet tud, persze többet is követel. Nem árt 
természetesen, ha a könyves szakma szabályai 
feltűnnek rajta, de a jó könyv esetében a megjele
nés és kivitel minősége csak a tartalmat finoman 
befolyásoló motívum lehet. Nemcsak élmények, 
hanem tudás forrása is.

Ezúttal egy nagyon jó könyvről és érdemes 
szerzőjéről kell szólnunk, aki az elmúlt tíz évet 
páratlan szorgalommal és céltudatossággal jórészt 
Pécs városépítészetének megismerésére és felis
meréseinek közreadására fordította. Kutatásainak 
eredményeit számos kisebb cikkben és előadásban 
tette hozzáférhetővé. Az 1869-1910 közötti Osztrák 
-Magyar Monarchia városi épületállományának vál
tozásait vizsgálta és erről a témáról előadást is tar
tott a budapesti Habsburg Intézetben. Az egyetem 
bölcsészkarán „Építészet az Osztrák-Magyar 
Monarchiában” címmel meghirdetett kurzusának 
dokumentumai már a PTE Történettudományi 
Intézetének honlapján is olvashatók, ahol az 
előadássorozat képanyagához is hozzáférhetnek az 
érdeklődők. Az Echo olvasói is ismerhetik a szerzőt. 
A Schlauch villatelepröl írt cikke már többeket 
késztetett elismerésre, hiszen belőle egy, az 
építészetre, Pécs városépítésének egyik jelentős 
korszakára figyelő kutató profilja rajzolódott ki, 
majd megjelent egy pécsi útikönyve és most a Pécs 
építészete a századfordulón című kötet. Nem mel
lékes körülmény, hogy a munka maga egy több 
éves tudományos kutatási program válogatott ered
ményeit adja közre, és hogy létezik ennek a 
kutatásnak egy sokkal adatgazdagabb, módszertani 
fegyverzetében még meggyőzőbb változata, mint az 
a munka, amit ezúttal kezünkbe vehetünk. A szerző, 
Pilkhoffer Mónika az építéstörténet fiatal doktora, 
akinek alig szegi kedvét, hogy egy éve nem talál 
magának állandó munkahelyet, ahol ismereteit 
tovább adhatná, küldetését szakmai keretek között 
teljesíthetné.

Építők és építtetők, névtelen és neves tervezők, 
mesteremberek, az európai városiasodás és Bécs 
építészeti hatása, városrendezési tervek és 
beruházások, a magán- és a középítkezések, a 
bérház típusai, a vittatelepek létrejötte, Pécs mai 
arculatának és városszerkezetének kialakulása — 
ezek a Pilkhoffer Mónika tudományos értékű város
monográfiájának középpontjában álló kérdések.
A szerző alapvetően történészi profilja a könyv 
szerkezetének megválasztásakor természetes 
nyomatékot adott a XIX. század második felében 
modernizálódó Pécs gazdasági, népmozgalmi-szo
ciális viszonyainak és itt olvashatunk egy igen 
gazdag összehasonlító forráselemzésen alapuló 
meghatározást arról, hogy hol is helyezkedik el Pécs

a magyarországi városhálózatban. Mindezek az 
összetevők alakítják ki az építés fizikai és szellemi 
kereteit, amelyekben aztán a konkrét megbízók, az 
építők, azok képzettsége, az építést körülvevő 
szabályozók is formálják a végső képet. A kutatás
nak számtalan nehézséget kellett legyőznie. 
Forrásainak döntő többsége a Baranya Megyei 
Levéltárban található — ha megtalálható. A XIX. 
század végi hivatali ügykezelés ugyanis nem iktatta 
az építési engedélyeket. Több helyről kellett előke
resni a polgári építési iratanyagot, amely munkának 
eredménye — nem mellékesen — a jelzett húsz év 
valamennyi pécsi polgári építkezését tartalmazó for
rásanyagának adatbázisa lett. A további kutatás 
számára ez a több mutatóval ellátott adatnyilván
tartás felbecsülhetetlen segédletet jelent. Ha csak 
ezt a munkát végezte volna el Pilkhoffer Mónika, 
már akkor is nagyra értékelhető eredményt regiszt
rálhatnánk. De ennél többet tett, hiszen a feltárt 
adatok és a szinte teljes értékű könyvészeti háttér 
igénybevételének segítségével rekonstruálta, egy
szersmind minősítette is Pécs századfordulós 
építészetét. Ebben a kísérletben a hagyományosan 
esztétikai alapú művészettörténeti értékelésnek 
„csak” elenyésző szerepe lehetett, mint ahogyan 
a művészettörténeti-stílustörténeti, vagy éppen poli
tikai periodizáció ütemétől is el kellett térnie a 
szerzőnek, egyszerűen azért, mert az első építési 
szabályrendelet (1888) megjelenése tette 
valószínűvé, hogy tényleges történeti források 
alapján (megsokasodtak az ügyiratok) lehessen a 
kutatás elvégezhető, így a rekonstrukció hiteles. És 
nem volt mintája. A feltárás sokakat reménytelenül 
visszatántorító feladatai miatt nem született hiteles 
munka Pécs századfordulós építészetéről és nincse
nek hazánkban e korszakkal foglalkozó módszertani 
minták sem, ezért a nagy metodikai dilemmákat úgy 
oldotta meg Pilkhoffer Mónika, hogy épülettípu
sonként vázolta fel a korszak viszonyai, az épít

tetők és építők közötti bonyolult kapcsolatokat. 
Gondosan elhárítja a könyv azoknak a 
hiányérzeteknek a számonkérését, amelyek azokban 
ébredhetnek fel, akik a korszak egyházi, vagy ipari 
építkezéseiről szeretnének többet tudni. Hivatkozik 
a források fizikai terjedelmére (csak a székesegy
házról külön, vaskos kötetet lehetne írni...), illetve 
arra, hogy az ipari építészet városfejlesztő szerepe 
a megjelölt korszakban elenyésző jelentőségű és 
nem is a városra koncentrálódik.

Minden fejezet, minden bekezdés tartogat vala
mi kis érdekességet, adatot, hangutatleírást, kézen
fekvő felismerést arról, hogy mi miért lehetett úgy, 
ahogy. Minden adat, kijelentés mögött ott van — 
sokszor megmutatkozik — a város mindennapi 
élete, a terek használatának társadalmi szokásrend
je, a kioszkban muzsikáló katonazenekar, a 
mulatókertek hangulata, az utcai piszoárok elhelye
zésének kérdései vagy a bujakóros betegek 
kezelésének keretei. És mindezekről ugyancsak for
rások felidézésével szól, nem képzeletének rekon- 
struktív kísérleteit adja közre.

Nagy munka, kimerítő adatbázis, következteté
seit illetően komoly szakmai eredmény a könyv, 
amelynek általános és felületes értékelését is nehéz 
elvégezni egy könyvismertetés keretei között, hát 
még érinteni tengernyi érdekfeszítő részletét. De ha 
a munka jellemzését röviden szeretnénk megtenni, 
akkor alighanem az V. fejezetet, az épületstatisztikai 
számvetést kellene felidéznünk. Olyan páratlanul 
gazdag regisztereit tekintheti itt át az olvasó, az 
érdeklődő a XIX. századi Pécsnek, amelyről talán 
sejtelme sem lehetett. Összehasonlítások sokasága 
nyomán rajzolhatjuk meg Pécs valóságos súlyát az 
építési tevékenység intenzitásának alakulása, a tu
lajdonosi jelleg, a rendeltetés (funkció), a lakóházak 
számának alakulása, a falazatok minősége, a 
tetőzet, a lakóházak magassága szerint. Pécs a 
magyar törvényhatósági jogú 26 város között min
den összefüggésben az első harmadban volt. 
Elképesztő mennyiségű statisztikai adatot, országos 
reprezentációt kellett a szerzőnek kezelnie e fejezet 
megírásakor és ugyanennyi statisztikai feladatot 
elvégeznie magának is, amikor az adatok 
szövevényében a Pécsre vonatkozó megállapítá
sokat tette. De ugyanilyen körültekintő és tájékozott 
figyelemmel járja körül a szerző az építés ügyének, 
eredményeinek, minőségeinek alacsony és magas 
szintjeit is. Megjelennek a névtelen építők és épít
tetők, megjelennek a nagy nevűek és híresek is. 
Kismonográfiák mutatják be a köteten belül a híres 
pécsi középületek történetét. A könyv összegzésénél 
jobb summát a város századfordulós építési 
viszonyairól még nem olvastunk. Ráadásnak luxus 
aztán, hogy a függelékben megtaláljuk az 
államépítészeti hivatal fő-, és segédmérnökeinek, 
hivatali tisztjének listáját, a József Műegyetemen 
diplomát szerző pécsi építészek felsorolását, a 
mérnöki hivatal dolgozóinak nevét is. Pilkhoffer 
Mónika különböző határterületek találkozási 
felületeit eredményesen bejáró könyve a magyar 
történeti irodalom rendkívül értékes darabja.
Egy jó könyv. ■
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Költő clisznózfiírhiil
Tolnai Ottó: Költő disznózsírból1 
Kalligram, 2004

Egy rádióinterjú regénye — mondja az alcím, és 
ezzel már ott vagyunk a se ez, se az 
határzónájában, mely Tolnai Ottó művészetének 
vidéke.

1998. március 24-től 30-ig (egy héten, hat napon át) 
ült Parti Nagy Lajos (és rajta keresztül a Magyar 
Rádió) mikrofonja előtt palicsi otthonában Tolnai, 
hogy életút-interjút adjon. A felvétel adásba ment, 
de Tolnai tovább dolgozott az interjú leírt szövegén, 
és 2004 nyarára készült el vele, vagy — mint PNL 
az előszóban írja — a továbbírást, szétírást akkor 
hagyta abba. Se interjú, se regény, se élőbeszéd, 
se irodalom. Belül vagyunk Tolnai különös, eredeti 
világán, mely kaleidoszkópszerűsége, szövedékes 
volta ellenére is a kezdetektől a köztesség általános 
jellegzetességét őrzi, immár közel öt évtized óta. 
1957 tavaszán (alig 17 évesen) publikált bemu
tatkozó írásában áll: „Prózát írok, de inkább a vers 
és a próza közti műfajban érzem otthon magam”.

Monográfusa, Thomka Beáta „se-műfajoknak" 
nevezi Tolnai közlésformáit.2 Legújabb könyve is 
jellemezhető ezzel a sajátossággal, mert miközben 
élőbeszédként szituálja önnön megnyilatkozását, 
kifinomult irodalmi fogásokkal szövi át négyszáz 
oldalnyi szövegét. A felülírás, átfogalmazás, átszer- 
kesztés tényére néhol közvetlenül is utal, például 
így: „amíg most ennek a pisze beszélgetésnek, 
ennek az üvegszilánkkal teli tüdőnek a fújtatását, 
ezeknek az ún. áriáknak a 30 órás, illetve 6 részes, 
majd leszedett, kicsit javított változatát silabizálom: 
írom át, mert valójában azt kell tapasztalnom: sem
mivé tűnt az egész... Elkezdtem egyfajta írott héjat 
képezni köré, amelybe most nekem, a tűvel ütött 
lyukon (zsákvarrótű, lepketű) észrevétlen be kellene 
húznom az életet jelentő jégzsinórt. Különben hiába 
az egész. Valami gázok keletkeznek, mint a 
múzeumok gyűjteményében őrzött tojásokban. És 
nagyot robban”.3

Varázserő keríti hatalmába az olvasót, ha 
átengedi magát a Tolnai Ottó által teremtett nyelvi 
világ érzéki zsenialitásának. A plasztikusságnak, 
a nyelv érzéki örömének, a tényeknek, tárgyaknak, 
dolgoknak (és ezek kifejezhetőségének, kimond- 
hatóságának, leírhatóságának) vibráló terrénumába 
húzza be az olvasót ez a szöveg, ahogy ugyanezt 
tette a rádióhallgatóval Tolnai beszéde, melyet 
Esterházy Péter így jellemzett: „egyszerre laza fe
csegés és motívumokra ügyelő költői szöveg, egy
szerre szemérmes és leplezetlenül személyes”.

„Ez így, ahogy van, önálló műfaj” — mondja 
ugyancsak EP. Létösszegző és művészetösszegző 
műfaj egyszerre. Fellelhető a kötetben Tolnai élet
művének motívumrendszere, a tiszavirágtól a karfi
olon át a tengerig (azúrig); a homokvár mint jelkép 
es mint lakóházának tényleges neve; megidéződik 
benne a magyar irodalom Kosztolányitól és Csáth 
Gézától Fejtőn, Áprilyn, Füst Milánon, Weöresön, 
Pilinszkyn át Sinkó Ervinig, Sziveri Jánosig. Mellette 
f  Jugoszláviában működött horvát, szerb, szlovén 
irodalom, Krlezától Danilo Kisig.
Művészettörténészek (több helyütt, kiemelten 
említve Fülep Lajos, aki „a nagybecskereki 
művelődési élet egyik produktuma is”), Ljubo Babid;

P. MÜLLER PÉTER

Se
képzőművészek (igen sok jugoszláviai alkotó — 
Tolnai kezdetektől intenzíven érdeklődött a 
képzőművészet iránt, hosszú éveken át kiállításokat 
szemlézett és ilyen tárgyú rádióműsort vezetett, 
említi Keserű Ilona pécsi mesteriskoláját is). 
Felbukkannak színházi emberek, mindenekelőtt 
földije, a legjelentősebb európai kortárs táncszínházi 
alkotók között számon tartott Nagy József (aki több 
produkciójában épített Tolnai műveire), de előkerül 
az egyik nemzetközileg legismertebb magyarországi 
alternatív csoport, a Mozgó Fláz Társulás is 
(melynek tagja lánya, Tolnai Lea).

Ott van a Vajdaság természeti és szellemi élete, 
egy érzékien elevenné csiholt összetett világ, ami 
átélt és átvett anekdotákból, portrékból, vallomá
sokból, művészi hitvallásból épül össze.

Ott van az a szellemi intézmény, amely 
a legszorosabban fonódott egybe Tolnai Ottó 
művészetszervezői tevékenységével, a legendás 
folyóirat, az újvidéki Symposion (1961-64),
Új Symposion (1965-83), és a Veszprémben 
szerkesztett Ex Symposion (1992-) is.

Briliáns mű a Költő disznózsírból (a címet a 
Kosztolányitól vett egyik mottó — a hentesüzlet 
kirakatában megpillantott Petőfi-zsírszobor — ma
gyarázza), melyet letéve az az olvasó érzése, hogy 
legott újra kell(ene) kezdenie a könyvet. Tolnait 
olvasva abban az élményben van részünk, hogy 
kapcsolatba kerülünk az Egésszel. Nemcsak azért, 
mert az egyik benyomásunk az lehet, hogy Tolnai 
mindenkit ismer, mindenkiről van személyes vagy 
közeli története. (Szóba kerül Allén Ginsberg és 
Tolbuhin marsall, Szeles Mónika apja és — Mészöly 
Miklóson át — Che Guevara, Szent-Györgyi Albert és 
Milovan Gyilas, és még sokan mások.) Fianem azért 
is, mert az asszociációs láncolatok, amelyekből 
szövegét megkomponálja, szinte folytonos szimultán 
kapcsolatot teremtenek különböző tapasztalatok, 
érzések, ismeretek, képek között. A szöveg látszólag 
szerteszét fut, mintha nem tartaná össze forma, ám 
épp ezzel a látszólagos formátlansággal képes 
Tolnai átélhetővé tenni a nagy formátlan Egészet, 
ami az élet. Tolnai, aki egész írásművészetében a se 
ez, se az határzónájában mozog (akinek épp ezért 
joggal jellemzi számos munkáját Thomka Beáta 
ezekkel a terminusokkal: kollázs, mozaik, reszelék, 
patchwork, szóródás stb.),4 5 egy helyütt a kötött for
mákhoz való viszonyát firtató PNL kérdésre 
mondja/írja: „Ugyanaz a munka tulajdonképpen, 
mint a klasszikus formák esetében. Hogy ne essen 
szét, hogy ne váljék semmivé, ugyanakkora befek
tetésre van szükség, lényegében ugyanazt a munkát 
el kell végezni... Remélem, egész beszélgetésünk 
erről szól, ezt kellene hogy felmutassa, ezt a másik 
módszert, törvényszerűséget, szabályosságot, az 
enyémet...” s

Az életút-interjú eredeti szituációja a könyvben 
is megmarad: 1998-ban vagyunk, szügyig a 
kilencvenes évek jugoszláv háborújában. Tolnai 
ebből a helyzetből tekint rá egy szétesett országra 
és szétforgácsolódott kultúrára. Sehol nem beszél 
kisebbségről, helyzetét határzónának nevezi.
E háborúhoz és a széthulláshoz szorosabban kap
csolódó egyik korábbi kötete (Balkáni babér. Pécs,

Jelenkor, 2001) kapcsán írta Keresztury Tibor, hogy 
Tolnai írásművészete „felfedez, begyűjt és újra
hasznosít: nem provokál, de hangsúlyosan elmozdít 
és radikalizál. Tolnai Ottó végtelenül szelíd költő — 
azt kellene megértenünk, hogy akkor miért futkos 
olvasása közben mégis az ember hátán a hideg”.6

A Költő disznózsírból borítóján egy Josef 
Beuys-szék, rajta egy, az ülőkétől a támláig terjedő 
háromszög alakú sárga massza. A kép sokszorosan 
kapcsolódik a kötet tartalmához. Egy helyütt 
elmeséli, miként változtatta meg szemléletét mento
ra, költőbarátja Koncz István, aki a kamaszíró első 
próbálkozásait értékelte. „Bementünk valami klub
ba, és elővette azt a kis szörnyű, kusza prózámat. 
Azt mondta, hogy a szöveget is úgy kell megcsinál
ni, mint egy széket. És akkor, elemzés, értekezés 
közben, maga elé húzott egy széket, ahogy ő 
mondta, mobiliumot, nézd például ezt a mobiliu- 
mot, és fél óráig értekezett róla. Teljesen megrázott 
az előadása. Bámultam a tökéletes szerkezetet, 
mobiliumot, akár egy katedrátist, jóllehet ismertem 
az asztalost (...), tudtam, ki készítette. (...) Különös, 
később Calder drótművészetével, mobiljaival 
foglalkozva, amelyeket még Beckett is kedvelt, 
egyszer eszembe jutott mesterem szóhasználata, 
pedig nála éppen a stabilitást jelentette az 
ingóság... Szóval a szék, mint olyan...” 7

Tolnai könyvének előképe a magyar irodalom
ban Pilinszky János Beszélgetések Sheryl 
Suttonnal című műve,8 mely alcíme szerint „Egy 
párbeszéd regénye”. A dialógus ott is kulissza, 
szerep, hogy rajta keresztül kimondhatóvá váljanak 
bizonyos — a monológban, vallomásban, 
önéletírásban kimondhatatlan — dolgok. Tolnainak 
is szüksége van a kérdező- (és hallgató)társra, mert 
a megszólítás és megszólítottság elevensége szinte
tizálja a szóródó, széttartó nyelvhasználatot.

Az irodalmi művek zárlatának (is) igen nagy 
jelentőséget szoktak tulajdonítani. A kritika nem 
győz betelni James Joyce Ulyssesének befejezésé
vel: „... igen mondtam igen legyen Igen”.9 Joyce 
említése nem motiválatlan, tőle származik a kötet 
egyik mottója („Vajon egy jól elkészített szék 
tragikus-e vagy komikus?”) Tolnai könyvének utolsó 
mondata ez: „Istenem, küldjétek leírást, hiszen én 
semmit sem tudtam mondani, se magamról, se...” 10 11 
Miként a jelen sorok írója se."

1 Tolnai Ottó könyve nyerte el a 2004-es év legjelentősebb 
könyvéért járó Magyar Irodalmi Dijat.

2  Thomka Beáta: Tolnai Ottó. Kalligram, Pozsony, 1994, 101.
3 Tolnai Ottó: Költő disznózsírból, 23.
4 Thomka Beáta i. m.
5 Tolnai Ottó i. m. 320.
6 Keresztury Tibor: „Lőttek az egésznek”. In: Thomka Beáta 

(szerk.): Tolnai-symposion. Tolnai Ottó műveiről. Kijárat 
Kiadó, Budapest, 2004, 33.

7 Tolnai Ottó i. m. 59-60.
8 Szépirodalmi, Budapest, 1977.
9 Európa, Budapest, 1974, 896.
10 Tolnai Ottó i. m. 393.
11 Hogy mi köze mindennek Pécshez? Sok egyéb mellett az, hogy 

Tolnai Ottó bő évtizede tagja a Jelenkor folyóirat szerkesztőbi
zottságának.
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2004. december 13.
Pécs, Művészetek Háza

Pásztor Béla -  Weöres Sándor: 
Holdaskönyv. Gaál József rajzaival

1940-ben, A vers születése című bölcsészdoktori 
disszertáció megírása után, amikor Pesten élt, 
Weöres Sándor gyakran vendégül látta a 
foglalkozása szerint tisztviselő Pásztor Bélát, nála 
néhány évvel idősebb költőtársát, akivel különös 
párt alkotva játékként®, szórakozásként®, komoly 
és önfeledt szellemi hancúrozás közben négysoros 
strófákat rögtönöztek. A közösen írt versek 
véglegesítője minden bizonnyal Weöres Sándor volt, 
aki egy levél kíséretében a ciklusokba komponált 
verseket később Várkonyi Nándornak küldte el a 
Sorsunk című folyóirat számára. Ebben a levélben 
többek között azért is kéri a versek közlésére 
Várkonyi Nándort, mert „ezzel megbecsülhetnénk 
szegény barátomat”, akinek „egészen különleges”, 
„mindentől elütő lelki struktúráját”, szövevényes 
képzeletvilágát a magáéval rokonnak érezte, s 
akinek pusztulása a Holdaskönyv — mert ez lett 
a címe „az elszabadult vers-fabrikálásnak” — nyil
vánosságra kerülése idején a háború zűrzavarában 
bizonyossá vált. A Holdaskönyvet aztán Weöres 
Sándor lemásolta, tehát a szöveg kézírásával is ránk 
maradt, illetőleg az Egybegyűjtött írások második 
kötetében megjelentette. Ennek a hat részből álló 
(az ifjú és vén boszorkányok, a herkentyűk, a 
garabonciások, a falak, a bolondok, a bohócok 
énekeiből álló) műnek kézírásos, nyomtatott, 
illusztrált változatának kiadására vállalkozott most 
a váci Arcus Kiadó.

Minderről, és további kuriózumnak tekinthető 
tudnivalókról tájékozódhatott a Tüskés Tibor iro
dalomtörténész, Dömény Csaba szerkesztő, a raj
zokat készítő Gál József, a verseket előadó Sólyom 
Katalin színművész részvételével rendezett könyvbe
mutatón részt vevő, sajnos nem túl nagy számú 
hallgatóság. Kiderült például, hogy a néhány éve 
alapított váci Arcus Kiadó (neve nem a valószínűbb
nek tekinthető ív szóval van összefüggésben, 
hanem Vác diadalívére — arc de triomphe — utal) 
amellett, hogy főként nyomdai tervezéssel, tipográ
fiával foglalkozik — ez a kiadó munkája —, köte
lességének tekinti, hogy művészi kőnyomatokat — 
ez pedig szerelme —, adjon ki. Az eddigi három 
után, melyek között van például Babits lónás 
könyve és Jónás imája című műve, negyedikként 
jelentették meg a Holdaskönyvet., ezzel a 
Magyarországon egyedül általuk gyakorolt, de 
Európában is rendkívül ritka, nagy hagyományú 
technikai eljárással, a kőnyomattal (litográfia), 
melynek során speciális anyagú, simára csiszolt kőre 
viszik rá a nyomtatásra szánt anyagot. A kőnyo

matos szerkezet „életben maradása” a véletlennek 
köszönhető, az országban lévők ezen az egyen kívül 
mind megsemmisültek. Most ezzel a kőnyomatos 
géppel, a súlyos, aranyáron jegyzett köveken 
nyomtatták ki valóban reprezentatív kiállításban a 
két költő művét (Weöres kézírásával is), illetve Gál 
József a szöveg köré helyezett fekete-fehér, illetve 
színes egész lapos rajzait.

Gaál József műve az illusztráció azon fajtájához 
tartozik, amely önálló műalkotásként illeszkedik az 
eredetihez. Az olvasás által fölkeltett víziók önálló 
életre kelnek, s öntörvényűségük által leképeződve 
lesznek képesek arra, hogy egyúttal az „eredeti” 
groteszk, szürrealista világát is megjelenítsék, s kelt
senek gazdagon burjánzó asszociációkat a „saját” 
alkotói képzelettel összefogott északi reneszánsz 
(lásd Bosch), az uráli népek, a sámánok világából, 
vagy különös démoni világokból is merítve. A képek 
így idézhetik a versek alakjainak, hol a népi, hol az 
archaikus képzetekre utaló, hol a költői képzelet 
által teremtett vibrálóan eleven nyelvi-zenei 
gazdagságát. Nem véletlen, hogy ezzel kapcsolatban 
Tüskés Tibor a nyomtatás és az eredeti, kézírásos 
változat eltéréseit kimutatva figyelmeztetett arra, 
hogy a nyomtatásban közölt változtatások (magán
hangzók időtartama, interpunkció), éppen a ritmikai, 
értelmezési szempontok miatt kezelendők óvatosan, 
s tűnnek fel olykor indokolatlannak.

Ezzel szemben viszont találónak és indokoltnak 
tarthatta a hallgató a verseket kedvvel tolmácsoló 
Sólyom Katalin lényegre mutató reflexióját. („Nem 
könnyű belehelyezkedni ebbe a világba, de ha sike
rül, égen-földön túlragad.”)

Kő, kőnyomat, Holdaskönyv: mintha azt is 
tanúsítanák, hogy ha lehetne is, nemigen érdemes 
repülni másként, mint nagy súlyok ellenében.

2004. december 17.
Pécs, Művészetek Háza

Szabó Kázmér: Megszépülés

Nagyszámú közönség, közöttük számosán a kor- 
és pályatársak töltötték meg a Művészetek Háza 
Breuer Marcell termét Szabó Kázmér Megszépülés 
című kötetének bemutatóján. Az érdeklődésnek 
több összetevője is lehetett: a szerző Afrikát, tálib- 
Afganisztánt, Délkelet-Ázsiát, a Karib-tenger 
szigetvilágát járta be sebészorvosként, ráadásul 
Pécsről indult, s útjain az európai ember számára 
könyörtelen kihívásoknak kellett megfelelnie. 
Mindezek méltán felkelthették az egzotikum iránti 
(jogos) kíváncsiságot, és eleget is tettek a 
várakozásnak, a helyszínek különösségére, s közben 
persze nem mértani szabályossággal kibontakozóan 
egy belső út, belső fejlődésrajz, „emelkedés”, a 
maga módján hasonlóképpen egzotikusnak mond
ható megtételére vonatkozóan.

A bemutatón, amelyet Szirtes Gábor szerkesztő,

kritikus vezetett, részt vett Rajczy Péter, a szerző 
egykori középiskolai tanára, osztályfőnöke is. A 
beszélgetőtársak véleményével megegyezően talán 
leginkább az ő, a valahai diákra emlékező szavai 
Óévén a szerző nem kis részt „csakazértis”-korsza- 
kának tanúja) összességében olyan fejlődésrajzot 
adtak ki, amelyből, legalábbis visszafelé nézve 
kiderülhet, hogy az ember számára az életút 
egyetlen szakasza sem hagyható figyelmen kívül, 
legyen szó gyerekkorról, szülőkről, iskoláról, diáktár
sakról, tanárokról, tanártípusokról, és a későbbi, 
legkülönfélébb hatásokról. A dolgok aztán szelek- 
tálód(hat)nak, az azonban bizonyos, hogy a maga
sabb életminőség megélése, valamely spirituális 
szint elérése csak intenzív belső motiváció, lelki 
tevékenység közreműködésével lehetséges. 
Márpedig, ahogy kiderült, a szerző és a könyv 
esetében ez utóbbiak igényéről és jelenlétéről van 
szó. „Mindent filozófiai síkon vesz”, állította Rajczy 
Péter, de Szabó Kázmér is a véget nem érő keresés 
szándékával indokolta világban való „mozgását”: 
azok a „szép” tettek, amelyek itt(hon) nem 
fokozhatok, egy más világban, a világ más táján 
talán igen, amikor is az ismert után jöhet a 
következő stáció, egy valahol létező teljesség, a 
szépség magasabb foka felé. Innen érthető Szabó 
Kázmér vonzódása Platón gondolataihoz (vagy 
éppen fordítva, a filozófus gondolatai felől az 
élethez), akinek a Lakoma című dialógusából vette 
könyve mottóját, miszerint „a helyes út” „elindulni 
az itteni szépségektől”, s a „végső szépségnek 
a kedvéért egyre magasabbra emelkedni...” Lehet, 
hogy a lényeg magában a közelítésben található 
meg, a cél, az igaz valóság pedig csak a halált 
követően, olyan életút mentén, után, ahol tehát 
távolról sem csak magasztos történések mennek 
végbe...

A hallgató akár a „műsoridő” meghosszabbítása 
árán is szívesen hallgatta volna még a szerző 
szavait. De így is képet kaphatott egy érdek
feszítően változatos életútról, s egy hozzá hason
lóan vonzó, töprengésre késztető szellemi fejlődés 
tanúja lehetett. Mint a könyv elhangzott részlete is 
bizonyította, mindez a sok élményt, de fikciót is tar
talmazó (a Bevezető álomjáték című bevezető rész 
is ezt hangsúlyozza) élvezetesen megírt történetek, 
elbeszélés-„emléktöredékek” során bontakozik ki, 
melyekben a könyv énje természetes, nem azonos 
a szerzőével. Az élet és metafizika dimenzióit egybe
játszató, a valami felé való fejlődés értelmében a 
fejlődésregényre emlékeztető történetek 
együttesének lényegét érdekes módon egy magyar 
költőnek Rajczy Péter által idézett gondolata foglalta 
össze érvényesen. Eszerint az ember, ha mélyre 
hatol, még mélyebbre talál. Vannak esetek, amikor 
talán különösen biztató lehet, vigasz, hogy 
bizonyosnak látszik: a materiális szint meghaladása 
mégiscsak az örök emberi igények közé tartozik. 
Csokonai szerint is, s hál’ istennek, sokunk szerint 
is, úgy látszik.

G. Tóth Károly írásai

Szabad Művészetek Doktora 
10 éves a képzőművészeti doktorképzés

a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán

Ernst Múzeum. Budapest, Nagymező u. 8. 

Megnyitó:
2005. március 18-án (péntek) 18.00 óra
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Echo az interneten
Lapunk megjelenítését az Interneten többször megkíséreltük. Több, egymástól eltérő ízlésű, munkamódszerű, 
eltérő szoftver-feltételek között működő csoport vette kezébe a lapot, hogy annak élő számai, archívuma, fóruma 
végre a ma elvárható közvetlenséggel és sebességgel legyenek hozzáférhetőek olvasóinknak. A Dravanet inter
netes szolgáltató gesztusának köszönhetően már valóban azt találja az érdeklődő a

www.echopecs.hu
címen, amit mi magunk is szerettünk volna: teljes lapot. Kérjük a nyomtatott és az elektronikus változatot olvasók
tól, hogy mondják el véleményüket, vitatkozzanak szerzőinkkel, keressenek fel bennünket a Fórum rovat adta 
lehetőségek között. Segítsenek bennünket egy még inkább tájékoztató, még inkább kritikus és még inkább a 
minőség feltárását, megőrzését, népszerűsítését szolgáló lap kialakítása érdekében.

Internetes médiapartnerünk: www.epiteszforum.hu
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Az Opus Kiadó új kiadványai 

Nurowska, Maria

Szerelemnapló
Elzbieta Elsner 
zsidó apa és árja 
anya gyermeke. 
Amikor apját get
tóba kényszerítik, 
a tizenéves 
Elzbieta úgy dönt, 
elkíséri őt a falak 
mögé — és ezzel 
egy életre meg
pecsételi a sorsát. 
A lány csak úgy 
tudja eltartani az 
apját, hogy prosti

tuált lesz. Amikor sikerül hamis papí
rokkal elmenekülnie a gettóból, az új 
igazolvánnyal együtt a régi énjét is 
hátrahagyja: senki nem tud a származá
sáról és az előéletéről, még férje, Andrzej 
sem. Vajon titokban tartható-e egy ilyen 
titok, de élhető-e egy más bőrében, más 
neve alatt élt élet?
A Szerelemnapló levelek gyűjteménye — 
olyan leveleké, melyeket Elzbieta 
huszonöt esztendőn keresztül ír a fér
jének, abban a tudatban, hogy azok 
sohasem kerülnek Andrzej kezébe. A le
velek feltárják Elzbieta titkát, elmesélik 
párhuzamos, titkos életét, vívódásait, jó 
és rossz döntéseit, kiszolgáltatottságát 
— és ragaszkodását.
A Szerelemnapló lapjai az önkeresés, 
a hűség, a hűtlenség, a szerelem és a 
szeretet megindító történetét mesélik el 
finom lélekrajzzal és megrázó erővel.

Fahy, Thomas
Álmatlanság

Samantha Ran- 
valli nem tud 
aludni. Egy 
korábbi, ellene 
elkövetett táma
dás emléke 
annyira gyötri, 
hogy emiatt 
pokollá válnak az 
éjszakái. A meg
oldás érdekében 
mindent hajlandó 
megtenni. Részt 
vesz az alvás
klinika kísérleti 

programjában, és belép az Endümion 
körébe. A kezelés eredményesnek tűnik, 

a sikert tragikus események 
arr>yékolják be: az álmatlanságban 
szenvedők körében egy sorozatgyilkos 
szedi áldozatait. Mi köze mindennek 
Each Goldberg-variációihoz? Samantha 
nyomozni kezd, és még maga sem tudja, 
milyen veszélyes játékba fogott. 
Endümion köre a pokol egyik bugyrává 
válik...

kötetek megrendelhetők az alábbi címen: 
Opus Kiadó

7624 Pécs, Ifjúság útja 11. 
opus@dra vanet.hu
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Az ANTIKART
és

MODERN ART 
Galéria

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

Gábor Jenő (1893-1968) 
Önarckép gitárral, akvarell
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