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Levelek Pikszből (2.)

E L S Ő  O L D A L

Kritikátlanul
Nem ! Nem ! Kellene kiáltoznom  

s azt suttogom : igen, igen 
J. A*

Drága nővérem, kedves M!

Nem tudom pontosan, miből táplálkozik az önis
meret, miért van az, hogy nemcsak emberek, de 
városok is megfelelő önképpel töltik be helyüket 
a világban, mások pedig ide-oda csúszkálnak az 
önhittség és az önsajnálat, a gőg és a kisebbrendű
ségi frusztrációk érzelmi tartományaiban. Egy ideje 
Pikszben élve azt tapasztalom, hogy a kritikát az itt 
élők (személyek és intézmények) általában nem 
tudják elviselni. Ennek egyik oka az, hogy valami
lyen tévképzettől vezérelve összekeverik (illetve 
azonosítják) egymással a személyt és a cselekede
tét. így minden nem támogató (lehet, hogy még 
csak nem is bíráló) észrevételt támadásnak, ellen
ségeskedésnek élnek meg, pedig attól hogy valaki 
esetleg hülyeséget csinál és erre figyelmeztetik, attól 
még a cselekedete lesz a hülyeség, és nem ő maga 
lesz a hülye. Ezt a különbséget itt valahogy sehogy 
se akarják megérteni. Emlékszel, hogy nemcsak mi 
ketten, de a baráti-rokoni körünkben is igen sokan 
teljesen ellenkezőképpen vélekedtünk az iraki 
megszállásról, ettől azonban nemcsak a mi kettőnk 
kapcsolata maradt ugyanolyan szoros, mint koráb
ban volt, hanem ez a környezetünkben sem változ
tatta meg a kötődéseket.

Itt azonban az alkotók Ott valamiért mindenki, 
aki alkot, művésznek gondolja magát), akiket 
ténykedésük a nyilvánossághoz (és ezzel a 
megítéléshez, alkotása közszemlére tételéhez) köt, 
sértetten fogadják azt, ha ebben a megítélésben 
kifogás (is) megfogalmazódik. Az idén ötödször 
megrendezésre kerülő Pikszi Országos Színházi 
Találkozóról (POSZT) nyilatkozta korábban egy 
Kossuth-díjas szín(műv)ész, hogy ennek az esemény
nek a színházi szakma örömünnepének kell lennie, 
ahol semmi helye bármiféle bírálatnak, kritikának.

Ujjé, örvendezzünk! De a magyar színház jelenlegi 
állapota szerintem erre semmilyen okot nem ad. 
Figyelmedbe ajánlom ebből a lapszámból az idei 
válogató, Karsai György által adott interjút, amely
ben arról (is) beszél, hogy a válogatás első hónap
jaiban annyira elkeserítőnek tűnt számára a helyzet, 
hogy arra gondolt, talán meg kellene változtatni a 
POSZT struktúráját és meg kellene hívni „azokat 
a nagyon rossz, vagy akár minősíthetetlen előadá
sokat is, amelyeket nagy számban” látott decem
berig. Hiszen ezt kapja egy átlagos színházi estén 
a közönség. S mint fogalmaz: „a POSZT nem más 
jelen állapotában, struktúrájában, mint egy sok-sok 
problémát elfedő kirakat”.

De nemcsak a Kossuth-díjas szín(műv)ész véli 
úgy, hogy nincs helye a bírálatnak. Ugyanezt 
képviseli az, aki duzzogni kezd, és kiengesztelő 
gesztusokat követel. Aki kapcsolatait és a neki való 
elkötelezettségeket kihasználva támogató cikkeket 
írat. Aki petíciót fogalmaz, és torz lelkű démonnak 
festi le a bírálóját. Aki elvitatja a kritika jogát a kri
tikustól. Aki a kritikáról csak sztereotípiákat és 
közhelyeket gondol, nem véve tudomást arról, hogy 
a kritikaírás is szakma, amelynek része — sok 
egyéb mellett — az elemzés, az értékelés, az 
érvelés, a külső-belső összefüggések bemutatása és 
még sok minden más. A kritikus-ellenség nem a kri
tikus szempontjából érdekes. A jelenség mélyén 
voltaképpen az a kérdés rejlik, hogy az adott közeg
ben van-e tere a szakmai nyilvánosságnak, a hozzá
értésnek. Avagy ennek helyén hatalmi összefonódá
sok, tájékozatlanság, provincializmus stb. teremtik 
meg az önhittség és a bírálat megvetésének alapját.

Jó volna persze tudni, hogy ha a kritika valami 
deformáció, valami szalonképtelen dolog, akkor 
kinek a zsigerében, kinek az érzületében megszülető 
impressziók alapján lehet különbséget tenni — 
magyar példákat hozva —, mondjuk Ady Endre és 
Szabolcska Mihály, József Attila és Mécs László, 
Márai Sándor és Wass Albert, Örkény István és 
Szilvási Lajos, Závada Pál és Lőrincz L. László 
között? Miért olyan hihetetlen, hogy miként a

művészetben, úgy a művészetbírálatban is létezik 
a szakmaiság, a hozzáértés, a tudás, a tapasztalat, 
az intuíció?

Itt mintha mindenki azt hinné, hogy csak privát 
szféra van. Mintha magánéleti kapcsolatok garantál
nák valamely mű vagy cselekedet minősítését. 
Mintha elég lenne „jóban lenni” valakivel, és akkor 
ez alapján magától értetődően elvárható a kedvező 
vélemény. Vagy mintha a véleményt meg lehetne 
venni. Van itt a közelben egy színház, amelyik az 
1980-as és 90-es években kiemelkedett a magyar 
átlagból, még bizonyos nemzetközi érdeklődést is 
keltett. Az itteni színházban azt beszélték róla 
(mondják még most is ismerőseim), hogy azért írtak 
jókat a kaposvári színházról, mert ott etették-itatták 
a kritikusokat. Itt úgy látszik, máig nem vették át 
ezt a módszert, pedig olyan kézenfekvő volna, 
ja, hogy mi a helyzet a szakmai hitelességgel, 
a kvalitásérzékkel? Azt nehezebb megérteni, mint 
a gyomron át vett dicséretet.

A kritikával szembeni itteni elutasításnak egyik 
mindjobban terjedő megnyilvánulása, hogy 
fokozatosan kivesznek a nyilvánosságnak azok a 
fórumai, ahol még kritikai szempontokat egyáltalán 
érvényre lehet juttatni. A városban megjelenő folyó
iratok, kiadványok, lapok egyre inkább a hirdetési 
újságok jellegét öltik magukra, mert a bennük meg
jelenő kultúraképet a teljes kritikátlanság jellemzi.
Az ezekben a kiadványokban megjelenő írások 
voltaképpen reklámszerepet töltenek be, hiszen a 
bennük sugallt kép szerint minden és mindenki jó, 
fontos és értékes. Erről persze megint csak azt 
tudom mondani, amivel az előző levelemet zártam. 
Tiszta önmanipuláció.

Szeretettel ölel fivéred. W.

Fordította:

* Száz éve született



Kitüntetett művészek
2005. március 15-én több pécsi alkotóművész részesült rangos kitüntetésben. Bachman Zoltán építész Kossuth-díjat, Bánky József 
zongoraművész Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést, Fillár István színművész Jászai Mari-dijat, Kertész Attila 
karnagy Liszt Ferenc-díjat, Lovas Pál táncművész Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet kapott A következő összeállítással Pécs 
új művészeti díjasait köszönti az Echo. Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Kossuth-dí]

Bachman Zoltán
Az Ybl-dí]as építész, műemlékvédelmi szakmérnök, a PTE Poltack Mihály Műszaki Kar 
Építész Intézetének igazgatója, egyetemi tanár az indoklás szerint „Pécs/Sopianae 
ókeresztény örökségének új típusú építészeti védelme, bemutatása érdekében 
végzett kivételesen magas esztétikai igényű építészeti és oktatói munkássága, iskola
teremtő tevékenysége elismeréseként” részesült az elismerésben.

Az idén hatvanesztendős Bachman Zoltán négyéves kora óta él Pécsett, és 
fővárosi egyetemi éveit leszámítva azóta is állandó lakója városunknak. A Művészeti 
Gimnázium után a műegyetemen szerzett építészdiptomát, majd Pécsre visszatérve 
pár évig a Mecseki Szénbányáknál, később a Pécsi Tervező Vállalatnál dolgozott. 
1972-ben egyik alapítója a Pollack Mihály Műszaki Főiskolának, melynek egy időben 
főigazgató-helyettese volt. A rendszerváltás időszakában kezdeményezte, hogy a 
Pollackon jöjjön létre egyetemi szintű építészképzés. Erre azonban a közelmúltig 
várni kellett, most azonban irányításával az egyetemi képzés mellett már a DLA 
fokozatot adó mesteriskola is megkezdte működését.

A Kossuth-díj indoklásában említett iskolateremtő tevékenység elemeként nem 
a katedráról történő tanítás híve, hanem a tanítványokkal való együttműködést, 
személyes munkakapcsolatot tekinti meghatározónak. E műhelymunka részeként 
tanítványait alkotótársnak tekinti, akiket még a legnagyobb léptékű és horderejű 
munkákba is bevon.

Immár Pécs városképét is meghatározó, hosszú évek óta folyó munkája a 
történelmi belvárosában található ókeresztény építészeti örökség korszerű bemuta
tása, láttatása. Az UNESCO által 2000-ben a Világörökség részévé nyilvánított 
ókeresztény temető XXI. századi bemutatásában elve, hogy a múlt különlegesen 
jelentős értékét közkinccsé tegye. Ehhez nemcsak a feltárt leletek szakszerű 
védelmére van szükség, hanem olyan építészeti megoldásokra is, amelyek ötvözik 
a legkorszerűbb technológiákat a kézművesség fortélyaival, az összetett tudományos 
gondolkodást a művészi alkotóerővel. A világörökségi helyszínek bemutatása kap
csán nemcsak azt tartja célnak, hogy az idelátogató megismerkedhessen ezzel az 
épített örökséggel, hanem azt is, hogy ez attraktív, látványos formában és megoldá
sokkal történjen. Kapjon benyomást a városba érkező arról, hogy miért volt ez a 
terület fontos és értékes a rómaiaknak, törököknek, milyen volt a törökök által 
meghonosított fürdőkultúra. Ennek révén pedig váljék a világörökségi helyszín többé, 
mint puszta látnivalóvá, és kapcsolódjon hozzá egészségturizmus, konferenciaturiz
mus, kulturális turizmus. Legyenek a múltban itt megtalált értékek a jelenben és 
korszerű formában átélhetőek.

*O
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E L I S M E R É S

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje

Bánky József
Liszt Ferenc-díj

Kertész Attila
Az ebben az évben hetvenöt éves 
neves zongoraművész 1954-ben 
végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán, Budapesten. 1958 óta 
tanít Pécsett, 1966 óta a felsőfokú 
zongoristaképzésben. 1989-1995 
között a pécsi zongoratanszék 
vezetője volt, ma a PTE Művészeti 
Karán oktat. Zongoraművészként 
számos országban koncertezett, igen 
sok magyar városban adott hang
versenyt, és több szóló zongora- 
darab illetve versenymű pécsi bemu
tatóját köszönheti neki a város, 
aminek zenei életében évtizedeken 
át igen jelentős szerepet vállalt.
A zenei ismertterjesztésből is kivette 
a részét, főként a Liszt Ferenc 

Társaság keretein belül tartott előadásokkal. 
Repertoárján a zongorairodalom teljes palettája meg
található, Bachtól, Beethovenen, Chopinen, Liszten, 
Debussyn át Bartókig. Zongorajátékát hangfelvételek is 
őrzik. Zeneszerzőként is ismert, elsősorban zongora- 
darabok és ciklusok, valamint dalok és kamaraművek 
komponistája. Számos művészeti dij birtokosa, többek 
között Pécs Város Művészeti Díja, a Baranya Megyei 
Közgyűlés Tudományos és Felsőoktatási Díja, Janus 
Pannonius-díj, Cziffra György-díj, Millenniumi-díj.

Az 1942-ben született tanár, karnagy 
1973-ban az ELTE-n, majd 1987-ben 
a Janus Pannonius Tudomány- 
egyetemen szerzett diplomát.
1975 óta vezeti a Kodály Zoltán 
Gimnázium ének-zene tagozatát, 
mely országosan és nemzetközileg 
is kiemelkedő eredményekkel 
büszkélkedhet, beleértve a szólisták, 
a kórusok és a kamaraegyüttesek 
teljesítményeit. Karnagyként leg
nagyobb sikerereit a gimnázium 
Bartók kórusával érte el, akikkel szá
mos versenyen, fesztiválon szerzett 
díjakat, beleértve az I.-, a fesztivál-, 
a különdíjakat, továbbá akikkel több, 
mint féltucatszor nyerte el az 
Év kórusa címet. Munkaeszköze az 

emberi hang, mellyel nemcsak karnagyként, hanem 
szakmódszertani és zeneszociológiai tanulmányok 
szerzőiéként, valamint a Művészeti Kar Zeneiskolai 
Tanárképző Intézetének Elméleti Tanszékének 
docenseként is foglalkozik. A kórusaival, együtteseivel, 
szólistáival elért elismerések mellett díjai között szere
pel a Közművelődési Díj, a Kiváló Tanár és a Pécs 
Érdemes Tanára kitüntetés.

jászai Mari-díj Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt

Fillér István Lovas Pál
Az idén negyvenéves színművészt, 
a Pécsi Nemzeti Színház tagját egész 
eddigi pályafutása Pécshez köti.
A Színművészeti Főiskola elvégzése, 
1989 óta a pécsi társulat tagja, 
hosszú ideje vezető színésze. 
Tehetségét igen sokféle műfajban 
megmutathatta és kipróbálhatta, 
játszott musicalben, operettben, 
tragédiában, bohózatban, lélektani 
drámában, abszurdban, vígjátékban. 
Pályája első szerepei között volt 
a Godspell avagy isteni játék 
Stephenje, Václav Fiavei A leirat című 
darabjának Zdenek Masátja. Ezután 
hosszabb ideig a táncoskomikusi 
szerepkörben szórakoztatta a pécsi 
közönséget. Majd megtalálták a 

klasszikus drámai hősök megformálásának feladatai, 
melyek között ott található Jágó, Hamlet, Petronius 
(a Caligula helytartójából), Cassius (a Julius Caesarból), 
Rudolf Hess vagy éppen a most is futó Cyrano de 
Bergerac. Pécsett mutatták be rockoperáját, a Noét 
(melynek zenéjét szerezte), az ez év márciusában 
bemutatott Olivér című musicalnek pedig játékmestere 
és koreográfusa volt. Nyilatkozatai szerint Jászai-díját 
eddigi teljes munkássága elismerésének tekinti. Eddigi 
díjai között szerepel a Szendrő-díj, a BAT közönségdíja, 
Kálmán Imre-díj, Őze Lajos-díj, a Budapesti Tavaszi 
Fesztivál fesztiváldíja.

Az 1952-ben született táncművész 
a Pécsi Balett nyugdíjas szólistája, 
a Művészeti Szakközépiskola 
táncpedagógusa 1971-ben, a balett- 
intézet elvégzése után jött az akkor 
fénykorát élő Pécsi Balettbe az 
együttes két vezetőjének, Eck 
Imrének és Tóth Sándornak a 
hívására. 1980-ban lett magántáncos, 
és 1996-os nyugdíjba vonulásáig 
a balettirodalom és a kortárs 
táncművészet számos jelentős 
alakját táncolta el. Pécsi szerepei 
között megtalálható Othello a Verdi- 
Eck koreográfiából, Mercutio a 
Csajkovszkij-Tóth Sándor műből, 
Rómeó a Prokofjev-Herczog darab
ból, vagy a Kékszakállú a Bartók- 

Herczog kompozícióból. 1987-től vendégtáncosa volt 
a Szegedi Balettnek (ahol táncolt a Tűzmadárban, 
Wittinger-lmre Zoltán A démon című produkciójában), 
1989-től a Magyar Állami Operaház balettegyüttesének 
is rendszeres vendége volt: táncolta a címszerepet 
Bartók-Fodor Antal A csodálatos mandarin című 
előadásában, a kiválasztott fiút Sztravinszkij-Bejart 
Tavaszünnepé-ben. Liszt-díjas, érdemes művész, 
a Magyar Balett-díj birtokosa, aki mostani kitüntetését 
mindenekelőtt táncpedagógiai munkásságának 
tulajdonítja.
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Transz-PécsAz Európa Kulturális Fővárosa pályázat sok egyéb 
között jó alkalom arra is, hogy a vizsgálat szándé
kával tekintsünk mindennapjaink adottságaira. Az 
is hasznos lehet, ha megkíséreljük a magunk szá
mára modellezni, milyen lehet a város érzékelése 
az idelátogató számára. Kézenfekvő tehát, hogy 
megvizsgáljuk sok egyéb között az érkezés, a vá
rosban való mozgás és tájékozódás minőségét és 
körülményeit -  ezúttal elsősorban építészeti és vi
zuális szempontok alapján.

Az Echoban mintegy etalonként sokat idézett 
Grazban szembetűnő a tömegközlekedés és 
általában a közlekedés kulturált színvonala. Feltűnő 
voltának oka nyilvánvalóan az összehasonlításban 
van. Innen nézve megdöbbentő, Európából ter
mészetes. S ha ez így van, okkal feltételezhetjük, 
hogy az összevetés fordítva is működik: akinek a 
minőség megszokott, annak az alacsony színvonal 
ordítóan hat. Csakhát ebben az irányban nem 
kellemesen, hanem sokkolóan. A problémakörrel 
foglalkozni tehát fontos és érdemes.

A vasút

Mondhatnánk, hogy a probléma origója a város 
elérhetőségének nehézsége. Ez részben igaz. 
Valóban, az InterCity vonatok — kissé optimistán 
alakított — statisztikáin kívül Pécs elérhetősége 
aligha tüntethető fel bármivel is jó színben, 
legfőképp ami a közúti kapcsolatait illeti. Még 
idecitálható a tényleg nagyszerű Bécs-Pécs IC is, de 
az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a túlnyomórészt 
magyarországi szakaszon a szerelvény gyorsvonat
nak is csak jóindulattal nevezhető, és utasforgalma 
sem jellemzően nemzetközi, csupán belföldi. Utóbbi 
természetesen nem feltétlenül baj, de ne hagyjuk 
magunkat a nemzetközi szóhasználattal 
megtéveszteni! A szándék, az illúzió és a valóság 
különböző dolgok. De valaha talán tényleg európai 
forgalom bonyolódhat majd ezen a vonalon, ami 
pedig akkorra remélhetőleg arra minőségében is 
alkalmas lesz. Távoli remény lehet: az Európa 
Kulturális Fővárosa cím kapcsán Bécsben is eszébe 
juthat valakinek, hogy felüljön a pécsi IC-re! 
Máskülönben az elérhetőség, a véráramokba való

bekapcsolás kérdései országos szinteken dőlnek el, 
minek is befolyásolása tisztán politika, és ez már 
végképp nem szerepel az Echo vizsgálati céljai 
között. Vegyük ezért inkább sorra azon dolgokat, 
amelyeket a Pécsre érkező a városról szerzett be
nyomásként raktároz el — még ha azok a város 
érdek- és hatáskörében csak kis részben alakíthatók 
is.

Grazra, mint mércére visszatérve, ott a vasútál
lomás ma is „hely”. Ez a jellemzés elsőre érdekte
lennek tűnhet. Aki azonban a grazi pályaudvart 
szemléli, abba betér, vagy használja akár minden 
nap, az világosan érzékeli az épület kapu szerepét, 
kifelé a városból, és abba befelé egyaránt. A szem
lélőnek eszébe sem jut, hogy az állomás mocskos, 
elkerülendő gócpont, fertő, veszélyes hely, vagy 
szükséges rossz az utazás megkezdéséhez és befe
jezéséhez. Sokkal inkább a kapuhelyzet jelentősége,

és mellette a vasút mai rangja és értéke érezhető 
— sokak számára a kulturált, gyors, megfizethető, 
biztonságos, kiszámítható módja az utazásnak; 
lehetőség és szolgáltatás. A grazi vasútállomás 
építészete ennek hiteles megjelenítője. Elhihető, sőt 
érzékelhető, hogy a város ezen a ponton keresztül 
kapcsolódik régiójához és távoli helyekhez; hogy 
a vasútállomás szimbolikusan és funkcionálisan az 
indulás és az érkezés alkalmas és méltó helyszíne, 
átjáró a város és az utazás között, ennek megfelelő 
jelentőséggel bír, s mindez a sok szerep, a makulát
lan megjelenés, a jó értelemben vett törekvés és 
önbecsülés, a megbecsültség egyértelműen rangos 
középületté teszik.

Nos, ennek tükrében a pécsi vasútállomásról 
elmondható, hogy nem „hely”. Ma a pécsi 
főpályaudvar épülete a pécsi polgárok tudatában 
alig létezik. Még azokéban sem, akik egyébként
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A pécsi főpályaudvar előcsarnoka. Tisztes történeti enteriőrben 

érthetetlen utcai pavilon-torzók mint negyednyi házikók. 
Az előcsarnok mérete kicsi, és az épület egyéb földszinti 

tereihez pedig nincs érdemi kapcsolata, azokat a mai 
szempontok szerint nem szervezi.

A vasúton érkező számára ez a házak közötti esetleges 
teresedés az állomásélmény. Ezen a „téren” keresztül a 
pályaudvar teljességgel megkerülhető, és ezt népesítik be 
a várakozók, noha a várakozás feltételei a legkevésbé sem 
adottak. Ez viszont jelzi: az épületben, vagy az előtt sem.
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rendszeresen utaznak vonaton. Nincs benne 
egyetlen tér sem, amelyben jelen állapotában jó 
volna tartózkodni, bármilyen formában is — leülve, 
kávézva, vásárolva, szemlélődve. Ez olyannyira így 
van, hogy a vonatra várakozók többsége még a téli 
hidegben, vagy akár az esőben is a valamelyest arra 
kevésbé alkalmatlan külső flaszteren ázik, didereg, 
mintsem hogy az egyetlen védőtetős peronján, vagy 
netán az előcsarnokában időzne. Egy ilyen jelenség 
mögött persze több ok bújik meg, és azok mind
egyike feltárható volna. Mégis erre való törekvés 
az utóbbi harminc évben a fizikai-felületi rekonstruk
ción túl csak néhány mutatkozott, majd egészen 
pitiáner és dilettáns próbálkozásban azok ki is 
pukkantak. Ilyen volt a színvonaltalan étterem 
újjáélesztése, a várócsarnokban kiállítások rendezé
se, majd előterének a mai állapotában kultúr- 
váróteremnek történő elnevezése, holott nem több 
egy átjárható újságos standnál, amúgy a WC-hez 
vezető folyosószakaszon. A program része volt a 
hontalanok egyébiránt elvárható kiszorítása, az 
automata üvegajtó és az azt védő rács beépítése, 
az előcsarnok sarkaiba épített groteszk, negyednyi 
pszeudó utcai pavilonok, romantikus réztetővel és 
némi acélháló a galambok és a galambürülék 
távoltartására, vagy a pénztárak szánalmas 
kialakítása is. Majd jött a resti átépítése és a 
drogériaüzlet, utóbbi igazán alkalmatlan elhelyezés
sel. Mindkettő érthetetlenül tenyerei bele a történeti

enteriőrbe, belsőépítészeti gesztusaik az épület 
képviselte építészeti értékek arculcsapása. Az ilyen 
típusú revitalizáció lényegében nem teszi alkalmassá 
az épületet a mai igényekre, helyette viszont fel
zabálja annak építészeti értékeit. Vajon kinek tűnik 
fel, hogy az eredetileg két váróteremként használt 
térben milyen gyönyörű oszlopok állnak, s hogy 
azzal a resti belsőépítészete hogy elbánt? A hab 
a tortán egyébként a nagy terekből szerelt válasz
falakkal leválasztott változatos fakkok sora, s hogy 
azok többségét nem az érzéketlen és kontrollálatlan 
bérlők követték el, hanem maga a MÁV, saját cél
jaira. Értetlenségét igazolja az is, hogy a MÁV a 
jegyirodáját a jókai utcában a közelmúltban alakítot
ta ki, és abban már továbbturbózott arculati 
elemként köszönnek vissza az állomásépületben 
alkalmazott eszközök. A dizájnon átüt a szándék, 
de az hátborzongatóan primitív, dilettáns. Szinte 
felfoghatatlan az ezzel kapcsolatos vállalati 
elégedettség. Feltételezhető, hogy a döntéshozók 
közüt senki nem ért e területhez, vagy azt hiszi, 
hogy mégis, esetleg úgy gondolja, hogy ez nem 
szakma, és a saját ízlésvilágát pozíciójából adódóan 
meghatározónak tekintheti.

A sorsával ellentétben a pécsi vasútállomás 
épülete nem jelentéktelen! Mind a magyarországi, 
a kiegyezést követő vasúti építészeti fejlesztések 
vidéki városi példájaként, mind a városépítészeti 
helyzetéből és szervezőerejéből adódóan a jelen

A főpályaudvar a Szabadság utca tengelyét zárja és a teret 
szépen szervezi. Építészetileg és városépítészetileg is 
jelentős épület, az Indához tér mégis ellentmondásossá 
teszi helyzetét.

léginél lényegesen nagyobb megbecsülésre tarthatna 
számot. Építészeti gesztusai még ma, száz év 
múltán is hirdetni képesek korának vasúti, 
vasútépítészeti ambícióit, valamint a város tartását, 
amely akkor nem kis anyagi terhet vállalt az építés 
költségeiből,’ holott a MÁV már akkor is államként 
működött az államban — mégis a város és a miniál
lam érdekei találkoztak, és együttműködésükből 
hosszú időre alkalmas megoldás született. Pilkhoffer 
Mónika „Pécs építészete a századfordulón” című 
könyvéből megdöbbentő képet nyerhetünk az 
állomás környékének építészeti minőségéről is.
A Schlauch Villatelep ma is létezik, de a jelen 
érzékelésben alig van jelen. Az 1907-es országos 
kiállítás lenyűgöző együttesének kapuja pedig az 
Indóház térről nyílt, ami jól mutatta a racionalitás és 
a reprezentáció nyilvánvalóságát. Szerencsére ma is 
kitűnő formáját mutatja a pályaudvarral szemközt a 
MÁV Területi Igazgatóságának épülete, a Mártírok 
útja déli oldala azonban mára szinte teljesen 
átlényegült, és az nem vált előnyére. A vasút menti, 
két oldalukon rámpás raktár és átrakodóépületek 
feleslegessé váltak, állaguk is leromlott. Még ha 
építészeti értékük nem is említhető, az általuk 
képviselt határozott karakter elfogadhatóvá tette a 
Mártírok útja határvonal jellegét, mert a vasút jelen
tette helyzetben a vasúthoz tapadó használat for
málta a rendkívül hosszú, sajátosan nagy eresz- 
kiülésű, metszetükkel leírható házakat. A területet 
felaprózták, rajtuk az új, illetve átalakított épületek 
provizórikusán, rendszer nélkül helyezkednek el, az 
utca déli oldala beépítésként nem értelmezhető, és 
különállásukat már nem hitelesíti semmi. Ebben a 
folyamatban város és vasút együttes munkája igen 
sikeres: mindketten csak a pillanatra koncentráltak, 
nem érzékelve az adottság és a lehetőség tétjét. 
Eredményképpen így ez az igen érdekes terület 
építészetileg teljesen bizonytalanná vált, s marad is 
évtizedekre.

A MÁV már a kiegyezést követő fellendülés 
időszakában kiépítette a beruházásaihoz szükséges 
személyi és szervezeti struktúrát, így tervezőappará
tusát is. Ennek megfelelően beruházásainak túlnyo
mó többségét saját, erre a célra szakosodott 
építészei tervezték. A struktúra a mai napig is él,2 
de a legutóbbi két évtizedben ezen apparátus, de 
maguk a beruházások is súlytalanná váltak. A vasút 
veszített jelentőségéből, és eredményeként a vasúti

^  Pályaudvar előcsarnokából nyíló eredeti közlekedők ma már 
csak jelentéktelen mellékterek. Rajta keresztül érhetjük el az 
épület világában idegen belsőépítészeti gesztusokkal megje
lenő, és többnyire funkciójukban is bizonytalan kereskedelmi 
egységeket.

Az eredetileg a két váróterem egyike létezik csak, és mellőzött 
hely. Érdekes módon mutatkozik valami törekvés ennek megvál

toztatására, így születhetett a „Kultúrváróterem", ami viszont 
csak a közlekedőből lett, és furcsa módon innen, a váróteremből 

nyílik, miközben a váróterembe lehet a közlekedőn keresztül 
jutni. A kultúrváróterem tulajdonképpen nem más, mint egy 

átjárható újságos stand, amúgy a WC-hez vezető út.

A hab a tortán: a MÁV így képzeli megoldani helyhiányát, 
definiálni arculatát és hasznosítani a meglévő tereket 
-  vásári módon fakkokat választ le a történeti térből.
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beruházások alapvetően visszaszorultak, építészeti 
értelemben pedig teljesen kiürültek, súlytalanná vál
tak. Utóbbit természetes következménynek 
tekinthetnénk, ha nem számolnánk Európával, ahol 
ez történetesen nincs így. A technológiák forradalmi 
átalakulása természetesen mindenhol a vasút 
alapterületi visszahúzódását okozza, de éppen a 
fejlesztések teszik szükségessé az építészeti korsze
rűsítéseket. A nemzetközi építészeti szaksajtó több 
évtizede folyamatosan visszhangos a sztárépítészek 
és tehetséges fiatat építészek kicsiny és grandiózus 
vasúti projektjeitől — a vájtfülűek és turisták 
Európa szerte egyaránt lenyűgöző építészeti 
példákat találhatnak, melyek ráadásul napi 
használatukban is kiválóan teljesítenek, valós prob
lémákra adnak helyes építészeti megoldást. 
Hazánkban ez nem csak azért nem lehet így, mert 
a MÁV a fejlesztéseket nem európai kontextusban 
értelmezi, de azért sem, mert a tervezőirodái jelen
leg nincsenek ezen a szakmai szinten, ugyanakkor a 
MÁV az építész szakmát gyakorlatilag távol tartja a 
tervezési feladatoktól, és gondolkodásában jelenleg 
az építészet fel sem merül, mint kreatív műfaj.3 
Ekképp a MÁV napjainkban feléli, illetve pusztítja, 
vagy pusztulásra ítéli azt az építészeti-mérnöki ha
gyatékot, mely önálló építészeti nyelvjárásként, mint 
értékhordozó nagyon is létezik, és képes volt kife
jezni a vasút rangját. A pécsi pályaudvar alkalmat
lanságinak okait legfőképpen ebben kellene keres
nünk. Mert nem csupán abban különbözik a mi 
vasútállomásunk a grazitól, hogy itt több a hajlékta
lan, a csavargó és a részeg. Vagy nem csak abban, 
hogy a pécsi állomás végpont, a grazi pedig 
központ — noha ez alapvető különbség, de csak 
részben valós: ha Pécs valóban régióközpont volna, 
akként definiálná magát, és keresné e szerephez 
tartozó feladatait, no meg a vonatjáratok is ezt 
tükröznék, akkor a végpontstátusnak nem kellene 
sorsszerűnek lennie, és állomása is könnyebben 
válhatna kapuvá, miként a grazi testvére az. De az 
sem kellene, hogy alapvetően befolyásolja a pécsi 
pályaudvar alkalmasságát, hogy a bányák bezárásá
val elveszítette rendező-pályaudvari funkcióját. 
Szemléletváltásra volna szükség tereiben és környe
zetében, miként az a grazi épülettel is megtörtént.
A csarnok ott elosztótér megfelelő kapacitással, és 
szervezi az épület további tereit. Az elavult, kiüre
sedett funkciók helyébe szolgáltatások települtek — 
bank, üzlet, kávézó, étterem, pék, értékőrző, utazási

Ha a forgalmi irodát keresnénk...

iroda. Természetesen mindez egységes, nagyvonalú 
építészeti keretben, és részleteiben is magas színvo
nalon valósult meg, és látni kell, hogy másképpen 
nem is lehetett volna eredménye. (Mint ahogyan 
Pécsett nincs is.) Az épületen átáramló ingázók, 
turisták, utazók szeretik, természetesen élik meg, 
mert a háznak értelmes, számukra kitalált funkciói 
vannak; menet közben elintézik azon dolgaikat is, 
amiket mi a belvárosi shopping szentélyekbe hagy
tunk beterelni, például kenyeret vesznek, így útban 
hazafelé, vagy megreggeliznek indulás előtt.

...a forgalmi irodához vezető út amerikai thrillerek ideális 
helyszíne.

A buszpályaudvar a vasútállomásnál. Az információs pont és 
tabló a járdaszigeten kapott helyet, az időjárás kihívásait az 
olvasónak kell megoldani. A fotó készítésekor a tablót -  
feltételezem, csere miatt kivették három nappal előtte még 
megvolt, és kizárólag magyar nyelven volt olvasható.

...és ilyen a MÁV belvárosi jegyirodája.
A MÁV megjelenése a kínai üzletek nívóját célozta meg.

A helyi buszközlekedés
Az érkező a vasútállomás hiányain hamar túlesik, 
de ne higgyük, hogy ezzel megúsztuk a megméret
tetést! Látogatónk értetlenül átjutva a számára nem 
is létező pécsi állomáson, vagy csak az épület 
provizórikusán bővített nyugati végével találkozva 
az egyik helyi buszpályaudvaron találja magát. Nincs 
könnyű dolga. Az információhoz hozzájutnia ugyanis 
nem egyszerű. Ha beszéli a magyar nyelvet, és 
rájön, hogy a járdaszigeten magában álló tábla 
a számára fontos ismeretek hordozója, akkor ott 
többnyire korrekt információkhoz juthat. De ehhez 
először e táblához a buszok területén kell átkelnie.
A tábla elhelyezését elemezve beláthatjuk, hogy az 
valamilyen súlypontként értelmezhető geometria 
szerint kerülhetett helyére, ehhez azonban 
jószándék és tudományos közelítés kell. Ha ennél 
egyszerűbben közelítjük a kérdést, akkor azonban 
egy információs pontot mindenképpen a várható 
érkezők útjában volna helyes felállítani, és sem
miképpen sem egy a buszok által használt felületen 
keresztül elérhető szigetre. E figyelmetlenség a tábla 
információtartalmában a cinizmusig fokozódik.
A szöveg ugyanis kizárólag magyar nyelvű, a jeggyel 
kapcsolatos alapvető információkat pedig a 
vonatkozó szabályzat szövegéből lehet csak 
megszerezni. A világ figyelmesebb pontjain a 
legalapvetőbb és gyorsan megszerzendő informá
ciókat piktogramokba, illetve két-három pontba 
sűrített tömör és többnyelvű feliratokba sűrítik.
Még olyan helyeken is, ahol a buszok öt-tíz 
percenként közlekednek. A pécsi tábla készítői 
bizonyára elégedettek az ezen állomásról az átlag 
félóránként induló járatgyakorisággal, és valószínű
leg azt gondolták, hogy ennyi időt mintegy illik is 
biztosítani az utazónak, hogy szótárral kezében 
a vezércikknyi szabályzatban foglaltakat teljes 
egészében magáévá tehesse. Ha netán e 
tevékenysége során éppen kánikula, vagy zivatar
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Az Uránváros autóbuszállomás az egyetlen, 
amely hordoz építészeti értékeket, mutat 
törekvéseket. Azonban az elemek szintjén, 
és mai életében a jó szándékú törekvések 
ellenére is sok a bizonytalanság.

| ELtLMiSZER
V E G Y E S

A Budai állomás néhány évvel ezelőtti felújítá
sa az épületeket csak annyiban érintette, hogy 
a köz-illemhely eredetileg tégla épületét átfes
tették sárgára és kékre, a város és a közleke
dési vállalat színére. A téglaépületek automa
tikus befestése aggasztó, kultúrálatlan trend, 
az ilyen direkt utalás is meglehetősen primitív. 
Szintúgy elgondolkodtató, hogy az imázs a 
színekben merül ki, és azzal a legfontosabb 
építészeti elemként a WC-t jelölték meg. A for
galmi iroda maradt a „fémbódé".

A fehérhegyi forduló. A város legrangosabb 
busz-tömegközlekedési épülete.

rendeltetett, akkor az olvasgatáshoz szükséges 
feltételek tekintetében csak magára hagyatkozhat, 
tető ugyanis nincs. Ugyanez vonatkozik egyébiránt 
a peronokra is, mert hogy tető itt sem védi a 
várakozókat. Ha valaki fogékony az ilyen típusú 
megfigyelésekre, javaslom, jól felszerelkezve töltsön 
el némi időt annak megfigyelésével, hogy a buszra 
rendszeresen várakozók milyen technikákat 
fejlesztettek ki arra az esetre, ha esik az eső: hol 
húzódnak meg a tér peremén valamely homlokzati 
nyílásban, s hogyan szinkronizálják futásukat a busz 
indítóállása felé, mikor a busz a beálláshoz 
manőverez! A belső indítóállások eléréséhez a gát
futásban szerzett gyakorlat külön előnyt jelent.

A túlélésre való ilyen koncentrálás közepette 
mintegy mellékes, hogy az utazó esetleg jegyet, 
vagy bérletet venne, s hogy azt hol találja. E ter
minálon erre a megoldást 2002-ig az északnyugati 
sarkon álló épület rejtette. (Esetleg egy jegyautoma
ta az információs tábla mellett még ma sem adott. 
Viszont a menetjegyet a vasúti pénztárcsarnokban is 
árusítják.) Ez adta a buszpályaudvar építészeti hát
terét funkcionális értelemben. Akkor a helyzet 
megváltozott, az ingatlant eladták, és most a MÁV- 
tól bérelnek helyiségeket az állomásépület már 
említett szedett-vedett nyugati toldalékában. (Ez 
igen ritka jelenség, általában a bérlés helyett a saját 
ingatlan szerzésére törekszik minden gazdálkodó 
szervezet, költségeinek csökkentése érdekében.)
A bejáratot nem könnyű felfedezni, és az emeleten 
található forgalmi irodáig felmenni nem kis bátorság 
szükségeltetik. Gyenge idegzetű turistáknak, akik 
európai utazásra szánták el magukat, s nem az 
egzotikumot hajszolják, nem ajánlható, és magyar 
nyelvismeret, vagy tolmács nélkül egyébként sem 
boldogulhatnak. És ennyi benyomás között már 
szinte fel sem tűnik, hogy az Indóház téri 
buszpályaudvar északi oldalát hátsóudvarok adják...

Generálisan elmondhatjuk, hogy városunkban a 
helyi tömegközlekedés épített elemei egy bódéváros 
építészeti nívóján kezeltek, információs elemei pedig 
egy kisvárosi ügyfélszolgálati irodáén. Építészeti 
téren ugyan van a főpályaudvari terminálnál jobb 
eset, de ebből nem következik semmilyen a fen
tiekkel ellentétes tézis. Az „Uránvárosi buszállomás” 
szervezettebb, épületének vannak nem elhanyagol
ható gesztusai. Ez a bányászkorszak öröksége, 
amikor még mutatkoztak egy ilyen beruházásban 
az elvárható ambíciók. Azóta az állomás flaszter 
felülete növekedett, korszerűsítették. Korábban 
létezett egy lábakon álló tető is, ami alatt várakozni 
lehetett, de az a felújítások során áldozatul esett, 
helyette állásonként helyeztek el önálló beállóépít
ményeket. Bár más egyéb kis lépesek mellett ezen 
keresztül is érezhető a tettben rejlő jószándék, és 
ezen az állomáson a benyomás kifejezetten 
kellemes, az elaprózottság eleve lehetetlenné teszi, 
hogy a buszpályaudvar valóban építészeti gesztussá 
válhasson. Egyébiránt ebben a léptékben és a biz
tonsági szempontból amúgy helyes áttetszőség 
eleve feladatukra alkalmatlanná teszi ezeket a 
várókat a nyári kánikulában. Meg kell említeni még 
a Budai városrész pályaudvarát, aminek pár éve 
történt felújítása építészeti értelemben a rémálom 
kategóriába tartozik, tárgyalni itt nem érdemes. 
Figyelemre méltó viszont a fehérhegyi forduló kis

épülete, ami újfent a bányászkorszak vezetőit 
dicséri, és örülni lehet, hogy legalább még 
áll. Szép példája annak, hogy az egyéb utcai 
sallangfunkciók egybefoglalásával miként lehet 
észrevehető épületté tenni egy buszvárót, s hogy 
tehető ez ily módon tetté. Ebben a kis épületben 
ugyanis a városrész egyik kommunális trafója is 
helyet kapott. A funkciótársítás haszna egyértelmű: 
a trafó sem válik esetleges elemmé, és a buszváró 
menedéke is kezelhető léptékű lett. Az eredetileg 
zárt várót ma egy üzlet vette birtokba, de meg
kímélték a fedett-nyitott részt, így nyitott váróként 
még ma is funkcionál. Bejelentett szándék egy új 
termináldecentrum építése is a FEMA-nál, ami a 
ma még létező két kertvárosi buszállomást integrál
ná egybe, a Nevelési Központ és a Sarolta utca ter
mináljait. Az építészeti kérdésekről keveset tudni — 
egyet azonban biztosan: tervpályázatot nem írtak ki. 
Mindez a Pécsi Közlekedési Rt. illetékességi körébe 
tartozik, amely a város vállalata. Bár a cég marke
tingjétől folyamatosan hangos a helyi média, 
a helyzet e tekintetben érthetetlen. Az állandó 
pénzhiányra való hivatkozással mint a kritika uni
verzális leszerelésével szemben érdemes rögzíteni, 
hogy például a főpályaudvar buszterminálnak a 
felemlített legalapvetőbb hiányosságai egy, de 
legfeljebb két busz árából legalább tíz esztendőre 
megoldhatók volnának — építészetileg is figyelemre 
méltó módon. Nagyobb beavatkozás, a tér ren
dezése, és egy tisztességes terminálépület meg
építése természetesen ennél lényegesen nagyobb 
beruházást jelent, viszont az Európa Kulturális 
Fővárosa cím esetén presztízskérdéssé kellene 
váljon.

Noha ezen tanulmány tárgya alapvetően a 
vizuális és építészeti problémakör, nem mellékes, 
hogy Pécsett a buszok minősége az elmúlt években 
jelentősen javult. E téren is maradt még tennivaló, 
azonban itt létezik stratégia és ütemezés, optimisták
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K Ö R N Y E Z E T K U L T Ú R A

lehetünk. A buszvezetők is nyakkendős egyen
ruhában ülnek a volán mögött, a kép nem rossz. 
Más kérdés, hogy a figyelmesség a ritka erények 
közé tartozik. Többen a nagy teljesítményű buszo
kat a vezetésélmény felől értékelik, ami viszont az 
idős emberek számára a napi kötelező hullámvasu
tat jelenti, a „Konzum” villanyrendőrnél, vagy akár a 
Rákóczi úton az APEH buszmegállónál a gyalogosok 
számára a túlélés napi próbatételét, és pornyeléssel 
szembeni állóképességük újbóli tesztelését. 
(Próbáljon meg valaki kisgyermekével kézen fogva 
délután e megállóban végigmenni a járdán, amikor 
a várakozók azt megtöltik, és a 2-es busz 
bevágódik! Életveszélyes!) Az ajtónyitás, odacsukás, 
a kisgyermekes fel- és leszállók irányában való 
arrogáns buszvezetői viselkedés mindennapos, 
a panaszirodában a panaszosokat kidolgozott 
stratégiával várják. Az utasban aligha kompenzálja 
a sofőr nyakkendője mint vizuális jel, hogy a 
buszvezető napi felgyülemlett feszültségét az utasán 
vezeti le. Az előzetes információ helyett viszont a 
busz ablakán van idegen nyelvű szabályzat, ami 
alapján már a nyelvi nehézségekkel küszködő 
ellenőr be tudja bizonyítani a külhoni bliccelőnek, 
hogy ezt kellett volna felszállás előtt elolvasnia — 
feltehetőleg a száguldó busz ablakán.1 2 3 4

A helyközi buszközlekedés

A tematika úgy kívánja, hogy a helyközi buszköz
lekedésről is essék néhány szó. E műfaj ötvözi a két 
korábban vizsgált terület sajátosságait, de mellette 
további nagyon komplex kérdéseket is felvet — 
mindenekelőtt a városszöveten belüli elhelyez
kedését. E helyütt talán csak erről érdemes néhány 
szót említeni.

Az 1982-ben átadott épület5 ma is korszerűnek 
tekinthető, feladatát képes ellátni, és az időszak 
építészetének színvonalas, ha nem is élvonalbeli 
alkotása. A korszerűsítés és vele az építészeti-bel
sőépítészeti rendcsinálás, a minőségi felületek 
újrateremtése, a betelepült szolgáltatások színvo
nalának emelése indokolt volna, más szempontból 
azonban az épület nem mutat megoldhatatlan 
hiányosságokat. Kérdéseket inkább az elhelyez
kedése vet fel. Érezhetők a helyből fakadó 
hátrányok, mellette viszont egy Pécs léptékű város
ban a belvároshoz való közelsége kívánatosnak 
mondható. Ugyanakkor a buszok számára — 
különösen a várakozóállások tekintetében — már 
ma sincs elegendő hely, és számuk növelésére nem 
látszik megnyugtató megoldás. A helyhiány nem 
csak itt jelentkezik: a buszpályaudvart autóval nem 
lehet megközelíteni, parkoló gyakorlatilag nincs, és 
ez némileg összefügg a vásárcsarnok parkolóhiá
nyával is. Ez azonban már rendkívül összetett vizs
gálatokat igényel, minimálisan a volt posta épület 
és az e mögötti tömb hasznosításának, a vásár
csarnok áthelyezésének kérdéseivel együtt. Emiatt 
ezzel a kérdéskörrel itt tovább nem foglalkozom.

A távolsági buszpályaudvar

Megállapítások

Milyen tanulságokkal szolgálhat a fenti elemzés?

Felismerés: a helyközi és a helyi tömegközlekedés 
minősége — vizuális és építészeti értelemben is — 
a városimázs fontos elemei. Pécsett ezek állapota 
meglehetősen elhanyagolt, illetve ahol törődés 
mutatkozik, ott abban nem érezni az elvárható 
európai szakmai színvonal jelenlétét, és az erre való 
igényt sem. Nem látni, hogy a döntéshozók e 
kérdés mibenlétével, a szakmai feladatok sajátsze
rűségeivel és fontosságával tisztában volnának, 
vagy akár ismernék az ehhez való utat.6 A vizuális 
arculat és az információs rendszerek területén az 
amatőr törekvések mérhetők, az építészeti szintű 
megközelítésnek viszont még a nyomai sem 
fedezhetők fel — igaz, amennyiben az az arculati 
kérdések szintjén mutatkozna meg, nagyobb baj 
volna a jelen állapotnál.

A városi tömegközlekedés terén egyszerű volna 
a cselekvés, mert a Pécsi Közlekedési Rt. a város 
tulajdona, és mindössze szándék és arra alkalmas 
személyek kérdése, hogy megkezdődjék egy 
tudatos cselekvéssorozat a kívánt irányban. A 
vasúti és a távolsági buszközlekedés bonyolultabb 
kérdés, mert az eredményhez a cégtulajdonosok 
és a város közös akarata, és azok hatékony 
együttműködése szükséges. A józan ész szerint 
azonban az érdek közös, hiszen a körülmények 
javítása a városnak kedvezőbb megjelenést, a vál
lalatoknak utasforgalom növekedést és a szolgál
tatási kör szélesítését jelentheti, mely végső soron 
nagyobb árbevételt eredményezhet. Tapasztalatom, 
hogy ezzel szemben az érdekeltek számtalan érvet 
tudnak felhozni, ugyanakkor azok kevésbé a valósá
got, erőteljesebben a személyes korlátokat, vagy az 
érdekrendszereket írják le.

A kezdeményező szerep mindenképpen a város
nál van. Első lépésként tanulmányokat kell 
készíteni, melyek felmérik a problémák mibenlétét 
és okait, feltérképeznek és elemeznek mintának 
tekinthető modelleket, és meghatározzák a teendők 
körét. Ezt követően magas szintű tervpályázatokban 
kell tisztázni az optimális megoldás mikéntjét — 
arculati és építészeti területen is. E folyamat azon
ban rendkívüli körültekintést igényel. Pécsett bevett 
szokás, hogy a tervpályázatokat nem kellő 
előkészítéssel bonyolítják, szabadságukban nem 
korlátozott tervezőkre bízva beruházói kompetenciá
ba tartozó kérdéseket. Ez a felelősség átruházása, 
és a megfelelő megoldás esélye így igen csekély.
A bonyolult folyamatban a döntéshozók felelőssége, 
hogy kellő körültekintéssel válasszanak szakem

bereket, akik az előkészítés során meghatározzák a 
feladatokat. Felelősségük továbbá, hogy a folyamat
ban a legnagyobb teret biztosítsák a körültekintő 
munkának, de hozzák meg az optimális tervezéshez 
szükséges döntéseket.

A közlekedési célú építészeti feladatok sajátja, 
hogy a közlekedéstechnológiai kérdések 
meghatározzák az alapvetést. Ezért megfelelő tech
nológiai előkészítés hiányában nem lehetséges az 
építészeti tervezés, ugyanakkor az építészeti közre
működés már a közlekedési koncepció készítése 
során is szükséges. Érdekes példa erre a budapesti 
4-es metró tervezési folyamata, mely tanulmányo
zásra érdemes. A metrótervezés esete egyébként 
azért is tanulságos, mert az gyönyörűen példázza, 
hogy egy a tömegközlekedésre tervezett térbeli 
megoldásnak a grafikai rendszerek szerves részét 
képezik, s az maga is nagyon komplex probléma.

Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat írása 
során elengedhetetlen Pécs közlekedési rendszeré
nek vizsgálata, és a teendők meghatározása. Elvár
ható, hogy e tevékenység során ne csupán egy 
száraz tényként — a FEMA terminál híreként, vagy 
akár az autópálya hiányaként — essék szó a közle
kedésről, mert Európából nézve nem a fejlesztések 
ténye, vagy ígérete, hanem végső soron a 
közleke-dés minősége befolyásolja a városról alko
tott képet. ■

1 Pilkhoffer Mónika: Pécs építészete a századfordulón 
(1888-1907). Pécs, Pro Pannónia, 2004.

2 A MÁV a közbeszerzés szerint bonyolítandó beruházásai során 
általában a tervezést és a kivitelezést egy csomagban kezeli. 
Ez eleve ellentmond a tervpályázatok céljainak, ami ugyanis 
az építészeti-mérnöki szempontból a legalkalmasabb terv és 
tervező kiválasztása volna. Az információk meglehetősen 
ellentmondásosak, de az bizonyos, hogy a MÁV mint tervpá
lyázati kiíró, markánsan nincs jelen a szakmai közéletben.

3 A MÁV honlapján például az értékeink címszó alatt a 
környezetvédelem és a biztonság szerepel, a vasútépítészet 
fel sem merül. Pedig példának okáért építészeti örökségükkel 
és eredményeikkel a posta és a bíróság intézményei is 
büszkélkednek, és e témában könyveket jelentettek meg.

4 E tekintetben nem vagyok teljesen tárgyszerű, ugyanis a bu
szokon sincs jelenleg idegen nyelvű útmutatás. Különös azon
ban, hogy ilyenre sokan emlékeznek ismerőseim -  de még a 
buszsofőrök -  közül is.

5 Tervező Uvaterv, Nyíri Mária
6 Pécs aktualizált 2002-es Városfejlesztési koncepciója ugyan 

foglalkozik a városi tömegközlekedés stratégiai kérdéseivel, 
azonban az csak a járatok forgalmi kérdéseire, az állomások 
elhelyezési, környezeti hatásaira szorítkozik. A közlekedés 
mint városarculati probléma, nem merül fel. Érdemes megje
gyezni, hogy ugyanezen koncepció a város megközelítésével 
kapcsolatban csak a repülőtérrel és a közúttal foglalkozik,
a vasúti közlekedés nem szerepel a vizsgálati célok között.
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Helyi érték
Nem vagyok pécsi, nem itt születtem, nem itt élek. Mégis, a sor
som úgy hozta, hogy az elmúlt tizenkét évben ide is hazajárok. Ha
vonta egyszer, néha többször is megörülök, amikor a Mecsek tete
jén meglátom a tv-tornyot; ma már óvodás kisfiam is tudja, hama
rosan megérkezünk. Amikor az autóból meglátom a várostáblát, 

gondolatban már a belvárosban vagyok. Tájékozódási pontokra nincs szükségem, 
tulajdonképpen vakon haladok át a benzinkutakkal, plázákkal, autószalonokkal, 
de legfőképpen is reklámokkal és reklámokkal és reklámokkal övezett főúton. Ami
kor felkértek e cikk megírására, szórakoztató játéknak tűnt elképzelnem, milyen le
het először idegenként ideérkezni. Azon gondolkodtam el, hogy mi alapján érté
kelném a várost, hogyan nyilatkoznék róla, ha Európa egy távolibb zugából utaz
nék ide. Számos praktikus kérdés mellett (Megtalálnám-e a belvárost, s ha igen, 
hol hagynám az autóm ?Segítenének-e az itt-ott feltűnő, ilyen-olyan informá
ciós táblák? Hogyan értesülnék az épp aktuális programokról, szállodákról, 
éttermekről? Mit vinnék haza szuvenírként?), leginkább a lényeg érdekelt: az, 
hogy vajon milyen élménnyé állna bennem össze ez a hely? TEHÁT: Ha nem ol
vasnám a bédekkerből, felfedezném-e Pécs mediterránnak mondott hangula
tát? Jelentene-e számomra valamit, hogy a középkor óta áll itt egyetem? M i
lyen lenne a benyomásom az ókeresztény sírkamrákról, vagy arról a sok mú
zeumról és galériáról, amelyre a város Joggal büszke? Meglátnám-e a gazdag 
Zsolnay-örökséget? Vagy a Bauhaus építészetének értékeit? És egyáltalán: 
saját élményem igazolná-e, hogy Pécs kulturált város, a szó leghétköznapibb 
értelmében?

Személyes élmény
A témát azért közelítem meg felvállaltan ilyen 
személyes nézőpontból, mert a mai városidentitás- 
tervezés alapja is az egyszeri ember. Az elmúlt 
évtizedben ugyanis jól érzékelhető az a paradigma
váltás, amely a városok fejlesztésében egyre 
meghatározóbb szerepet szán a helybelieknek és 
a látogatóknak. Mondhatnánk, a befogadás-elmélet 
ezen a területen is diadalmaskodott: a hangsúly a 
tárgyiasult valóságról áttevődött az ember által 
érzékelt, multiszenzoriális élményre. E személet akár 
evidenciának is tűnhet, mégsem az. Az emberek 
hétköznapi életéből (a szokásokból, elvárásokból,

vágyakból stb.) kiinduló városépítési szemlélet 
külföldön sem olyan régóta honos. Az új hangsú
lyokkal való tervezés amúgy igen megnehezíti a 
szakemberek életét: egyszerű számítások (pl. a 
gazdasági megtérülés mutatója vagy a statisztika), 
az esztétikai mérlegelés vagy a presztízsdöntések 
helyett ugyanis egy dinamikusan változó, szinte 
felfoghatatlanul heterogén elvárás rendnek kell így 
megfelelni. Hogy ez mit jelent a napi gyakorlatban, 
az persze sok mindentől függ. Strasbourg 
városvezetése például átfogó környezettanulmányt 
rendelt meg egy közpénzből megépült lakótelepi 
könyvtár megépítése után, amely azt vizsgálta, hogy 
a beruházás mennyiben javította a környéken élők

életét. A biztosokat (az olvasók számának regiszt
rálása helyett) az érdekelte leginkább, hogy a nap
közben az utcán lézengő gyerekek bemennek-e a 
könyvtárba melegedni, beszélgetni, valamilyen 
foglalkozásra beülni? Segített-e a csövező fiatalok 
helyzetén az új épület? — kutatták a honatyák, 
amikor mérlegelték a könyvtárépítésre vonatkozó 
igen költséges, korábbi döntésüket. Londonban is 
valami hasonló történik, amikor az egyik munkásne
gyed revitalizációját építészek és dizájnerek kommu
nikációs módszertani döntésekre alapozták. A rossz 
közbiztonságáról hírhedt negyedben rendhagyó 
módon nem térfigyelő rendszerre vagy a rendőrök 
számának növelésére költötte a pénzt az önkor
mányzat, hanem azon gondolkodtak el, hogyan 
lehetne megemelni a hely presztízsét és ezáltal 
indirekt módon rávenni a lakókat arra, hogy ők 
maguk vigyázzanak egymásra és környezetük 
értékeire. A helyi bűnözés ellen míves utcatáblákkal 
és bútorokkal, közvilágítással és növényzettel küz
denek! Az egyedi tapasztalás fontosságát bizonyítja 
az a projekt is, amelyet egy angol sztárépítész, Nigel 
Coates indított útjára pár évvel ezelőtt. Extacity 
néven futó városutópiája, a szintén londoni Why 
Nőt Associates tervezőgrafikusainak a keze alatt 
először film formájában lett a grazi kulturális évad 
egyik fontos állomása, majd egy évvel később 
könyv formájában is megjelent. A világ különböző 
nagyvárosainak jellegzetességeiből összegyúrt fiktív 
metropolisz sajátossága, hogy kizárólag szubjektív 
kameraállásból vetül elénk. A hat különböző ember 
szemszögéből bemutatott városélmény az Extacitybe 
először érkező idegen és az alternatív kulturális 
események után kutató őshonos két végpontja közé 
feszíti ki a történetet. Nigel Coates utópiája persze 
jellemző módon abban a feldolgozhatatlan intenzi
tású Londonban született meg, ahol már nincs 
koherens városkép, hanem egészen különböző, 
párhuzamosan létező város-olvasatok vannak. A 
Pécs léptékű városok esetében azért ennél sokkal 
átláthatóbb a helyzet. Ez azonban azt is jelenti, 
hogy jobban körvonalazhatók a város jellemző 
arcai, jobban tervezhető az az élmény, amely az 
idelátogatóban feltehetően megmarad.

Látni való
Pécs jelentősége, érdekessége egyértelműen 
a nagyméretű, tulajdonképpen épen maradt 
belváros hangulatában keresendő. Az elmúlt évek
ben folyamatosan előrehaladó északi városfal 
rekonstrukciója ebből a szempontból meghatározó 
fontosságú beruházásnak tekinthető. Olyan befek
tetés, amely bizonyosan megtérül: hiszen a falat, 
vagy a kapukat észlelő turista ennél pontosabb 
iránymutatást sem kaphatna arról, hogy történelmi 
helyszínre érkezett. Egy ilyen látvány nem igényel 
további magyarázkodást. A hegy oldalába 
beékelődő, fallal védett, székesegyház tornyaival 
megjelölt város ugyanis európai kultúránk egyik 
alapvető modellje. Pécsett a történelmi múlt 
adottság: a Tettyére felfutó girbegurba utcák, a 
zártsorú beépítés mögötti hátsó épületek titkos
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élete, a templomok, tetők, kertek és terek összképe 
meg is dobogtatja a turista szívét. Innen nézve talán 
az is érthető, hogy a kiemelt helyszínek kiemelt 
beruházásain túl elsősorban erre a bájos, kisvárosi 
jellegre lenne fontos vigyázni. A hangulati közeg az, 
ami meghatározó. Nem az a legfontosabb tehát 
szerintem, hogy ki építhet majd itt koncerttermet — 
bár egy nemzetközi mércével is izgalmas ház 
hírértéke bizonyosan nagy —, hanem az, hogy a 
belváros élő egész maradjon. Az elmúlt évek 
beruházásai közül említődjön itt meg a Jókai tér 
rekonstrukciója. Lényegét tekintve fontosnak és 
sikeresnek mondható ez az átalakítás: hiszen a tér 
él, a kávéház és a vendéglő forgalma tavasztól 
őszig igen nagy, a szobrok szerethetők, a Széchenyi 
tér felőli gyalogosforgalom pedig szépen vezetődik 
át a Ferencesek utcája felé. Érthetetlen viszont, sőt 
döbbenetes, amikor nem sokkal arrébb, az István 
tér alján, egy több százéves lakóház a befektetői 
érdekek miatt egyszerűen elpusztul. Aki azt hiszi, 
hogy a helyére épített, méretében és formájában 
hasonló épület megfelelő megoldás ezen a helyen, 
az alábecsüli az embereket. Nem kell építésznek 
lenni ahhoz, hogy felfedezzük az új ház idegen- 
ségét, hazugságait; az épületre díszként aggatott 
(korábban épületszerkezeti) részleteket, a 
hivalkodóan olcsó mai anyagokat, az elméretezett 
nyílászárókat. Erről a házról ordít, hogy nem valódi: 
nincs benne az idő, nincs benne a hangulat. Mindaz 
tehát, amiért a turistának érdemes lenne idejönnie.
A város imázsának szempontjából egy ilyen bontás 
tragédia. Nem tudom, hogy műemlékes szemmel 
hogyan volt eltűrhető, de úgy érzem, továbbélése 
akkor is fontos lett volna, ha értéke pusztán az, 
hogy idevaló, hogy szerethető. Hiánya seb ebben 
a történelmi szövetben.

Hasonló módon, a hangulati érték okán 
védeném például a szigeti városrész megmaradt 
bosnyák házacskáit. Nem feltétlen építészeti műre
mek, ami itt van, de összességében léptéke, milyen
sége kedvelhető, turistaként itt is éreznék valami 
sajátos couleur locale-t. Ezzel persze nem kívánnám 
megakadályozni az új építéseket. Éppen ellenkező
leg: akkor lenne valóban izgalmas, akár belvárosnak 
is számító ez a terület, ha a helyi sajátosságot 
érzékelve új momentumokkal (mondjuk olyanokkal, 
mint a Barbakán tér északi sarkán megépült több

funkciós téglaépület) gazdagodhatna itt az élet. 
Talán jelentést, így feladatot is adhatna ennek a 
városrésznek, hogy az egyetem és a belváros közt 
vagyunk. Kialakulhatna valamiféle kommunikáció, 
a városban jobban élne az egyetem. Aztán persze 
Uránvárosbót, az Olimpiából és környezetéből is 
válhatna látnivaló. Méltó tartalommal, a mai kor 
pontos beavatkozásaival olvashatóvá tehetnénk 
építészeti értékeit. Sőt ki tudja, sokak számára 
talán éppen ez a közelmúlt, a telepet életre hívó 
hatvanas évek szemlélete lehet érdekes. Az elmúlt 
évben befejezett Laterum szálló átalakítását vehet
nénk akár modellnek. A volt munkásszálló — 
ma szálloda — úgy alakult át, hogy nem akarta 
elhazudni eredeti adottságait. Érzékelhető benne az 
eredeti alkotói szándék, de mindennél erősebb 
mégis a ma építészeti rétege, a bejárati zóna új ele
mei: a ferdén felvezető rámpa, a vörös, átlyuggatott 
előtető és a bejárat transzparens kubusa. Hasonló 
hozzáállással megállítható lenne ezen a vidéken a 
szlömösödés. Ma sajnos nem ez a tendencia: 
a 6-os út mentén egymásba érő óriásplakátok, az 
elhanyagolt természet, az esetleges színezéssel 
felújított épületek egyelőre kültelkiként definiálják 
a területet.

Mindaz, ami megvásárolható
Szintén fontos jellemzője a jól működő városi élet
nek, hogy a helyiek a hétköznapokban használják 
környezetüket. Számos turisztikaközpont szenved 
attól, hogy elhagyják lakosai. Kirakatnegyeddé, 
Disney-parkká válhatnak korábban hangulatos 
helyszínek, ha kiszippantjuk belőlük a természetes 
életet. És az igényes turista ilyenkor érthetően 
fanyalog. Mert nem erre kíváncsi. Mert talán még 
mindig azért utazik, mert talán még mindig az az 
érdekes, hogy máshol mások hogyan élnek. A helyi 
szokások megtartása (étkezési szokások, ünnepek, 
piacok, stb.) fontos érték. A lokális sajátosság iránti 
érdeklődés bizonyítékaként értékelem például a 
világ minden részén megtalálható szuvenírboltok 
virágzását. Kérdezem én, mintegy mellesleg, Pécsett 
van ilyen — sajátosan pécsi élményhez költhető? 
Talán a Zsolnay-bolt. A Zsolnay kultúra újra

élesztéséről sok
félét beszélnek.
A hagyományos 
kerámiák gyártása 
és bemutatása 
mellett jó volna

ha adódhatna lehetőség arra is, 
hogy mai fiatal tervezők érdekes 
elképzelései is megjelenjenek. 
Persze bármi áron újítani nem 
feltétlenül vezet jóra.
Emlékszem, mekkora volt ben
nem a döbbenet, amikor a gyár 
termékeiről kiadott képeslap 
sorozatban (pár éve már) Matyó 
mellényben gitározó Elvis 
Presley figurára találtam. Nem 
hittem a szememnek. Szóval, 
szuvenírboltra szükség van 
(no persze akkor, ha a szu
veníren az igényes, helyi jelleget 
magában hordó tárgyra gondo
lunk!), különösen mostanság, 
amikor nagy a világban a köl
tekező kedv. Vásárlásra a helyi 
művészek és iparművészek által 
készített emléktárgyak a legjob
bak — márkás divatárut ugyan
is az ember a világon bárhol 
vehet. A kínálat szempontjából 
Pécs sajnos nem nyerne 
dobogós helyet. Az Árkád 
üzletház felépítése óta a

Hotel Laterum

sétálóutcák kereskedelme még nagyobb veszélyben 
van. Az érdekes és igényes helyi termék lassan 
hiánycikk. Nemcsak a P écsi kesztyűt keressük 
hiába: az itt dolgozó mesterek, művészek is csak 
vásárokon láthatók termékeikkel. Fontos lenne 
hogy létük, nevük ne csak a pályázatok megírásakor 
legyenek a kirakatban... Könyvkötők, 
bőrdíszművesek, üvegművészek, textilesek, 
bábkészítők, ékszerészek, illetve amiben aztán 
valóban bővelkedik a város, tehetséges szobrászok, 
festők és fotográfusok — volna kit támogatni, kiál
lító- és árusítóhelyhez juttatni annak érdekében, 
hogy újra fellendüljön a belvárosban az élet.

Pécs kiskereskedelme érzékelhetően sok prob
lémával küzd. Elég elsétálni a Király utcától a 6-os 
útig mintegy ötszáz métert, hogy érezzük, valami 
nincs a helyén. Hatalmas a kontraszt az új 
kereskedelmi központ túlkínálata, a sétálóutcák fil
léres boltjai és a kettő közé beszoruló, többnyire 
kínai portékát árusító, hajdani Konzum Áruház 
között. Az okokat nem ismerő látogató mindebből 
mit lát? Hogyan értékeli a hiányokat? Csak annyit 
érzékel, hogy a Kossuth tér, a hajdani halpiac, már 
nem tér, parkoló csupán. Pedig mekkora lehetőség 
szunnyad ebben az üres placcban, a belváros tulaj
donképpeni déli bejáratában. Bár tűnne el onnan 
a láthatóan értéktelenné vált épület, s bár kerülne 
helyére egy méltóbb másik (talán éppen koncert
terem, vagy a turistákat eligazító információs 
központ), bár kizöldellhetne az autók helyén a ter
mészet (amúgy is igen kevés Pécsett a belvárosban 
a zöld felület). Park lehetne itt, amely egyértelműen 
jelezné, valahova megérkezett az ember. S ha már 
lenne egy ilyen központi gyűjtőhely, ahova turista
ként is biztos eltalálnék, a város innen indíthatná 
kommunikációját. A jelenleg szórványosan elhelye
zett térképek és nyilak helyett egy izgalmas 
párbeszéd kezdődhetne el, római pincékről és a 
törökről, sörről és borról, zenéről és szoborról, 
svábokról és horvátokról, tükékről és nem tükékről. 
Tudott és nem tudott tények finom dinamikájából 
így kelthetnénk fel a turistában az érdeklődést. A 
pontosan átgondolt tájékoztatási, információs rend
szer hiányában a látogató ma más jelekből olvas.
A helyi kultúrától teljesen idegen felület tolakszik a 
szeme elé: a fogyasztói társadalom agresszív vizuali- 
tása ma az uralkodó. A Városházán McDonald’s 
emblémát lát, az Elefántos tömb névadója helyett 
a napernyőkön feltüntetett márkanévre emlékszik 
az idegen. Építészet helyett portálok, információs 
pontok helyett bódék, kulturális plakátok helyett 
kereskedelmi reklámok viszik el most a figyelmet. 
Márpedig ezért kár lenne ideutazni. Ilyet sajnos 
bárki, bárhol láthat. A multinacionális jólét máza 
a sajátos identitás elvesztésével járhat: talán ez ma 
egy kisvárosra leselkedő legnagyobb veszély.
Engem előre is megijeszt, ha arra gondolok, hogy a 
különösen nagy hírértékkel bíró események (mond
juk egy kulturális fővárosi rang) közelében elszapo
rodnak a „jótékony” szponzorok, akik — ha nem 
figyelünk — saját imidzsükre formálják majd Pécset, 
felfalják ezt a várost is egy szezonnyi akcióra múl- 
tastól, egyetemestől, ókeresztény sírkamrástól. Ha 
rájuk bízzuk, nagy beruházásokra és eseményekre 
biztosan jut majd pénz elegendő. De a kultúra, 
ahogyan azt Németh László mondta volt:,,... nem 
tudás, nem m űvészi produkció, hanem az életet 
szabályozó e lv ...” A hangsúly tehát nem lehet a 
palotákon, a magasra érő tornyokon, az ünnep
napokon. Ha csupán arra figyelünk, zászlónkra mi 
kerül, könnyen rossz fele futhatunk. A jó kérdés így 
szerintem nem az, hogy mivel vonzzuk ide a 
vendéget, hanem az, hogy mitől jó itt élni nekünk?

S ha a válasz adott, már csak szét kell kürtöl- 
nünk ezt a világba, s akad majd turista is, nem 
kevés. Mert Pécs adottságú városból Európában 
sincs elég. ■
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Kapcsolj be!
Avagy mi lett a kikapcsolódással Pécsett?

Szótár. „Hétköznap: (főnév) Két vasárnap közötti 
nap, nem ünnepnap.” 1 No, de mi a helyzet, ha a 
mókuskerék nem elég, s épp nincs se bazár, se 
„sült-füst”, se csapolt Szalon a gesztenyefék alatt?
S netalántán úgy döntünk, felbuszozunk a 
Mecsekre, s vizitelünk egyet az Állatkertben? 
Mindenekelőtt próbálunk uralkodni magunkon, nem 
sírunk, nem nevetünk, nem bosszankodunk és nem 
is szörnyülködünk, hanem a dolgokat reálisan néz
zük. Az Állatkert a tettyei vízbázist jelentős mérték
ben szennyezi. (Például a sör készítéséhez csak 
forrásvizet lehet használni, és senki nem gondol 
szívesen, ha egyáltalán gondol arra, hogy abban 
a habzó csapoltban esetleg „bivaly-erő” van, a 
csapvízről meg ne is beszéljünk.) Természetesen 
arra is gondolnunk kell, hogy nem lesz ez mindig 
így, hiszen a Szafari park létesítési programja elvileg 
már a megvalósítás II. ütemét éli 2001-2005 között, 
s csak a teljes kiépítés várat magára további 4-5 
évig.2

Üljünk hát fel a szépen felújított Kisvasúira 
(Menetrendje: November í-től március 15-ig vasár
nap 10 -17  óráig (havas időben is!) Március 15-től 
Május í-ig  szombat—vasárnap 10 -17  óráig), látogas
sunk át a Vidámparkba és emlékezzünk! 
Emlékezzünk arra, hogy 1961. március 19-én hatszáz 
pécsi jött el a Dömörkapuhoz ásókkal, 
csákányokkal, szerszámokkal s még aznap 
elkészítették a kerítést. Ezután hetvenhétezer órányi 
társadalmi munkával játékokat, gokartokat, 
kisautóbuszt, céllövöldét stb. készítettek, építettek, 
majd 1964. március 20-án a Malév HA-LIS jelű, kise
lejtezett ü-2-es gépe érkezhetett meg. A látogatók 
száma 1965-ben túllépte az évi 158 000 főt.3 Emlék. 
„Emlék: (főnév) Az emlékezetben őrzött tudat- 
tartalom.” 4

Tettye. Amint leszállunk a buszról, láthatjuk 
a kisbolt melletti játszótér hűlt helyét. A mászókák 
helyén álló autókat, s hogy sofőrjeik még csak arra 
sem veszik a fáradságot, hogy a feljárón hajtsanak

fel, hisz mire való a járda? Menjünk inkább a Pintér
kertbe, csodáljuk meg a kaput, ami se szemnek, se 
szájnak, de kinek nem inge, ne vegye magára, s a 
gyönyörű romantikus tájképi kertet se próbálja 
hétköznap meglátogatni. Sétáljunk hát a közpark
ban, pihenjünk a nincs pádon, játszassuk a gyereket 
a „hol a feház?”-ban, a sosemvolt focikapukkal, 
széttört csúszdán... Meséljük el neki: „Szomjúhozva 
sír a város népe, /  Hetek óta vízre várnak mind, /  
Elapadt a sziklák nedves mélye, /  S ember, állat 
szenved szörnyű kínt.” s

Ám felejtsük is gyorsan el a Mecsek lankáin 
végigsétáló tükék fájdalmát, a szőlőskertek 
eltűnését sirató gonoszok véleményét a „Szőlő és 
a bor városában”. Hisz van nekünk csudimodern 
uszodacsövekből készült harangtornyunk majd’ 
óránként felcsendülő „mobilhangunk”, bevásár
lóközpontunk, ahova nyugodt szívvel vihetjük a 
gyereket sétálni, mert nem lesz koszos a ruhája, 
biztosított jó levegő s neonfény. Nem kell túracipőt 
venni, szendvicset csomagolni, meg turista sót sem, 
se Búvár zsebkönyvet, se Fürkészi. Elég a 
bankkártya, meg a pénztárca. Sőt még toalett is 
van 70 forintért, ami még mindig olcsóbb, mint 
a közterület-felügyelőktől nyerhető 3500 forintos 
„sárga sorsjegy”. Még azt az időt is megspórol
hatjuk vele, amíg az orvosnál sorba állunk akut 
hólyaghurutró! szóló igazolásért. Nem mintha 
akárkinek is hiányozna a nyilvános WC. Mert az 
ugye a 2000 éves város kulturális örökség köz
pontjában senkinek nem jut eszébe, hogy eredeti 
funkcióját helyre lehetne állítani, avagy rendel
tetésszerű használatra lehetne bírni.

Próbálkozzunk inkább a sporttal. Nyáron 
nyaralok, azaz nyaralnék, ha lenne strand, egy 
180 000 fős városban nem csak kettő. S szótáram
ba újabb szót jegyeznék fel, mégpedig a bökkenőt. 
„Bökkenő (főnév): Tervezésben, gondolatsor 
kialakításban: akadály, nehézség.” 6 Talán ezzel a 
mondattal lehetne illetni a Balokány körül folyó

A SZERZŐ FELVÉTELEI

hercehurcát. Lapozzuk csak fel a nemrég megjelent 
„Balokány: keringő a közbeszerzés körül” című Cseri 
László által írt cikket, s laikusként is azonnal észre 
fogjuk venni, hogy a pénz beszél... Emlékezzünk 
inkább! Arra, hogy 1933-ban „a park kialakítása 36, 
az uszodáé 40 munkanapot vett igénybe, általában 
150 szükségmunkás dolgozott itt.” 7 Akárhogy is 
nézzük, 76 munkanap az 4 hónap. így is lehet.
Télen teletek, azaz telelnék, ha lenne pénz a PVSK 
síszakosztálynak, síháznak, sípályának a felvonóra 
és kaszálásra és nem öt fiúnak kellene „nomád- 
wellness” mindent megoldani.

S idézném még az ókori görög építész, 
Hippodamosz szavait: „A város nagysága csak 
addig terjedjen, míg nem veszti el egységét.” 
Máshogy is lehetne. Mást is tehetne. Máshogy is 
kéne... ■
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B O K A Y  A N T A L

1982-ben indult útjára a Fiatal írók józsef At

tila Körének JAK-füzetek sorozata, melynek 

harmadik köteteként látott napvilágot három 

fiatal pécsi kutató „Köztetek lettem én bo

lond...” című könyve. Az irodalomtudós Bó- 

kay Antal, valamint a pszichiáter Jádi Ferenc 

és Stark András egyedülálló munkát tett le a 

József Attila-kutatás asztalára, irodalompszi

chiátriai nézőpontból vizsgálva József Attila 

emberi alakjának és költői személyiségének, 

sorsának és betegségének, pathográfiáinak 

és stigmatizációjának összefüggéseit.

A József Attila centenárium alkalmából az 

Echo arra kérte az említett kötet egyik szer

zőjét, Bókay Antalt, aki az elmúlt évtizedek 

során is jelentős szerepet töltött be a József 

Attila-kutatásban, hogy a költőnek a várossal 

kapcsolatos élményeiről és felfogásáról írjon 

esszét folyóiratunk számára.

Száz éve született József Attila, és alig volt húsz
éves, amikor varázsütéssel alakította át a magyar 
költészetet. Verseivel új személyességet teremtett, új 
tereket rajzolt, új történeteket és sorsokat fedezett 
fel. Versei nyomában valami — talán az egész 
önmagunkról való beszéd — alapvetően átalakult. 
Talán ma már világosabban látszik hogy mit hozott, 
merre indult az egyetlen hozzá mérhető XX. századi 
magyar költő, Ady Endre után. Minden nagy költő 
kijelöl olyan külső-belső tereket, amelyek az általa 
képviselt létfelfogás megfelelő keretei. József Attila 
az igazi városi költő volt. A város volt számára az 
a tér, amelyben a belső viszonyok, érzelmek 
leképeződtek, a város és a lélek nála „objektív kor- 
relátumok” lettek, egymásra vetítve mutatták meg 
közös lényegüket.

Lelkek, terek, városok
írta róla T. S. Eliot, az új költészet egyik legnagyobb 
alakja 1922-ben. Ő már egy olyan várost látott, mely 
valótlanságában is hideg, objektív rendszert, 
áthághatatlan konstrukciókat hordozott, amely 
visszaverte, megtagadta, nevetségessé tette az arra 
járó hangulatait, és térképként igazította annak 
lépteit. Valami ilyesmi születik József Attila verseiben 
is az 1925 és 1932 közötti időben. Érdemes egy kis 
összehasonlítást tenni:

„Leszáll a téli este, sültszag  
Hatol k i az utcaközökbe.
Hat óra.
Napok leégnek füstölögve. ”
— olvashatjuk Eliot egyik versében.

„M árfö lszáll az éj, mint kém ényből a füst, 
szikrázó csillagaival.
A kék, vas éjszakát már hozza höm pölyögve 
lassudad harangkondulás.”
— írja József Attila.

Vagy:

„A rakodópart alsó kövén ültem, 
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. 
A lig hallottam , sorsom ba merülten, 
hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. 
— mondja József Attila.

„Csak csöndben, édes Temze, m íg dalom at 
bevégzem .
Nem visz a folyó üres üveget, uzsonnapapírt, 
Selyem kendőt, kartondobozt vagy cigaretta
csutkát,
Se nyári éjek m ás tanújelét. Elköltöztek a 
nimfák. ”
— írja Eliot az Átokföldjében.

lyet a Baedeckerek Paris néven neveznek. Hogy 
Ady, ez az iszákos hülye mit látott a pálinkában, az 
más lapra tartozik. Itt egyáltalán nem lehet ámul- 
ni...” ' A záró mondat világos utalás: a „szent ámu
latok városában” ekkor már nem lehet ámulni. Nem 
véletlen, hogy Eliot Londont, József Attila 
Budapestet választotta városának. Nem ámulni 
akartak, hanem eredetük, létlehetőségeik rejtett 
szerkezetét, hátterét kutatták.

A harmincas évek elejétől kezdve József Attila 
számos olyan jelentős verset írt, amelyek kiemelt 
pozícióba hozzák a várost, illetve annak reprezen
tatív részét, a külvárost. Ez a város azonban már 
nem egy élmény szimbóluma, hanem a létezés 
terének konstrukciója, a történelem, és a benne 
működő személy formája. A legtökéletesebb talán 
a Téli éjszaka, hisz ebben a versben átfogó város
elméletet olvashatunk, olyat, amely a nyári nappal 
és a téli éjszaka időbeli, illetve a vidék és város tér
beli ellentmondásaiban épül fel. Pontosan annak a 
zavarnak a kivédésére — amelyről Lawrence írt — 
figyelmezteti a költő saját magát, és persze minket, 
olvasókat is az első sorban: „Légy fegyelmezett!”.
A fegyelmezett ember racionális, rendszeres, hangu
lataival nem befolyásolt, ő a mérnök, aki majd méri 
a téli éjszakát. A vers igazából tárgyias lét-konstruk
ciók felsorolása. Az első nagyobb részben a „vidék”, 
az otthonos, bensőséges, hangulat-irányított emberi 
tér eltűnése, egy „szép embertelenség” kiépülése 
történik meg, és ebből a veszteségből „száll fel, 
mint kéményből a füst” a téli éj, pontosabban a 
téli, éjszakai város. Tiszta, fekete-fehér kontrasztú 
tárgyi viszonyok jellemzik, „összekoccannak a 
molekulák”, vitrinben vannak az éjszakák. Majd a 
vers harmadik részében ebből a filozófiai konstruk
cióból, ebből az absztrakt lét-térképből bújik elő 
egy vonat, mely mintegy tárgyakkal, terekkel, a 
külvárossal, sínekkel, gyárakkal, lámpafénnyel, és 
a hidegben reszkető otthontalan emberrel tölti ki 
a mindent megalapozó sémát. A külvárosban, és

Persze valamilyen értelemben már Ady is városi 
költő volt: „Páris szívén fekszem, /  Rejtve, kábultan, 
szabadon” -  írta. De Adynak Párizs nem egy struk
turált, vagy éppen strukturálatlan tér volt, nem 
térkép, hanem élmények lehetősége, egy életforma 
hangulata: „Befödte telkemet és Párist /  Muzsikás, 
halk szomorú este” -  fogalmazott. Minden tárgy, 
a kószáló ember, a kanyargós utca, vagy éppen a 
Szajna partja ennek a személyes hangulatnak a 
szimbolikus teremtésében létezett, Párizs Adynak 
a „szép ámulások szent városa” volt.

De a háború körül valami alapvetően megválto
zott, majdnem minden költészetben átalakultak a 
terek, megváltozott a beszédmód, és a létnek, a 
személyességnek új mélységei tárultak fel. Joyce 
Dublinja, Eliot Londonja egészen más, mint koráb
ban Baudelaire vagy éppen Ady Párizsa volt. D. H. 
Lawrence írta, hogy „1915-ben a régi világ véget ért. 
Az 1915-16-os télen a régi London szelleme 
összeomlott, a város egy bizonyos értelemben 
eltűnt, immár nem volt a világ szíve, hanem 
érzelmek, örömök, vágyak, félelmek és szorongások 
kavargásává vált”. „Unreal city” (valótlan város) —

Ezekben a versekben nincsen mindent átfogó 
hangulat, a tárgyak, dolgok, események tiszta fel
sorolása történik, és maga a beszélő személy is 
része ennek a meglehetősen egyszerű és szögletes 
világnak. Tárgyias költészetnek nevezik ezt az irányt, 
mely leváltja a hangulatok szecessziós-szimbolikus 
élvezetét, és amely a XX. századi magyar költészet 
talán legfontosabb kiinduló pontjává válik. Újdonsá
ga az, hogy a világ személyes hangulatként átélt 
formája, áradata mögött felfedez egy mélyebb ren
det, az egyén, a személy rejtett struktúráját, és per
sze ezzel párhuzamosan a világ titkos összefüggés
rendszerét is.

Igaz József Attila is (akár Eliot) volt Párizsban 
majd’ egy évet, de költészetében ennek a városnak 
alig találjuk nyomát. Párizs csak hangulat lehetne, 
élmény, amely szimbolikus tartalommal bír a 
művészetre, a szellemi mozgalmakra. 1926 őszén 
nővérének írja: „Párizsról le kell, beszéljelek, azt 
hiszem, ha most kijönnél, még jobban csalódnál 
abban a buta összezavart Mah-Jong partiban, ame

A korabeli Párizs, a Sorbonne díszudvara.
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József Attila hagyatéka

mégis valahogy kívül azon, ott a „fegyelmezett”, 
dolgokat tudó valaki, egy hang, a költő egy alakvál
tozata:

„Hol a hom ályból előhajol 
egy rozsdalevelű fa, 
mérem a téli éjszakát.
M int birtokát 
a tulajdonosa. ”

A városképek persze nem egy reális visszatükrözés 
érdekében jelennek meg a versekben, hanem 
lehetőséget kínálnak a lét mélyén rejlő forma 
átéléséhez. Halász Gábornak feltehetően 1935-ben 
írta józsef Attila a következőt: „...Én a proletárságot 
is formának látom, úgy versben, mint a társadalmi 
életben és ilyen értelemben élek motívumaival. Pl.: 
nagyon sűrűn visszatérő érzésem a sivárságé s kife
jező szándékom, rontó-bontó, alakító vágyam 
számára csupán „jóljön” az elhagyott telkeknek ez a 
vidéke, amely korunkban a kapitalizmus fogalmával 
teszi értelmessé önnön sivár állapotát”.1 2

Talán ez az új költészet legnagyobb eredménye, 
a költő olyan formákat talál, amelyek túlvezetnek 
hangulaton, élményen, benyomáson, behatolnak a 
lét mélyébe, megmutatnak reménytelen korlátokat, 
belső lehetőségeket egyaránt. A század elején, 
derekán Freud, Wittgenstein, Husserl, Lukács György 
és sokan mások dolgozzák ki szellemi alapjait. Ezt 
nevezik késő-modern létfelfogásnak, ez az uralkodó 
a XX. század második felében. Csak egyetlen József 
Attila-példa bemutatására van terünk, és erre a 
valószínűleg legjelentősebb József Attila vers, az 
Eszmélet utolsó, XII. szakaszát használnám:

„Vasútnál lakom. Erre sok 
vonat jön-m egy és el-elnézem , 
hogy’ szállnak fényes ablakok 
a lengedező szösz-sötétben, 
íg y iram lanak örök éjben 
kivilágított nappalok 
s én állok m inden fülke-fényben, 
én könyöklök és hallgatok. ”

Az első mondat a személy létterének tárgyi pozí
cióját határozza meg, vagyis leírja lakhelyét. Minden 
további innen bomlik ki, a „lakom” egy lényeges 
bizonyosság, az, hogy innen és itt vagyok, benne 
vagyok ebben a világban. A lakonikus és 
lényegében költőietlenül beszélő összefogó mondat 
kezdőpontot képez, amely egy nagyon lényeges 
sorozatot, a létezés (lakom) és a megismerés (el
elnézem) kettőségét alapozza meg. A tárgyi világ 
belső szerkezetének kibontása kettős folyamatban 
történik, amit pontosan a szakasz közepe választ el. 
A világ létmódját a mag és a héj, a centrum és a 
periféria, illetve az egy és sok ellentmondása veszi 
körül. Az egyes szám első személy egyetlenségével 
szemben a tárgyvilágot, a vasutat a vonatok 
sokasága jellemzi. Az ott lakó személy centrumával 
szemben a vonatok elmennek és érkeznek. De a 
szerkezet nem egyszerűen a centrumból kifele és 
visszafele futó sugarak képzetére épül, hanem jelen
tős benne a „sok vonat jön-megy” inkább össze
visszaságot sugalló kettős iránya, mely mintegy

„átragad” a szemlélőre is, „el-elnézem” mondja, ami 
a szétszóródást és az eltávozást erősíti fel.

Az éjszaka minősége is erősíti ezt a bizonytalan, 
elvezető, ide-oda tartó mozgást, a „lengedező” mel
léknévi igenév már magára a háttérre, a személyt és 
a vonatokat összefogó lét-kontextusra viszi át a jön- 
megy mozgását, és ezzel az egész kép különös 
mélységet kap. Az éj egyszerű napszakból a világ 
alapjává válik, olyan alappá, amelyben a tér irány 
és centrum nélküli. Az éjszaka világa persze nem
csak tér-fogalom, hanem időt is kifejez. Nem 
történetiséget, nem külső időt, hanem a meg

alapozó idő sokkal mélyebb „lengedező” játékát.
A „szösz-sötét” is olyan minőséget ad az éjszaká
nak, mely az érzékek sokféle terepén (hallás, látás, 
tapintás) egyszerre sugallja a kiismerhetetlen szerte
futó sokféleség alap nélküli alapját, mely 
ugyanakkor nem hideg űr (mint a Téli éjszakában), 
hanem befogadó, bepólyáló puha teljesség.

A szakasz második része metafizikai mélységbe 
helyezve ismétli a képet. A mozgás ide-oda jellege 
helyett itt már egyértelműen az elvezető, lineáris 
kiszóródás lesz az uralkodó (a nappalok iramlanak, 
eliramlanak). A metafizikai átfogalmazás miatt új 
jelentések bukkannak fel. Az „örök éj” a halál hagyo
mányos metaforája, sőt allegóriája, ez az egyetlen, 
abszolút és végtelen háttér, mellyel szemben mint 
véges, sokszoros „életekéként jelennek meg a 
következő sor párhuzamos nappalai. Talán le is 
zárulhatna a vers logikája, és kikerekedhetne egy 
teljes világ, megszólalhatna egy centrális szubjektív 
tartalom azzal az üzenettel, hogy az emberi, egyéni 
lét (végessége miatt) szétfut, feloldódik a tárgyi 
végtelenségében, az organikus, az élő eltűnik az 
anorganikusban, a halál elkerülhetetlenségében.
A vers alaphelyzetét, kettősségét így egy romantikus 
jellegű zárás oldaná meg, melynek végpontját a 
szimbolikus-allegorikus „örök éj” adná.

A vers utolsó két sora C,s én állok minden 
fülke-fényben,/én könyöklők és hallgatok.”) azonban 
megbontja a poétikai szempontból logikusnak és 
kereknek tűnő lezárást. Két mozzanatra kell felfigyel
ni. Az egyik az, hogy az utolsó két sor igen határo
zottan centrumba helyezi az ént, a szó szinte fület 
bántó erőszakossággal ismétlődik C.s én állok”; „én

könyöklök”). A másik lényeges mozzanat az, hogy a 
szakasz elején még csak külső szemlélőként megje
lenő én az utolsó két sorban bevonódik a versbe. 
Nemcsak a szeme előtt, hanem vele, sőt benne 
történik a világ, miközben ő benne áll az élet for
gatagában. Itt nem egy sajátos lét-szemlélés, hanem 
egyfajta létezés bomlik ki, a lét megköltése történik 
meg, mely persze az örök éjhez méltóan maga is a 
halál mélységéhez, bőségéhez kapcsolódik a záró 
„hallgatok” szóval. Ráadásul megsokszorozódik a 
személy: minden fülke-fényben ő áll. A költői pozí
ció többféleképpen értelmezhető. A költő 
beleképzeli magát minden egyes vonatfülkébe, 
könyököl a rohanó vonat ablakaiban, mögötte ott a 
fülkék fénykerete, és nézi a sötét éjszakát, benne az 
éjszaka másik pontján (a lakásból) néző önmagát. 
Ha a kép így értelmeződik, akkor egyértelmű, hogy 
a költőből nem sokat látunk (és mivel hallgat, nem 
is hallunk), csak sötét kontúrja rajzolódik ki. Az éj 
körülveszi a vonat fényes ablakait, amelyek mind
egyikében benne áll egy alak, aki a sötét felé for
dulva maga is sötét folt a világos háttéren, ő maga 
az ismétlődés, hasonlóan a vonatkerekek kattogásá
nak uralkodó, ismétlődő hangjához. A Téli éjszaka

A korabeli Budapest. 1900.

mérnök költője a világot látta, az Eszm élet énje 
már igazából csak önmagát. És ebben az 
önmagában sincsen semmi más, csak egy sötét folt 
és a hallgatás.

Ha figyelünk a szakasz egy másfajta formájára 
is, akkor megértjük, hogy maga a világ is ilyen.
A szakasz szimmetrikusan párhuzamosítható sorai 
(1-8, 2-7, 3-6, 4-5) mint hagymahéjak épülnek 
egymásra, s jelzik azt, ami a legfontosabb és leg
talányosabb: a középpontot, a lényeget: 1. Az első 
és utolsó sor a személy helyének kijelölése 
C,Vasútnál lakom” — „én könyöklők és hallgatok”). 
2. A második és a hetedik a mozgó, illetve stabil 
valamiről, az énről és vonatról szól („sok vonat jön- 
megy és el-elnézem” — „én állok minden fülke
fényben”). 3. A harmadik és a hatodik a szétfutó 
élet-fragmentumokra utal G,hogy szállnak fényes 
ablakok” — „kivilágított nappalok”). 4. És végül 
a két középső sor C,szösz sötét” — „örök éj”) az 
alap, a mélység kettős megfogalmazása. Az igazi 
nagy kérdés, az, amit nekünk olvasóknak kell 
megválaszolni, hogy mi van a szakasz két fele, a 
sötét és az éj között? Valószínű, hogy ez a kimond
hatatlan az éjnek, a halálnak, a csendnek a 
mélységesen bölcs, de soha meg nem érthető 
kaotikus mélysége. ■

1  József Attila válogatott levelezése (Szerk.: Fehér Erzsébet), 
Bp., Akadémiai Kiadó, 19 76 ,126 -127 .

2  József Attila válogatott levelezése, i.m. 318.
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Fesztivál a minőség
Beszélgetés Karsai Györggyel, az idei

jegyében
POSZT válogatójával

Az V. Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogramját Karsai György egyetemi tanar, 
a Pécsi Tudományegyetem klasszika-filológia tanszékének vezetője válogatta. Április ele
jén tette közzé válogatásának eredményét, az idei versenyprogramot. Karsai professzort 
az évadról, a látott előadásokon szeizett tapasztalatairól, a válogatás szempontjairól Dúll 
Kata és P. Müller Péter kérdezte.

— Első kérdésünk a kurátorhoz az, hogy kerül 
a csizma az asztalra, vagyis a klasszika-filológus 
hogyan keveredik bele a kortárs magyar színházba?

— Először is nem érzem úgy, hogy csizma 
lennék, meg nem látom az asztalt sem. Az én 
kutatási szakterületem az antik színház; tehát a 
görög, római, indiai színház. Ezen kívül pedig, mióta 
az eszemet tudom, érdekel a színház mindenfajta 
irányzata és minden kor színházi gyakorlata és 
elmélete is, úgyhogy folyamatosan jártam és járom
a színházakat. Amikor elkezdtem kritikákat írni (ide 
s tova húsz évvel ezelőtt), akkor ez a kérdés nem 
merült fel, és azóta is — azt hiszem — jól tudom 
egyeztetni a két szakterületet. Amivel a színházon 
belül tudományosan foglalkozom, az az antik szín
ház; amivel pedig a gyakorlatot is folyamatosan 
követve foglalkozom, az a színházaink játékrendje, 
műsora. Ezekről írok kritikát, amennyiben erre igény, 
felkérés van, vagy én úgy érzem, hogy valami 
nagyon fontos dolog történik.

— Amikor a válogatás a félidejénél tartott, 
akkor nyilatkozataiban meglehetősen gyengének 
minősítette az évadot, most viszont tizenhat előadás 
került be a versenyprogramba az ön által látott 
százkilencvenhárombóL Változott-e az évad során 
az összkép? Ha a szezon a közepén gyengének 
látszott, akkor ez a kép javult-e a végére?

— Feltétlenül javult, és valóban így 
történt, hogy december közepe táján annyira elke- 
serítőnek tűnt a helyzet számomra, hogy önvizsgála
tot kellett tartanom: nem bennem van-e a hiba? 
December 15-e körül egyetlen biztosnak tekinthető 
nagyszínházi előadásom volt a POSZT programjára, 
és kettő, jó esetben három kamara- illetve 
stúdiószínházi előadást tudtam javasolni. Akkor 
komolyan foglalkoztam a gondolattal, hogy esetleg 
nem kellene-e a POSZT struktúráját megváltoztatni. 
Tekintettel arra, hogy rám van bízva a válogatás, 
esetleg nem a top tizenkettőt-tizennégyet-tizenhatot 
válogatom ki egy évad terméséből, hanem egy sze
rintem reálisnak tekinthető képet próbálunk adni
a POSZT keretében a mai magyar színházi állapo
tokról. Ebben az esetben meg kell hívni valóban 
azokat a nagyon rossz, vagy akár minősíthetetlen 
előadásokat is, amelyeket nagy számban láttam 
decemberig. Ezzel hosszan foglalkoztam, és akinek 
csak megpendítettem ezt az ötletet a kollégák, 
barátok közül, az első meghökkenés és döbbenet 
után voltak olyan reakciók is, hogy hát tényleg, 
miért ne? Hiszen a POSZT nem más jelen 
állapotában, struktúrájában, mint egy sok-sok prob
lémát elfedő kirakat. Hiszen itt valóban jó produk
ciókat látunk, vagy legalábbis olyan produkciókat, 
amelyek vitathatóak, sőt vitatni is kell őket mindig,

de amelyek ilyen-olyan szempontból értéket 
képviselnek. Ezek az értékek nagyon hatásosan 
elfedik a színházaink nagy részében uralkodó 
közepes, vagy annál is gyengébb színvonalat. Innen 
kezdve a válogatás során — december második 
felétől — viszont nagy örömömre óriásit változott 
a színvonal. Lehet, hogy én lettem toleránsabb per
sze, ez mindig benne van, hiszen szubjektív műfaj 
a válogatás. Igaz, hogy akkor kezdtem el intenzí
vebben a határon túli színházakat is nézni, és az 
a tapasztalatom, hogy van néhány kiemelkedően 
fontos műhely a határon túl. Ilyen a sepsiszentgyör
gyi színház Nemes Levente igazgatása és Bocsárdi 
László főrendezése alatt, de ugyanilyen erővel 
mondhatnám a Vajdaság magyar nyelvű színházait, 
tehát az Újvidéki Színházat és a Szabadkai 
Színházat, ahonnan csak azért nem került be 
előadás a POSZT-ra, merthogy a kvóta annyira 
szorosan megszabja — fájdalmamra! Hiszen például 
a szabadkai Kés a tyúkban előadás a pontszámok 
alapján, amelyeket én adtam, messze a magyar 
átlagelőadások fölött van, de mivel csak egyetlen 
nagyszínházi és csak egyetlen stúdiószínház-kama- 
raszínházi előadást válogathattam határon túlról, így 
óhatatlanul az általam valóban kiemelkedően 
legjobbnak ítélt két sepsiszentgyörgyi előadást válo
gattam be.

— Vállalható-e az a kijelentés — így, 
miután módosult menet közben az összkép —, 
hogy a bekerült tizenhat előadás az évad tizenhat 
legjobb előadása?

— Feltétlenül. Azzal a megkötéssel,
— tekintettel arra, hogy a válogatás során az 
előadásokat a maga számára pontoztam (a maxi
mum 20 pont volt) — az alsó régiókban (tehát
a 15,5-től 14-ig terjedő szekcióban) több előadás 
azonos pontszámmal szerepelt nálam. Ezek között
— nem tudok mást mondani — a pillanatnyi 
hangulatom döntött, vagy egy hajszállal jobban tet
szett egyik előadás, azért, mert mondjuk a világítás 
ott megragadott engem. De itt megfogható vagyok, 
mert joggal vethető fel, hogy például miért nem 
válogattam be, mondjuk Bodolay Gézának azt a két 
idei rendezését, amelyek abban a kategóriában 
voltak, hogy nyugodtan itt lehetnének a POSZT-on. 
Az egyik a Szeget szeggel Nyíregyházáról, a másik 
az Amphytrion a Zalaegerszegi Nyári Színházban, 
amelyet aztán Kecskemétre átvittek. Mindkettő, azt 
gondolom, az évad kitűnő előadásai közé tartozik, 
azonos pontszámmal olyan produkciókkal, mint 
amelyek bekerültek.

— Aki válogat, az tulajdonképpen 
előzsűrizést végez; tehát mások helyett nézi végig 
ezt a rengeteg előadást, és válogatja ki közülük a 
legjobbakat Amikor összeállt az egész, ami végül is 
egy műsor, egy fesztiválprogram, akkor megfögal- 
mazódott-e a program összeállításában valamiféle 
koncepció? (A korábbi években volt válogató, akinél 
feüsmerhetö volt ez a törekvés; például Forgách 
András megkomponálta a programot)

— Előzetes koncepcióm nem volt; nagyon 
jó lenne, ha most tudnék a Forgách András 
egyébként szerintem kitűnően sikerült válo
gatásához hasonlóan mondani valamilyen szép kon
cepciót, de nem tudok ilyet mondani. Én az előbb 
említett szempontrendszer szerinti válogatást hajtot
tam végre: tehát figyeltem a rendezést, a színészi 
játékot, a díszletet, a jelmezt, a világítást, illetve 
nem utolsósorban a közönségre gyakorolt hatást. 
Ezek alapján kialakult azonban egy olyan lista, 
amelyben ha akarom, igenis van koncepció. 
Mégpedig az, hogy van néhány kiemelkedő színházi 
műhely, kiemelkedő színházi alkotó ma 
Magyarországon, akik szemmel láthatólag megkerül
hetetlen dolgokat tudtak idén elkészíteni. Három 
ilyen műhely, illetve személyiség lépett előre szá
momra egyértelműen; egyikük Bocsárdi László a 
sepsiszentgyörgyi színház társulatával, a másik 
Novák Eszter, akinek két előadását is be kellett 
válogatnom a pontszámai alapján, a harmadik 
pedig a Krétakör, amelyik egyenletesen, magas 
színvonalon teljesít Schilling Árpád vezetésével. 
Tehát ha tetszik, akkor ez egy minőségkoncepció.
Ezt szívesen vállalom is, hogy a mai magyar szín
házi életben — meglátható, azt gondolom, az én 
műsorom alapján — kiket tartok olyan 
egyéniségeknek, alkotóknak, akik előbbre tudják 
vinni a színház ügyét, akik akarnak valamit nagyon 
jó színvonalon tenni a színházzal. Persze nem 
akarok igazságtalan lenni megintcsak a kimaradot
takkal, akiket pedig szintén fontosnak tartok. Egy- 
egy előadás erejéig több színház is megfelelő 
pontszámú előadást tudott készíteni. így például 
hajszállal maradt csak le az Egri Színháznak a Béres 
Attila rendezte Oidipusz királya, vagy a már említett 
Szabadkai Színház. De ugyanilyen módon azt is 
nagyon-nagyon sokra becsültem, amikor egy szín
ház, ahol nem álltak rendelkezésre a megfelelő 
feltételek — akár személyi, akár tárgyi feltételek — 
óriási munkával, nagyon tisztességesen nagyon 
fontos előadást hozott létre, amely nem üti meg azt 
a mércét, amit én a POSZT-ra kerülés elé állítottam, 
de látom az akaratot, látom a szándékot, látom azt, 
hogy ebből lesz valami. És ha mondhatok ilyen 
színházat ebben a keretben, ilyen becsületes vál
lalkozásnak tartom például a Gózon Gyula 
Színházat, amelyet nagyon kevesen ismernek. 
Rákosligeten, tényleg helyi kezdeményezésre, 
egészen hihetetlen körülmények között színházat 
akarnak csinálni, és igenis ebből — úgy tűnik — 
lesz valami. Nagyon ígéretes Kurázsi mamát láttam 
ott Csiszár Imre rendezésében. Sok-sok hibával, és 
egyelőre nem a POSZT szintjén lévő előadás volt,
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de biztos vagyok benne, hogy ha folytatni tudják, 
meg a feltételek meglesznek hozzá, az akarat, a 
személyi feltétel és a szándék az nagyon szépen 
megvan.

— Többször említette ezt a bizonyos pon
tozást, és az előbb azt is elmondta, hogy igyekezett 
figyelni a legkülönbözőbb összetevőkre: a világítá
son át a rendezésig, aztán a díszlet, a színészi játék, 
a nézőkre gyakorolt hatás stb. Amikor döntött a 
beválogatásról, vagy amikor a pontokat adta, akkor 
abban mennyire az összbenyomás volt a mérvadó, 
vagy mennyire számított az, hogy az összetevők 
valamelyike kiemelkedő volt? Egy színészi alakítás, 
vagy valamilyen látványelem például be tudott-e

Budapesten vendégszerepeitek, akkor semmit nem 
mondva a kollégáknak-barátoknak, jeleztem nekik, 
hogy feltétlenül menjenek el megnézni. Én is ott 
voltam. És azt gondolom, hogy ott helyben lehetett 
látni, amint a székemmel együtt süllyedek a padló
ba, mert minthogyha valahol egészen másutt lettem 
volna; nem is hasonlított arra az előadásra, amit 
korábban láttam. Akkor döbbentem rá, hogy talán 
nem is olyan egyszerű dolog egyetlen alkalommal 
megnézve egy előadásra ítéletet mondani. De hogy 
a kérdésre még részletesebben vagy pontosabban 
válaszoljak: igen, volt olyan előadás, mind pozitív, 
mind negatív irányban, amelyiket a versenyprogram
ba behozott egy-egy momentum (például a színészi 
játék). A Radnóti Színház Pirandello IV. Henrik

Kórsai György:
„ — Hiszen a POSZT nem más jelen 
állapotában, struktúrájában, mint 
egy sok-sok problémát elfedő 
kirakat. ”

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ

hozni egy produkciót a POSZT-müsorba, még ha az 
előadás maga nem is volt annyira jó?

— Nagyon fontos kérdést tettek fel. Azt 
gondolom, hogy az összbenyomás volt a leg
fontosabb számomra. És ezt vállalom utólag is, azt, 
hogy ez a szubjektív elem. A színház azért mégis a 
pillanat művészete, azt nem lehet még egyszer, még 
a következő estén sem megismételni; tehát 
könnyen előfordulhat, hogy azok az előadások, egy 
részük, vagy akár csak egy is azok közül, melyeket 
én beválogattam a POSZT-ra (mert egy kitűnő 
előadást láttam), itt a POSZT-on aztán esetleg — 
ahogyan ezt a szakmában mondják — meg fognak 
halni. Velem is előfordult ilyen egyébként az évad 
folyamán. Az igazán becsületes egyébként az lenne 
a válogatásnál, ha legalább kétszer meg lehetne 
nézni egy előadást. így jártam egy előadással — 
meg is mondhatom most már —, a kaposvári Lila 
akáccal, amelyet először valamikor a tavalyi évad 
végén láttam, és egészen kitűnő előadásnak tartot
tam, elvarázsolt, nagyon tetszett, nagyon magas 
pontszámmal értékeltem. Aztán ősszel, amikor

előadásáról például azt gondolom, hogy Szervét 
Tibor alakítását a címszerepben látni kell minden
kinek, azonkívül igen izgalmasan játszó díszlete van 
az előadásnak; ebben az esetben vállalom azt, hogy 
ezek miatt a produkciót be kellett hozni a program
ba. Ugyanilyen módon szerettem volna, ha a 
Ili. Richárd a Nemzeti Színházból Kulka János fősze
replésével bekerül; kilencven százalékban a logiku
san elképzelt és végigvitt — számomra érvényes — 
rendezői koncepció, illetve Kulka alakítása miatt.
De a másik véglet is előfordult: volt olyan előadás, 
amelyet minden szegmensében — az előbb fel
soroltak közül — magasan kiemelkedőnek tartok, 
ám az egyik színészi alakítás — szerencsétlen 
módon éppen a főszereplőé — számomra tönkre
tette az előadást, úgyhogy nem tudtam meghívni.

— Az idén először lesz szabadtéri színpad 
is a POSZT helyszínei között Befolyásolta-e a válo
gatást hogy szabadtéren jól működő, vagy adott 
esetben kifejezetten szabadtérre rendezett előadás 
is bekerülhessen?

— Az, hogy az előadás előadható legyen 
szabadtéren, az nem befolyásolt. Viszont az, hogy 
engem szerencsés módon már tavaly áprilisban 
fölkértek erre a munkára, az lehetővé tette, hogy a 
nyári előadásokat is nézzem, ráadásul a válogatás 
szempontjából. Igyekeztem is minél több szabadtéri 
előadást megnézni. Ezek között voltak olyanok, 
amelyek mindenképpen bekerülhettek a POSZT-ra, 
az egyik ilyen volt a Vidnyánszky Attila rendezte 
Tóték a Gyulai Várszínházból. Számomra nem 
szabadtéri előadás és kőszínházi előadás, meg nem 
alternatív előadás és hivatásos színházi előadás 
létezik, hanem színház létezik. Tehát azt gondolom, 
hogy amikor hét órakor elkezdődik az előadás, attól 
a pillanattól kezdve színház van, előadás van, és 
mindenfajta jelzőt el kell felejteni. Ha működik, 
abban az esetben akkor is színházról van szó, ha 
úgymond amatőrök adják elő. Hogyha meg nem 
működik, akkor lehet ez a legszebb palotában 
előadva, akkor is borzasztó lesz.

— Az ön által összeállított versenyprog
ram kapott egy minősítő jelzőt a helyi napilapban, 
ami úgy szól, hogy az előadások zöme „értelmisé
gi” színház. Mit szól ehhez?

— Nem értem a jelzőt. Nem tudom, mit 
jelent ebben az összefüggésben az értelmiségi szó. 
Ez pozitív vagy negatív jelző? Ezt a jelzőt még nem 
hallottam színházzal kapcsolatban. Mit lehet ezzel 
szembeállítani?

— A népszínházát, talán. Ami mellett az 
itteni Nemzeti kardoskodik, hogy itt ők egy népszín
házi vonalat képviselnek.

— De hát nincs népszínház, meg 
értelmiségi színház — színház van. Hogyha jót 
csinálnak, akkor az nyilvánvalóan éppen úgy fog 
tetszeni bárkinek, iskolai végzettségre való tekintet 
nélkül. Nehogy már abba a hibába essünk, hogy a 
színháznak kijelöljük egy olyan szegmensét, 
amiben... nem is tudom, ez annyira rosszul hangzik. 
Műveltségi fokhoz kötötten lehet élvezni egy 
színielőadást? Tessék megnézni a sepsiszentgyör- 
gyiek Ofóe/tóját, vagy a jóembert keresünk! című 
előadásukat. Az mindenkihez szól. Az persze megint 
egy másik kérdés, hogy attól remekmű valami, hogy 
minden befogadó számára más és más aspektusát, 
más és más szintjét mutatja meg. Na de azt, hogy 
értelmiségi színház vagy népszínház, így szembeállí
tani... Ez nemhogy nem merült fel bennem, hanem 
kifejezetten értetlenül állok az esetleges szembeál
lítás előtt.

— Áttekintve a válogatást, vannak duplán 
szereplő színházak, illetve duplán szereplő színházi 
alkotók; ezek a Katona József Színház illetve a 
Kamra — ezt nyilván vehetjük egynek...

— ... Igen, bocsánat, az előbb, amikor a 
három kiemelkedő műhelyről beszéltem, akkor ter
mészetesen oda kell venni negyedikként a Katonát 
is, mert a Katona és a Kamra együttes jelenléte azt 
bizonyítja, hogy a Katona továbbra is és mindig 
magas színvonalon dolgozik a magyar színházi élet
ben.

— Emellett Tatabányáról és 
Sepsiszentgyörgyről van két-két produkció, 
alkotóként két-két előadást jegyez Novák Eszter és 
Zsótér Sándor, illetve van egy olyan színdarab, 
amelyik két változatban lesz látható, ez Euripidész 
Médeiája. Az antik darab ilyen súlyú jelenléte meny
nyire függ össze az ön szakmai elfogultságával?

— Remélem, hogy nem függ össze. 
Amikor Zsámbéki /Wéde/áját láttam, nagyon tetszett. 
Utána Sepsiszentgyörgyön megnéztem Mihai 
Mániutiu-nak az egészen más felfogású és egészen 
másról szóló Médeiáját. Akkor már kezdtem 
gyanakodni, hogy itt esetleg baj lesz, megkaphatom
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azt, hogy elfogult vagyok az antik darabokkal kap
csolatban. Ha még ehhez hozzáteszem, hogy az idei 
műsorterv szeszélye folytán március 31-én még 
Újvidékre kellett látogatnom (nagyon szívesen 
mentem, persze), mert Tompa Gábor megrendezte 
ott — minő meglepetés — Euripidész Médeiá\át 
Akkor egy kicsit aggódni kezdtem, hogy esetleg 
három Médeia lesz a POSZT programján. Ami ellen 
viszont elvi kifogásom nekem egyáltalán nem volt. 
Most persze becsületszóra el kell nekem hinni — 
hiszen még nem látta a nagyközönség a két 
Médeiát együtt —, hogy mind a kettő nagyon 
magas színvonalú előadás, és külön izgalmasnak 
tartom azt, hogy mennyire mást lehet kihozni 
ugyanabból a szöveganyagból, ugyanannak a 
szerzőnek ugyanazon darabjából. Két alkotó, két 
társulat más-más oldalról közelít, és érvényes, ható, 
kitűnő előadást tudnak létrehozni. Zsótér Sándorról 
azt kell mondanom, hogy... igazából ez a „melyik 
ujjamat harapjam le” történet volt, hiszen Zsótér 
minden idei rendezését nyugodt szívvel beválogat
hattam volna a POSZT-ra. A Penthesileia volt a har
madik a Zsótér alkotások közül, amely viszont 
valóban azonos pontszámmal szerepelt már egyéb 
kamaraszínházi előadásokkal, és akkor azt gondol
tam, hogy ha már az én tetszési indexemben a 
kecskeméti Zsótér-rendezés és a Bárkában rendezett 
Stuart Mária előkelőbb helyen végzett, akkor a 
Penthesileia helyett kerüljön be egy másik, vele 
azonos pontszámú előadás. A sepsiszentgyörgyi 
előadásokon nincs mit magyaráznom, majd meg 
fogják látni a nézők. Novák Eszterről pedig azt kell 
mondanom, hogy engem mindkét előadás a legjobb 
értelemben elvarázsolt. Két ennyire okos, megható, 
szép, egyszerre szomorú és vidám, romantikus és 
nyers előadást nem láttam az évadban.

— A helyi színházak szívfajdalma, hogy 
nem került be a versenyprogramba pécsi produkció. 
Volt-e esélyes pécsi előadás, ami végül kimaradt, 
és ha igen, melyik volt ez? Ha jól tudjuk, a szín
házak maguk nomináltak előadásokat, hogy a válo
gató miket nézzen meg, miből válasszon.

— Hogy a végén kezdjem a választ: igen, 
a színházak nominálhattak, és ezt némely színház 
megtette, némely színház nem tette meg, de ez 
engem csak annyiban befolyásolt, hogy ha egy 
színház valamit javasolt, akkor tűzön-vízen át 
ragaszkodtam hozzá, hogy azt tényleg megnézzem, 
de ezenkívül néztem mindent. Tehát saját szakál
lamra akkor mentem színházba és oda, ahova akar
tam, ahova éppen időm engedte, és azt kell mon
danom, hogy ebben mindig segítettek a színházak. 
Minden színház az országban és határainkon túl a 
legnagyobb korrektséggel és szolgálatkészséggel állt 
rendelkezésemre. A pécsi színház idei évadjával 
kapcsolatban azt tudom mondani, hogy igen, volt 
POSZT-ra esélyes előadás, amely egy fél ponttal 
maradt le egyébként a POSZT-programon való 
szerepléstől, ez a Balikó Tamás rendezte tavaly 
nyári Anconai szerelmesek. Az idei pécsi kőszínházi 
választék színvonala úgy éreztem, nem éri el a 
korábbi években elért szintet, de ebben nem látok 
semmi tragédiát. És azt kell mondanom, hogy — 
amennyire az eddigi reakciókból lemérhetem ezt — 
a pécsi színház egyáltalán nem veszi zokon tőlem. 
Illetve bocsánat: volt még egy előadás, ami maga
san benne lett volna pontszám szerint, ott egy 
egészen tragikusnak nevezhető félreértés áll a hát
térben, hogy miért nem lehet itt a POSZT-on. Ez 
pedig a Fillár István előadta monodráma, a Rudolf 
Hess tízparancsolata, ami 16,5 pontot kapott. Ha 
elmondom, hogy a legjobb előadás, amit láttam,
18 pontot kapott, talán lemérhető, hogy mennyire 
tetszett nekem a Fillár előadás. Sajnos, már miután 
megnéztem, a barátom, akivel közösen vettünk 
részt az előadáson, nyomta kezembe a műsorlapot, 
amely szerint ezt már tavaly márciusban mutatták

P O S Z T

be, holott a színház maga javasolta, hogy nézzem 
meg. Tehát itt egy olyan félreértés volt, hogy min
denkiben — bennem is — úgy élt, hogy tavaly ezt 
nem láthattam, mert nem volt még, valahogy min
denki úgy érezte, hogy biztos április után mutatták 
be. És senkinek nem jutott eszébe megnézni, hogy 
így van-e. Persze ez nem okozott gondot, hiszen 
Pécsett minden héten több napot eltöltők, és már 
csak ezért is minden előadást többször is láttam az 
év folyamán, csak ez nekem szívfájdalmam volt.
Még egy ilyen eset volt az év folyamán: Csehov 
Ványa bácsf\a a Kaposvári Színház előadásában, 
amelyet Jeles András rendezett, és nagyon-nagyon 
szerettem. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon 
fontos — ki merem mondani — korszakos előadása 
a Kaposvári Színháznak és Jeles András művészi 
pályáján egy nagyon fontos állomás, és bűn, baj, 
kár, hogy nem kerülhet szélesebb közönség elé. 
Teljesen groteszk, hogy a bemutató dátuma március 
31-e volt. Egy-egy színházi találkozón március 31-ig 
bemutatott produkciók játszanak, március 31 után 
a következő válogató territóriuma lesz a színház.

— A válogatónak tudomásunk szerint a 
POSZT idején meg kell néznie az összes előadást, 
amit ő válogatott. Szívesen nézi meg ezeket az 
előadásokat újra, vagy tart esetleg attól, hogy úgy 
jár, mint az említett példában, amikor másodszor 
egészen más (rosszabb) lett az előadás?

— ügy terveztem, hogy már csak pécsi 
kötődéseim miatt is feltétlenül itt leszek a POSZT 
idején, és szándékaim szerint meg is fogom nézni 
az előadásokat — de megígérhetem, hogy ha ez
a bizonyos effektus fellép, akkor a süllyedő hajóról 
előbb fogok lelépni. Tehát látványosan fel fogok 
állni, és ki fogok menni a színházból előadás 
közben, hogyha azt látom, hogy ennek az előadás
nak nincs köze ahhoz, amit én beválogattam. ■

Az V. POSZT versenyprogramja

Nagyszínházi előadások

1. Euripidész: Médeia — Katona József Színház, Bp.
(r. Zsámbéki Gábor)

2. Brecht: Jóembert keresünk — Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színház (r. Bocsárdi László)

3. Feketeország — Krétakör Színház (r. Schilling Árpád)
4. Kovacevic: A maratonfutók tiszteletkört futnak — Kaposvári 

Csiky Gergely Színház (r. Keszég László)
5. Barta Lajos: Szerelem — Tatabányai Jászai Mari Színház és 

Vidám Színpad, Bp. (r. Novák Eszter)
6. Örkény István: Tóték — Gyulai Várszínház és Beregszászi 

Magyar Színház (r. Vidnyánszky Attila)
7. Pirandello: IV. Henrik — Radnóti Színház, Bp.

(r. Stefano de Luca)
8. Csehov: Sirály — Örkény Színház, Bp. (r. Mácsai Pál)

Kamara- és stúdiószínházi előadások

1. Kárpáti Péter: A negyedik kapu — Tatabányai Jászai Mari 
Színház (r. Novák Eszter)

2. Pintér Béla: Sütemények királynője — Pintér Béla Társulat 
(r. Pintér Béla)

3. E. Seribe: Adrienné — Kecskeméti Katona József Színház 
(r. Zsótér Sándor)

4. T. Wilder: Hajszál híján — Nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Színház (r. Forgács Péter)

5. F. Schiller: Stuart Mária — Bárka Színház (r. Zsótér Sándor)
6. F. Kafka — Vinai András — Bodó Viktor: Ledarálnak, eltűn

tem — Kamra, Bp. (r. Bodó Viktor)
7. Lev Tolsztoj — Kiss Csaba: Anna Karenina — Tivoli Színház 

(r. Kiss Csaba)
8. Euripidész: Médeia — Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 

Színház (r. Mihai Mániutiu)

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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Sámuel Beckett: A játszma vége 
Pécsi Harmadik Színház 
2005. február 23., 24.

„Nem lehet... hogy mi... 
éppen jelentünk valamit?”

Beckett franciául írott darabjának francia nyelvű 
ősbemutatója a körülmények különös összjátéka 
nyomán 1957. április 3-án volt Londonban a Royal 
Court Theatre-ben. (Az új angol dráma felleg
várában, alig egy évvel John Osborne korszaknyitó 
Dühöngő ifjúság című drámájának premierje után, 
és párhuzamosan Osborne második darabjának,
A komédiásnak a színrevitetével.) Ez a bemutató 
„leginkább aberráció volt, de most a kis Stúdió des 
Champs-Elysées-ben kezdünk, jobb kilátásokkal. 
Nem sok értelme van olyanok előtt játszani, akik 
nem értik a nyelvet” — írta Beckett három héttel 
a fenti premier után egy Texasba küldött levelében. 
A sors fintoraként, miközben Beckett a párizsi 
bemutatóra készült, darabja angolra fordításával 
küszködött, mert szerződés kötelezte angol kiadójá
val, hogy augusztus közepére elkészül a fordítással. 
„Angolul pocséknak találom, minden élesség és rit
mus eltűnt belőle” — írta júliusban egy Dublinba 
címzett levelében. Az angol változatból — kisebb 
változtatások mellett — egy teljes másfél oldalnyi 
részt kihagyott, azt, amelyben Clov a köldökét néző 
kisfiú látványáról számol be Hamm-nek.

Krum Adóm és Koszta Gabriella

Magyarországon 1979 szeptemberében 
Szolnokon Paál István rendezésében ment először 
a darab, a pécsi a hatodik hazai bemutató. Ez a 
harmadik nálunk legtöbbször játszott Beckett-dráma, 
a Godot-ra várva és az Ó, azok a szép napok után. 
Pécsett kőszínházban először és utoljára 1979 
májusában volt Beckettnek bemutatója, akkor 
Az utolsó tekercs című monodrámája került színre, 
Szikora János rendezésében. Vendégjátékként mind 
a kaposvári (r. Ascher Tamás), mind a szolnoki (r. 
Tompa Gábor) Gödöt látható volt bő egy évtizeddel 
ezelőtt Pécsett. 1965-ös első magyar kőszínházi 
premierje óta az elmúlt négy évtizedben harminc 
Beckett-bemutatóra került sor az országban (ebben 
a számban — ahogy az egyetlen korábbi pécsi 
bemutatóban sem — az amatőr produkciók nin
csenek benne).

Az irodalmi Nobel-dijas Beckett munkássága 
az arisztokratikus regiszterbe tartozik, regényei és 
drámái sohasem kerülnek át a populáris művészet 
közegébe. Mindezt ő egyáltalán nem bánta, sőt 
már az ismertségnek az a mértéke is mérhetetlenül 
zavarta, amelyre életében eljutott. (Hasonló sors jut 
osztályrészül a Nobel-dij elnyerésével Kertész 
Imrének is, aki új helyzetét szerencse-katasztró
faként jellemzi.) Nem véletlenül adta hivatalos élet
rajzának írója, James Knowlson Beckett-monográ- 
fiájának azt a címet, hogy Hírnévvel sújtva (Damned 
to Fame).

Arról, hogy Beckettet az abszurd dráma 
képviselőjeként szokás számon tartani, egy magyar 
irodalmár tehet, Martin Esslin, aki 1918-ban

Budapesten Pereszlényi Márton néven látta meg a 
napvilágot. Amikor az ötvenes évek párizsi kisszín- 
házainak új törekvéseiről 1961-ben írt egy, Az 
abszurd színház című kötetet, abban Samuét 
Beckett, Eugene lonesco, Jean Génét és Arthur 
Adamov darabjait kapcsolta össze ezzel a kategóriá
val. Pedig e négy szerzőnek vajmi kevés köze van 
egymáshoz (lonesco hevesen tiltakozott is az ellen, 
hogy ő egy „klubba” tartozna a többiekkeD, és 
lehet, hogy ahhoz se sok, amit Esslin abszurdként 
azonosít.

Beckett dramaturgiája például teljesen konzer
vatív. Darabjai a francia klasszicizmusban meg
merevedett hármas egység elvére épülnek. A Gödöt 
hatásmechanizmusa (azaz hogy várják, de mégse 
jön) sem lép túl Csehovnak a szereplők sorsában 
változást ígérő, de azt be mégsem váltó — az ír 
szerző darabjainak megírása idején is már több mint 
fél évszázados — dramaturgiáján. Ez a csehovi cse
lekvésnosztalgia — a sorsfordító tettek, események 
helyére benyomuló mikrocselekvés-hálózat — uralja 
Beckett színpadi műveinek világát.

A dublini Trinity College-ban francia-olasz szakot 
végző Beckett igen alapos ismerője volt a francia 
drámának, játszott is többen. Amikor Comeille 
Cicijében Don Diegót alakította, a kard helyett 
esernyőt fogott a kezében, valamint — miként Clov 
A játszma végében (!) — egy ébresztőórát. Saját 
darabjaiban számos színházi tapasztalata vissza
köszön.

A játszma vége első — akkor még kétszereplős
— változatával 1955 tavaszára készült el. (A darab 
eddigi legzseniálisabb színre vitelében az 1990-es 
években George Tábori két színésszel játszatta el
A játszma végét.) De e változat elkészültét követően 
azon nyomban azt is írta Beckett egy levélben, hogy 
„befejeztem a darabot, de nem jó, elölről kell kez
denem”. Aztán majd’ egy év múlva újra belemélyedt 
Racine drámáinak tanulmányozásába, melyekről 25 
évvel korábban a Trinity College-ban tartott előadá
sokat. A Racine-darabok klausztrofóbiája a színpadi 
létezés esszenciájára irányította Beckett figyelmét, 
arra, hogy mit bír el a színpad monológok és moz
dulatlan szereplők alkalmazása során.

Ezután írt egy második — ezúttal kétfelvonásos
— változatot, de ezzel sem volt elégedett. Aztán 
nyárra, az augusztusi marseille-i fesztiválra elkészült 
a végleges változattal, de a programból végül a 
darabot visszavonták. A hosszú alkotói vergődés, a 
többszöri újrakezdés, átírás, felülírás azonban végül 
is remekművet eredményezett. Ennek a darabnak a 
megírása okozta számára addigi írói pályáján a leg
nagyobb szakmai nehézséget.

A darab szokatlansága nem a dramaturgiájában 
van, hanem abban, hogy bizonyos kontextusokat 
leválaszt a színpadi történésekről. A tér tekintetében 
Beckett nem ad fogódzót arról, hogy hol is van ez a 
hely, ahol a szereplők vegetálnak. Az idő esetében 
pedig ahányszor Hamm megkérdezi Clov-tól, hogy 
„Hány óra van?”, a szolga mindig azt válaszolja, 
„nulla”.
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Az egyfelvonásosnak négy szereplője van: a színpad 
(a szoba) közepén tolószékben ülő, fejben regényét 
író vak Hamm; az ő szolgája, Clov (az egyetlen, aki 
mozgásképes, ám aki képtelen leülni); valamint 
a színpad bal oldali előterében álló két kukában 
Hamm két, alsó végtagok nélküli nemzője, az anyja 
(Nell) és az apja (Nagg).

A történés nem sok, a színpadi idő ébredéstől 
elalvásig terjed (a játék kevesebb mint két óra).
Clov a színről időnként távozó szereplőként az 
egyetlen, aki a látható világon kívüli történésekről is 
tudósít. Elmondása szerint patkány van a konyhá
ban (amit igyekszik agyonverni), illetve a kémlelő
ablakokon kitekintve beszámol a látottakról. Az 
egyik oldalon kopár szárazföld, Clov megfogal
mazásában: „Semmi.” Illetve Hamm unszolására, 
hogy milyen minden, a szolga azt feleli, hogy min
den „Kaputt!” A másik oldalon a valaha volt tenger, 
melynek látványáról azt mondja, hogy „A fárosz a 
sárban”, illetve hogy „ólomhullámok” látszanak.
És mindenütt szürkeség.

A Clov által a külvilágról elmondottakat persze 
nemcsak a darab más szereplői, de a nézők/olvasók 
sem tudják kontrollálni, így legitim a darabnak 
olyanfajta értelmezése is, amely ezeket a beszá
molókat — beleértve a megpillantott (az angol vál
tozatból kihúzott) kisfiút is — Clov fikcióinak (fan
táziáinak) tekinti. Ezzel komplementer magatartás 
Hamm „regényírása”, csak míg Hamm komponál, 
addig szolgája a maga szintjén (kitalációkkal) felel 
erre a szellemi aktivitásra.

A darab helyhez kötött szereplői, a kukákba 
szorított agg szülők gyakorta távoli és nyílt 
helyszínekről fantáziáinak. A megvakult Hamm a 
keze ügyében lévő dolgok iránt tanúsít érdeklődést. 
Az ő térérzékelése eleve belső, csak önmagába, 
saját képzeletének és lelkének tereibe tud 
belenézni. A legmozgékonyabb alak, Clov (aki 
viszont, mint mondja, ülni nem tud) folytonosan 
kifele, távolra tekint. Ily módon Beckett mozdulatlan 
szereplőit az emlékezet és a képzelet jegyeivel 
ruházza fel, míg a jövő-menő szolga a közeli terek 
foglya marad.

Beckett színpadi művei közül A játszma vége 
összpontosít a legerősebben a tér kérdésére, hiszen 
úgy jeleníti meg a színpadot, mint a Föld egyetlen 
még létező helyszínét. Ebben a redukált világban a 
természet ugyan még létezik, de már csak negatív 
erőként, pusztulásként (a szereplők érzékszervei 
romlanak, hajuk és foguk hullik stb.)

Beckett az arányváltásokkal észrevétlenné 
retusál bizonyos általa alkalmazott színházi kliséket. 
Ebben az egyfelvonásosban is egyszer felmegy és 
egyszer lemegy a függöny, mégpedig színpadi és 
dramaturgiai értelemben akkor, amikor Hamm 
leveszi az arcáról (illetve a darab végén visszahe
lyezi rá) a kendőt. „Vén rongy” — mondja mindkét
szer. Bár Beckett a darabot a szövegben nem osztja 
jelenetekre, a dramaturgiában mégis egy csellel 
érvényesíti a szereplők ki-be mozgatásának techni
káját. Clov az egyetlen a négy alak közül, aki 
távozik a térből és visszatér oda. A két lezárt fedelű 
kuka színre állításával azonban Beckett további 
jelenetváltásokat tesz lehetővé, és a kukából 
„lépteti” színre — kompakt jeleneteket létrehozva 
— az agg szülőket. Clov színről történő távozásai 
minden esetben motiváltak (hol itt az abszurditás?), 
mert hol eszközért Oétra, távcső stb.) megy ki, hol 
tennivalója akad a konyhában.

Műfaját tekintve A játszma vége katasztrófa
dráma. Ilyen műfajt persze a drámatörténet és az 
esztétika nem ismer, de az emberiség pusztulását 
vizionáló művek régóta születnek. Az egyik legősibb 
toposz szerint az emberiség sorsa hanyatlástörténet, 
egy valaha volt aranykorhoz képest az utána 
következő történelem a növekvő romlás, degene- 
rálódás megvalósulása, mely regresszió végpont

jaként egész fajunk és bolygónk pusztulása fog 
bekövetkezni. A két világháború között születik meg 
a lengyel kritikában a katasztrofizmus eszméje, mely 
a jövőt a pusztulással azonosítja (ha a II. világ
háborúra és benne a holokausztra gondolunk, nem 
is téved nagyot), és érdeklődésében az egyetemes 
emberi kérdések felé fordul. Beckett az 1950-es 
években írott első darabjaival három évtizeddel 
előzi meg az ilyen típusú drámák virágkorát, melyek 
közt ott találjuk Edward Bond Háborús játékok
(1985) című trilógiáját, Harald Müller Haláltutaj
(1986) című színpadi allegóriáját, Zalán Tibor Azután 
megdöglünk (1987) című Beckett-iádáját, és ide 
sorolhatjuk (a mostani bemutatót rendező Vincze 
jános első országos figyelmet keltő munkája okán 
kettős értelemben is) Örkény István Pisti a vérzi
vatarban (1979) című groteszk játékát, mely ugyan
csak pusztulással, a Budapestre ledobott atombom
ba képével zárul (azután jön majd Varsányiné hirde
tése az egérirtásról).

A játszma vége nem a világ (az emberiség) 
teremtéséről, a genezisről, hanem annak visszájáról, 
a megsemmisülés utolsó stádiumáról szól. A darab 
fikciója szerint már csak négy (emberi?) lény vegetál 
egy meghatározatlan helyen álló szobában. A darab 
során a négy alak egyike (az egyik kuka lakója, 
Nagg) valószínűleg elpusztul; Hamm végül letépi a 
nyakából azt a sípot, amellyel szolgáját tudta hívni; 
Clov pedig valószínűleg megszökik (bár az instruk
ció szerint a zárójelenetben mozdulatlanul ott áll az 
ajtó mellett), amivel önmaga és gazdája vesztét 
fogja okozni.

Martin Esslin említett könyve elején elmeséli, 
hogy 1957-ben egy csoport izgatott San Franciscó-i 
színész készülődött a közönséggel való találkozásra. 
Izgalmuk oka részben az volt, hogy a San Quentin 
börtönben léptek föl, ahol utoljára Sarah Bernhardt 
szerepelt 1913-ban. No meg az, hogy olyan darabbal 
álltak a közönség elé, amelyben — tekintettel a 
közönség összetételére — csak férfiszerepek voltak. 
Továbbá kétségeik voltak, hogy a választott 
titokzatos, intellektuális darab (Sámuel Beckett 
Godot-ra várva című műve) milyen fogadtatásra talál 
az elítéltek körében. Az előadás — az aggodalomra 
rácáfolva — nagyon mély hatást gyakorolt a 
különös közönségre. A rabok pontosan értették, mit 
jelent Godot-ra várni. És azt is, mit jelent az, hogy 
Gödöt mégse jön.

A játszma vége négy szereplője közül három 
férfi, a két kukában lévő alak egyike, Nell nő.
A Harmadik Színház előadásában Clov szerepét 
színésznő, Koszta Gabriella játssza. Bár a megoldás 
(szerep és színész nemének cseréje) a magyar szín
házi gyakorlatban szokatlannak tetszhet, mind a 
nemzetközi, mind a magyar bemutatók sorában 
találunk ilyen korábbi példákat. Nálunk a legutóbbi 
A játszma vége produkcióban, a Holdvilág 
Kamaraszínház előadásában is (r. Koltai Judit) 
színésznő (Kiss Zsuzsanna) játszotta Clov szerepét. 
Koszta azonban nem nőnek játssza a szerepet (de 
nem is férfinak), hanem nemtelennek, vagy nemileg 
semlegesnek. Ez egyébként megfelel Beckett drá
maírói világának. Csonkolt alakjai nemcsak testük
ben, nevükben, érzékszerveikben, képességeikben 
részlegesek, hanem nemi hovatartozásuk sem kap 
szerepet, motivációt a művekben.

A pécsi előadás színpadképét (melynek 
szerkezete követi az író utasításait) az jellemzi, hogy 
benn (a szobában) is szürkeség van, nemcsak a 
Clov által elbeszélt külvilágban. A padlón a hátsó fal

előtt felszedett parkettakupac látható, a szobában 
egy-két kisebb területen még lenn van a parketta. 
Mint egy pusztulásra ítélt házban, amelyre már nem 
fordít gondot senki. Ezek az apró színpadi jelek 
érzékeltetik, hogy nemcsak a szereplők pusztulnak, 
hanem ez történik a közvetlen környezetükkel is.

Vincze János számos rendezői erényének egyike 
a megfontolt, pontos, jelentésképző szereposztás.
A kukában tartózkodó két aggot Bódis Irén (Nell) és 
Barkó György (Nagg) személyesíti meg. Csak a fejük, 
a nyakuk és a kezük látszik. Sminket nem viselnek. 
Az arcukon megmutatkozó megélt sors megszólalás 
nélkül is hitelesíti figurájukat. Játékukat nem a 
stilizálás, hanem az egzisztenciális jelenlét jellemzi. 
Színészi eszközrendszerük is redukált (miként a 
szerepként megformált alakok is azok). E csonkolt 
eszközkészletből azonban több és mélyebb kifejező 
erő ered, mint ha teljes eszköztárukat alkalmaznák. 
Bódis és Barkó a kevéssel fejeznek ki sokat. Egy 
hiábavaló csücsörítés egy csókért, egy kaccantás 
nevetés gyanánt, apró fejmozdulatok, tárgyilagos 
tekintet. A komikum, amely a Beckett által kreált 
helyzetekből ered, beárnyékolódik a halálközeliség 
élményével.

Krum Ádám (Hamm) a darab által előírt módon 
mindvégig a tolószékben ül, gyakorlatilag csak a 
szája, részben az arca és még kisebb részben a 
keze játszik. E redukált (csonkolt) színészet komoly 
kihívást jelent az alak megformálója számára, Krum 
azonban nagyon erősen és plasztikusan oldja meg 
a feladatot. A legerőteljesebb kép róla a szája, és az 
a mód, ahogy szinte érzéki gyönyörrel formálja (írja) 
a maga fejben fogalmazott regényét. Nagyon pontos 
és felidéző erejű az artikulációja, az abban érvényre 
jutó dinamika. A fejre szűkített alak megfor
málásában óriási teher hárul a pontos szöveg- 
értelmezésre, a beszéddramaturgiára, a mimika apró 
rezdüléseire. Beckett korlátozása nyomán Hamm 
vak, sötét szemüveget visel, ami a színészt meg
fosztja arcának egyik leghatásosabb kifejező 
eszközétől. (A filmek premier plánjainak elsődleges 
tárgya a szereplő tekintete.) De Krum Ádám ebben 
az arcra és szájra csupaszított játékban is erős és 
hiteles alakítást nyújt. (Beckett egyébként egy 
későbbi rövid darabjában-jelenetében, a Nem én 
címűben egy szájat szerepeltet „főszereplőként”.)

Koszta Gabriella (Clov) a szerep nevét etimolo- 
gizáló Adornoval egyetértésben clown-elemeket is 
alkalmaz a játékában. Nagyon fontos
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Bódis Irén és Barkó György

szerepfelfogásában, hogy nem személyt, hanem 
funkciót játszik. Mozdulatai, nevetései stilizáltak, az 
írói instrukció által előírt eszközjátékai (létra, távcső, 
vekker stb.) koreografikusan pontosak. A Beckett- 
nél oly fontos (és oly gyakran mellőzött vagy félre
értett) komikum megfelelő mértékben érvényesül 
Koszta Gabriella játékában. A rendező 
értelmezésének megfelelően bohóctréfának játssza 
a létrával és a kémlelőablakokkal való bajlódást. 
Mint egyetlen mozgó szereplőnek, egyszerre több 
és kevesebb lehetősége van, mint a másik három 
színésznek. A mozgás kényszerűen csökkenti az 
intenzitást, ugyanakkor fokozza a dinamikát. Miután 
a végről van szó, a mozdulatok, reakciók meglassul
tak, és az intonációval együtt van bennük valamiféle 
gépiesség. Mindez igen pontos és meggyőző 
módon kerül felmutatásra Koszta Gabriella 
alakításában.

Vincze János úgy rendezte meg az előadást, 
mint egy zeneművet. Ez a pontosság itt is, miként 
a zenedarabok esetében, magában foglalja a játékot 
felépítő elemek (a „hangok”) helyének, erejének, 
egymáshoz való viszonyának pontos kidolgozását.
Ez különösen akkor szembeötlő, ha az ember egy
nél többször nézi meg az előadást. Beckett darab
jaiban színpadi megvalósításokat ír le (ezt jelzik 
szigorúan következetes és akkurátus színpadi 
instrukciói), amelyek a színházi működés- és hatás- 
mechanizmusok pontos ismeretéről tanúskodnak.
A pontos utasítások nem sok teret adnak a változ
tatásra. A rendező követi a darab mozgássorokat 
rögzítő utasításait, ugyanakkor felépíti azt a saját 
világot, amely egyszerre közvetíti, értelmezi és 
kiegészíti Beckett színpadi látomását. Miután erre az 
író szűk mezsgyét hagy, a rendezői munka terepe is 
a mikroelemek területén tudhat érvényesülni. Vincze 
hallatlan alapossággal elemzi végig a helyzeteket, 
ritmus- és tónusváltásokat, és emeli be őket egy 
enyhén stilizált színházi regiszterbe. Ennek a diszk
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rét stilizációnak a nyomán befogadói horizonttól 
függően többféle kapcsolat alakítható (és alakul) ki 
az előadással.

Vincze a francia (teljes) változatot játszatja, 
amelyben Beckett számos elidegenítő, önreferen- 
ciális állítást — a közönség jelenlétére és a szerep
lők erre adott reakcióira történő utalást — szerepel
tet (pl. „Clov »felveszi a messzelátót, a nézőtér felé 
irányítja« S lelkesedéstől... őrjöngő ... tömeget 
látok” — mondja.). Hamm többször utal arra, hogy 
ő most szerepet játszik (Jövök. [Szünet] Játszani.”
— mondja több helyütt.) Amikor Beckett maga 
rendezte meg a darabot a berlini Schillerteaterben 
(1967-ben), kiirtotta az előadásból ezeket a szöveg
részeket, és illúziószínházi keretben működtette
a darabot. A szövegben ugyanakkor mindvégig (ha 
rejtett módon is) ott van a színpadi önreflexió, 
hiszen amikor Clov színre lép, cselekvései tulaj
donképpen arra irányulnak, hogy szélességben, 
mélységben és magasságban felmérje a színpad 
paramétereit. Beckett térrel folytatott manipulációja 
magában foglalja azt az analógiát, hogy a szín
padon megjelenő viszonyok és struktúrák megfelel
nek a színpad és a közönség kapcsolatának.

Az egyszerre önironikus és elidegenítő önrefle
xió példája az is, amikor Hamm azt kérdi Clov-tól: 
„Nem lehet... hogy mi... éppen jelentünk valamit?”
A szolga azonban nevetségesnek tartja a felvetést. 
Aztán a főhős így folytatja: „Ha valamilyen értelmes 
lény visszatérne a földre, s látna bennünket, vajon 
nem kísértené meg néhány gondolat?! (...) Ha elgon
dolom, hogy mindez talán nem hiába történt.” Hogy 
a „mindez” kifejezés az emberiség történetére, a 
szereplők életútjára, avagy a látott színházi előadás
ra vonatkozik-e, lehetetlen eldönteni. Ha magunkra
— nézőkre — vonatkoztatjuk, kijelenthetjük, hogy
— mint előadás — nem volt hiába.

Ugyanakkor a nézői reakciók — ha nem is szél
sőségesen, de — megoszlanak. Ezt példázza, hogy 
az előadás kezdetén a játéktér látványa (lepusztult- 
sága, szürkesége) és a komikus tehetetlenkedés 
között feszülő kontraszt egy ideig elbizonytalanítja 
a közönséget, miként is reagáljon Clov ismétlődő 
mozdulataira. A két estén másként fogadták a 
darab nyitányát (prológusát) a nézők. Az intim tér 
(a szereplők karnyújtásnyira, negyvennél alig több 
néző) felnöveszti a reakciókat, egy nevetés vagy 
köhintés sokkal erősebben hat és befolyásolja pro 
vagy kontra a közönség egészét. Miután a nézőknek 
Pécsett nincsen (a fentiekben említett egy premier 
és egy-két vendégjáték következtében nem is na
gyon lehet) színházi tapasztalatuk Beckettről,
A játszma vége fogadtatása legalább is kétesélyes. 
Ez azonban nem baj.

Beckett nem sokra tartotta a sikert. Amikor köz
zétették, hogy ő kapja az 1969-es irodalmi Nobel- 
díjat, elmenekült a sajtó elől. „A nyilvánosság előtti 
siker vagy bukás sosem számított sokat nekem, sőt 
otthonosabban érzem magam az utóbbiban, miután 
mélyeket szívhattam ennek frissítő levegőjéből 
egész írói pályám során, egészen a legutóbbi 
évekig” — írta 1956 januárjában a Goc/of-val 
Miamiban megbukó rendezőnek, Alán Schneidemek.

A Pécsi Harmadik Színház Beckett-előadása 
jelentős, a pécsi színházi kontextusban színház- 
történeti léptékű esemény. És ezt az sem befolyá
solja, hogy kíséri-e — a Beckett által (joggal) 
indifferens tényezőnek tekintett — siker. ■

Beckett, Sámuel: A játszma vége 
Fordította: Kolozsvári Grandpierre Emil 
Díszlet: Vincze János, Steiner Zsolt, Tóth Géza 
Jelmez: Kovács Yvette 
A  rendező munkatársa: A. Bokor Mangi 
Rendezte: Vincze János 
Szereplők:
Hamm -  Krum Ádám, Clov -  Koszta Gabriella, Nell -  Bódis Irén, 
Nagg -  Barkó György.

Az ANTIKART
és

MODERNART
Galéria

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

Gábor Jenő (1893-1968) 
Önarckép gitárral, akvarell
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Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, 
szombaton 10-12.30 óráig.
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Újra árvagyerekek a Pécsi Nemzeti
Februárban játszotta 100. alkalommal a Pécsi 
Nemzeti Színház a Valahol Európában című musi
calt. Nem gyakori a vidéki színházak életében ez a 
nagy előadásszám, sőt nagyon is ritka. Halasi Imre 
mértékletes, korrekt rendezése nem ok nélkül élte 
évekig fénykorát. S mivel örökké semmi sem 
tarthat, lassan nyilván le is kerül a színlapról, annál 
is inkább, mert itt kopogtat az új, az O livér! című 
musical.

A II. világháborúban árván maradt bandázó 
gyerekek szívfacsaró történetét a XIX. századi Anglia 
árvaházaiban, dologházaiban sínylődő otthontalan 
bandázó gyermekek világa váltja fel. Szegény, árva 
gyerekek jönnek-mennek a Pécsi Nemzeti Színház 
repertoárján. Charles Dickens Twist Olivér című 
regényéből a hasonlóan szegény sorból származó, 
ám hamar világhírre szert tett Lionel Bárt írt musi
calt, a Dickens regényt nem kissé kifilézve, az alap
történetre lecsupaszítva, de kiválóan alkalmassá 
téve ezáltal, hogy zenés színpadi mű készülhessen 
belőle, mely a világ bármely színpadán, kortól 
függetlenül érvényes lehet, s legalább százszor be
öltözhessenek a színészek jelmezeikbe, a kirittyen
tett s gyermekeiket is puccba vágott családok leg
nagyobb örömére. Rendkívül szegény az olyan 
kulturális, művészeti programkínálat, mely közös 
élmény lehet a család egészének, ezért hát örülni 
kell minden lehetőségnek, az alkotók részéről pedig 
óriási a felelősség a színvonalat illetően. A pécsi 
előadást Hargitai Iván rendezte.

t

Ne vegyék fanyalgásnak, de nem állhatom nem 
megkérdezni, hogy téma/darabválasztás tekinteté
ben nem lehetett volna-e eltérni a jól bevált 
szegénygyerekek témától? Annyi musical rohangál 
a nagyvilágban. Biztosan megvan valahol a válasz, 
a mindent eldöntő végső szempont, ami megérteti 
az értetlenkedővei, hogy nem, és nem. Kár (1.)

Halasi után viszont nehéz helyzetbe került 
Hargitai Iván, aki Halasinál, vagy akár más musical
rendezőknél, lényegesen rutintalanabb a zenés 
darabok világában. Kár (2.), hogy Halasi épp nem 
tudta elvállalni ezt a munkát, mert bizony bárhogy 
kerülgetem a forró kását, ki kell mondanom. Hargi
tai rendezése sok kívánni valót hagy maga után.

Le kell szögezni azonban azt is, hogy az 
előadás egyáltalán nem ártalmas, csak nem elég jó. 
Olyan, mint az egyszeri lány, aki megvolt, ám a 
nevére sem emlékszik a fiú már másnap.

Egyrészt. Másrészt viszont óvatosságra int az a 
meg nem kerülhető és egyébiránt örvendetes tény, 
hogy ritkán lát az ember ennyi boldog, elégedett 
embert a nézőtéren, drukkereket, nyitott szívű befo
gadókat, akiknek gyerekei, unokái, testvérei, barátai, 
tanítványai, szomszédjai, s a szomszédjaiknak a 
szomszédjai is a benne szereplő gyermekszínészek. 
És ezen a ponton a legnagyobb elismerés hangján 
kell szólnunk. A gondos szereplőválogatás ered
ményeként megannyi jó torkú, szép hangú, tehet
séges mozgású kislány és kisfiú — „A” és „B” 
csapat egyaránt — szerepel a színpadon, rendkívül 
fegyelmezetten, a dolgát maximális odaadással 
végezve.

Miért marad el a katartikus élmény, amely 
odaszögez a székhez, üstökön ragadja, s el nem 
ereszti a gondolatot, ami egyszerűen magába szip
pant, és bumm...? Lehet, hogy Lionel Bárt odáig 
ment a dickensi történet filézése közben, hogy a 
lényeg veszett el a kidobott belsőségek között?

A sötét lelkű dologházi felügyelő (Németh 
János) és a szívtelen igazgatónő (Bukszár Márta) az 
egyház álszent jótékonyságának látszatát fenntartva 
— erre egyértelműen utal a hatalmas vörös kereszt 
a díszlet hátterében — keményen dolgoztatja az 
árvaház apróságait, éheztetve, testileg, lelkileg 
folyamatos megaláztatásnak kitéve őket. Olivér 
(Kecskés Alexisz, Zsoldos Dávid) egy napon repetát 
kér a vacsorából, amiért büntetésül szimplán elad
ják minden különösebb körítés nélkül. Mr. 
Sowerberry, a koporsókészítő (Ujláb Tamás) és 
felesége (Herczeg Adrienn, Sztankay Orsolya) veszi 
meg némi alku után, mondván, a gyerek bús képe 
jól fog jönni a temetési menetben, különös tekintet
tel a gyermektemetésekre. Nem sokáig van azonban 
maradása a fiúnak, mert a koporsókészítő segédje 
(Rajnai Attila) faragatlan, durva modorában sérteget
ni merészeli édesanyját, mire Olivér bemos neki, 
megszökik, utcagyerek lesz, s így köt ki „Dörzsölt” 
(Urbán Tibor, Steiner Zsolt) karmaiban, aki egyene
sen a Paradicsomba, Fagin (N. Szabó Sándor, 
Stenczer Béla) — a hontalan gyerekeknek otthont 
és munkát adó tolvajvezér — tanyájára viszi. Itt az 
árvaházi viszonyokhoz képest minden sokkal szebb
nek látszik: szabad, sőt kötelező a lazaság, vidám
ság, jókedv, móka, kacagás, enni is adnak, a 
dologházi munkánál pedig lényegesen könnyebb és 
izgalmasabb is a zsebtolvajlás. Persze éppen Olivér 
bukik le „munka” közben, elviszi a „fakabát”, a 
rendőrségről pedig a megkárosított, jószívű gazdag 
ember (Kovács Dénes) a házába viteti. Itt az öreg 
saját elveszettnek hitt unokájára ismer Olivérben,

akit persze a tolvajbanda legnagyobb gengsztere, 
a lebukástól azonban kisegérként rettegő Bili (Lipics 
Zsolt, Götz Attila) halálra kerestet, a gengszterséget 
megelégelő Nancy (Dorogi Barbara, Tunyogi 
Bernadett) közbenjárására ellenben Olivér mégis 
csak a pozitív statisztikát erősíti, kiemelkedik az 
utcagyerek sorsból, családra lel, méghozzá saját 
nagyapja személyében. Nancy Olivér szabadulásáért 
életét áldozza a megelégelt alantas élet oltárán.
Míg a szerelmi leszámolás zajlik, addig az egyház 
képviselőiről erkölcstelenebbnél erkölcstelenebb dol
gok derülnek ki, a haldokló koldusasszony (Sólyom 
Katalin) pedig halála előtti feloldozásban 
reménykedve bevallja bűnét, miszerint egy gyer
mekét épp világra hozó asszonytól anno ő lopta el 
a fényképét őrző medaliont. Végső bizonyíték Olivér 
kilétére, hogy ő mostantól már tényleg gazdag 
gyerek lesz, a rendőrök alkalmi zavargása miatt 
szétspriccelt tolvajbanda pedig visszaszivárog a 
fészek melegébe, a Tolvajtanyára, Fagin és csapata 
ott folytatja, ahol abbahagyta. így kerek a világ. 
Finálé.

A XIX. századi ködös, zegzugos, alvilági Londont 
idéző dickensi világ Lionel Bárt szívszorító 
lightosításával sajátos egyveleg. Ezzel együtt min
den további nélkül képes lenne a nézők nagy része 
egy kallódó, szegény sorsú kisfiú sorsával bármikor 
azonosulni, itt mégsem sikerül, hiszen a drámai 
valóságot meg-megszakító musicalelemek (dalok, 
táncok) ezt a drámaiságot nem erősítik, sokkal 
inkább ellenpontozzák. Folyamatos kijózanítás, 
távolságtartás zajlik a színpadon, amelyet még az 
erőszakosan tapsra hergelő koreográfia befejezések

Fagin (StenczerBéla), a hontalan gyerekeknek otthont és 
munkát adó tolva/vezér tanyája
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Lionel Bárt: Olivér!
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Olivér, kettős szereposztásban: Zsoldos Dávid (jobbra), 
Kecskés Alexisz (alul)

Színház repertoárján
is fokoznak. Érdekes és elgondolkoztató a színpadi 
kohézió hiánya ebben az előadásban, ugyanis 
Menczel Róbert díszlete funkcionálisan és esztétikai 
szempontból is kifogástalannak tűnik. A forgószín
padra épített híd mindkét oldala pillanatok alatt 
megteremti az adott képhez szükséges miliőt, az 
egész mégsem áll össze. Jelenetről jelenetre vánszo
rog az előadás, mintha egy gebe húzná az agyon
rakott kocsit...

Mindig szép pillanat azonban a darabos ván- 
szorgások közepette, ha felcsendül egy kristálytiszta 
gyermekhang: gyönyörűen énekel mindkét Olivér, 
s különösen ki kell emelni a befejező jelentben az 
ébredező Londont idéző kánonban a virágárus
lányok dalát (Papp Orsolya, Zsoldos Adrienn), 
s Olivér belépőjét, a „Megvenném e gyönyörű 
hajnalt” kezdetűt, vagy a „Ki mondja meg, a 
szeretet merre van” szép üzenetét, az édesanyját 
kereső árva gyerek himnuszát. És persze kifogásta
lanul énekelnek a profik is: Dorogi Barbara, Herczeg 
Adrienn (funyogi Bernadettet, Sztankay Orsolyát és 
Götz Attilát egyik szereposztásban sem sikerült 
elcsípnem), mégis inkább Lipics Zsolt, N. Szabó 
Sándor, Ujláb Tamás alakítását emelném ki, nekik 
sikerült talán egyedül maradéktalanul megoldani a 
koreográfiákkal és énekléssel terhelt figurák élővé 
varázslását. Szerepükből nem esnek ki arra a rövid 
kis időre sem, míg elénektik, eltáncolják a penzu
mot, hanem egységes képet alkotnak a figuráról 
időnként a zene révén, leginkább azonban kitűnő 
színészi eszközeikkel. Ezek közül elsősorban is a 
természetességet emelném ki, mint fő momentu
mot. Enélkül minden más túl harsány, karikírozott, 
túljátszott, maníros, és csak majdnem jó.

Visszatérve azonban a sok-sok elégedettségé
ben boldog nézőhöz. Megértem én azt is, ha valaki 
ez utóbbit igényli inkább, ízlések és pofonok okán. 
Jelen esetben van is oka sajnos a boldogságra... 
Németh János például egyetlen ziccert sem hagy ki 
egy kis extra taps reményében. De nézzük az 
egyéb, másfajta erényeket. Lipics Zsolt fantasztikus 
gengszter, s első dalos belépője talán az előadás 
első perce is egyben, amikor a székbe süppedt 
néző teleszkópon kitolja nyakát, hogy mi van, mi is 
történik a színpadon? Ujláb Tamás is nagyszerű 
gengszter, ő a kisstílűt alakítja figyelemreméltóan, 
nincsen sok rábízva, egy jelenet csupán, de a szín
pad iránt érzett alázat, a szimpatikus színészi maga
tartás meglehetősen átüt játékán. Neki mindent 
ebbe az egy jelentbe kell sűrítenie, az olcsó 
eszközök mellőzésével. Fagin a darab egyik kulcs
figurája. N. Szabó Sándor és Stenczer Béla teljesen 
különböző módon ragadják meg a figura karakterét, 
teljesen más babérokra törnek Faginként. Míg N. 
Szabó a gyerekek kegyeiért, Stenczer sokkal inkább 
a nézők elismeréséért küzd. Kifele játszik, jól 
odarakja a poénokat, profin a dalokat (akár anno 
Tevje, a tejesember szerepében), míg N. Szabó 
lényegesen visszafogottabban cizellálja a tolvajban
da fejét, s annak ellenére, hogy bűncselekmény 
elkövetésére, zsebtolvajlásra okítja és buzdítja 
„gyermekeit”, nincsen benne semmi taszító, sőt 
már-már rokonszenvezünk vele, érződik belőle az 
őszinte, gyerekek felé áradó szeretet. N. Szabó nagy

színészi erénye, hogy az egyszerűbb fekete-fehér, jó
gonosz oppozíciók helyett az „árnyaltabb és 
zú'rösebb ennél az élet” megoldást választotta, és 
ehhez nagyszerűen illik kicsit recitativo jellegű ének
lési stílusa is. Kár, hogy egy ilyen nagyszerű teljesít
mény mellett a rendező számára megfér egy 
előadásban például Kovács Dénes alakítása, aki a 
legszimpatikusabb szerep ellenére olyan sikertelenül 
igyekszik erről meggyőzni nézőjét, hogy amikor 
a „Tolvaj fogják el” erőtlen, élettelen, az 
olvasópróbáról itt maradt „felkiáltása” elhangzik 
a tömegből, úgy érzem, fülsiketítő, elviselhetetlen 
amatörizmus tört be a színre. Kovács Dénes persze 
— nem kétséges — ennél jóval többre képes, így 
mindenképpen a rendező hibájául róható fel az ő 
szintre hozásának hiányossága. Túl kevés a meg
győzéshez, hogy egyébként korban, stílusban őérte 
kiált a szerep. Bukszár Márta és Sólyom Katalin 
kliséi is a mérték alatt vannak, ám míg a dologház 
igazgatónőjét legalább a jelmeze kicsit felfele, a 
bűnbánó koldusnőt a talpig gyolcs jelmeze is még 
jobban lefele húzza a mélybe. Jelmeztervező: Pilinyi 
Márta.

Dorogi Barbara Nancyje jó, de cseppet sem 
átütő, Simon Andrea jelenléte az előadásban pedig 
már-már érthetetlen, módja sincsen teljesítményt 
nyújtani, hiszen szerepe szerint sem jut neki más, 
mint barátnője mögött egy lépéssel idegesen 
toporogni, majd a jelenet befejeztével feldúltan kiro
hanni a színről. Urbán Tibor és Steiner Zsolt a tol
vajbanda rangidősét alakítva hozzák ismert formáju
kat. Steiner Zsolt mindent pontosan megcsinál. 
Görcsössége azonban átüt minden, a lazát erőltető 
próbálkozáson. Urbán Tibor nyersebb,
„Dörzsöltebb” nagyfiú, kinek mi tetszik, lehet 
választani. Tóth András Ernő, Unger Pálma, Rajnai 
Attila, Háber László megcsinálják az epizódot, bár 
Unger Pálma dalra fakadása a beteg kisfiú ágya 
mellett — különösen a tremotós, elhaló magas 
hangok esetére gondolva — kihagyható lett volna.

Na és a nép, az istenadta. A kórus mind utcai, mind 
kocsmai tömegként hozta a szokásos, jól bevált 
formáját. Az itt megszokott színpadi áljelenlétek 
állatorvosi lóként lennének taníthatók bármely szín
házi katedrán. Sajnos, és mindig.

Végül egy szerzői triumvirátust is kérdőre kell 
vonni. FHargitai Iván rendező, Fillér István 
játékmester, és Vincze Balázs koreográfus lenne 
hivatott megmagyarázni, hol maradt a finálé?
Mi lőtte? Tánclépések sorozata helyett ezt a megle
hetősen sajátos kényelmi, bajor sörfesztiválos 
megoldást választották, hogy a gyerekek vállfogás- 
ban, szép rendben leülnek a zenekari árok szélére, 
és ütemesen dülöngélve eléneklik a finálédalt 
(megjegyzem hangjuk még itt is szép, csillogó). 
Flogy kinek támadt ez a jó ötlete, s a három moz
gásért felelős munkaerő közül miért nem merült fel 
csak egyben, hogy ez rendkívül sovány, szegényes, 
ciki? Nem értem. Pedig ők, munka közben még 
bátran használhattak volna az enyémeknél 
csúnyább szavakat is a helyzet megmentésére, mint 
ahogy gyakorta ez szokott előfordulni.

így megint a kritikusra marad a hálátlan szerep, 
ami még egy kis munkával, egy kis energia-befek
tetéssel simán beelőzhető lett volna. Belgyógyász 
orvos barátom bíztatott az előadással kapcsolatos 
beszélgetésünk során, hogy simán meg tudna 
műteni ha a sors úgy követelné, tanulta, bár sosem 
gyakorolta. Ám biztos, hogy ha egy módja volna rá, 
szakorvosnak, sebész kollégának ajánlana inkább 
a kezébe... Rutinosnak.
Több rutinos sebészeket hát a rendezői székekbe! ■

Szövegkönyv, zene, versek: Lionet Bárt 
Fordította: Balassa Lia, Korcsmáros György 
Versek: G. Dénes György 
Díszlet: Menczel Róbert 
Jelmez: Pilinyi Márta 
Koreográfus: Vincze Balázs 
Zenei vezető: Somos Csaba 
Játékmester: Fillár István 
Rendezte: Hargitai Iván

Játsszák: Kecskés Alexisz, Zsoldos Dávid; Stenczer Béla, N.Szabó 
Sándor; Urbán Tibor, Steiner Zsolt; Dorogi Barbara, Tunyogi 
Bernadett; Lipics Zsolt, Götz Attila; Simon Andrea; Németh János, 
Bukszár Márta, Kovács Dénes, Ujláb Tamás, Herczeg Adrienn, 
Sztankay Orsolya; Fischer Lilián, Juhász Gerda; Rajnai Attila, Tóth 
András Ernő, Unger Pálma, Sólyom Katalin, Háber László, Papp 
Orsolya, Zsoldos Adrienn; Maurer Milán, Rácz Károly; 
továbbá: Bókái Leila, Törjéki Dorina; Cseri Hanna, Hargitai Anna 
Veronika; Sára Alexandra, Rácz Mária Noémi; Tombor Zsuzsa, 
Faragó Tina; Horváth Henriett, Szentgyörgyvári Fruzsina; Somoskövi 
Zita, Pacskó Dóra; Garai Gréte, Csicsák Bori; Berta Bence Zoltán, 
Rácz István Gergő; Hír Bálint, Bogdány Péter; Gilbert Batázs, Budai 
Balázs; Háber Iván, Győri András; Nagy Szabolcs, Pécsi Géza; 
Guzmics Márk, Fejes Alexander; Kecskés Árisz, Misota Benjámin; 
Deák Zsolt, Pukler Péter; Horváth Marin, Takáts Dániel; Kerekes 
Attila, Dargó Gergely; Kisida István, Gettó Ferenc; Kelemen Alpár 
Zsolt
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Kell-e?
Lehet-e?
A pécsi Művészeti Kar

Mi tesz egy települést művészeti központtá? 
Egyszerű. Létrejön, kelendő és elfogy mindaz, ami 
a közvetlenül praktikus cselekvések és tárgyteremtő 
aktusok körén túl az érzékek és a gondolkodás 
luxusjavaiként mutatkoznak. Amelyek nélkül persze 
még lehet élni és élnek is milliárdan emberek. 
Cinikus volna a kérdés, hogy így éppenséggel 
érdemes-e? Nem tesszük fel. Ahogy egy közönséges 
város közjogi értelemben vett „elégséges” kapaci
tásának és kompetenciájának kellékeként jelöljük 
meg az oktatás és közművelődés intézményrend
szerét, amelynek hiányában nem, megléte esetén jár 
a cím és rang, így van ez a fokozottan középponti 
kulturális szerepet vállaló települések esetében. Kell 
azért is valamit tenni, hogy egy város egészségügyi, 
közlekedési, kereskedelmi központ legyen, hát még 
a kultúráért! Mindezek értékeket kifejező szerepek, 
amiket nagy természetességgel látszik kiosztani a 
történelem, de éppenséggel látjuk azt is, hogy 
„besegíthet” politikai döntés, illetve az érdekek 
harca. Mi jellemzi akkor a kulturális központot? 
Létrejön és közfigyelmet ébresztve kelendő benne 
mindaz, ami különössé teszi a megszokottat, 
megújítja az ósdit, ami formát ad az ismeretlennek, 
ami tánccá szervezi az ösztönös mozgást, dallammá 
a hangokat, szimfóniává a dallamot, képtárrá a vélt 
és valóságosan látható világ festett dokumentumait, 
zenekart csinál magányos hangászokból. Értéket 
teremt, amikor önmagát folyvást megújítva mindezt 
fenntartja. Tartósság és folyamatosság, de ösztönös 
és tervezett akciók sokasága is tagolja működését.

Művészeti központnak aligha neveznek 
Európában olyan várost, ahol a vonatkozó terület 
szellemi és anyagi örökségéből nem jöhetett létre 
a tradíció átadásához és megújításához elengedhe
tetlen felsőfokú művészképző intézmény, az 
akadémia. Ami mestereket vonz magához, 
mestereket hoz létre, válogat és kiemel, amiben 
sajátságos zenei és más művészeti kifejezésmódok 
gyökereznek meg, aminek „arcai” különös vonzere
jüknél fogva a hasonló „arcok” sokaságát gyűjtik 
össze. Ami állandóságánál fogva folyamatosan 
bocsátja ki és fogadja be nemzedékek erre a fela
datra leginkább hivatott alakjait. Közben eszméket 
is létrehoz, tükröz és semmisít meg, ha kell. Életje
lenségei az adott közösség számára az érték tartós 
meglétének kifejezői. „Musikanten sind in dér 
Stadt!” (Zenészek jöttek a városba!) — mondja 
a középkori német népének, és nem mond ki 
kevesebbet evvel, mint azt, hogy a zenészek 
érkezésével hirtelen másképpen kezd élni a város. 
Meg tudja változtatni „éltét” — ahogy Rilke kívánta 
volt — a művészet segítségével.

De nem helyes, ha egy szervezet tartós szerepzavar
ban van, aminek alapja önnönmaga felesleges
ségének tartós bizonyítottsága. Ez egyébként több
nyire csak akkor következhet be, ha ráerőltetik az új 
szerepet, ha küldetésének hivatalos meghatározása 
eufemisztikussá, gyakorlati funkciói a teljesítés 
szempontjából tökéletesen közömbössé válnak.

Tízéves lesz csakhamar az ország máig egyetlen 
felsőfokú zenei és vizuális művészeti képzést és 
doktorképzést tudományegyetemi keretekben foly
tató intézménye, a Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Kara. Fejlesztésének korlátái, a drámai 
alulfinanszírozás következtében beálló 
adósságtömege, a konszolidáció megkövetelte 
személyi leépítések és a természetes elhasználódás 
(a kar tulajdonában lévő Liszt-terem életveszélyessé 
válása pl.), a széttagolt műhelyszerkezet, saját 
épületek nem lévén a magas bérleti díjak stb. mind 
eredményezték, hogy mára már a megszüntetése 
sem kizárt esély a lehetséges jövőstratégiák 
körében. Merthogy jogszabályokban előírt képzési 
követelményeknek lassan nem képes eleget tenni. 
Nem kétséges ugyanis, hogy a fenntartás hasonló 
nehézségeivel küzdő társintézmények a társadalmi 
presztízslistán a művészeteknél sokkal jobb 
helyzetben vannak. Az „alap” és „felépítmény” 
dialektikáján nevelődött nemzedékek miért is 
kétkednének abban, hogy orvosokra, mérnökökre, 
jogászokra és közgazdasági szakemberekre 
nagyobb szükség van, mint művészekre, vagy 
művészetekre nevelő értelmiségiekre? A legifjabb 
nemzedék még nem így gondolkodik, az 5-12-szeres 
túljelentkezés megmagyarázhatatlan idealizmusról

(tájékozatlanságról?) bizonykodik. A minisztériumi 
iránymutatás szerint az államilag finanszírozott 
képzések beiskolázási létszáma a következő évek
ben folyamatosan csökkenni fog. Mindezt negatívan 
befolyásolhatja majd a szakmai fejlesztés 
elmaradása, pozitívan az új egyetemi szakok 
bevezetése.

Nem helyes tehát, ha ebben a szerepzavaros 
helyzetben és (lelkületben) nem törekszünk felis
merni korlátáinkat és a feszélyező körülményeket, 
valamint, ha nem következnek be a helyzet (és 
lelkűiét) megváltoztatására vonatkozó korrekciós 
lépések. De bekövetkezhetnek-e?

Mit tesz?
A Művészeti Kar képzései a 31/2001. (IX.31.) OM 
rendelet alapján a Humán szakterület 4. sorszámú, 
művészet, közművelődés, kommunikáció szakcso
portjába soroltatnak. Gyakorlati képzéseinek 
helyszínei nemcsak az egyetemhez tartoznak, így az 
egyetem itt is több szálon kapcsolódik a város kul
turális életének szerkezetéhez. A tanterv szerint, a 
művészképzés jogszabályban rögzített képesítési 
követelményrendszerének megfelelően nyolc-tíz 
szemeszteren keresztül folyik az oktatás, heti 
legkevesebb négy órában. A PTE Művészeti Karán 
belül Zeneművészeti- és Vizuális Művészeti Intézet 
működik, a mindkettőt segítő elméleti tanszékek, 
valamint az egyre erőteljesebb programokat meg
valósító Művészeti Informatika tanszékek részt 
vesznek a graduális és doktorképzésben.

Ki pakolás”
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A Művészeti Kar a jogelőd Pedagógiai Főiskolából 
vált ki 1996-ban, majd a Bárdos Lajos 
Zenetanárképző Intézettel egyesülve egészült ki 
2000-ben. Az elmúlt kilenc év elsősorban a szakmai 
megalapozás és kevésbé a fizikai-infrastrukturális 
stabilizálódás korszaka volt. A karnak ebben a 
periódusban nem volt módja a közös költségekkel 
terhelt normatívából biztosítania a rendeltetésszerű 
működéshez szükséges javakat, a hagyományok 
ereje pedig még nem volt olyan lendületű, hogy 
a kezdetek nehézségein átsegítette volna a kart. 
Nincsenek tehát tartalékai, miközben a személyi
szellemi és szakmai garanciák határozott vonzerőt 
jelentenek. Ez az ellentmondás voltaképpen 
örömteli, mert hiába is rendelkezne anyagi erőkkel 
és a fizikai működőképesség jó feltételeivel, ha 
ezeket méltó személyi adottságokkal, magasrendű 
művészi gondolatokkal nem tudná párosítani.

A viszonylag gyenge infrastrukturális állapot 
felszámolására megvalósítható programokkal ren
delkezik a kar, forrásokkal viszont nem. Ha meg
valósítható lenne a fejlesztésre irányuló terve, akkor 
az a művészeti szakmákban egyre markánsabban 
megjelenő új kihívás, a művészeti informatika 
területének eszközállományára irányulna. Itt mind a 
képzőművészeti terület (2D, 3D, animáció, multimé
dia, digitális videó stb.), mind a zenei terület (digi
tális hangtechnika, számítógépes zenei alkalmazá
sok, elektronikus zene stb.) eszköz és szoftverál
lományának beszerzése és folyamatos frissítése 
lehetne a cél. A zeneművészeti szakok eszközparkját 
elsősorban a hangszerállomány jelenti, annak 
fejlesztése is elengedhetetlen lenne a minőségi

Starkey Krisztina 

Colin Foster és tanítványa

oktatás és művészi előadói gyakorlat megszerzé
séhez. A meglévő hangszerek nem minőségi 
hangszerek, és jelentős részük már elavult, 
elhasználódott, javításuk nem jelent megoldást, 
cseréjük nélkülözhetetlen lenne. A mesterhangszerek 
ára nagyon magas (zongorák 10-45 M Ft. fa fúvósok 
1-4 M Ft, vonósok 1-6 M Ft), ezért ha lehetne, akkor 
is nagyon lassú ütemben lenne cserélhető 
a meglévő hangszerállomány. A kar anyagi 
lehetőségei sem a folyamatos karbantartást, sem 
a nagyjavításokat nem teszik lehetővé.

Helyszínek
A kar az ország oktatási rendszerében kivételes 
helyzetben van, ezért minden lépése a hasonló jövő 
előtt álló szervezet számára tanulmány értékű.
A művészeti szakegyetemektől eltérően a 
tudományegyetemi keret ma még nem mindenben 
kedvező a szakegyetemekkel szemben. El kellene 
érnie a Művészeti Karnak is a kari autonómia azon 
mértékét, amellyel a szakegyetemek rendelkeznek, 
miközben élnie kellene a tudományegyetemi elhe
lyezkedés minden szakmai pozitívumával. A kar 
munkatársai a legmagasabb fokon vesznek részt 
a magyar felsőoktatás, művészeti élet, médiák 
irányításában, kuratóriumokban, bizottságokban. 
Ehhez társulnak a nemzetközi kapcsolatok, amelyek 
a teljesség érzékeltetése nélkül jelentik Angliát és 
Görögországot, Kelet- és Nyugat-Európát, a külföldi 
magyar központokat is.

A Művészeti Kar kiterjedt építményhálózattal, 
műtermek és műhelyek differenciált rendszerével 
rendelkezik az egyetemen belül és kívül. A zene- 
művészeti területen a karvezetés programok a 
Damjanich utcai főépületben zajlanak, itt vannak 
kisebb tantermek és gyakorlóterek is az egyéni 
felkészüléshez. A hangszeres zenész képzés túlnyo
móan a Mátyás király utcai épületünkben folyik. 
Mindkét helyszínen működik könyvtár, de a közpon
ti kari könyvtárban helyezkedik el a zenei archívum, 
a kottatár és a lemeztár. A kar legfontosabb és a 
városban is jól ismert gyakorlóhelye, a Liszt Ferenc 
Hangversenyterem lassan három éve zárva, 
életveszélyessé vált. A megyei múzeumi szervezet 
és a közeljövőben a Pécsi Pannon Filharmonikusok, 
valamint a Pécs TV és a Pécsi Galéria „külső tan
székekként” kapcsolódik adottságaival a karhoz.
A vizuális művészeti képzés ugyancsak több 
helyszínes. A festő és grafikai műhelyek többsége 
a főépületben, a Damjanich utcában vannak, de 
rendelkezik a kar az udvarban két szűkös 
műteremépülettel is. Szobrászati tanszék az 
Istenkúton, városi tulajdonban lévő egykori 
iskolában működik, ahol a kerámiakurzusok is van
nak. A sajátságos tulajdonviszonyok és a hatályos 
gazdálkodási szabályok következtében az egyetem 
számára fejleszthetetlen ez a gyakorlóhely, ezért 
erkölcsi és fizikai korróziója visszafordíthatatlan.
A kar külső gyakorlóhelyeinek köréből ebben az 
évben takarékossági okok miatt törölni kényszerült 
a bronzöntödét (Fondéria), a Baranyai Alkotó
telepeket, ahol komoly műszaki apportja ellenére 
sem képes fenntartani műhelyeket. Kőfaragó-műhe
lye az egykori panelgyár területén, a festők műter
mei és az ütősök gyakorlóterme a bútorgyárban 
vannak. Irányíthatatlan, szervezhetetlen, demorali
záló a képzésnek ez a formája. A Kar épületei mind 
szerkezetileg és műszakilag, mind esztétikailag telje
sen elavultak. Az utóbbi időben nem történt szá
mottevő rekonstrukció, így az épület gépészete 
(víz, csatorna, elektromos hálózat, fűtés), valamint 
a nyílászárók rendkívül rossz állapotban vannak, 
mihamarabbi felújításra szorulnak. Valódi funkcio
nalitásról itt csak komoly beruházások után beszél
hetünk.

Különös akusztikát kapnak ma ezek a kérdések, 
amikor Pécs városa az Európa Kulturális Fővárosa 
cím elnyerése érdekében nagy elszántsággal és szá
mottevő politikai-gazdasági céltudatossággal készül 
fel az újabb pályázati fordulókra. A készülődés 
közepette kikérdeznek bennünket afelől, hogy 
miképpen gondolkodunk megújulásunkról, és mi 
elmeséljük nagyralátó, előkészített, dokumentált ter
veinket. A Művészeti Karnak az előkészítő folyamat
ban mindeddig már egyszer volt módja fejlesztésről, 
önfejlődéséről szólnia egy kis munkacsoportban, 
miközben könnyen belátható, hogy igen sokféle
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kimenetelű kulturális folyamat és társadalmi 
érdekeltség kapcsolható össze a művészképzés 
ezen intézményével. De most nem ez a főkérdés.

Mindenekelőtt azt érdemes megnézni, hogy mit 
ad egy, a „vidék” Magyarországában ezen kívül 
máshol így nem létező felsőfokú művészeti központ 
a városnak, a régiónak és az országnak. Milyen ez 
az akadémia és mit tud a közösségnek adni?

Talán kényelmetlen is kissé ezt a kérdést 
észrevenni, hiszen látszólag minden rendben van itt. 
Az oktatás és művelődésügy központi irányítása lát
szólag megfelelő muníciót ad mindennapi feladatai
nak ellátásához. És így, az oktatásügyi kormányzat 
által látszólag garantáltnak mondott központi forrá
sok mellett miért is kellene ugyancsak szűkös 
államigazgatási keretekkel támogatni ezt a formá
ciót? Azért, mert a kultúra és művelődésügy városi
regionális pozícióihoz mérve is teljes értékű művészi 
cselekvőkészség, tényleges műtárgyak és más tel
jesítmények, igazi alkotások és eredeti „kutatási 
eredmények”, valamint szerteágazó hazai és 
nemzetközi intézményi kapcsolatok jellemzik ezt a 
pécsi akadémiát. Amelynek minden megnyilvánulása 
a nemzetközi kultúra eleven szövetével érintkezik, 
miközben a lokális művészeti életnek is része.
Sokan kételkednek ebben, és főleg az a befolyással 
rendelkező művészértelmiségi közeg nem érti 
árnyalt belső motívumrendszerét, amelynek nem 
volt módja az akadémia légkörében formálódni.

A zavar?
A Pécsi Tudományegyetemen 1996-ban egyetemi 
keretek között jött létre a világon mindenütt ismert 
funkciójú intézmény, kar, ami a művészetek lehet
séges egységének jegyében valósítja meg feladatait. 
A kar létrehozása azonban nem párosult a 
megfelelő infrastruktúra biztosításával, így a 
működőképesség és a kar szakmai és széles körű 
kulturális küldetésének fenntartása az egyetemfej
lesztési célok kiegészítését feltétlenül szükségessé 
teszi.

A 2002-es esztendőtől olyan változások 
következtek be a Művészeti Kar életében, amelyek 
alapjaiban veszélyeztetik annak működését, éspedig 
mind az anyagi gazdálkodási, mind az akadémiai 
feladatok tekintetében. Az eladósodás és térvesztés 
ellehetetlenítették a kart. A karon folytatott zenei és 
vizuális művészeti, illetve művészeti-informatikai 
képzések, a területen megvalósított kutatómunka és 
a város, régió felé folyamatosan nyújtott szolgáltatá
sok kívánatos színvonala követelik a kari működés 
átgondolását. Az első következtetés, hogy a képzési 
és kutatási feladatok ma jogszabályokban

meghatározott követelményi körét az adott pénz
ügyi és fizikai keretek között nem lehet teljesíteni.
A drámai pénzügyi helyzetet részint a meg nem 
felelő, illetve fokozottan meg nem felelő normák, 
részint a fizikai-térbeli helyzetből adódó kényszerű 
pazarlás okozzák. A ténylegesen drámai helyzeten 
segíteni — ha a normatíva pozitív módosulásával 
nem számolhatunk — a tetemes bérleti terhek eltün
tetésével lehet, az időelszámolás ökonómiájának 
megfelelő térbeli rendszert kell létrehozni, meg kell 
szüntetni a tanári és diák közlekedésből következő 
folytonos csúszásokat és pontatlanságokat, illetve 
növelni szükséges a bevételek körét. így mérséklőd
nek a fenntartási terhek, egyszerűbbé válik az 
adminisztratív igazgatás, de a kar nem kerül méltó 
működési feltételek közé. A város és a közösség 
felé fizikai adottságainak igénybevételét, mint szol
gáltatást fokozottan fel kell kínálnia. A külső 
bevételek a megújuló műterem és oktatóterem 
feltételek arányában fognak növekedni, hiszen a 
befogadható külföldi fizető hallgatók száma jelenleg 
éppen ezért csak szerény lehet. Hasonlóképpen van 
befolyással mindez az alkotóképesség műhelyszerű 
kereteinek megteremtésével.

A változtatás szükségét nem a vezetési-irányítási 
munka problematikus volta támasztja alá, hanem a 
Művészeti Kar jelenlegi fizikai-pénzügyi állapota és 
a feladatainak prognosztikus értéke, elismertsége 
közötti ellentmondás. A stratégiai terveknek sem
miképpen nem mond ellent az a hiedelem, hogy 
a Művészeti Karban testesül meg a régió egyetlen 
művészeti felsőoktatást az EU normáinak 
megfelelően folytató fóruma. A probléma éppen az, 
hogy jelenleg a széttagoltság, diffúz működés, finan
szírozási nehézségek teszik lehetetlenné a kar 
irányítását, a fejlesztéssel összefüggő életszerű ter
vek valóra váltását. A jelenleg adott terekben 
(műtermek, gyakorlótermek, előadótermek, kiállítási 
terek, raktárak, műhelyek stb.) nagy erőfeszítéssel 
alakíthatók csak ki a rendeltetésszerű működés 
elemi formái. Terei diszfunkcionálisak, hidegek, 
alkalmatlanok programjainak megvalósítására. 
Munkatársai az otthonukat használják képzési 
helyként (festő, zenész tanórák), a hallgatóknak 
menekülniük kell az épületből annak alkalmatlansá
ga miatt, az oktatókat pedig taszítja a nem célsze
rűen kialakított, érdektelenségről és fenntartói 
közömbösségről tanúskodó munkahely.

A széttagoltság, a menedzselhetetlen ingatlanál
lomány elképesztő költségekkel működtethető, és 
ez a működtetés is csak a minimum feltételeket

A kar fúvós kamaraegyüttese az AOK aulájában

képes biztosítani. A hatékony munka 
körülményeinek megteremtése minden résztvevőnek 
érdeke, de nem lehetősége. Ha elfogadjuk azt 
a tételt, hogy a környezet hatással van a végzett 
munka minőségére, akkor egy újabb feloldhatatlan 
ellentmondásba ütközünk a Művészeti Karon, ahol 
a szabályok iránti érzék, a rend, az esztétikum, az 
alkotóerő, poézis, akcióképesség, gondo
latgazdagság, vállalkozókészség, újraértékelés, 
kreativitás stb. készségeit kívánják a zenész- és 
vizuális művész-hallgatókban kialakítani. A régió 
művészeti élete, oktatásügye minden szintjén várja 
a végzett hallgatókat, elhelyezkedésük és beválásuk 
mutatói mindeddig pozitívak voltak. Megrendelői 
a város és régió zenekarai, színházai, könnyűipara, 
kézműipara, a közoktatás, művészetszerető közön
ség, akinek véleménye szerint a „helyén” van a kar.

Jelenleg a kar nem rendelkezik a programokat 
megvalósító alkotóművészek (kutatók) számára 
alkalmas helyiségekkel, pedig az igen nagy jelen
tőségű változás volna, ha a művésznövendék és 
alkotóművész-tanár egyazon térben interpretálhatná 
a feladatokat. Nem rendelkezik a kar elek
troakusztikai stúdióval, nagy koncertteremmel, kis 
koncerttermekkel, hangfeldolgozásra alkalmas 
terekkel, mediális természetű munka végzésére al
kalmas stúdióval, miközben szakemberképzést foly
tat az említett területen, miközben e szakterületek 
legjobb magyarországi képviselői karhoz tartoznak.
A festészet-szobrászat és a zene jövőjének kialakítása 
az a kutatási program, amin a kar munkatársai dol
goznak. E programoknak azonban laboratóriumai 
nincsenek, vagy rendkívül rosszul ellátottak.
A helyzet megértésére analógiául szolgálhatnak a 
természettudományos területek. Eléképzelhetetlen 
fizikai, kémiai, biológiai stb. kutatás laboratóriumok 
nélkül. Az elismertség, hatékonyság az érdem 
szerint létrehozott munkahelyekkel csak fokozódna. 
A térbeli-fizikai létezés síkján bekövetkező pozitív 
változás progresszíven érintené az oktatási-kutatási 
szolgáltatások kapacitását, illetve fokoznák a kar 
adottságainak hasznosítását, a használatát igénylők 
érdeklődését. A környezet zeneművészeti mozgásai 
megkerülhetetlenül igénylik a középméretű koncert
termet, a zene fesztiválok idején a felkészülési és 
gyakorlótermeket, bizonyos hangszerek igény- 
bevételét. A vizuális művészeti területen a megfelelő 
infrastruktúra szakmai bérmunka végzésére adna 
lehetőséget, az elektroakusztikai stúdióban 
hangfelvételek, a mediális műhelyben pályázatokra 
digitális adatbázisok, tv-műsorok készülhetnének, 
illetve ilyeneket helyezhetnének el a legkülön
bözőbb hálózatokon. Ekként jelentős kulturális szol
gáltatásra is alkalmassá tehetné magát a kar. 
Mindezeknek embrionális formái már ma is 
léteznek, de a továbblépés jelenleg a havi millió 
forintos bérleti díjak kifizetése mellett lehetetlen.

Miből?
De hogy mindezek valóban valóra váljanak, alkal
mazkodni kell tehát a finanszírozás labilitásához, 
illetve az alulfinanszírozottsághoz. Olcsó képzést kell 
létrehozni. A kérdésre a válasz személyi, tantervi és 
gazdálkodási területen is megadandó. Igen lényeges 
a bevételi oldal fejlesztése, ami a szakképzési támo
gatások igénybe vételével, a műtárgypiaci aktivitás
sal és idegen nyelvű, külföldi hallgatók képzésével 
lenne kielégíthető. A normatíva megemelése, a 
központi, speciális létesítmény fenntartási támogatá
sok megjelenése nem várható, tehát „csak magára” 
számíthat a kar. A költségvetés összetevőinek 
arányából következik, hogy lényeges megtakarítást 
csak az oktatói bérkeret visszafogásával lehet elérni. 
Ennek lényegében a személyzeti politikában kell 
meghatározni a lépéseit. (Nyugdíjas oktatók felad
atainak átvétele, fiatalabbakkal kiváltása, munka-
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szerződések felülvizsgálata, átminősítések, oktatási 
terhek növelése, optimalizálás, címzetes tanárok 
alkalmazása, a tantárgyi konszolidáció pozitív 
következményeinek igénybe vétele stb.)

Aki számít...
A kulturális politika megfontolásainak és a helyi 
kultúra támogatási mechanizmusainak ismeretében 
különösen érdekes felismerésekhez vezet annak a 
vizsgálata, hogy a képzőművészet és a zenélés 
hazai és nemzetközi helyszínein a pécsi Művészeti 
Karral valamilyen kapcsolatban lévő művészek 
milyen számban és milyen megmutatott 
minőségekkel vannak jelen. És ebben a helyi 
művészeti élet fórumai, szakosított társulatai is 
benne foglaltaknak. A színház, a zenekarok, kóru
sok, képzőművészek. Ez részint tevékenységük jel
legéből adódik, de mégiscsak tény, hogy Pécs kul
turális reputációját döntő mértékben ez teszi ki, és 
nem a hazai teátrumok áttekintésében idén például 
egyetlen előadással sem részt vevő Pécsi Nemzeti 
Színház. Bár talán értékes színházi életjelenség az 
is, amikor a társulatnak már nem szükséges semmit 
tennie, amikor az infrastruktúra mindent „elvégez” 
helyette. A színház „jelentős szerepet játszik” a 
POSZT megrendezésében. Kurátoraival és épületé
vel. Talán művészeivel. De nem a társulatával.
A Művészeti Karhoz jelenleg kapcsolódó alkotók 
viszont a magyar képzőművészet és zene kikerül
hetetlen jelentőségű alakjai.

Korántsem a teljesség igényével, de álljon itt 
néhány olyan művésztanár neve, akiknek említése 
korántsem „vidéki” tanodát idéz fel. A 
képzőművészek között van Bencsik István szob
rászművész (professor emeritus, a MMA tagja, 
Kossuth-díjas), Keserű Ilona festőművész (egyetemi 
tanár, a SzIMA rendes tagja, Érdemes művész, 
Kossuth díjas), Rétfalvi Sándor szobrászművész 
(egyetemi tanár, Munkácsy-díjas, Érdemes művész, a 
Doktori Iskola vezetője), Schrammel Imre szob
rászművész (egyetemi tanár, a MMA tagja, Kossuth- 
díjas), Totvaly Ernő festőművész (egyetemi tanár, 
Munkácsy-díjas), Colin Foster DLA szobrászművész 
(tanszékvezető, egyetemi docens), Gaál Tamás 
szobrászművész (Munkácsy-díjas), Nagy Márta DLA 
iparművész (Ferenczy-díjas), Pincehelyi Sándor fes
tőművész (Munkácsy-díjas, Érdemes művész), R. 
Fürtös Ilona iparművész (Munkácsy-díjas), Lengyel 
András festőművész (Munkácsy-dijas), Kismányoky 
Károly animációs filmrendező, Valkó László festő
művész (Munkácsy-díjas). A zeneművészek között: 
Tillai Aurél, professor emeritus, Liszt-díjas karnagy, 
Vidovszky László Erkel-, és, Bartók—Pásztori-díjas 
zeneszerző, egyetemi tanár, a SzIMA rendes tagja, 
Kincses Veronika Kossuth-díjas operaénekes, 
Gyöngyössy Zoltán DLA fuvolaművész, egyetemi 
tanár, Bánfalvy Béla DLA hegedűművész, egyetemi 
tanár, Barth István Liszt-díjas fuvolaművész, Bánky 
József zongoraművész, a Magyar Köztársaság 
Lovagkeresztjének birtokosa, Király Csaba Liszt-díjas 
zongora és orgonaművész, tanszékvezető stb.
A fiatalok között számosán Derkovits-ösztöndíjasok, 
a hallgatók között többen különböző pályázatok, 
diákművészeti fesztiválok nyertesei.

Erőforrások
A kar szellemi erőforrásait a magyar képző- és zene
művészet derékhadához tartozó, díjakkal és más 
elismerésekkel országosan és nemzetközi szín
tereken is elismert oktatói jelentik, amely forráshoz 
társul a finom értékdifferenciálás alapján kiválasztott 
hallgatói kar. A túljelentkezések magas száma 
önmagában is már régóta biztosítéka volt a magas 
bemeneti minőségnek, valamint a fokozott alkotói 
és tanulmányi követelmények teljesítésének. A hall
gatók készültsége jó, munkájuk minősége kima

gasló. A 2003. és 2005. évi Országos Művészeti 
Diákkörök Konferenciáin a pécsi Kar növendékei 
szerezték meg az első, második, harmadik díjak 
döntő részét.

A Művészeti Kar beiskolázási területe elsősorban 
a dél-magyarországi régió, de az ország egész 
területéről fogad hallgatókat. Végzett diákjai elsősor
ban a pedagógusi pályán, másodsorban a kulturális 
intézményi rendszerben és média különböző 
cégeiben helyezkednek el, így fontos, hogy a soka
sodó zeneiskolák számára megfelelő szakembere
ket, a zenei és vizuális közoktatás számára korszerű 
tudással bíró pedagógusokat, a zenei előadó
művészet területén korszerű tudással és gyakorlattal 
bíró előadókat képezzen. A vizuális kultúra 
ismeretével és alkotó továbbépítésének készségével 
felruházott diplomások szolgálhatják legjobban a 
külső környezet korszerű megújítását eredményező 
folyamatokat, ezért törekszik a kar arra, hogy a 
nyomtatott és elektronikus sajtó, a környezetkultúra, 
kiadványszerkesztés és reklám területei számára 
képzett szakembereket bocsásson útjára. A régió 
iparához és kereskedelméhez kapcsolódhat a kar 
a reklámgrafikai képzésével. Hangszertanár és 
kamaraművész végzettséggel rendelkező hallgatók a 
zenekaroknál, illetve az örvendetesen gyarapodó 
zeneiskolákban helyezkednek el. A zenész diplomá
val rendelkezők a későbbiekben zenei informatikai 
végzettségük révén dolgozhatnak stúdiókban is.
A képzőművész hallgatók többsége az önálló 
művészpályát választja, másik részük alapfokú 
művészeti iskolákban, általános vagy középiskolák
ban, illetve a felsőfokú képzésben tevékenykedhet. 
Igen jelentős a különböző foglalkoztató 
intézményeknél, programoknál, alapítványoknál, 
kevesebb az egészségügyben (művészetterápia) 
dolgozó végzett hallgatók száma.

A jelenlegi helyzet
A normatív finanszírozás folyamatos csökkenése és 
a bérterhek növekedése megoldhatatlan problémát 
okoz a kar költségvetésének. Az átlagos szintet 
jelentősen meghaladó tanár-diák arány, a művészeti 
képzés magas költsége miatt a rendelkezésre álló 
keretek nem elégségesek, és a rendelkezésre álló 
épületállomány szűkössége, leromlott állapota, 
valamint a tanári kapacitás rendkívüli — az egyete
mi átlag 140-150%-a — kihasználtsága miatt rend
kívül kis mértékben tud a kar egyéb bevételekre 
szert tenni, így gazdálkodásról nem is beszélhetünk, 
csak válságmenedzselésről.

Vizsgakoncert

A Művészeti Kar képzési kínálatában megjelentek 
— az országban a Zeneakadémia mellett 
másodikként — a hangszerművész, tanár és ének
művész, tanár szakok, így hamarosan — további 
egyetemi hangszeres szakok is engedélyeztetés alatt 
vannak — teljessé válik a zeneművészeti képzési ág 
is. A képzési szerkezet teljessé válásának egyetlen, 
de jelentős hátránya, hogy az új szakok indításának 
terhei, a személyi jellegű megelőlegező kiadások 
továbbra is nagy terhet jelentenek a kar költség- 
vetése számára (szakfelelős egyetemi tanárok 
letelepítése, lakások biztosítása stb.).

A művészeti képzések gyakorlóhely-igénye to
vábbra is kielégítetlen, a kar saját forrásból a továb
biakban egyre képtelenebb fenntartani, vagy bérelni 
megfelelő minőségű műhelyeket. További 
nehézséget jelent, hogy a korábban fenntartott 
gyakorlóhelyek (művésztelep, öntöde, grafikai 
műhely, festő műtermek) feladásának kényszerű
sége mellett a saját fenntartású Liszt-terem (hang- 
versenyterem és gyakorlóhely) 2003-ban életveszé
lyessé vált, felújítására nincs forrás.

Pontos körvonalakkal rajzolódik ki szemünk 
előtt egy nagyra hivatott intézmény, ami nemcsak 
a magyar kultúra egyik nem fővárosi helyzetű, de 
nemzeti jelentőségű hadállása, hanem a Dél- 
Dunántúli régió művészeti életének tekintélyt 
parancsoló intézménye is. A felsőoktatás átren
deződésének következtében minden lehetőség meg
van arra, hogy az ország művészetekre képző 
iskoláiból az első hároméves képzési ciklust 
követően a legjobbak ideérkezhetnek a második 
periódus, a mesterképzés két, illetve a harmadik, 
doktori ciklus hároméves programjaira. Ami nem 
jelent mást mint azt, hogy Pécsett fog megjelenni 
a magyar és részben az európai zene-, és 
képzőművészet legfiatalabb generációjának jelentős 
hányada, hiszen az itt biztosított képzés Pécsen 
kívül egyelőre csak Budapest művészeti szakegyete
mein található. A lehetőség páratlan. A lehetőség 
valósággá alakítása azonban a mai adottságok és 
a közeljövőre utaló jelek alapján e helyt illúzió. A 
pécsi Művészeti Kar megmentése a drámai pénzügyi 
helyzetben lévő tudományegyetem belső szolidari
tásával nem lehetséges. A közösség, a közönség 
lenne, aki a majdani reprezentáció vágyképétől 
eltelve ezt megteszi? ■

2005/2 echo 25



K É P Z Ő M Ű V É S Z E T ! ?

A XIX. Országos Kisplasztikái Biennálé 
Pécsi Galéria
2005. április 3. -  május 1.

„Egy ismeretlen kultúra emléke”
Sigmond Géza 2005-ös szobrának címét kölcsönöz
tem a bevezető elé, mert kínzó kérdésemre, hogy le 
lehet-e valamelyest fordítani a kiállított művek 
tolmácsolta, szobrászati formába öntött invencióval 
mindazt, ami a mai magyar társadalmat belülről és 
kívülről jellemzi, kedélyének formát ad, a kiállítást 
nézve aligha kaphatok választ. A formális 
megközelítés szerint bokamagasságtól szemma
gasságig egymással kusza kapcsolatban álló alakza
tok, kedvezőtlen megvilágítási körülmények között, 
egymással megszakítatlan formai közjátékokban tet
ték próbára a kiállítás-rendező és a kiállításnéző dif
ferenciáló képességét. A mennyiséggel nincs semmi 
baj és az invenciók frissességét tekintve sincs 
okunk fanyalgásra. A konvenciók és divatok, az 
anyagok és technikák meggyőző sokasága jelzi, 
hogy akár generációs, akár tematikus szemleként is 
értékelendő lehet a bemutatott anyag. Lehet. Nem 
mondtunk te még teljesen erről az értékelésről, de 
közben annyi rafinált körülménnyel találkoztunk, 
hogy a célravezető módszereket mindenféle előfel
tevések és peremfeltételek számbavételével is java
solt előkészíteni. Valós veszély, hogy „a sok bába 
közt elvész a gyerek”. Persze szükség van arra, 
hogy a közösség és művészete kölcsönkapcsolatát 
érvényesnek érzékeltessük, csakhogy a rögtöni meg- 
filozofálás közvetlenségével bajosan rövidíthető le 
ennek az útja. Az út követése és a követés elfo
gadása sem feltétlenül magától értetődő művelet.

Egy országos kiállításnak ténylegesen töreked
nie kell arra, hogy szélesre nyitott kapukat biztosít
son az egymás mellett létező bármely alkotói 
elképzeléseknek. Nehéz és talán nem is teljesen 
kockázatmentes ma megfogalmazni azonban azt, 
hogy a mennyiségek forradalma a sokféleség kriti
kus határán éppen azáltal következik be, hogy 
valamely típusú rendezőelv megjelenésével hirtelen 
leegyszerűsödik minden. Nem állíthatjuk, hogy ez a 
„bekövetkezés” itt történt Pécsett, de azt igen, hogy 
e bekövetkezés elkerülhetetlenségét feltétlenül 
érzékelteti mindaz, amit látunk. A leginkább kocká
zatos kijelentés továbbá ma az, hogy a biennálék- 
nak régóta leplezhetetlen fogyatéka az erősebb

választásokat megkerülő nyitottság és 
következménye a formai és szemléleti huzat, amely
ben lassan kioltják egymást a komplementer telje
sítmények. Márpedig itt bőven vannak ilyenek.

Ha csak a külső gazdasági, politikai és kulturális 
kontextusváltást tekintjük mozgó elemnek a képlet
ben, akkor minden a világon élő és aktuális tud 
lenni, miközben ugyanez a kvalitás és kvantitás per
sze akár az érdektelen jelentéktelenségek sorát is 
gyarapíthatja. Mindevvel kapcsolatban a most 
gyakorolt flaubert-i impassibilité az ítélet nélküli, 
egyszerre minden elfogadó egyidejűséget és az 
egyenértékűen sokesélyes megoldást fogadta el. 
Nem kívánt, vagy nem mert egyszerűsíteni.
Komolyan dönteni. Rábízta ezt a kötelességet a 
közönségre, amely a hozzá organikusan leginkább 
közel álló módon hozza meg többnyire az ítéletét. 
Kapaszkodik a benne élő konvenciókhoz, az utolsó, 
még emlékezéssel, a kollektív értéktudat morzsáit 
meggyőződéssel felidéző képekhez. Ha mindezt a 
magyar és egyetemes plasztikai művészet normáival 
szeretnénk jellemezni, akkor itt most Ferenczy 
Istvánt, Borsos Miklóst, Henry Moore szobrait kell 
találnunk. A „közönség” befogadókészségét egyál
talán nem hangolták át az elmúlt ötven év plasztikai 
művészetének másutt megkerülhetetlennek mondott 
teljesítményei. A legnagyobb festő mégiscsak 
Munkácsy. A nagyérdemű rábízhatja az ítéletet a kri
tikusra, a kritikára is. Ebben az esetben azonban 
számolni kell avval, hogy csekély jelentőségű hatása 
van akár a korszakalkotóan eredeti modelleknek és 
a briliánsán indokolt választásoknak is — ha írva 
vannak. A kritikának akkor volna lehetősége eredeti 
hivatása szerint gondolatokat működésbe hozni, ha 
a társadalmi közbeszéd terében a kinyilatkoztatá
sokkal szemben újra elfogadottá lenne a bővített

összetett mondatokban fogalmazott szillogizmus.
A szellemi és tárgyi környezet megváltozása 

mérhetetlenül komoly hatással van a műtárgyakra, 
azok funkciójára, nyelvére is. Kontextusváltáson kell 
értenünk a korántsem megnyugtatóan bizonyított 
folyamatot, amelynek során a személyes recepciót 
meghatározó, viszonylatokban a változékonyság 
kaotikussá vált, az egymás ellentéteiben, egymás 
ellentéteként mutatkozó állítások, az igaz-hamis 
relációk a virtuális megoldások túlsúlya 
következtében elemelkedtek tapasztalati bázisukról.

Egymásnak ismeretlen szoborcsaládok rende
ződnek így metaforikus csoportokba. Ismeretlen 
a társadalom, idegen benne egymásnak mindenki.
A valahová tartozás fizikai nyűg. A „nem tartozni 
sehová” pedig lelki teher. A kiállítás természetesen 
tárgyanként megismerhető. Kézbe vehető dokumen
tumként erős közlési kapacitással rendelkeznek, de 
igen gyakran a zéró tartalmú (ismeretlen) jelen
tésekkel írhatjuk csak le őket. Olyan mintázatból 
indulhatunk ki és olyan mintázathoz kereshetünk 
szavakat, amely utalással lehet mindenre, miközben 
nem tartalmaz a mindenségből csak egy-egy apró 
morzsát. Sebaj. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy 
a mű egyetemes felidéző képessége egyediségének 
erejével juttathatja el befogadóját az általános 
igazságokhoz, a szépség erkölcsi értékké nemesedő 
szintjéhez. Ehhez azonban erő is kell. A 
megszólalásnak olyan kimódolt és megtalált erede
tisége és olyan arányok, olyan anyagok, amelyek 
egymásból következően és egymástól 
elválaszthatatlanul egyazon irányban érvelnek. Szép 
példák találhatók erre nézve is a biennálé 
anyagában.

De a XIX. Kisplasztikái Biennálé mégiscsak egyik 
legnagyobb ellentmondása a sokféle értékű 
műalkotás egyedi erejének és a kiállítás egészének 
erőtlensége. Zűrös kettőssége. És ez a kiállítás ren
dezésének, a rendezőelvek érvényesíthetetlen
ségének a következménye. De még a kiállítás ren
dezőjét is mentik körülmények. Nem áll ugyanis ren
delkezésére az a műtárgyak anyagának, méretének 
és üzeneteinek megfelelően differenciálható tér, 
amelyben ilyesféle feladatokat sikeresen el lehet

Varga Éva: Részlet, 2003 Monorí Sebestyén: Tércsend, 2003 Palatínus Dóra: Konstellációk /-//., 2004
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Baróthy Anna: Termesztett műtárgy, A-B.
2003-2004

avagy minden a forma?
végezni. Hiába szól a bevezető értekezés az érde
mekről, amelyek a Kulturális Főváros pozíció 
megközelítéséért például a biennálék sorozatában 
öltött testet, a kiállítási tér hiánya, a modern 
műalkotás befogadására alkalmas atmoszféra és 
technika sajnálatosan nem segíti az ezekre a perem- 
feltételekre ma már építő képzőművészeti kultúrát.
A szó és a tett különböző értelmének újabb 
bizonyítéka csupán a bevezető nagyralátó és opti
mista futama, valamint a megrendezett kiállítás. 
Közben pedig a művészek nem tehetnek semmiről. 
Minden bizonnyal még örülnek is a kevés hazai 
lehetőség közepette egy országos jelentőségű meg
mutatkozásnak.

A felszín gomolygó plasztikai zűrzavarával szem
ben talán ezért tűnt a biennálé egyik leginkább 
egységes részletének a mélypince, ahol néhány erős 
térigényű alkotás kaphatott helyet. Rádoki György 
konceptet kombinatorikai elemzéssel párosító 
szellemes konstrukciója, a Lapozó l-lll., Erős Ágost 
Koppány nagyvonalú anyagkezeléssel és for
rasztástechnikával elegyes formaátmenetei a Töff. 
(2003.) horganylemez kompozíciójában és Cseh Lili 
Kisasztal és Függöny (2004.) vörösrézlemez tárgy
összeállítása a pince hátsó traktusában kapott olyan 
megvilágítást és tér-dimenziót, amelyben igazi életre 
keltek. Funkciók iránti nosztalgiájuk megerősödött, 
faktúráik festőivé váltak, ráadásul ebben a térben 
a párbeszéd esélye is sokkal nagyobb lett, mint a 
fenti fehér márvánnyal burkolt teremben. De nem 
járt rosszul itt a játékosan didaktikus szobrokat 
bemutató Takács Máté sem. (Renitensek l-ll., 2004.) 
Ez utóbbi munkákat persze „fönt” erősítette volna a 
hasonlóan ironikus szemlélet, ha mondjuk Fekete 
László, Szöllőssy Enikő, vagy a „hasáb tematika” 
mutációinak közelébe kerülhetett volna. De így jár
tak jobban.

A biennálé egyik főműveként értékeltem Baróthy 
Anna üvegmunkáját (Termesztett műtárgy A-B. 
2003-4.) annak elegáns kivitelezése miatt és azért 
is, mert a dokumentáció és tárgy egymást 
feltételező együttese még töredék másodpercre sem

válik el egymástól, egyik sem vádolja a másikat, 
egyik sem kevesebb a másiknál, miközben megje
lenésük és érzéki hatásaik szerint két tökéletesen 
különböző médiumként szolgálnak (fotó-kép, üveg
szobor). Hasonlóképpen példás eleganciájú — bár 
gondolatilag a klasszikus természettudomány kísér
leti érveléseinek rokonsága miatt van némi didak
tikus mellékíze — Lengyel Péter 4-3. (2004.) című 
szoborhármasa. A sűrített levegőn álló dugattyú 
esetében a szelep kis csavarmenete és a szelepku
pak kifejezetten derűs mozzanat. A díjazásban ter
mészetesen kifejeződik az éppen adott zsűribizott
ság véleménye, amit az első díjas esetében 
jómagam nemigen értettem. Monori Sebestyén 
valóban meggyőző technikai virtuozitással tette le 
Tércsend (2003.) című eternitből készült alkotását. 
Szobra azonban — akárhogy is kellemetlen kimon
dani — miközben a kisplasztika határát rendesen 
átlépi, plasztikai közhely, amelyhez, ha a visszatérés 
bekövetkezik, elégtelen indoklás csupán az 
anyagválasztás önmagában. Nyilván a technika 
ellentmondásmentes és koncentrált megjelenése 
terelgette a döntést az első díj felé. Amit megte
hetett volna a zsűri jó néhány más, de ilyen alapon 
ugyancsak esélyes műtárgy esetében is. Palatínus 
Dóra Konstellációk l-ll. (2004.) szobrainak talányos 
tárgyszimulációs jellege, faragásának elbűvölő pre
cizitása, a forma előidézte képzettársítások tágassá
ga itt csak arra volt jó, hogy mégiscsak a fő helyen 
láthattuk őket. Hasonlóképpen ravasz, a 
tudományos mérőműszer ál-pontossága, a hideg 
mechanikai szépség és befogadói aktivitás 
mozgékonyságának, nézetváltásának közös játékán 
alapult Menasági Péter Vízszintes tengely (2005.) 
című andezit, üveg és acél szobra.

Ha a reminiszcenciák és az újraolvasások 
nyomán létrejött munkákat vesszük számba, akkor 
ott Ézsiás István Geometrikus univerzuma (2004), 
Varga Éva megejtő szépségű, rozsdásodó öntöttvas 
spirálja, a Részlet (2003.) és Gábor Éva Ez egy 
másik alkony és A lét partján (2004.) című homok
szobrai emelkednek ki a jó színvonalú sok más 
plasztika közül, amelyeket egy ilyen terjedelmű írás 
keretei között előszámlálni képtelenség.

A katalógusban szép színes képek vannak 
szinte megfizethetetlenül magas árért (lásd: önkölt
ség). Bevezetője (Sárkány József munkája) kerülőút- 
ra késztet, nem a szobrászatról szól. Reflexiói a kul
turális politika vágyképeinek kívánnak megfelelni, 
nem annak a velőtrázóan destruktív helyzetnek, 
amelyben a művelődés és művészet szellemi és 
erkölcsi talapzatáért kellene szót emelni. A kiállítás 
a maga tárgyaival, a művészek és művei kiáltó 
ellentmondásban vannak avval a probléma- 
érzékenységgel, amit a bevezető megjelenít. Nem 
helyes amúgy sem egy országos kiállítás tényét a 
helyi kultúrpolitikai aspirációk farvizébe mártogatni. 
Hát még — mert lehetetlennek tetszik a feladat — 
megtakarítani a mai magyar plasztikai művészetek 
jellemzését. Kicsit hosszadalmas feladat — nyűvi a 
papímemű katalógust is rendesen — a képek 
optikai beazonosítása után a függelékben a művész 
életrajza alatt megkeresni a vonatkozó mű adatait. 
Lett volna jobb megoldás, ami a képek sterilitásán 
nem rontott volna, de az információval együttesen 
hasznosabban kezelhetővé tette volna magát a 
katalógust. ■

Lengyel Péter: 4 -3 ., 2004 Zsemlye Ildikó: Átmenet II., 2003 Rádoki György: Lapozó l-lll., 2004
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Budapest, Ernst Múzeum 
2005. március 19. -  április 17.

„A techné vállalása...”
Tízéves a képzőművészeti doktorképzés 
a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán

A kiállítás
Éppen egy éve, az Echo 2004-es tavaszi számában 
szólhattam a doktori iskolások kiállításáról, s akkor 
még nem gondoltam, hogy az akkor könnyedén 
nyitva hagyott vagy éppen hárított kérdések (mint a 
DLA fogalmi és intézményi kérdéseiről való beszéd) 
— mint afféle bumeráng effektus — idén visszavág
nak, s arra kényszerítenek, hogy az akkor háttérbe 
szorított, legalábbis problematikusnak tűnő jelen
ségeket a felszínre ássam.

A téma ismét — csak éppen sokkal szélesebb 
keretben — a pécsi Mesteriskola működésének 
10. évfordulójára rendezett kiállítás az Ernst 
Múzeumban. A Szabad Művészetek Doktora 
(Doctor of Liberal Árts =  DLA) címet már elnyert 
vagy arra aspiráló hallgatók munkái láthatók tehát, 
s értékelésüket nem könnyíti meg, hogy egy-egy 
művésztől olykor 3-4 művet is láthatunk. Egy első
sorban objektivitásra, és az eredmények árnyalt 
prezentációjára törekvő kiállításon jóllehet ter
mészetszerűleg tompulnak el az egyéni hangok 
(ezekről részletesebben majd alább). A tematikussá 
tett demokratizmus óhatatlanul az általánosságok 
közelében tartja a mondanivalót, ezzel 
párhuzamosan viszont előtérbe kerülhetnek, vagy 
felerősödnek az intézményes keretek között folyó — 
és a reprezentációt átható — művészeti diskurzus 
(a szándékok és az eredmények egymást feltételező 
kollektív rendszerének) elemei.

Ehhez a háttérhez röviden nem árt felidézni 
a pécsi Mesteriskola létrejöttének körülményeit, 
amennyiben az sem a semmiből jött elő hirtelen.
A kilencvenes évek elején a rendszerváltás erősen 
éreztette hatását az intézményi struktúra alakulá
sában, ez a művészet oktatásának keretfeltételeit is 
elég hathatósan érintette. Csak ami a művész- 
képzést illeti: egyszerre zajlott a budapesti 
Képzőművészeti Főiskola (ma Egyetem) radikálisabb 
hallgatói reformja — ami a szabad tanárválasztást 
és az intermédia tanszék megszületését eredmé
nyezte —, és a Janus Pannonius Tudományegyetem 
Tanárképző Kara tanári gárdájának — Keserű Ilona, 
Schrammel Imre, Rétfalvi Sándor, Bencsik István 
vezetésével véghezvitt — belső reformja. A nyolc
vanas-kilencvenes években is a folytonosságot 
képviselő művész-tanárok a rendszerváltás éveiben 
mérték föl saját erőiket és tehetőségeit, és elsőként 
szervezték meg a stratégiai fontosságú doktori 
képzést, ami a hosszabb távon létezés egyik garan
ciája, a mostani Művészeti Kar megteremtésének 
előfeltétele volt.

A DLA képzés (művészeti mesterképzés) ma 
törvényben előírt módon folyik és programjában 
„nagy hangsúlyt helyez a gyakorlati, szakmai 
műhelymunkára és az önálló művész-személyiség 
kialakulására”. Az innen kikerülő hallgatók egyfelől 
„autonóm művészek” és tanári jogosítványokkal is 
rendelkezhetnek. A művészi munka mérhetősége 
bár rejt paradoxonokat, (a művészet funkcionális

kérdései és a művészet taníthatósággal) bizonyos 
tekintetben mégiscsak rendelkezik egzakt mutatók
kal (mint a természet-, és szellemtudományokban 
alkalmazott impact factor). A művészi munka 
hatékonyságát, elismertségét egyéni és csoportos 
kiállításokon, hazai és nemzetközi szereplésekkel, 
meghívásokkal, pályázatokkal, az egyes kiállítá
sokra, egyéni teljesítményekre irányuló reflexiókkal 
mérhetjük. A kortárs magyar művészek nemzetközi 
mérlegét a rangos kortárs eseményeken részvételük 
arányában Beöthy Balázs készítette el 2001-ben.
E rövid számvetés (www.exindex.c3.hu/téma/világ- 
viszonylat) rezignált konklúziója az elhalasztott 
lehetőségek mérlegéről szólt. Tágabb kontextusban 
a magyar művészet jelenlétének hiányos állapotáról.

A szóban forgó kiállítás áttekintéséhez segít
séget adott a filológiai pontossággal összeállított 
katalógus, ami az adatközlés szintjén összegzi az 
intézmény tízéves működésének tényeit. Nem hall
gatható el, hogy az itt kiállító művészek kiemelt (de 
úgy is mondhatnám, hogy kiváltságos) intézményes 
helyzetben vannak (műhelyt és anyagtámogatást, 
utazási lehetőségeket stb. kapnak), miközben 
művészeti produktumaikat bizonyos értelemben 
„hivatalos” művészetként is elkönyvelhetjük. A több 
irányból érkező várakozás jogos tehát, éppen ezért 
nem mindegy miféle problémákra — művészetiekre 
és társadalmiakra, jelenre és múltra — reagálnak, 
mondjuk, a művészet eszközeivel.

Harc a publikumért?
A vállaltan demokratikus szándékok nehéz kiállítási 
szituációt termettek. Következzék egy gyors statiszti
ka. 47 kiállító művésztől átlagosan két művet 
láthatunk, azaz legalább 96 tárgyat. Két mű használ
ja tudatosan a fotót (Rezsonya Katalin, Varga Rita), 
ketten készítenek olyan művet, amelynek mozgásá
ba, „történetébe” a néző is aktívan beleavatkozhat 
(Krámli Márta, Menasági Péter), négyen élnek a 
videó adta lehetőséggel (Varga Rita, Hegyi Csaba, 
Szilvásy Edit, Vásárhelyi Zsolt), és egy alkotó 
használ ceruzát is (Lossonczy István). Kevesen élnek 
a mediális sokszínűséggel, és furcsa módon a grafi
ka, a rajzosság közvetlenebb eszközeinek 
használatával (Nagy Ottó, Gutman Barbara). És ez itt 
nem számonkérés, hanem a tényszerű megállapítás 
helye, hogy ti. itt mégiscsak a klasszicizálóan 
egységes szobrászat és a festészet tárgyköréből 
kaphatunk válogatást. Ebben az inkább tradi-

KiállításbelsB
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cionális, hierarchikus viszonyokat tételező rendszer
ben kell elhelyezni a várakozásainkat, és ez a finom 
kényszer, ami a néző magatartását is inkább a 
passzív befogadás irányába tolja, a látvány puszta 
regisztrálásának mechanikus gyakorlatába. A szob
rászokról és műveikről (Balanyi Zoltán, Baráz Tamás, 
Böszörményi István, Hegedűs Éva, Lengyel Péter, 
Lukács József, Menasági Péter, Miklya Gábor, 
Mohácsi András, Nagy Attila, Németh Pál, Nyári 
Zsolt, Sütő Ferenc, Szunyogh László) ezért mint 
egységes blokkról lehet beszámolni. Szépen meg
munkált felületeket láthatunk gránitból, bazaltból, 
mészkőből vagy fából, amelyek a szakma mester
fogásainak elsajátításáról győznek meg, egyszer 
s mind a techné tiszteletéről, s bennük azokról az 
immanens téri-plasztikai kérdésekről, amelyek az 
anyagból és tárgyból indulnak és minduntalan az 
anyaghoz, tárgyhoz térnek vissza. A rendezés zsú
foltságából adódóan nincs is módjuk arra, hogy 
maguk körül valamiféle nekik fajlagosan megfelelő 
tényleges, és értelmezési teret hozzanak mozgásba. 
Éppen ezért joggal lehet kíváncsi a látogató arra — 
jóllehet kevésbé elegáns megoldás a szemlére tett 
artefaktumokat dokumentációval keverni —, hogy 
legalább a megvalósult köztéri munkák (a katalógus 
tanúsága szerint szép számmal vannak ilyenek) in 
situ hogyan viselkednek. De marad (maradnia kell) 
a középméret, a se nem kicsi, se nem nagy 
középutas eleganciája, a kortárs szobrászat homály
ban maradó rendeltetése, amit a legegyszerűbben 
úgy mondhatnánk: az önmagába zárt művészeti 
hagyomány ápolása. A látogató azzal a nem titkolt 
várakozással tekint e kiállításra, hogy olyan 
művekkel találkozik, amelyek képesek a nézőt sta
tikus helyzetéből kibillenteni, saját művészet és 
kultúrafogalmáról alkotott aspektusait termékeny 
„zavarba” hozni, az érzékelés (hangzás-látás-tapin- 
tás) szinesztéziásan kevert minőségeiből új 
olvasatokat nyerni. A várakozás fenti jogosságát 
támogatják azok a friss és alternatív 
kezdeményezések, amelyeknek éppen a pécsi 
Művészeti Kar adott otthont, mint amilyen az 
Alapzaj fesztivál volt, a Médiagyár, a karhoz közel 
álló Közelítés Egyesület és Galéria tevékenysége.

Az alábbiakban azokat a műveket emelném ki, 
amelyek nem a kategorikus kijelentésekre és a 
monológra épülnek, hanem feltételezik a Másik 
jelenlétét, megpróbálnak kommunikatív viszonyba 
kerülni a szemlélővel. Ezt a kapacitását a műveknek 
magam példamutatónak találom.

Jó példák
Szilvásy Edit végtelenített videójának hőse (Mantra, 
2004) színes gumióvszerek kicsomagolásával, 
öblítésével, átmosásával és kiteregetésével 
foglalkozik. Egy intakt tárgy (merthogy gyári cso
magolásuktól megszabadított gumik) megtisztításá
nak szenvtelenül végrehajtott munkálatáról szól. 
Olyan munkáról, amelynek elvégzését egyébként — 
contradictio in adjecto — a tárgy nem implikálja. 
Egy tisztán fogalmi szinten, rezzenéstelenül éppen 
a szexualitásra utaló mozzanat iktatódik ki ebből a 
folyamatból, amelynek érdekében ez a tárgy létezik; 
e „tisztítás” során (vagy az elme felszabadítása a 
hang és a repetitív cselekvés által) a tárgy funkciója 
kerül hatályon kívül és a tevékenységnek — az 
alázatosan elvégzett női munkának — olyan aspek
tusait hozza elő, amelyek különben rejtve maradná
nak. Igaz, ezen olvasat nem egykönnyen, hanem 
időben kibontakozva kínálja fel magát az 
értelmezésnek.

Krámli Márta Passión (2004) című installá
ciójában első pillantásra a mobil „hagyományt” 
használja, egyben a látás aktusaira épít, amikor 
érzékenyebb, metaforikus tartalmak közvetítésére 
alkalmas tárgyegyüttest kreál. Folyadékkal telt hen

Böszörményi István munkái

geres edényében alig láthatóan egy átlátszó gömb 
lebeg, amit a földön található pedállal finoman 
mozgásba lehet hozni. Ekkor a szobor „ágense” 
a kétféle folyadékminőség érzékeny membránját 
átszakítva alámerül, lerázza magáról a sűrűbb 
közegben tett kirándulás buborékjait, majd visszatér 
eredeti pozíciójába.

Orosz Klára Relax (2002-2005) című szobra 
direktebb módon (mint például a katalógusban 
reprodukált Mensa) reflektál a szobrászat 
funkcionalitására. Vagyis éppenséggel használatba 
vehető tárgyakat készít; a rétegelt lemezből 
készített „befogadó” formát rózsaszín plexivel béleli 
ki, amibe adott esetben bele is lehet bújni. Egyben 
ki- és átfordítja azt a szobrászattal szemben támasz
tott igényünket, hogy maga körül virtuális teret hoz
zon létre — mindezt Orosz belülről hajtja végre.

Rezsonya Katalin Hinták l-VI. (2004) című fólia 
nyomatain mint homályos körvonalú emlékképek 
vetülnek fel konkrét és régi hintázások „ősképei”.
A négy rétegben felvitt, apró el- és bemozdulá- 
sokkal dolgozó képegyüttes a mindenkori néző apró 
mozgásait hódítja el a folyamatosság fenntartása 
érdekében. S mintegy magyarázatként (vagy ok
ként), egy statikus fotó is látható — egy land art 
tárgy — hat magányos hintáról, ami a mozgásról és 
a cselekvést végző alany hiányáról egyaránt beszél.

Palatínus Dóra Asztal (2002) installatív szobrával 
szentimentális érzéseket zár geometrikusán szab
dalt, geometrikus tisztaságú plexi-konstrukcióba.
Az asztal/ menza talán egykor kultikus funkciói 
átrendeződnek, az új konstrukció felszabdalva, 
átrendezve, a hiány koordináta-rendszerében válik 
az asztal jelölőjévé.

Ezek a művészek azok, akik — hangsúlyoznám 
— ezen a kiállításon több figyelmet kényszerítettek 
ki. Sajnálatosan bizonyos az is, hogy a festői ered
mények áttekintésének nem kedvez a lineáris, fel
sorolásszerű megjelenés. A reprezentáció kényszere 
nehéz helyzetbe hozta a művészt és kurátort 
egyaránt. Az előre menekülés pályáit — a mostani 
kiállítás is adott erről bizonyságot — azonban min
denképpen a kisebb, érvényes kontextus teremtő, 
párbeszédes kiállítások rendezésében találom meg- 
mutathatónak. ■

Orosz Klára és Vásárhelyi Zsolt munkái
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Appelshoffer Péter festőművész kiállítása
Bécsi Városi Galéria A K N A I  T A M Á S
2005. április 5-12.

„Szintetikus képek” 
a Börsegassén

Bécs belvárosának egyik remekbe szabott kiállító- 
termében, a bécsi Városi Galériában (Stadt Galerié 
Wien, Börsegasse 10.) Alexander Zách, az Osztrák 
Liberales Institut igazgatója és Ikvai-Szabó Imre 
budapesti alpolgármester nyitották meg 
Appelshoffer Péter pécsi festőművész kiállítását.
A tekintélyt parancsoló „felvezetés” alkotói pályájá
nak reniényes kezdetén már túljutott fiatal művészre 
valóban ráirányítja a figyelmet, és — amint azt 
láthattuk — nem is megalapozatlanul. A művészről 
magáról annyit tudhatunk, hogy tanulmányait 
Pécsett végezte, majd a Képzőművészeti Egyetemen 
tanult festészetet, jelenleg a pécsi Művészeti Kar 
Doktori Iskolájának a hallgatója, aki részt vesz a 
művészetterápia szakirányú továbbképzési program
jaiban is. Pécsett él a családjával. Keveset hallhat
tunk róla, jobbára csak azok ismerik munkáit, akik 
a helyi művészeti élet apróbb történéseire is kíván
csiak. Nem volt túl sok kiállítása, számottevően 
nem illegeti magát azokon a mustrákon, amelyeken 
már csak az életösztöntől vezettetve is ajánlatosnak 
látszik mutatkozni. Zárkózott, de nem magányos 
művész. Azok közé tartozik, akik a „képzőművész 
szakma” természetes önfejlődésének belső össze
függései irányában erősebb érdeklődést mutatnak, 
mint a művész és művészet társadalmi 
(disz)funkcióinak elemzése, vagy a sikerképesség 
fokozásának marketinges leleményei iránt.

Lehet talán abban is valami tanárosan unalmas, 
ahogy a poéta doctus ma kevéssé divatos alakját 
látszik felidézni, ami Appelshoffer Péter képeihez és 
értelmiségi-művészi magatartásához kapcsolódik. De 
nem tekinthetünk el e lehetséges perspektíva felvá
zolásától, hiszen majdnem minden alkotói mozdula
ta megfontoltságról tanúskodik és a szűkebb szak
mai körökben nem ismeretlenek elméleti irányú 
tanulmányai, teoretikus állásfoglalásai sem. 
Művészeti kutatásainak egyik kiindulópontja a kul
turális konvencióknak, a látás mechanizmusának, 
illetve a látvány és ábrázolás időbeli tagoltságának, 
a tagolásokkal szembenálló a folyamatszerűségnek

Abbahagyhatom, 2002

pályája kerülnek egymás mellé, miközben folyama
tosan jelenlévőnek érzékeljük az érzékileg igen 
erősen jellemzett tárgyakat is. Valóban szintetikus 
eszközök és módszerek eredményezik a viszonylag 
kisméretű festmények és rajzok kitartóan létrejövő 
mintázatait. Sajátságos és alig rejtett 
művészettörténeti utalásokba is bukkanhatunk 
némelyik munkáján. Ezek között Paul Klee kéznyo
maira (Lejjebb!, Néger) éppúgy rálelhetünk, mint 
Mark Rothko-éra (Keményebben!) vagy Fehér 
Lászlóéra (Komplementer).

Az Appelshoffer Péter által felállított rendszerben 
izgató motívumokként mutatkoznak a belső 
(vizionárius) és külső objektív képek egymásra 
vetítéséből következő ábrák. A legnagyobb szigo
rúság és legnagyobb szabadság összefüggésrend
szeréből aztán kikerekedhetnek rendszeren kívüli 
szintek, különös jel és jelentés összekapcsolódások, 
sőt irracionális kimenetelű következmények is 
(racionális objektív kép átfordulása megfoghatatlan 
kiterjedésű jelhalmazzá). Különös érzékenységgel 
megfogalmazott ciklus bevezetését előjelezte a 
Komplementer, 2004. kisméretű lapja, amelyen a 
keresetlenség és gondos mérlegelés kiszálazhatatlan 
együttműködése révén két ellentétes minőségű 
(zöld-vörös) tónus kapcsolódik egybe egy kerti 
látvány egyszerre felidézve és ugyanakkor 
megzavarva (eltakarva). Páratlanul megtalált forma 
és folt-arányok jellemzik ezt a már-már kalligrafikus 
karakterű lapot. Amelynek festői kibontása azután 
a négy nagyobb méretű, 50 x 50 cm-es olajképen 
(Erdőben-sorozat, 2005.) illetve a 2004-ben készült 
150 x 200 cm-es Belátás című munkán történik. 
Nézetek, tengelyek, tükröződések és takarások 
árnyalatnyi változásai egyidejűleg idézik elő a 
mozgékonyságot és a hagyományos előállítás, ábrá
zolási konvenciók, a jelentéstani értelemben véve 
tökéletesen problémátlan felületek pedig a stabilitás 
és örök megismételhetőség képzeteit. A képek 
hazajöttek és most itthon várjuk, hogy egy pécsi 
kiállítóteremben ellenőrizhessük újra a Bécsben 
látottakat. ■

az összemérése. Ott van a kísérletben az új eklekti
ka esélye éppen annyira, amennyire a dekonstruk- 
cióé. A differenciálódásé és leegyszerűsítő koncent
rációé. A bécsi kiállítás áttekintése során szemléle
tesen bontakozott ki magának aktuálisan tulajdoní
tott feladatként is e két irányban érzékennyé tett út 
bejárásának számos eredménye. Olyan megoldá
sokat láthattunk tehát, amelyek az analitikus 
tényleírás mellett az összetettség épített rendjeire 
utalnak. A 2002-es esztendő terméséből válogatva 
erősítik meg az előbbi feltételezést az 
Abbahagyhatom, a Csíkozgatok, Gyümölcsöstál, 
Narancs-tök, mandarin című képek. Látszólag 
hevenyészetten tántorgó fekete kontúrok, félig-med- 
dig az ábrázoló geometriából ismert axonometrikus 
metszetek, miközben gondosan kimért, egymáshoz 
hangolt zárt színfelületek is ezek a képek, amik 
igen eltérő fakturális hatásaikkal a mintázat alig 
észlelhető izgalmához járulnak hozzá. Tárgy és kör
vonala, vetett árnyéka, elmozdulásának potenciális

Erdőben l-IV., 2005-2005
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Plakátkiállítás 
2005. április 1.
Helyszín: Pécs, Uitz Béla u. 1-3.,
Uitz Béla u. 5-7., Uitz Béla u. 15-17., 
Giovanni Pizzéria (Nagy I. u. 43.)

B A L O G H  R Ó B E R T

Betonvadon
A pécs-kertvárosi fiatalok és élettereik

A Pécs Kertvárosában található Uitz Béla utca hat 
tízemeletes panelházának hat lépcsőháza közösen 
szolgált a plakátkiállítás tereként. Ezek a lépcső
házak semmiben nem különböznek a többi lépcső
háztól, illetve csak annyiban, hogy kiállítóterek 
lehettek. Ennek kapcsán egyrészt az 1930-as évek 
Szovjetuniója ötlött fel, a propagandagépezet 
mozgósítási kényszere egészen a lakások ajtajáig 
elért, másrészt hogy ki megy ma galériába? Hát kiál
lítást nézni? Főképpen plakátkiállítást? S ha már 
plakát, miért ne ott tegyék ki, azoknak, akikről, 
akiknek, akikért szól? Mert végül is ez egy bűnmeg
előzési program része, a Vizuális Nevelésért 
Alapítványnak köszönhető a létrejötte, illetve az 
őket támogató Csellengők programnak. Első 
lépésként egy kertvárosi, másodikként majd egy 
meszesi helyszínen tartanak csoportos fotósétát, 
ahol valaki a fotóalanyokat győzködi, valaki világít, 
valaki pedig csak elkattintja a gépet, valaki a plaká
tot készíti, valaki felragasztja: kalákában készültek a 
képek, a kiállítás is. És a kiállítótér sem szokványos, 
mert nem mindenhol ég a lépcsőházi csupasz vil
lanykörte, s ha mégis, hamar kialszik vagy magától, 
vagy az automatikától, s félhomály, talán egészen 
sötét veszi körül a nézőt, mintha csak barlangban 
lenne. Több plakáton felbukkan a graffiti motívuma, 
úgy hat, mint a titokzatos barlangrajz (ki festette, 
miért festette, mit jelent?). A graffiti esetén is 
működik a nyomot hagyás ingere, az önkifejezés 
kényszere, s valami furcsa szenvedély is megmutat
kozik benne, valami, ami több mint tízezer éve az 
emberi kultúrában mindig is jelen volt. Az általam 
látott első pécsi graffiti ennyi volt: Wotan. Ezt pingál- 
ta fel valaki az Esze Tamás utcában a Barbakán-kert 
falára kb. 1987-ben. Ma kevésbé intellektuális 
művészet a graffiti, többnyire csak firka, de az is 
jelent valamit. A kiállítás plakátjai rokon vonásokat 
mutatnak az anonim népművészettel, nem fontos, 
ki az alkotójuk, csak a látvány kiváltotta emóció a 
lényeg, a hatás. A kiállítás-megnyitó előtti este 
Budapesten koncertezett az Einstünzende Neubauten 
(magyarul Összeomló lakótelepek) nevű együttes, 
stílszerűbb lett volna, ha ők zenélhetnek, de az 
InterMagyar muzsikált, a pécsi trió (hegedű, nagy
bőgő, gitár) népzenével, világzenével vegyíti a 
közelmúlt világslágereit, mondjuk a Locomotion 
című világszámot egy „palicsi legényessel”, mert 
ugyanabban a hangnemben született, hasonló a 
ritmusvilága, tematikája... Abból a zenei világból

táplálkoznak, amely körülveszi őket, s amit létrehoz
nak, közös mű, mindegy is a szerző.

„Itt növünk fel”, hirdeti az egyik plakát, kopott 
panelházak, csellengő fiúcskák, és egy graffitivel 
elrondított fal. Illetve elrondított? Ronda volt az már 
magától is, ahogy eleve elrendelten ronda az 
alumínium szemetesedény. Egyszerűen képtelenség 
elrondítani. Ebben a lepusztuló környezetben mit 
lehet tenni, ahol sem állat, sem ember nem élhet 
méltón. Meg lehet szokni, fel lehet itt is nőni, ahogy 
régen, ma is kulcsos gyerekek rohangálnak (a lép
csőházról lépcsőházra vándorló kiállítás-megnyitó
hoz is csatlakozott néhány) a „Nem Rómába 
vezető” utakon. Egy régi vicc rémlett fel, gyerek
ként, ha kérdeztem valakit hol is lakik Pécsett, arra 
azt válaszolta, hogy nem Pécsett, hanem 
Kertvárosban! Ez a hely más, mint a történelmi 
belváros. A lakótelep egy elmúlt rendszer terméke, 
sok minden következik az akkori emberképből, 
abból, hogy kinek hány négyzetmétert szántak a 
tervezők, hogy milyen játszótereket terveztek (ked
vencem a betoncsúzdal), milyen épületeket. Német 
diák szlengben a panelházat úgy mondják, hogy 
Wohnschilo. Lakósiló. Egy-egy városon belül köny- 
nyen kialakul a gettósodás, Pécsett is kifejlődött 
egy, csak erre a városra jellemző hierarchia (például 
a pécsi Rózsadomb jelentése nem egyezik meg a 
budai Rózsadomb jelentéskörével). A Megyer-Kert- 
városban található Uitz Béla utcában élőkről készült 
fotók a fiatalok szórakozási stílusát mutatták meg 
(a közelben található Giovanni Pizzériában is készül
tek képek, s a hely kiállítási térként is funkcionált). 
Van egy plakát, ahol a „Suli után tanulás” felirat 
olvasható. A képen alkoholt fogyasztó fiatalok 
láthatók. Vagy a „Palackposta” feliratún ugyanez a 
téma, de a palackban nincs levél, hanem torkokon 
ledöntött ital hordozza az üzenetet. Hasonló fogal
mak közé, a szórakozás kategóriájába soroltattak 
a nők. „Figyelem elterelés” cím alatt a csocsóasztal 
fölé enyhén behajoló, mély dekoltázsú leányka 
látható, az amúgy fekete-fehér fotó színes részlete 
kiemeli a figyelemelterelő lényeget, a dekoltázst.

Pár filozofikus, szembesítő erejű plakát is 
készült a környékről, például a „Fentről figyelnek” 
feliratú: egy épület tetején, ég és föld határán 
galambok sora áll. Elemezhető, hogy mi a galamb, 
a művészettörténetben mit szimbolizál, békegalamb, 
hírnök... de sehol egy olajág, csak a kép átlójában a 
panelelemekből épített ház tetején ülő galambcsa

pat. A plakát így többféle ritmust is felmutat, a ház 
elemeinek konstrukcióját, és a véletlenül létrejöttét, 
a pillanatnyit, melyet a fotós észrevett. A beépített 
terület és a szürke ég viszonyát, és a határ mozdu
latlanságát, a határon mozgó galambokkal, és 
a gondolatritmust (A Nagy Testvér figyel téged).

Van a „Megtudták” feliratú plakát. Mit tudtak 
meg? Teszem fel a kérdést? Hogy szerhasználó 
vagyok? Hogy meleg? Hogy HÍV pozitív? Hogy egyest 
kaptam? Hogy... A képen szereplő fiú tipikus 
ruhában van, de arckifejezése, kézmozdulata 
határhelyzetről tanúskodik. Szégyenről, lelki konflik
tusról, örömről, bánatról... nem tudni miről, csak 
annyi biztos, hogy megtudták... Ugyanez a 
kétértelmű, elgondolkodtató plakáttípus a „Feltűnni- 
eltűnni” kép, egy alak, még a szemeit sem látjuk, 
csak az orrát, száját, annyi derül ki róla, fiatal.
Kérdez és szembesít. Hogy mit is akarok? Feltűnni, 
eltűnni? Mi más érdekelne egy fiatalt, mint ama 
„nagy”, alapvető kérdések, melyek csak ideiglene
sen válaszolhatók meg?

A „Betonvadon” kiállítás igazi nagy kérdése az, 
hogy hol és miképpen élünk? Ez a kiállítás arról a 
lakókörnyezetről, és azokról a fiatalokról szól, akik 
éppen ott élnek. Hogy milyen is ott fiatalnak lenni, 
könnyű vagy nehéz? Ezt kérdezik a plakátok 
nyelvén az alkotók, s eme kérdés megválaszolására 
is kéri a nézőt a plakátokból áradó erős szociofotó 
hangulattal, a kritikai élt hangsúlyozó sommás, 
ironikus feliratokkal. A dalszövegidézet, hogy „káros 
ez a város /  beton vadon /  hideg nagyon” 
verssorként nagyon gyöngécske lenne, de 
ténymegállapításként korrekt. Ahogy a kiállítás is.
A szervezők, alkotók vágya az, hogy egy hét múltán 
graffitivel ékesített plakátokat szedhessenek le a 
falakról. Maga a kiállítás-megnyitó is furcsa hatást 
gyakorolt a környezetre. Egy idős, testes úr fizikai 
jelenlétével fenyegetően lépett fel, hogy mi ez a 
ramazuri, „van-e erre hatóságilag engedély kiadva”? 
Csatlakozott ráérő felnőtt, s kulcsos gyerek a kiál
lítás-megnyitóhoz, s amikor a zenekar zárásképp az 
utolsó tízemeletes előtt dalba kezdett, megjelentek 
az ablakokban pizsamás bácsikák, hajcsavarós 
nénik, és mosolyogtak.

A fotókat készítették: Fekete Zsófi, Hardi 
András, Horváth Norbert, Hóka Emese, Keszthelyi 
Réka, Kosa Balázs, Nógrádi Adrienn, Rédei Éva.
A plakátokat Goór Attila, Lévai Gábor és Mezősi 
Tamás készítette. ■
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Lehet-e ízlése a kritikusnak?
Kiegészítés egy szobrászati kiállításról írt bírálathoz*

„Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell” — tanít
ja a nagy filozófus. De ki, milyen megfontolások alapján 
ítélheti meg, hogy mikor, miről lehet, vagy nem lehet be
szélni? Ki döntheti el teljes érvénnyel, hogy a hallgatás pri
vilégiumának a szólás képtelenségét bizonyító előzmé
nyekkel kell rendelkeznie és, hogy a hallgatás motívumai 
nem származhatnak máshonnan?

A kultúra embereinek együttélése a kisebb közösségek
ben — e tény az Echo rendeltetésszerű működésében is szá
mos nehézséget jelent — több ok miatt sem lehet harmoni
kus. A fővárosban a vélemények, világnézeti vagy művészi irá
nyulások önmagukban is megteremtik azt a kritikus tömeget, 
amely közösségként tartja fenn önmagát, és amelynek semmi
féle elbizonytalanodást nem jelent, ha vele szemben hasonló, 
vagy más formációk nyilvánítják meg ugyanilyen erejű, de elté
rő irányban a nézeteiket. A Pécshez hasonló kisvárosban, ahol a 
művészeti közéletet nem több mint kétszáz ember alakítja, és 
legfeljebb kétezren számítanak aktív befogadónak, sokszorosan 
nagyobb kockázata van a sarkos megfogalmazásoknak, mert hi
szen azok esetleg lényegi befolyást tehetnek az illető további si
kerképességére, elfogadottságára, várható megbízásokra, az illető 
személyes, vagy közösségi megítélésére. És mert lokálisan igen 
gyakran megesik, hogy egyes alkotók testesítik meg a mércét ma
gát, a kritikai természetű érvelések esetleg a hitelrontás vélelmével 
is színezettek lehetnek. Itt tehát a kívánatos — lokális — magatartás 
a folytonos egyeztetés volna, amelynek során a nyilvánosság amúgy 
is csekély jelentőségűnek tekinthető fórumain kívül a Király utca vala
melyik teraszán, vagy az Áfiumban tökéletesen kicserélődhetnének a 
nézetek, majd a kölcsönös megértés medrében merülhetne ki, valósul
hatna meg a szubkultúrák egyik ismérve, a sűrű hálózatot alkotó inter
perszonális érdekazonosság. Én se téged, te se engem. Hiszen valóban 
kínos, hogy mindennap többször is találkozunk. Gyerekeink egyazon 
óvodába járnak, feleségeink közeli munkahelyen dolgoznak stb.

Csakhogy idézett esetünkben nem különül el a szubkultúra a hivata
los vagy magas kultúra fórumaitól, fogyasztóitól és alkotóitól. A művésze
ti élet legmagasabb szintű képviselete is megjelenik ezen a regiszteren, így 
szót ejthetünk akár városházi befolyásról és politikai aspirációkról is anél
kül, hogy mindezt a helyzet felidézte kérdéskörhöz képest indokolatlannak 
kellene éreznünk. Sok minden nem intézhető el tehát csapszéki vagy kávé
házi alkukkal. Nagyobb a tét. Az országos és nemzeti, határokon kívüli ten
denciák és az egyetemes művelődésügy tényei is felszólítanak bizonyos szem
lékre és igazodásokra, amelyek valószínűsíthetően ugyancsak tartalmaznak 
mérlegelendő adatokat. De hogy mindennek köze volna az ízléshez, magam 
sem hiszem, ezért is azt tartom, hogy a kritikusnak javasolt olyan mélyre elrej
tenie személyes gusztusát, amilyen mélyre csak lehet, és óvakodnia szükséges 
attól, hogy normatív ítélet alapjává tegye azt.

tettem néhány pillantást a vetített dokumentációra is. De nem kívántam beszélni róluk. Csak. Nem 
kívántam még a legelemibb mértékben sem felidézni, ami számomra a szobrok szobrászi mó
don kigondolt, erős vizuális hatásokkal párosuló megoldásai mellett csak szétázott, ezért sem
mitmondó, ámbár frivol jelzésnek tűnt. Nem szerettem volna ezek miatt a rendszerbe rosszul il
leszkedő melodramatikus betétek miatt távlatosabb következtetést kimondani. A műveket csu
pán formális szobrászati — anyagi struktúraként mérlegeltem, kritizáltam, mert így véltem meg
tarthatónak e tárgyakat azok között a fogalmi keretek között, amely kereteket az idézett szob
rok formai- és jelentés-összefüggései, plasztikai forrásai, analógiái stb. alapján magam a kul
túra ezen szeletére nézve ma aktuálisan érvényes határoknak vélek. Kétségtelenül személyes 
ízlésem fékezett le mind az értékelésben, mind mondanivalóm megformálásában. Mert ami 
a szobrokon belül — elismertem, komoly kézműves leleménnyel — történt, azt én megje
lenítésében közönségesnek, jelentésében közhelyesnek találtam, így abban a poétikai kör
ben, amelyben ilyenféle szobrokról beszéltünk, a dokumentatív betéteket oda nem illőnek, 
nehezen minősíthetőnek tartottam. ízlésficamnak. Aki látta tudja, aki nem, annak szerin
tem nem is kell tudnia, hogy mi volt mindez. Nem akartam sértő lenni. Megalkudtam, 
amennyiben elismertem a „megcsinálást” és nem adóztam minimális figyelemmel sem az 
egyik, szerintem közönséges, illetve a másik teátrális dokumentáció iránt, abbeli félel
memből, hogy akkor mindent másként kellett volna megítélnem. Szemléleti zűrzavar
ként, selymesre stilizált, giccsközeli stílustörésként, a szex és a vér felidézésének töké
letes működésű és lankadatlan vonzerővel rendelkező közhelyeiként. Számomra Tony 
Cragg, Richard Deacon, Patrick Poirier vagy Anthony Gromley művei jelentik az „egy
nemű közeget”, ahonnan a lehetséges igazodás alkalmi normáit tanulom és nem Vi- 
talij Komar, John Ahearn vagy Max Melamid delejeznek. A dokumentált cselekmények 
kiváltotta „csoda” színpadon és vetítővásznon sem következhetett volna be. Képte
lenek voltak ezt előidézni a szobrokba építve a dokumentáció és a valamikori cse
lekmény lejegyzett folyamatai és rekvizitumai (női nemi szerv szőrzete és vért tartal
mazó ampullák). Magam azt találtam, hogy nagy a baj, ha szobor belsejébe rejtett, 
keresetten talányos információtól és nem a plasztikai erőtől vagy a gondos formá
lástól várhatjuk az érték testet öltését. Számomra ezért nem következett be külö
nösebben felidézésre méltó élmény. Nem volt émelygés se, de gyomortájon még
iscsak történt valami. Némi keserűséggel vettem tudomásul ott, akkor, hogy a fá
radságnak, a szellemi és érzelmi kiüresedésnek, fogyasztási szükségletté váló la
pos poénoknak éppazon túlélési gyakorlatával találkoztam, mint ami miatt olyan 
ritkán kapcsolom be a tv-t. Mondjuk így egyszerűen: ízlés alapon. ■

Mégis megesett velem, hogy a közelmúltban méltattam egy szoborkiállítást.
Elővettem az ízlésemet, mert segedelmével megtakarítani véltem néhány kemény 
és elmarasztaló, úgy hiszem racionális érvekkel is alátámasztható minősítést. Két
ségtelenül nem írtam két, a kiállítás tényleges formai középpontjába helyezett kom
pozíció részleteiről. Alkotója nyilvánvalóan lényegesnek, ezért egy ismertető írásban 
sem elhanyagolható jelentőségűnek tekintette mindazt, amit elhallgattam, mert se
gítőkészen szólt több ízben is telefonon mindarról, aminek az említése nézete sze
rint elmaradt, és kedves odaadással ajánlotta fel ismereteim teljessé tétele érdeké
ben személyesen is a tájékoztatásomat. Majd találkozásunk során kaptam tőle egy 
dokumentációt is mindarról, aminek a kiállításon bemutatott szoborművekhez tartozá
sa ezáltal újabb megerősítésként bizonyítva lett, és amiről én — valóban — egy szót 
sem voltam hajlandó szólni. Mert amit a pécsi szobrász mondott és mutatott, azt én
tudtam, láttam, ismertem. Benéztem a szobrok erre a célra fenntartott kis nyílásain, ve- *Aknai Tamás: A Bázis, a  Bázis Szobrász Egyesület kiállítása. Echo, 2005/1.42 4 3 .1.
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Az Intermédia az intermédiáról

A Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszéke 
különös helyet foglal el a hazai képzőművészeti 
felsőoktatásban, a képzőművészeti életben, és — 
ami talán a legfontosabb — a képzőművészet körüli 
diskurzusokban. Nevéhez illően a program minden
hol az átmenetiséget testesíti meg, és ezen 
átmenetiség alaposabb elemzése segít megérteni az 
intermédia-képzés sajátos helyzetét. A program és 
oktatói egy meghatározott művészettörténeti kon
textusból lépnek elő, az „alapító atyák” egy jól 
körülírható generáció képviselői. A magyar neo- 
avantgárdról van szó természetesen: az intermédia- 
képzés megalkotói között ott található Beke László, 
a hazai új avantgárd emblematikus művészet- 
történésze, továbbá Peternák Miklós, aki médium
elméleti, illetve médiaarcheológiai kutatásaival és 
írásaival fontos ösztönzéseket adott a program 
létrejöttéhez, Sugár János pedig teoretikusként és 
képzőművészként ugyancsak meghatározó szereplő
je a program működésének.

A máig is markáns hatást gyakorló előzmények 
az intermédia-program egyik jellegzetes arculatát 
határozzák meg. A művészeti médium e felfogás 
szerint gyakorlatilag bármi lehet, a művész kreati
vitása és intellektuális törekvései személyeket, gesz
tusokat, fogalmakat, élethelyzeteket egyaránt fel
ruházhatnak jelentéssel, illetve a művészet 
közegévé válhatnak első pillantásra oda nem illő 
anyagok is, mint például a hulladék, a kacat vagy 
olyan absztrakt jelenségek, mint a fluxus, az áram
lat. A keresztülmetszés gesztusa az intermedialitás 
tapasztalatát megvalósíthatja az élet és a művészet, 
a kifejezés és a dekoráció stb. között, tehát nem 
feltétlenül a megszokott művészeti médiumok 
közötti átjárásokról van szó, amint ez a médiumok 
közötti mozgásokra, kölcsönhatásokra reflektáló 
másik, inkább Gesamtkunstwerk-jellegű 
megközelítés, a multimédia esetében történik.

Az intermédia szemléleti alapja jellemző módon 
egy tudományelméleti-tudományfilozófiai kategória, 
mégpedig az interdiszciplinarítás, mely az ötvenes
hatvanas években, a neoavantgárd látásmódját 
meghatározó kulturális miliőben a tudományok 
egyesítésének, közös nyelven történő leírhatóságá- 
nak egyik kulcsfogalma volt. Az interdiszciplináris 
szemlélet és az általa meghatározott tudományos
intellektuális törekvések egyrészt közvetve hatottak 
a művészeti gyakorlatokra (a szemiotikán, az infor
mációelméleten, az analitikus filozófián keresztül), 
így például olyan irányzatok esetében, mint a mini- 
malizmus, a strukturális (kísérleti) film vagy a kon- 
cept art. A tudományelméleti inspirációk mellett 
azonban fontos a közvetlen hatás is, ebben az eset
ben a fluxus-művészet sajátos interdiszciplináris 
személetéről beszélhetünk, mely alapvetően az élet

egyetemi légkörben jött létre, és a munkatársak 
között ott voltak a hazai neoavantgárd meghatározó 
művészei és teoretikusai. Ez a körülmény hatást 
gyakorolt a szakmai megítélésre és a közvéleményre 
egyaránt, egyrészt politikai okokból, másrészt a 
művészeti professzió kérdéseit illetően. Az ellen
drukkerek és az akkori Képzőművészeti Főiskolán 
vezető posztokat betöltő konzervatív művészeti 
körök úgy érezték, hogy a program és a tanszék 
megalakulása valójában a rendszerváltás előtti prog- 
resszív/avantgárd csoportok informális- ha úgy tet
szik, ellen-hatalmának az átmentésével, jobb eset
ben konvertálásával egyenlő. Ez esetben a neo
avantgárd művészeti kultúrával szembeni több 
évtizedes ellenérzések is felszínre kerültek. A poli
tikai, illetve mentalitásbeli ellenérzések ugyanakkor 
a szakmaiság hangoztatásának keretében fogal
mazódtak meg, felemlegetve, hogy az ilyen típusú 
művészet esetében nem kell formázni, festeni, raj
zolni tudni, magyarán az egész szemfényvesztés, 
humbug, lila agyalás. Az ilyen érvekkel szemben 
nincs mit tenni, a mögöttük rejlő félelmeket és 
előítéleteket, vagy a meglévő hivatalos pozíciók 
féltését nem enyhíti, hogy az intermédia képzésben 
is meg kell tanulni rajzolni, vagy hogy a 
képzőművészet fő problémája már száz éve nem 
az ábrázolás.

Ugyanakkor az intermédia programot illetően 
nem kell okvetlenül a múltba nézni: a program 
jelenkori működésének legfontosabb kontextusa 
ugyanis a számítógépes hálózatok térhódítása, az 
információ digitalizálása és az ezen keresztül 
meghatározott médiavilág. Mindez egy sajátos 
környezetet alkot, melyben az intermédia törekvései 
egyrészt kialakulnak, másrészt értelmeződnek. A 
digitális adatrögzítés és az erre épülő interfész-vál- 
tozatok újra csak a közös nyelv interdiszciplináris 
utópiájához kapcsolódnak, és ebben a kontextus
ban vizsgálódva az is látható, hogy tovább foly
tatódik a képzőművészetnek a konceptuális 
művészettel kezdődő anyagtalanná válása, vagy, 
nem szép, de láttató erejű germanizmussal élve, 
elanyagtalanodása is. Az intermédia egy sajátos 
gesztuson keresztül szakít a múlttal és létesít kap
csolatot a nehezen megjósolható jövővel: a 
műalkotás gyakorlatilag kettéhasad: a jelentés és 
a forma digitalizált információcsomaggá válik, egyes 
technikai eszközök pedig a művészet emblémájává 
alakulnak át. A fluxus korszakában — lásd Nam 
June Paik régi munkáit — a tévékészülék és a videó 
volt ilyen, jelen esetben a számítógép válik emblé- 
majellegűvé, továbbá egy metaforikus, illetve kom
munikációs hatóerejénél fogva egyaránt elmemoz
dító erejű eszköz (?), intézmény 0 ,  médium (?) — 
a hálózat is. ■

A pécsi Művészetek Házában február 25-én 

megrendezett találkozón a PTE Kommuniká

ció- és Médiatudományi Tanszékének vendé

gei voltak a budapesti Képzőművészeti Egye

tem Intermédia Tanszékének oktatói és hall

gatói. Peternák Mikós, Sugár János, Langh Ró

bert, Szegedy-Maszák Zoltán előadásai és 

prezentációi a kortárs art world, illetve a kép

zőművészeti felsőoktatás egyik rendkívül iz

galmas műhelyének munkáját ismertették 

meg az érdeklődőkkel.

és a művészet határainak átlépésében jelenik meg. 
Természetesen ezek a megközelítések nem voltak 
forradalmi újdonságok: az intellektus és a reflexió 
túlhabzása, a médiumok közötti átjárást szorgal
mazó szemlélet, illetve az élet és a művészet 
határainak megszüntetése fontos szerepet játszottak 
a történeti avantgárdban is — lásd Kandinszkij, 
Moholy-Nagy, Malevics művészeti írásait,
Palasovszky Ödön színházát vagy az élet és a 
művészet határainak áttörését illetően a dadaisták 
törekvéseit. A nyugati világban létrejövő fluxus 
esetében azonban nagy hangsúlyt kapott egy 
különös ellentmondás: a meglehetősen hermetikus 
és provokatív eszközök használata mellett a kreati
vitás és a képzelet felszabadításának a hatvanas 
évek baloldali-akcióközpontú politikai mozgásaiban 
gyökerező forradalmi-utópikus demokratizmusa is 
megfigyelhető volt.

Az intermédia-program tanárai közül Peternák 
Miklós és Sugár János tagjai voltak Erdély Miklós 
INDIGÓ-csoportjának, aminek a neve magában 
foglalja a fenti törekvéseket: megint csak az 
INterDIszciplináris Gondolkodásról van szó! Ez a 
neoavantgárd eredet ugyanakkor sajátos módon 
a programot illetően az egyik jellegzetes támadási 
felület is. Az Intermédia Tanszék a rendszerváltás 
utáni megújulásra kész képzőművészeti, szellemi,
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Kamera Hungária,
Televíziós Műsorfesztivál B A L O G H  R Ó B E R T
Pécs 2005. március 18-19-20.

Szar-, szappan-, 
szalámicsomagoláson tetten ért

úrilányok és uracsok
Az ötödik alkalommal megrendezett médiaesemé
nyen 94 mű kelt versenyre tizenhárom kategóriában. 
Az ORTT idén 35 millió forinttal segítette a rendez
vényt Pécsett a szakmai programok mellett alkotói 
fórumokat kerekasztal-beszélgetéseket közönségta
lálkozókat is tartottak. Az elismeréseket 2005. márci
us 21-én, gálaesten adták át a budapesti Művészetek 
Palotájában.

Pécs egyre nagyobb vonzerővel rendelkezik, 
az Országos Színházi Találkozó (POSZT) otthonra 
találása után úgy tűnik, újabb fesztivál települ e 
városba. A filmszemlét ugyan nem sikerült vissza
csábítani, de megszületett helyette a Filmünnep, s 
úgy tűnik, könnyen előfordulhat, ezután a Kamera 
Hungária rendezvényei is itt bonyolódnak majd le, 
s ha ez így történik, akkor a 2005-ös fesztivált te
kintsük inkább csak nulladik alkalomnak (a díjki
osztó gálaestet még nem merték Pécsre „lehozni”).
A szervezők nem döntöttek határozottan amellett, 
hogy kinek szól a fesztivál, a szakmának, vagy a 
közönségnek, netán a szakmának és a közönségnek 
is — úgy tűnt, az utóbbira törekedtek, de a közön
ség tájékoztatásával óvatosan kísérleteztek, s nem 
sikerült egyértelművé tenniük például azt sem, hogy 
a rendezvények ingyenesek, bár néha a bejutáshoz 
mégis szükséges a jegyigénylés, mivel a helyszínek 
befogadóképessége korlátozott. Ez az óvatosság 
jellemezte a szervezőket, s mindössze ebből adó
dott némi zavar. Bár, nagyobb hírverés esetén nem 
fért volna el a közönség a Művészetek Házában, így 
meg péntek kora délutánig szinte néptelenek voltak 
a vetítőtermek, többször csak a technikus egymaga 
nézte a focimeccset, vagy a kisfilmeket (de nem 
rétegprogram esetén is előfordult szombaton, s 
vasárnap is, hogy tízen sem ültünk a teremben).

A Művészetek Háza — nevének megfelelően — 
általában nívós komolyzenei, irodalmi esteknek 
filmkluboknak, kiállításoknak ad otthont, a Kamera 
Hungária háromnapos rendezvénysorozata nem 
a ház saját közönségrétegét mozgatta meg főként. 
Galambos „Lagzi” Lajos, Bajor Imre, Erika C vagy 
Payer Öcsi sok híve életében először járt az épület
ben, de maga Korda György sem gondolta volna, 
hogy póker-szakkomentátorként fog tündökölni 
valamikor itt, és senki nem várja el tőle, hogy 
hitvesével, Balázs Klárival dalra fakadjon, sőt éppen 
ellenkezőleg. De meglepő volt útbaigazítani a ta
nácstalanul tébláboló Nyilasi Tibort is, aki megkér
dezte, merre menjen a Breuer Marcel terem felé. 
Kevesen nézték a legtöbb versenyfilm vetítését, de 
kit is érdekel a keresztszemes hímzés, a Tiszalöki 
fogolytábor, egy-egy megfilmesített kortárs író no
vellája, ám hogy az UEFA döntő sem érdekes?...
A fesztivál egyéb rendezvényeinek egy kivétellel az 
Uránia mozi adott otthont (egy diszkó is szerepelt 
a helyszínek között).

A Kamera Hungária POSZT-val való összehasonlítása 
helytelen volna, hiszen a KH költségvetése (a KH-t 
szervező magáncég nem adta ki, hogy szponzorai 
mekkora összeggel járultak hozzá a költségekhez) 
nagyságrendjét tekintve, még a felét sem éri el a 
POSZT-nak (becslésem szerint 50-60 millió). De 
célkitűzéseiben — versenyhelyzetben felmutatni az 
elmúlt év műsorai közül a legjobbakat, szakmai 
fórumokat tartani, közönségtalálkozókat rendezni 
— nem különböznek egymástól, egyszerre célozzák 
meg a legszélesebb közönséget és a szakmát. De 
„végül is, ez csak egy smúzfesztivál”, ahogy az 
egyik résztvevő említette elmenőfélben. Alapvető, 
hol palástolt, hol a felszínen is megmutatkozó ellen
tétnek feszültek a kereskedelmi és a közszolgálati 
televíziósok között, egyszerre működött az 
ellenérzés és kollegialitás (ritkán látni ennyi morgó, 
magában félhangosan dödögő-kommentáló tele
vízióst egy helyen). A jó pódiumbeszélgetéseket 
könnyebb volt megszámolni, mint az olyanokat, 
ahol ismert arcok üres média-közhelyeket hangoz
tattak, vagy nem túl színvonalasan televízióműsoro
kat imitáltak (Riporter kerestetik, Legyen Ön is mil
liomos!). Az egész fesztiválból kiemelkedett Horváth 
János, Lugosi Viktória, Nagyistók Tibor és Gasparik 
Attila egynéhány hozzászólása. Masszív rajongótá
bor mutatkozott a sportról szóló rendezvényeken, 
akár a sportkommentátor munkájáról szóló beszél
getésen, akár a Pókeriskolán.

Az esti rendezvények közül a Török Ferenc rendezte 
Csodálatos vadállatok című tévéfilm díszbemutatója 
emelkedett ki. A közönségtalálkozón a film rendező
je és a főszereplő Eszenyi Enikő tartották szóval a 
szép számú közönséget. Eszenyi nyolc év után ját
szott főszerepet filmben (amúgy időközben csak a 
Kontrolban alakított egy rövid epizódszerepet) — 
Garaczi László színdarabjából készült a forgatókönyv 
—, és zseniálisan oldotta meg a feladatát, gyönyörű 
volt a buggyant, ötven felé járó nő szerepében, 
érett és gyönyörű (a tévéfilmet majd a Duna 
Televízió vetíti). Érdekes, bár kifejezetten belterjes, 
helyenként bulvár felhangú női beszélgetéssé 
alakult a Bombera Krisztina által vezetett Jakupcsek 
Gabriella közönségtalálkozó. Ide-oda csapódtak a 
témák között: érzékenység, hitelesség, középkorúvá 
öregedés a képernyőn, kövérít-e a tévé, vagy sem, 
meddig engedjük be a bulvársajtót a családi 
életünkbe, milyen fényképet adjunk gyerekünkről...

Nehezen megfogalmazható, szólt-e valamiről ez 
a három pécsi nap. Fontos beszélgetésekről, hogy 
mi tűnt el a képernyőről (kultúra, dokumentumfilm, 
gyerekműsor, színházi közvetítés...), és mi várható 
(tematikus csatornák, analóg után digitális televízió
zás, nagyságrenddel több csatorna, interaktivitás), 
telt házak és üres székek előtti vetítésekről, na
rancssárga parókás, fürdőköpenyes lányokról (egy 
kereskedelmi tévét és az azon futó szappanoperát 
reklámoztak egy kiállítótérben berendezett trendi 
nappaliban, ahol a fő helyen a plazmatévé díszel-
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M É D I Á R Ó L  F E K E T É N - F E H É R E N (I
gett), energiaitalt osztó egyenruhás, hátizsákos diák
lányokról, s a médiáról. Legellentmondásosabban 
Bárdos András fogalmazott Kaki, pisi, szex, híradó a 
műsorfolyamban című előadásában. Bárdos arra 
a bűvészmutatványra tett kísérletet, hogy egyszerre 
beszéljen műsorkészítőként, s egyszerre kacsintson 
össze a hallgatósággal, azt sugallva, hogy ő látja, 
tudja, miről folyik ma a szó, s fölötte áll az 
egésznek. Szerinte a mai politikusok csak rövid, 
blikkfangos üzenetekkel, kvázi hazugsággal tudnak 
érvényesülni, azaz a képernyőre kerülni, ezért 
médiapolitizálás történik, mindenki kísérletet tesz 
túllicitálni a másikat. Négy-öt szóban kelt átjönnie 
kereskedelmi csatorna híradójában az üzenetnek, de 
ez — mármint a médiacsinálás — még így is csak 
arra jó, hogy „szart, szappant és szalámit csomagol
janak belé”, mert a nézőket úgy is csak ez érdekli 
(szar, szappan, szalámi, vagy kaki, pisi, szex).
Bárdos bizalmaskodva, egyben titoktartásunkra 
apellálva „titkos” nézettségi indexeket mutogatott, 
hogy a 2004-es Színházi Világnapon kit mi érdekelt: 
percről percre változott a grafikon (legtöbben az 
akkor futó ökölvívógálát választották, kevesebben 
a megasztárok nézőjévé szegődtek, s a színházi

előadás alig valakit vonzott, 1, maximum 2%-ot, 
Bárdos szerint, aki a színházat nézte, főképpen csak 
azért tette, mert nem jött be más a tévéjén). Ha így 
van, s valamennyire hinnünk kell Bárdosnak, mert 
mégiscsak szakember szerepében tündököl, akkor 
is, önkéntelenül felvetődik a kérdés, ha ennyire 
alacsonyra taksálja saját nézőit, az egész híradó 
szisztémát, s a hírgyárak működését, az egész rend
szert, akkor vajon miért csinálja azt, amit csinál. 
Miért nem száll ki belőle? Hát, erről éppen nem 
beszélt Bárdos. Mármint, hogy a pénzért, annyi 
pénzért, amennyiért még ezt az általa szakmai 
szlengben szarnak nevezett dolgot is szívesen cso
magolja. Bárdos nem ezt mondta, hanem ehelyett 
szenvedélyesen hadonászott és összekacsintani 
próbált, azzal bizonyítva, hogy ő kissé fölötte áll az 
egésznek, ő hiteles ember.

Szóval, nem történt semmi különös. Elfolyt, 
mondjuk, úgy 50-60 millió forint. A nyitófogadáson 
kicsit ökörködött Hajós András, kicsit később a 
Művészetek Házában Bajor Imre szakállas vicceket 
mesélt (több ’8o-as évek gyerekvicclapjából, a 
Hahotából volt ismerős), sajnos énekelt is, és Vágó 
István mesterkurzust tartott, néha használt egy-egy

erősebb jelzőt, ilyesmit hogy szar, a közönség 
meghökkent, ezt Vágó elkezdte élvezni, s gyakrab
ban szárazott, közben mesterkurzus címen egyre 
jobban megalázott egy újságíró-palántát, és voltak 
rajongók, akik még ezen is tudtak nevetni, később 
Vágó István is énekelt. Az Uránia moziban Fábry 
Sándor, Bagi-Nacsa, Szőke András, Tóth Vera, 
Gáspár Laci... Valami ilyesmi most a televízió. 
Néhány érdekes film, néhány véletlenül elcsípett jó 
mondat a hatalmas mennyiségben csomagolt szar, 
szappan, szalámi között. Ez van. ■

A Kamera Hungária 2005 Televíziós Műsorfesztiválon díjban részesültek
Versenykategóriák
Kategória Műsorcím Nevező Jogtulajdonos Díjátvevő

Szórakoztatóműsor Megasztár -  Utolsó döntő MTM-SBS Televízió Rt. MTM-SBS Televízió Rt. Cserhalmi Kinga produkciós főszerk. 
Csényi Kati főszerkesztő,
Lengyel Zsolt főrendező,
Kalmár András kreatív producer

Dokumentumfilm Rémálmok nyomában 
-  Braham portré

Duna Televízió Rt. Duna Televízió Rt. Fischer István rendező

Dokumentum 
-  szappanopera

Fókusz -  Börtönből szabadult Magyar RTL Televízió Rt. Magyar RTL Televízió Rt. Virágh Orsolya felelős szerkesztő

Tényfeltáró, 
oknyomozó riport

Roma magazin 
-  Éhséglázadás Szlovákiában

Magyar Televízió Rt. Magyar Televízió Rt. Daróczi János rovatvezető

Színes riport Fókusz -  Gengszter énekesek Magyar RTL Televízió Rt. Magyar RTL Televízió Rt. Kurucz Róbert szerkesztő-riporter

Műsorvezető Megasztár - 1 0 .  Döntő MTM-SBS Televízió Rt. MTM-SBS Televízió Rt. Till Attila műsorvezető

Interjú, (stúdió-) beszélgetés Este -  Interjú Orbán Viktorral Magyar Televízió Rt. Magyar Televízió Rt. Krizsó Szilvia műsorvezető

Esélyegyenlőségi műsorok Pesty Fekete Doboz Magyar Televízió Rt. Magyar Televízió Rt. Pesty László főszerkesztő

Tematikus magazin, 
műsor, sorozat

Madarat Tolláról... 
-  A Nagy Sárréten

Flóra Film International Kft. Flóra Film International Kft. Ákos Péter szerkesztő-vágó

Sportközvetítés Ausztrál Nyílt Teniszbajnokság Masterfilm Digital Kft./Eurosport Eurosport Szabó Gábor kommentátor

Dramatikus művek Sosem volt Cigányország 
-  Madarakból lettünk

Macskássy és Fia Bt. Macskássy és Fia Bt. Macskássy Kati író, szerk., rendező

Speciális kategóriák
Kategória 
Főcím, szignál

Cím
Kalauz -  87. rész

Nevező
Rlmmúzeum Rt.

Jogtulajdonos 
Filmmúzeum Rt.

Díjátvevő
Izing Róbert szerkesztő, 
Varga Vince tervező

Kísérlet, újítás Tarka képzelet
-  Moulin de la Galette
-  Renoir álmai

Cinema Film Kft. Cinema Film Kft. Groó Diána rendező

Alkotói díjak
Kategória
Operatőr
Rendező-szerkesztő
Alkotóközösség

Nyertes 
Beck György 
Tölgyesi Ágnes 
Stáb

Produkció 
Gencsi mese
Saját népem hasznára... I-II. 
Fénylő szavak

Közönségdíjak
Legkedveltebb televíziós műsor Legyen Ön is milliomos, dijátvevő: Vágó István műsorvezető
Legkedveltebb televíziós személyiség Vágó István
Legkedveltebb magyar reggeli televíziós műsor Mokka, díjátvevő: Havas Henrik műsorvezető
Legkedveltebb magyar reggeli televíziós műsorvezető Havas Henrik

Különdíj
Gencsi mese Dunatáj Alapítvány
Kocsma Televízió Kisbabot Magyar Független Film- és Videoszövetség
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Nemcsak vasak, filmzenék
Kalotás Csabától

A Fekete kefe cím ű film  nyerte február elején a 36. 
M agyar Film szem le fődíját újszerű film nyelvi m eg
oldásaiért és az alkotói célokat kivételes pontos
ságg al szolgáló csapatm unkáért. M ég sosem  volt 
példa arra, hogy elsőfilm es rendező kapja a ran
gos díjat, a 3 7  éves Vranik Rolandnak sikerült, da
cára, hogy nem végzett főiskolát. A film  egyébként 
is  tarolt, h isz Pohárnok Gergely átvehette a le g 
jobb operatőr díját, továbbá a produceri díjat, a 
D iákzsűri különdíját, és a tv2 fődíját (25 m illió fo
rintos támogatást) is m egszerezték, m indem ellett 
a közönségszavazáson m ásodik lett a mű. A Feke
te kefét eddig csak a szem lén vetítették — hja, a 
forgalm azás rejtelm ei —, az országos prem ier 
szeptem berben lesz... A film zenét a Realistic Crew  
form áció készítette, am i a Pécsett élő Kalotás Csa
ba (Chabz) és a rendező öccse, Vranik Krisztián  
(Krizo) alkotóközössége. (A Fekete kefe további 
p écsi vonatkozása, hogy Balikó Tamás epizodista- 
ként a családapa alakítója).

Hogy egy szubkulturális megközelítésű, low-budget 
költségvetéssel készült fekete-fehér rétegfilm ilyen 
szakmai sikert arasson, tényleg ritka eset. Talán a 
sajátos közép-kelet-európai abszurd humor, az ere
deti, friss szellemiség, a minimalista látásmód és az 
alkotócsoport sajátos élethelyzetének kihatása a jó 
eredmény. A rendező a pályán kívüliek közül került 
be a kilencvenes évek közepén a Positiv Production 
alkotói csoportba. Rövidfilmek (Balázs Béla Stúdió), 
reklámfilmek, videóklipek, asszisztenskedés Tarr 
Béla mellett (a Werckmeister harmóniákban) stb. 
után jött az első nagyfilm. Talán épp az előzőek 
okán jellemzi másfajta alkotói gondolkodásmód. 
Ezért lehet érdekes a Pécshez kötődő fiatal csapat
tag, Kalotás Csaba attitűdje/látásmódja e 
hasábokon, hisz (kulturális) értékválasztása® talán 
válaszok a filmmel kapcsolatos miértekre is.

Kalotás Csaba' munkáival egy éve a 
MediaFactory Nemzetközi Kortárs Művészeti 
Szimpóziumot indító fotótárlaton találkoztam 
először. A Közelítés Galéria földszintjén Kalmár 
Lajos, míg a pinceszinten három fiatal fotós/DJ,
Bodó Márton, Kalotás Csaba és Komjáthy Máté állí
tottak ki, megfelelő hanginstallációs aláfestéssel. 
Kalotás Westminsta című elektronikus darabjának 
minimalista megoldásai, hangeffektusai, zajkollázsai 
jól illeszkedtek az erodáló világot, lerobbant ipari 
környezetet megörökítő fotókhoz, illetve a futurisz
tikus városképekhez (Pécsnek mint egy New York 
méretű megapolisznak a jövőbeli víziója). A zene és 
a fotó (audio és vizuaO esetükben abszolút össze
függő dolog, ahogy zenéik, úgy képeik érezhető rit
musában is. Az audiovizualitásban olyan egyensúly 
megtalálására törekedtek, ami az állókép, a 
mozgókép és a zene között tökéletes fúziót alkot. 
„Kezdem észrevenni az egyszerre készített fotóimon 
és zenéimen, hogy nagyon hasonlítanak egymásra.

Az ember igazából akkor jön rá erre, amikor két tel
jesen más dologgal foglalkozik. És amikor 
észreveszi a párhuzamot, az jobb, mint a legszebb 
nővel bármilyen kapcsolattartás." A pusztuló 
indusztriális környezet képeken történő megjele
nítése kínálja az így erodál/korrodál el a világ 
értelmezést is, de periféria fotográfia definícióként 
a relatív helyzet is számít. Hogy mihez képest az a 
nagy halmazban, ha nincs szél, nincs közép... mint 
egy masszaszerű nagyvárosban, ahol annyi csopor
tosulás, annyifajta ember, szín, vallás koncent
rálódik, és azoknak a centruma és perifériái 
összeérnek, és ettől lesz egy hatalmas egységes 
város. Ahol nincsenek fix pontok, nincs aki azt 
mondhatja, hogy konkrétan ide tartozik, mert ő is 
teljesen elmozdítható egyik másodpercről a másikra. 
„Mindenki azt mondja, hogy az alkotás legvége, 
maga a mű a lényeg. Én nem így gondolom. 
Szerintem az alkotás egy nagy mondat. Amit az 
ember kirak a falra, az a pont a mondat végén. 
Semmi több, anélkül nem lehet lezárni a mondatot, 
nincs igazából kijelentő értelme. Úgy gondolom, 
hogy a sok szó, szóköz és vessző, meg a kettős
pont, ami előtte van, ugyanolyan fontos, mint a 
pont a mondat végén. S  itt kerül képbe a technika, 
kell ismernie a fotósnak, hogyan reagál egy 
bizonyos anyag a másikra, tudja, hogy ennek mi a 
természeti szépsége. Az, hogy egy halandó emberi 
lény ugyanúgy irányítsa a természeti folyamatokat, 
mint hogyha maga az Úristen lenne. Ez nekem 
nagyon tetszik, mert Isten szeretnék egy kicsit 
lenni...”

A 2001-ben létrejött Realistic Crew hasonló gon
dolkodású fiatalokat tömörítő alkotói csoportnak 
indult, hogy egymást segítve tudjanak előrehaladni. 
Ez mára Kalotás Csaba és Vranik Krisztián mellett a 
fotográfiával foglalkozó Antal Barbara (az Ipar

művészeti Egyetem hallgatója) hármasát jelenti. 
„Krisztiánnal régóta együtt zenélünk, ő talán az 
egyetlen ember, akivel zeneileg maximálisan, s 
emberileg is megértjük egymást, de itt nyilván a 
szakm aiság a legfontosabb. A Fekete kefe nagyon 
sokáig húzódott, amikor a kilencvenes évek végén 
összeismerkedtem a bátyjával, Rolanddal, már akkor 
is tervezte. A művészi vonal érdekelte igazán, a rek
lámfilmezés csak a megélhetést jelentette neki, úgy 
mint nekünk a reklámzenék. Mi sem gondoljuk 
komolyan az ilyet, de pénzt kapunk érte. S  mivel 
sajnos semmi máshoz nem értünk, ebből kell 
megélnünk. Roland 2000-ben jelentkezett először a 
Dominátor című 11 perces áldokumentumfilmjével, 
ami egy járási focimeccsről és a hely kocsma 
királyairól szólt. S  aztán jött az első nagy játékfilm, 
amivel szinte belecsöppent a mostani filmes világ
ba. Kezdettől úgy volt, hogy mi csináljuk a Fekete 
kefe zenéjét. Roland mindig is nagyon szerette a 
munkáinkat, így nem is volt kérdés.”

A Fekete kefe hősei álkéményseprőként 
ügyködő, kallódó huszonévesek. Négy beszívott 
lézengő fiatal egy napját örökítette meg a speciális 
humorú, abszurd történet. A film zenéjét 
pozitívan/újítónak értékelték a kritikák, hogy 
megoldásaiban nagyon illik a képekhez. Akadt, aki 
kattant, ritmusából kiesett hip-hop, zajkollázs- 
muzsikának minősítette, s (némi túlzássaD a jim 
Jarmusch Ghost Dog (Szellemkutya) mozijához 
készült The RZ/yWu Tang Cián számokhoz hasonlí
totta. A Filmszemle versenyprogramjában szereplő 
játékfilmek zenéiről született elemző írás (Végső 
Zoltán, ÉS) a Fekete kefe elektroalapokon nyugvó 
minimalista zenéjét így méltatta: „Nagyon pontos 
effektek és motívumkezelés jellemzi a hangi 
környezetet, és csak ebben a filmben találkozhat
tunk olyan nagyon fontos filmes-zenei absztrakció-
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val, mint pl. az atmoszféra zenévé alakítása (a pap
pal való beszélgetés folyamán a háttérben szóló 
harang hangjából épített kis játék, amely ered
ményeképpen megteremtődik a szürreális 
környezet).”

Ezek az elektronikus zenei megoldások, hangu
lat-aláfestések, effektek, low-fi és hi-fi hangzások 
tényleg nem igazán hasonlítanak a hagyományos 
értelemben vett kasszasiker filmzenék dallamos 
énekes slágereire... Hisz szerencsére nem kémény
seprő ruhába beöltöztetett ismert zenészek 
nyomatják a dalokat (amiből még szerencsétlen klip 
is készülhetne). „Ez olyan mozgókép, ami nem a 
tipikus filmnyelven beszél, ezért sem lehetett nor
mális filmzene. Sok bajunk támadt ebből, 
elkezdődött a forgatás, kaptuk folyamatosan a

vágott anyagokat és írtunk rá a Krisztiánnal külön
féle muzsikákat. Vagy négy teljes filmzenét sikerült 
összehoznunk 3-4 hónap alatt, míg rájöttünk, hogy 
egész rossz irányba mentünk... Ugyanis négy célta
lan fiatalemberről szól a film, egyikük kitalálja, hogy 
elmegy kéményt söpörni, és megy utána a többi is. 
Van a filmben szó egy bizonyos kábítószerről, amit 
egy kecske gyomrából nyernek ki. És mi beleestünk 
abba a hibába, hogy azt hittük, hogy ez egy »szívós 
film«, s hogy ezért a zene is olyan legyen, olyan 
laza... S  itt nagyot tévedtünk. Pohárnok Gergő, az 
operatőr világított rá — ő különben is sokat segített 
—, hogy ez nem egy jó  társaság. Ezek nem jó  fejek, 
alapvetően egy amorális, semmirekellő banda, akik 
nem hogy a főnöküknek nem tesznek eleget, 
hanem még egymásnak sem, a barátaiknak sem 
segítenek. így a zene alapvető kiindulópontja is ez 
lett, hogy ne legyen kellemes. Ne érezhesse a néző, 
hogy ezek jó  emberek, mert alapjában véve nem 
azok.”

Az experimentális elektronikus filmzene alapját a 
dobok, néhány eltorzított fúvós, hangutánzó effek
tek, és a gitárhúrokon végighúzott pengető reszelős 
hangja adja, hozzá MC-szövegetések, ráéneklő nő, 
hip-hop... Nemcsak a film, hanem a Fekete kefe 
zenéje sem hozzáférhető egyelőre a közönség 
számára. Viszont ezzel egyidőben készült el, és 
jelent meg szerzői kiadásban a Realistic Crew első 
lemeze, (EP terjedelmű) dupla CD formátumban, 
művészi kivitelű papírborítóban. Érdekessége, hogy 
a közös szellemiség, perspektíva ellenére két 
különálló lemezről van szó: Chabz (Kalotás Csaba) 
GrowGrow, míg Krizo (Vranik Krisztián) Test Lies 
címmel külön komponált 6-6 számot. Ezek világa 
nem kapcsolódik a film zenéihez, még stílusában 
sem. Sokkal árnyaltabb, összetettebb a Fekete 
keféhez alkalmazott megoldásoknál. Chabz zenéi

szigorúbbak, a hip-hophoz állnak közelebb az MC 
szövegelésekkel, de pl. a „Makin the dirt” 
Kraftwerkes dallamot idéző/ambientes világú, az 
„Evol”-ban megjelenik valami sátáni, a „Mi van 
veled” tengervízmorajlós, sirályhangos ambient, 
a „Karadeniz” track pedig vibrálóan keleties etno 
beütésű. Krizó számai talán ámyaltabbak, s az elek
tronikával dúsabban keverednek a hagyományos 
hangszerek (szaxofon, trombita, zongora, basszus 
stb.). De bármennyire is teljesen elszeparált világú, 
hangulatú is a két korong, azért mindkettő eljut a 
mélységekig, ha más utakon is. Igazából a 
stílusukat nem lenne könnyű megfogalmazni, az biz
tos, hogy nem a DJ-k elektronikus tánczenéje. „Két 
különálló fogalom: a DJ szórakoztat, az elektronikus 
zenével mi nem feltétlenül ezt akarjuk elérni. Azt

Kalotás Csaba (1982 Szekszárdi. Szülei Tolnán élnek, 
édesapja ornitológus, nemzetközileg is 
jegyzett természetfotós, 2001-ben az 
„Év természetfotósa". Csaba a PTE angol 
tanári szakát végzi, a Pécs-Budapest 
közötti ingázáshoz igazított „egyéni tan
renddel”. 2001 óta a Realistic Crew tagja.

Eddigi munkái:
Filmzenék: Amontilládó (2001); Tor, Blues 
2002: Szélcsapda, Arcvesztés, Felhőjáró, 
Moszkva tér, Platón, Cut (2003); Green 
Psst! (2004); Macsóminta (2004); Fekete 
kefe (2004).
Reklámfilmzenék: Zalakerámia, Zeus 
Budapest (2002): BAZ megye reklámfilm; 
Médiagyár Pécs; Paradicsom Napok; 
PLAN4 sci-fi filmfesztivál 
Remixek: Ottodix-fuori Orario, Treviso, 
Itália (2003); Peet - Wake Up (2004).
CD: Realistic Crew - Chabz: Growgrow, 
Krizo: Test Lies - Dupla CD (2005).

sem mondanám, hogy valamilyen hangképfestés, 
mert nem akarom túl komolyan venni, egyszerűen 
ez jött. Sosem fogom azt mondani, hogy ez valami 
nagyon szubkult dolog, am i nagyon mélyről jön.
Tök egyszerű önkifejezési forma, és nem vesszük 
annyira véresen szigorúan, hogy tudatosítsuk 
magunkban, milyen értékeket képviselünk. Két évvel 
ezelőtt Olaszországban az Ottodix nevű zenekarnak 
készítettem remixet. Az olaszok csodálkozva hallgat
ták, hogy mi ez a hangulat, meg mélység... amiről 
egyáltalán nem tudtam, hogy mi. Ekkor jöttem rá, 
hogy ennek kulturális gyökerei (is) vannak, s  egyál
talán nem a nacionalizmus, semmi ilyesmiről nincs 
szó. Egyszerűen az, hogy ők ott nőttek fel, és azt a 
virágos, szép, színes mediterrán világot kapták, 
eltérően a búsuló/sírva vígadó magyar lélektől.
Akkor világosodott meg, hogy mi gyökerezik ben
nünk.”

Az eddigiek alapján érzékelhető egy generációs 
szubkultúra, s annak különböző megnyilvánulásai: a 
remixet igénylő olaszok, az elektronikus zene, a hip- 
hop, MC, DJ, Realistic Crew, a fiatalos szóhasználat 
és nyelvtorzítás, a Street Art, a régi ipari emlékeket 
megörökítő fotók, a fődíjas fekete-fehér művészfilm, 
benne hasonló gondolkodású alkotók, művészek... 
„Egy körön belül mozog mindenki ilyen szempont
ból, és valahol minden kapcsolódik mindenhez. De 
a szubkultúra szerintem belülről nem létezik. Ha 
valakinek úgytűnik, hogy ez az, akkor valószínűleg 
az. M i ezt nem tudjuk. Talán majd húsz év múlva 
tudni fogjuk, hogy benne éltünk valamiben, ami 
nagyon fontos volt nekünk. De ez így nincs kimond
va. A fotó a nagy megvalósítandó projektem. Látom 
a lepukkadt indusztriális világot — hidegháborús 
építményeknek nevezzük a Krisztiánnal —, amik 
egyre inkább eltűnnek. Abszolút nem esztétikusak, 
mégis olyan esztétikai értéket képviselnek képen, 
hogy teljesen lenyűgöznek. S  amikor járom az

országot, egy füzetbe összeírom az ilyen 
helyszíneket, hogy lefotózzam, és ezekből szeretnék 
majd egy kollekciót összehozni. Ezt főleg a 
Krisztiánnak csinálom, mert ő kattant rá igazán 
ezekre a hidegháborús dolgokra. És ez tényleg 
fontos, ilyen szempontból lehet hogy köze van a 
szubkultúrához, meg a másféle látásmódhoz.”

Ennek a szubkultúrának az elemei beépültek 
már a mainstreambe, pl. a partikon a DJ-k a pörgős 
tánczenében használják. A Realistic Crew ilyet nem 
vállal, távol áll tőlük az említett szórakoztatás 
kategória. A filmzene és a lemez előtt egyáltalán 
nem is tudták besorolni őket. „Ebből mindig is 
problémánk volt, hívtak különböző helyekre zenélni, 
mert annyit hallottak, hogy csinálunk valami érdeke
set. De mindig az lett a vége, hogy jöttek oda a 
fiatalok, hogy nem lehetne valami gyorsabbat, 
pörgősebbet? Mi meg mit mondhattunk volna, mint 
hogy sajnos nem... Tehát nem a tánc és a pörgés, 
hanem az értékek élvezete, hogy ezt a fiatalos tren- 
di szót használjam. Az értéket mindenki maga válo
gatja meg, hogy neki mi az. Ez ki fog alakulni, lehet 
hogy egyszerűen most ért el Magyarországra ez a 
hullám, mert a nyugati országokban már 
kőkeményen létezik. Észrevettem, hogy a hozzám 
hasonló dolgokkal foglalkozó és szemléletű 
emberek — és nem is csak a korombéliek mind 
elhatározták, hogy most megvalósítják az elképzelé
seiket: mindenki készíti a lemezét, a könyvét stb.
A lemezünk nyomán arra készülünk, hogy 
turnézhassunk. Most szereztük meg az ehhez szük
séges hardware-eket, és rakjuk össze az élő fel
lépésekhez szükséges anyagot. Ehhez tartozik egy 
vizuális brigád is, a komplex multimédiás megje
lenítéshez. Giyan közegben szeretnénk fellépni, ahol 
az emberek tudják, hogy mire számíthatnak, hogy 
ők nem táncolni jöttek, hanem esetleg ülni és zenét 
hallgatni. Bár ha akarnak, táncolhatnak is, nincs 
megtiltva... De ez erősebb műfaj, erre figyelni kell, 
mert különben nincs értelme. A CD-vel is főleg a 
külföldet akarjuk megcélozni, Berlint, Párizst stb... 
ahol ilyen szempontból nagyon pezseg az élet.
Itthon még várni kell erre, nálunk is főleg a 
külföldiek vásárolták eddig a lemezünket.”

A lehetőségeket és a gyakorlatot tekintve a 
népzene analógia is használható az elektronikus 
zenei világra, a DJ-k praxisára. Ez talán furcsa azok
nak, akik a tradicionális népzenére gondolnak, de a 
mai számítógépes világban tulajdonképpen minden
ki hozzájuthat olyan eszközhöz, amivel zenét készít
het. És ma az otthon összebarkácsolható darabok 
a népzenei megoldások. Ilyen értelemben nagyon 
demokratikus eszköz a homecomputer, bárki kom
ponálhat otthon bármit. Az megint más kérdés, 
hogy abból mi kerül(jön) a közönség elé. „Örök 
nagy vita: a zenész azt mondja, hogy PC-vel, 
számítógéppel nem lehet zenét csinálni, csak a 
vasak.... Ez a kedvenc szólásom, hogy csak a vasak, 
sokszor mondogatom a hasonló cipőben járó fiatal 
barátaimnak. Én egyébként számítógéppel és élő 
hangszerekkel dolgozom. Azt hiányolom a compu
terben, hogy nem elég spontán, ami pedig 
követelmény a zenében, ezért muszáj élő hangsze
reket is használni. A sok azonos hangminta még 
kiküszöbölhető. A gép halál pontos, és én nem 
szeretem az ilyet, kicsit csússzon el, pattanjon el, 
azért az emberi tényező a legfontosabb... És itt van 
igazuk a zenészeknek, hogy nem olyan a computer
zene, mert nem élő, mert mi programozunk. Az 
alapja a programozás, és azt csak így lehet. El lehet 
rejteni a random dolgokat, de ha elrejtem, az már 
direkt, ha már nem véletlenül történik. Egyébként ez 
egy természetes folyamat, húsz év múlva valószínű
leg már olyan géppel fogják kreálni a zenét, amiről 
még nem is tudhatok. Változnak az idők, változnak 
a hangszerek, ez teljesen normális folyamat.” ■
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„Álom”,
a Pannon Filharmonikusok koncertje M E S T E R H Á Z I  G Á B O R  
Budapest, Nemzeti Hangversenyterem
2005. február 18. ............................................................

Álom-koncert
A víz után az álom témájára épült a Pannon 
Filharmonikusok február 18-i hangversenye a 
Nemzeti Hangversenyteremben. Ez a műsor, a bér
letsorozat második estéje is tartogatott meglepetést: 
Honegger Nobilissima visione című kompozíciója 
ritkán hallható alkotás. A másik két darab — 
Mendelssohn Szentivánéji álom-nyitánya és 
Rimszkij-Korszakov Seherezádéja — ismertebb, 
utóbbi kimondottan gyakran szerepel a hazai 
koncertműsorokban.

egyszer sem szóltak együtt, ami csak nagy jóindu
lattal fogható az induláskori hátrányos helyzetre. 
Ez a varázslatosan könnyed Mendelssohn-muzsika 
valójában kegyetlenül nehéz — de ezt a közön
ségnek nem szabad hallania, csak a zenészek 
tudhatják.

A hegedűk mellett a fagott hangzásával sem 
voltam megelégedve. Legjobban az oboa tetszett, 
a fuvola nagyon szépen „énekelt”, de a koncert 
folyamán többször is rosszul intonált. A fagottnak

A terem megnyitása után jó néhány hangversenyen 
volt szerencsém jelen lenni. Dicsértem magamban 
a tervezők előrelátását: sikerült tökéletesen 
leárnyékolniuk a hangversenytermet, hogy még a 
folyosón se legyen térerő — így aki telefonálni akar, 
kénytelen megvárni a szünetet és kimenni, az 
előtérben, a büfében nyugodtan beszélhet. Kiderült: 
tévedtem. A mobilszolgáltatók-e a ludasak, akik 
nem szenvedhették, hogy kiszorulnak a hang
versenyekről, vagy az ott dolgozók, hogy ki kell 
menniük, ha telefonálni akarnak, nem fogjuk meg
tudni, de tény: talán épp a Pannon Filharmonikusok 
hangversenyére sajnos tökéletes térerőt találhattunk 
a terem közepén is. És ahogy ilyenkor lenni szokott: 
a koncert mobilcsörgéssel kezdődött.

Méghozzá úgy, hogy Hamar Zsolt már felemelte 
a kezét, hogy beintse a Mendelssohn-nyitány 
fuvoláit. Egy ilyen szólisztikus kezdés nagy koncent
rációt igényel hangszerestől, karmestertől egyaránt 
— így a mobil a leghatékonyabb helyen szólalt meg 
abból a szempontból, hogy hol lehet a legnagyobb 
kárt okozni. És csengett egy percig.

Ezek után nem meglepő, hogy a Szentivánéji 
álom-nyitány elején a fuvolák hamisak voltak. A mű 
előadásának egészén érezni lehetett egyfajta széte- 
settséget. Sajnos a hegedűk tizenhatodjai egyetlen

azonban kimondottan csúnya a hangja — a hang
szerrel, vagy talán csak a náddal lehet baj, gondo
lom, de az ilyen apróságok a hangzás egészét 
nagymértékben képesek befolyásolni. Szépen szól
tak viszont a mélyvonósok, ők ennek a zenekarnak 
talán a legbiztosabb tartóoszlopai.

Második műsorszámként Hindemith Nobilissima 
visione című háromtételes szvitje hangzott el. Ha 
tudjuk, hogy a mű programzene (a szvit ugyanis a 
Szent Ferenc című táncjátékból készült, s a zene a 
szent magányos elmélkedésétől egy mozgalmasabb, 
ellentmondásokkal terhes jeleneten keresztül jut el 
a Naphimnuszig), akkor megtaláljuk a muzsika és a 
cselekmény összefüggéseit. A mű azonban enélkül 
is élvezhető, ugyanúgy, ahogy a Mathis, a festő 
című operából készült — ugyancsak háromtételes 
— szimfónia, ugyanis zeneileg éppoly kerek egész, 
mint amaz, nem kivonat tehát, hanem önálló mű.
Jó ötlet volt Hamar Zsolték részéről hogy elővették, 
hangversenyteremben én még sose hallottam,

lemezen is nehezen hozzáférhető, Klemperer 
nagyszerű előadása CD-n például nem kapható.
Ami a Pannon Filharmonikusok előadását illeti: pon
tosan, szépen szólaltatták meg a darabot, a végén 
igazi maiestosót hallhattunk — a közönség azonban 
mérsékelt lelkesedéssel fogadta a művet. Ebből is 
látszik, gyakrabban kell „ismeretlen” műveket 
bemutatni, hogy a zenekar törzsközönsége hozzá
szokjon a huszadik századhoz.

A szünet után következő Seherezádé, Rimszkij- 
Korszakov „álomzenéje” jutalomjáték a jó 
zenekarok számára: az orosz zeneszerző zseniális 
hangszerelő volt, így bőséges lehetőség kínálkozik, 
hogy a különböző hangszerek és hangszercsoportok 
külön-külön és együtt, tömbszerűen is megmu
tatkozhassanak. A mű számos szólisztikus 
hangszere közül a legfontosabb természetesen 
a hegedű, de indokolatlannak és igazságtalannak 
érzem mindig, amikor őt név szerint is bemutatják, 
míg a többi hangszeres szólista anonim marad.
A február 18-i hangversenyen a koncertmester a 
szünet után díszes ruhába is öltözött, ezzel még 
inkább növelni óhajtotta szólója súlyát. Sajnos, azt 
kell mondanom, érdemesebb lett volna inkább 
zeneileg kiemelkedni, mint efféle külsőségekben: az 
előadásnak épp az ő szólói jelentették a feledhető 
pillanatait.

A zenekartól igen jó, és végre kellőképpen 
lendületes előadást hallhattunk, különösen a polirit- 
mikus részek szóltak szokatlanul világosan és 
logikusan, Hamar Zsolt „röntgenszemének” köszön
hetően hosszú percekig valóban álomszerűén 
tökéletes interpretációban volt részünk. Ezt zavarták 
meg sajnos olykor-olykor a csúnyábban szóló 
hangszerek, például a kürtök vagy a fagott — a 
cselló és a harsonák viszont dicséretet érdemelnek.

Ráadásként Dvorák egyik Szláv táncát hallhat
tuk — itt aztán igazán felszabadultan játszott a 
zenekar, így a darab humora kiválóan érvényesül
hetett.

Összességében nívós koncertnek volt tanúja 
a Nemzeti Hangversenyterem közönsége. A hang
versenysorozat első hangversenyéhez képest talán 
egy árnyalattal kevésbé feszülten, felszabadultabban 
játszott a zenekar, jobban mertek ténylegesen ját
szani, többet vállaltak magukra a zenészek — talán 
kezdik megszokni az új akusztikát. Ugyanakkor úgy 
tűnik, visszatér néhány olyan probléma, melyet már 
akkor is megemlítettem. Sok, nagyon sok múlik a 
hegedűkön, akik mintha nem mind egy szinten 
hegedülnének. Visszatérő hiba a rossz intonáció 
egyik-másik füvósszólamban, talán már a hangolás
nál sincs minden rendben. És ha a hangzás 
alapvetően szép, akkor lehet hogy érdemes lenne 
áldozni arra, hogy egy csúnya hangú hangszer se 
maradjon a zenekarban.

Mindezzel együtt kiemelném, milyen szépen 
zenélt együtt a zenekar, melynek tagjain jól látszik, 
maguk is motiváltak a sikerben, örülnek, ha jó 
hangversenyt adhatnak. Érdemes tehát a hibákat 
javítani, és akkor minden hangversenyük álomkon- 
cert lehet. ■
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Nagyságrendek
A Művészetek Háza a Zeneparkban

Igényes és vonzó programot ígérő ötletek, jól 
működő kapcsolatrendszer, elegendő pénz, alkal
mas helyszínül szolgáló épületek és berendezés, no 
meg minden részletre kiterjedően alapos szervezés 
— mindezek együtt alapfeltételei bármely város 
figyelemre méltó koncertéletének. Ötletekben és 
akár a hazai legkiválóbbakig vezető kapcsolatokban 
soha nem szenvedett hiányt a pécsi Művészetek 
Háza. Mindenkori vezetői tudják, hogy a relatív 
pénztelenség mennyiben állta útját ezek kamatoz
tatásának, s hogy a „megfizethetetlen” művészek 
nagyvonalúsága olykor-olykor miként segítette a 
kemény financiális korlátok fölött szárnyaló zenei 
élmények születését. Ami a lebonyolítást illeti, Pécs 
szerény adottságai sajnos alig-alig hagynak 
mozgásteret a koncertrendezőknek: a város apró 
és/vagy akusztikailag gyenge kényszer-koncertter
meinek végeláthatatlan sokasága éppen a pro
fesszionális igényekre szabott helyszínekben 
mutatkozó hiányra vet fényt. A Művészetek Háza 
mindenesetre igyekszik kihasználni a város szűk 
mozgásterét, amikor néhány szélesebb körű érdek
lődésre számot tartó programját — a Pannon 
Filharmonikusok vezetéséhez fűződő természetes 
kapcsolatával élve — a zenekar kezelésében lévő 
volt moziépületbe telepíti. A város centrumától alig 
néhány lépésnyire reménytelen kültelkiséget árasztó 
környék, a minden részletében összehangoltan 
pusztulás-érzetet megjelenítő épület lehangoló 
élményéért bőségesen kárpótolnak a némileg átala
kított moziterem adottságai. Itt akár száznál több 
érdeklődő számára is jut tér és levegő, nincsenek 
megkülönböztetetten jó és rossz helyek, ugyanakkor 
tiszta és informatív a hangzáskép, süket szárazság 
nem rombolja, pályaudvari visszhang nem burkolja 
az előadók keltette hangok valós auráját. S ha a 
zenei élmény tovább él a távozó hallgatóban, mint 
a pódiumvilágítás függőleges fénycsövei okozta 
káprázat, már megérte felbaktatni a porladó beton
lépcsőkön, megfordulni a tűzfal-szegélyezte hátsó 
betonudvaron. Ez a kietlen hátsó udvar a remény
beli kulturális főváros egyik komolyan számításba 
vehető — kamaraestekre, kamarazenekari produk
ciókra kifejezetten megfelelő — koncerttermébe 
vezet.

A Művészetek Háza éppen egy-egy ilyen hang
versennyel örvendeztette meg a publikumot az 
elmúlt hónapokban. Február 26-án Perényi Miklós 
és Szokolay Balázs lépett itt fel rendkívül koherens 
és logikusan szerkesztett műsorral: a középpontban 
Bach mindhárom gambaszonátájával, előtte 
Beethovennek egy Hándel-témára, utána két Mozart 
Varázsfuvolájából vett témákra írott variációsoroza
tával. Ráadásként a Wohltemperiertes Klavier első

Perényi Miklós

kötetének esz-moll prelúdiumát és fúgáját hallottuk 
Kodály érdekfeszítő cselló-zongora átiratában. Bach 
és Beethoven, utóbbi a zenei múlthoz fűzött kom
mentárjaival: mértéktartó, mindenekelőtt szellemi 
nagyságot árasztó zene, előadói magamutogatásnak 
teret nem hagyó matéria. Perényi, aki csellójátékával 
már oly sokszor jelenítette meg a romantikus 
szenvedély tüzének leghevesebb izzását, most a 
spirituális nagyság közvetítőiéként ragadta magával 
hallgatóságát. Igaz, a barokk szenvedélyességének 
megannyi megnyilvánulását is jól ismerjük — leg
magasabb rendűén éppen Bach passióiból —, de 
a gambaszonáták ökonómiája ezt csak hallatlanul 
finom jelzések révén, valamiféle tömörített, a hall
gató által „kicsomagolandó” jelrendszerbe foglalva 
tárja fel. Az eredeti hangszerek — viola da gamba 
és csembaló — orgona-triószonátákra emlékeztető 
háromszólamú faktúrája elvontsága okán a modern 
hangszereken is kompromisszummentesen 
érvényesül, akár csak a Musikalisches Opfer vagy a 
Kunst dér Füge polifóniája. A kétfuvolás triószonáta- 
műalak révén is ismert G-dúr darab harmadik tétele 
már-már egy hangszer-feletti, tisztán szellemi 
kihívást jelentő zenei világba vezet, de a D-dúr 
szonáta nyitótételének kifinomultsága, siciliánójának 
eleganciája is közel jár e régiókhoz. A g-moll mű 
a Bachnál oly gyakori műfaji transzformáció szép 
példája a concerto-jellegzetességek ilyen takarékos 
apparátusú realizálásával. Perényi a választott 
viszonylag lassú tempókkal, a nemesen egyszerű, 
minden pillanatában választékos formálással, a 
metrumon kívüli pillanatok varázslatos megje

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ

lenítésével az isteni teremtés tökéletességének 
Bachban rendíthetetlenül munkáló meggyőződését 
tárta elénk.

Már a zene elhangzása közben és azóta is sokat 
töprengtem Perényi és ez alkalommal fellépett 
kamarapartnere viszonyának sajátságain. Félreértés 
ne essék: Szokolay Balázst kulturált és fogékony 
zongoristának tartom, akinek játékát olykor 
szólóban is szívesen hallgatnám. Hangszerkezelésé
nek diákéveitől tapasztalt görcsössége is sokat 
oldódott, ha nem is tűnt el teljesen. Roppant 
igyekezete, amellyel követi, alátámasztja, körülfonja 
Perényi játékát, nyilván szinte zökkenőmentes 
próbákat és koncertfellépéseket tesz lehetővé. 
Tempóadásai partnere szándékainak, igényeinek 
maradéktalan ismeretéről vallottak ezen az estén. 
Önálló személyiségként leginkább a két Mozart- 
témájú Beethoven-variációsorozat változatos és 
gazdag zongorafaktúrájának interpretációjában 
tudott megmutatkozni. Csakhogy éppen ez a rokon
szenves szolgálatkészség leplezi le a két művész 
nagyságrend-különbségét. A világ ma élő egyik leg
nagyobb (ha nem éppen a legnagyobb) csellistája 
és egy jó muzsikusként dicséretesen helytálló 
zongorista: nos, nyilvánvalóan nem tartozhatnak 
azonos kategóriába. Megfelelni a mű, a partner, 
a közönség által támasztott követelményeknek nem 
ugyanaz, mint mértéket szabni közönségnek és 
partnernek.

Sokadszorra mutatkozott meg, micsoda sza
kadék húzódik Perényi (s a hozzá mérhetőek) és 
jelenünk „haladó”, „korszerű” művésztípusa között. 
Utóbbi életünk kivédhetetlen részévé vált minden 
lébe kanál nyüzsgésével, fontoskodásával, koncep
cióival, harsányan hangoztatott nézeteivel.
Hihetetlen energiákat fektet médiakapcsolatokba, 
píár-munkába, s ha valamelyest tehetséges, 
maradék idejében még művészi tevékenysége 
tökéletesítésére is futja energiájából. Milyen távol áll 
mindez Perényitől! Számára egy a fontos: a zene
szerző legbelsőbb gondolatköreibe hatoló, 
leglényegibb minőségeit kitapintó zenélés 
megtörténte, teljesen mindegy, hogy magányos 
gyakorlás közepette vagy ezer ember jelenlétében.
S a tisztesség kedvéért hozzá kell tennem: ha 
teremtő zsenialitás híjával bár, de ím Szokolay- 
nagyságrendű muzsikusok számára is megadatik, 
hogy tanúsított odaadásuk és alázatuk által 
kiemelkedjenek sztárcsináló fogyasztótársadalmunk 
nyertes perc-emberkéinek közegéből.

+
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Ha a törpék immár tényként kezelhető hatalom- 
átvétele lassan anakronisztikussá is tesz bármiféle 
megalkuvásmentes cselekvést, azért időről időre 
jeleit kapjuk annak, hogy a nagyformátumú gondol
kodás iránti igény új és új alakban tér vissza közénk 
akkor is, amikor már-már gyászát üljük. Számomra 
ilyen egyértelmű és lelkesítő jel volt a másik kon
cert, melyről most beszámolandó vagyok. Az Erkel 
Ferenc Kamarazenekar március 29-én lépett a 
Zenepark pódiumára, döntő részében ugyancsak 
Bachra építve műsorát. Az egyetlen kivétel a szünet

Szokolay Balázs

után elhangzott Sztravinszkij-mű, a Concerto D-ben 
volt, melynek karmester nélküli — a koncertmester 
Lestyák Bedő Eszter irányította — előadása során 
megannyi bizonyítékát kaptuk a zenekar kiváló 
képességeinek, tagjai kamaramuzsikusi érzékeny
ségének, figyelmének, pontosságának. A gondosság 
és igényesség az egész est során szinte sugárzott 
a fiatal muzsikusok megnyilvánulásaiból, még akkor 
is, ha — miként a nyitó D-dúr háromhegedűs con- 
certóban — a szólista-teljesítmények némi kiegyen- 
lítetlensége árnyékolta be az előadást. A már 
említett kiváló koncertmester mellett Lezsák Zsófia

és Illési Erika játszották a magánszólamokat, olykor 
elütő hangképzésmódot, eltérő (sajnos nem zenei 
indítékból eltérő) artikulációs módokat, hanghossza
kat, hangsúlyozást mutatva. A produkció azért jó 
volt, ha nem is kiemelkedő, mindenesetre teljesen 
más nagyságrendet képviselt, mint az ezután 
következő h-moll szvit, melyet minimalizált létszám
mal és Ittzés Gergely fuvola-magánszólamával tártak 
elénk. Az egyik legtöbbet játszott, tömérdek 
hangfelvételen hozzáférhető Bach műről lévén szó, 
talán érzékeltet valamit a minőségből, ha kijelen
tem: soha életemben nem hallottam még a h-moll 
szvit ilyen revelatív erejű interpretációját. A 
ránézésre meghökkentő létszám a fuvola és a többi 
szólam kifogástalan egyensúlyát eredményezte.
Ittzés fuvolahangja bármiféle — manapság divatos
— forszírozás nélkül, végtelen természetességgel 
jelenítette meg a gazdagon artikulált, természetesen 
levegőző textúrát. A stílushűség kérdése legfeljebb 
az első néhány másodpercben merülhetett föl bárki
ben is, oly magától értődő módon hasznosították 
előadóink a Bach-korabeli praxisról évtizedek alatt 
felhalmozódott ismereteket. S a teljes előadás 
szellemességét összegezte a gesztus, amellyel
a záró Badinerie szélsebes tempójú előadása után 
a kirobbanó tapsot ráadásként ugyanezen tétel 
alternatív — körülbelül kétharmadára csökkentett 
tempójú — előadásával köszönték meg a nagyszerű 
muzsikusok.

Ahogyan az első műsorrész végkicsengését 
Ittzés, a másodikét — és vele az egész koncertét — 
Kelemen Barnabás jelenléte határozta meg. Az ifjú 
kora ellenére méltán rendkívüli reputációjú hegedűs 
Bach d-moll concertójának szólistájaként tündökölt 
ezen az estén, a h-moll szvitben hallottól eltérő, 
amolyan középutas stílusképet megjelenítő inter
pretáció motorjaként. (E középutasság példái közül 
talán elég a lassú tétel tipikus, egyértelműen jelölt 
vonóvibrátós nyolcad-repetálásának óvatos, 
portátós játékmódjára utalnom.) A lényeg azonban 
nem a barokk interpretációs dilemmák kezelése volt 
Kelemen számára: valamiféle hitvallás tanúivá vál
tunk Bach gondolatainak örökérvényűsége, érzé
seinek elsöprő ereje mellett. Egyes pillanatokban 
már-már a kontrollált intonáció határainak átlépését, 
a professzionális eszközválasztás igényének 
feladását hozta ez az elragadtatottság, amely éppen 
ezekkel a kockázatvállalásokkal vált végtelenül 
emberivé és hitelessé. Kelemen — mindannyiunk 
szerencséjére — soha nem lesz hegedűvirtuóz, 
mindig megmarad muzsikusnak, aki a játszott művel 
vállalt érzelmi-gondolati azonosulását történetesen a 
hegedű magasrendű kezelésének eszközeivel képes 
demonstrálni. Katartikus volt ráadásként játszott 
szólója, a koncert egészében uralkodó D tonalitás- 
hoz igazodó Bach-tétel: a d-moll partita 
Sarabande-ja.

A tervezett program itt még nem ért volna 
véget, hanem Ittzés, Kelemen és Pertis Zsuzsa 
közös felléptével, az a-moll hármasversennyel 
koronázta volna meg az estét. De miután a kul
turális fővárosi cím aspiránsaként image-ét kifelé és 
befelé egyaránt intenzíven formáló városban legfel
jebb continuo-játékra — arra is csak megalkuvással
— használható romos csembalók léteznek, az efféle 
élményekre vágyó pécsiek egyelőre kénytelenek 
valamely kevésbé rangos magyar városba utazni. ■
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Múlt. Jelen. Jövő

Múlt századi zene. Mondhatjuk, hiszen a mű 1982- 
ben keletkezett. És jelen is, hisz ez az időtáv, 
a mintegy 23 év zenei korszakok tekintetében nem 
jelentős. Miközben jövő, mert zenei anyaga ugyan 
a múlt tapasztalatait használja, a jelen zenei 
eszközeivel dolgozik, de az észt származású, 
Németországban élő zeneszerző valami meg
foghatatlan erővel gyúrja azokat új anyaggá.
A Pécsi Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozatban 
nem szokványos nagyböjti ájtatosság részesei 
lehettek azok a szerencsések, akik a nagypénteki 
szertartás részeként ismert passiót, a János 
evangéliumából készült szenvedéstörténetet meg
hallgatták a Székesegyházban. Zenei élményeink
ben meghatározó, biztos pontként él Bach János 
passiója, valószínű ezért is volt szinte telt házas 
előadás. A zeneszerző Magyarországon kevésbé 
ismert, a „kortárs” művek látogatottsága sosem éri 
el a nagy klasszikusokét. De nem csalódhatott a 
közönség, bátran kijelenthetjük, hogy mind a mű, 
mind az előadás tekintetében maradéktalan, teljes 
élményt kapott.

Passió

A történet mindenki előtt ismert. János evangélista 
elbeszélése már majd kétezer éves, mégis korsze
rűnek tűnik: tömör, szinte tudósításszerű. Az 
elbeszélés folyama, a párbeszédek, a monológok, 
a drámai kinyilatkoztatások, a nép hangja megfelel 
a mai történetszövés követelményeinek is. Mégis, 
a feldolgozott téma spirituális töltete, az európai
ság keresztény hagyománya nem engedi, hogy 
csak egy történetnek tekintsük. Mint minden kul
tuszként fennmaradt irodalmi alkotás, nem csak a 
szavak, a párbeszédek, a cselekmény által lett hal
hatatlan. A többletet egy le nem írható, de jól 
érzékelhető, mögöttes érzet adja, mely az ember
ben úgy gyomor, esetleg gerinctájékon szokott 
materializálódni émelyítő nyomás, felszabadító 
eufória, vagy pezsdítő energia formájában, kinek- 
kinek lelki adottsága szerint. Színdarabként, 
prózában, vagy filmen előadva a színészi teljesít
mény ennek a hatásnak a bemutatása, fokozása. 
Egy oratorikus zenemű azonban csak kevés 
eszközt ad az előadók kezébe, a zenei kifejezés 
eszközét inkább a zeneszerzőnek kell megfelelően 
használnia. Rövid összehasonlításképpen nézzük 
meg Bach művének eszközeit: a szerző az 
érzelmek kifejezését, a dramatikus hatást a zenei 
anyagba szövi, a szenvedés, a düh és harag, a 
szereplők hangulata jól felépíthető a barokk kor 
zenei stílusának építőelemeiből. A sokszínű, 
szereplőnként más-más zenei anyag, a dinamika, 
a hangnembeli, harmóniai variabilitás, a nagy 
apparátus mind-mind a drámai hatás elérését szol
gálja. Az összességében sok eszközzel élő Bach 
passióhoz képest Part néhány hangszert, két 
szólistát, és szinte teljesen egységes zenei anyagot 
használ mindezek eléréséhez. Ebből is adódik 
a darab különleges nehézsége. Rendkívül kevés 
eszközt ad az előadók kezébe, a dinamika, a ritmi
ka egysíkúsága szinte megoldhatatlan feladat elé 
állítja a zenészeket. Az egymástól alig különböző 
szólamok, harmónia fordulatok a hallgatóságot is 
próbára teszik. Az első tíz perc után egyre gyakrab
ban gondolunk arra, hogy mikor fog valami rend
kívüli, valami érdekes, valami más történni. Aztán 
a kezdeti feszültség elcsitul, az apró finomságok,
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Arvo Part: Passió
a dallamok mikroszkopikus méretű, de folyamatos 
változása, a zenei szövet szerkezetének megis
merése egyre biztosabbá teszik a hallgatót. Egyre 
otthonosabban érezhetjük magunkat, sajátunkká 
válik a zene, beáramlik bensőnkbe és eléri célját, 
meditatív állapotba kerülünk. A sötét érzelmek, a 
fájdalom, a félelem, a tanácstalanság, a szomorúság 
hangjai beazonosíthatóak lesznek.

Szenvedéstörténet, mai szemmel

Feltehetjük a kérdést: mit is jelent a mai ember 
számára a szenvedéstörténet. Hívő ember számára 
ez nem is kérdés, mégis érdemes elgondolkodnunk 
a vallásosság helyzetén a technikai, a digitális, a 
virtuális 2005-ben. A biblia történetei, az evangéli
umok tanításai nem a mai ember nyelvén íródtak. 
Leírói, szerzői a néhány ezer évvel ezelőtt élt 
emberek világszemléletét vették alapul a megfogal
mazáskor. Kedvenc hittudós tanárom tanítását 
sohasem felejtem el ebben a témában: ha ma íród
na az evangélium, akkor abban biztosan nem 
emelkedne az égbe Jézus, mert a mai ember 
számára ez már nem jelent misztikus, megfejthe
tetlen, megmagyarázhatatlan jelenséget, de kétezer 
évvel ezelőtt nagyon is annak számított. Mégis, 
ezekben az írásokban nem a szavak szó szerinti 
értelme számít, a mai ember megtanulta ezeket 
értelmezni, és a bibliamagyarázatok mindig is a 
példabeszédek tényleges tartalmát próbálták 
megértetni. A két-háromezer éves üzenetek ma is 
érvényesek, sőt mindig az adott kor aktualitásaival 
telítődnek. így lehet, hogy még ma is megérinti az 
embereket ez a történet, vallásos mivoltunktól 
Függetlenül. így van ez azért is, mert rólunk, 
emberekről szól. Mindennapjainkban eljátsszuk a 
szenvedéstörténet szereplőit is, hol tömeg vagyunk 
és ítélkezünk, hol Pilátusok, akik pozíciónkat féltve 
megalkuszunk, hol Péterek, akik félelemből 
hazudunk, hol Júdások, kik tudatlanságból, vagy 
anyagi javakért áruljuk el magunkat, és anyák, kik 
látják saját szülöttüket elveszni, és néha Jézusok, 
akiket megfeszítenek önnön hitükért. Ebben semmi 
vallás sincs, ez maga az ember.

Meditáció

A lélek sötét oldalának kihangsúlyozása kissé pesszi
mista felfogása az emberi természetnek, de mindez 
bennünk van. Időről időre el kell gondolkodnunk 
ezen, önnön sötétségünket meg kell ismernünk.
A zeneszerző nem a történet cselekményét, sokkal 
inkább az üzenetét tekintette szervező elvnek. Az 
előadói apparátus sem szokványos. Az evangélista 
szerepét nem egy, hanem négy szólista személyesíti 
meg. A két másik szólista, Pilátus és Jézus a hagyo
mányos szerepet játssza. A hangszerelés sem a 
szokásos kontinuó szerepet tölti be, hanem a 
vokális anyag, az elbeszélés zenei anyagának 
segítését látja el, mintegy újabb, egyenrangú énekes 
szereplő. Különösen igaz ez az evangélisták és 
a hangszerek együtt-játékára: a hegedű, az oboa, 
a cselló és a fagott mind olyan hangszer, mely az 
egyes hangfajokhoz nagyon hasonlítható, így 
esetenként azonos hangfajként „énekelnek” duót, 
tercettet, kvartettet, (szoprán-kontratenor-hegedű-

oboa), vagy a fagott és cselló emberi hanghoz oly 
közeli hangszíne adja a basszus vagy bariton 
szólamot. A hangszerek külön énekszólamként való 
felhasználásának eredménye a még teljesebb elmé
lyülés, a meditatív hangulat előidézése.
A mű monotonitása emlékeztet a litániák, a zsolozs
mák végtelen zsongására. A meditáció elenged
hetetlen kelléke a monotónia, mely jelen lehet a 
csend formájában is. Az emberi természetből, bioló
giai adottságainkból (pl.: szívdobogás) adódóan 
azonban sokkal inkább alkalmazzuk az elmé
lyüléshez a hanggal előidézett monoton zörejeket, 
mint dobolás, vízcsepegés, vagy egysíkú szövegek, 
dallamok mormogását.

Arvo Part új szerkesztésmódot alkalmaz ennek 
a hatásnak az eléréséhez. Az evangélisták és a 
kísérőhangszerek szólamaiban két szerkesztési elv 
összeillesztésével mozgékony, folyékony és nyugta
lan, ugráló érzetet kelt. Az egyszerű, főként hár- 
mashangzat felbontások különböző felrakásának 
ismétlésével nagy mozgások keletkeznek, a felugró 
nagyszeksztek feszültséget keltenek. E mellé fűzi az 
„ellenszólamok” gregoriánszerű, folyondár dallamait. 
A két dallamvonal ütköztetésével folyamatosan 
szekundsúrlódások keletkeznek, melyek egyszer 
tiszta hangzásba folynak át, máskor hosszú kitartott 
akkordokként hasító kiáltásként tovább feszítik 
a belső fajdalom érzetét.

Az orgona kontinuó játéka jól segíti a két sze- 
1 replő, Jézus és Pilátus dallamait, melyek felépítése 

hasonló az evangélisták zenei anyagának 
szerkesztéséhez: Pilátus dallamaiban mindkét 
szerkesztési módot megtaláljuk, különösen 
jellemzőek benne a szekszt- és szeptimugrások.
A két szólista szólamának dallamvezetése jól 
elkülöníthető az evangélistákétól, a hangzatfelbontá- 
sok, a dallamok egyéni színe jól beazonosíthatóvá 
teszi a szereplőt. Érdekesség, hogy Jézus dallamai
ban a hangzatfelbontás szerkesztésmód egyáltalán 
nem jelenik meg, lassú, egyenletes ritmikájával is 
külön karaktert kapott. Dallamaiban elsősorban a 
szekundlépések dominálnak, mégis a lassú, aug- 
mentált mozgással teljességgel elkülönül a többi 
szólam zsoltárszerű szerkesztésmódjától.
A kórus négyszólamú anyaga főként harmónia
világában hoz különleges élményt: a szólisták és 
evangélisták harmóniáinak disszonáns szekundsúr- 
lódásai ellenére is a moll jellegű hangzása uralkodik 
(megerősítik ezt az üres terchiányos akkordállások 
is), míg kórusállásokban a dúr hatás válik 
meghatározóvá.

Minőségi előadás

A pécsi koncert idén már a második előadása volt 
a műnek, néhány nappal a pécsi bemutató előtt a 
Mátyás-templom közönsége is élvezhette ezt a 
kiváló bemutatót. Talán a második előadások maga- 
biztossága is hozzájárult a remek előadáshoz. A két 
kamaraegyüttes, a szólisták, zenészek és a 
karmester korábban már dolgoztak együtt nem csak 
ezzel a darabbal, így jól ismerik egymást. Rendkívül 
kis számú előadói apparátus mindig külön kihívást 
jelent, mivel minden egyes szereplőnek maximális 
felelősséget kell vállalnia az előadásban. Ennek a 
felelősségteljes munkának az eredménye jól meg

mutatkozott ebben a kamara-előadásban is. Mind 
a szólisták {Cser Krisztián -  basszus, Jézus; 
Szappanos T ib o r- tenor, Pilátus; Tóth Zsuzsanna -  
szoprán, Csapó Jó zse f- kontratenor, Mészáros 
P é te r- tenor, Philip György -  basszus, 
evangélisták), mind a zenészek (Szirtes Edina -  
hegedű, Steiler Tamás -  oboa, Ludmány Sebestyén
-  gordonka, Belházi Gyula -  fagott, Németh Csaba -  
orgona), mind a két kórus (Discantus Énekegyüttes
-  Budapest, Victória Kamarakórus -  Szeged) Cser 
Ádám vezetésével kiváló minőségben közvetítették 
a művet.

Külön kiemelni nem érdemes senkit, 
összességében rendkívül színvonalas előadást hall
hattunk. A négy evangélista hallatlan tisztasággal, 
magabiztossággal irányította a cselekményt. Tóth 
Zsuzsa szopránja, Mészáros Péter és Philip György 
tenor és bariton/basszus hangja, Csapó József kont
ratenorja az angol éneklési kultúra tisztaságával, 
szövegmondásával, sallangmentességével mind
végig uralta a darabot. A két szólista egyéni 
hangvételével mind Pilátus, mind Jézus karakterét 
megtestesítette. A Pilátus szerepében megszólaló 
Szappanos Tibor számomra kissé kilógott a többi 
szólista közül. Vibrátós hangvételével, kissé 
torokszorítós tenorjával nem illeszkedett az 
evangélisták és Cser Krisztián hangszínéhez, karak
teréhez, de elképzelhető, hogy ez volt a koncepció. 
A zenészek énekhangszerű együttjátéka is felejt
hetetlen élményt nyújtott, a hangszerjáték új dimen
zióiba engedett betekintést. Pécs városa korábban 
számos minőségi kamarakórus-szereplést hallhatott, 
így ebből a szempontból el vagyunk kényeztetve, 
de az összevont együttes tiszta, világos hangzása 
nem hagyott maga után kívánnivalót. Cser Ádám 
vezetési koncepciója is szimpatikus. Nem magamu
togató, öncélú színpadi előadást láthattunk, hanem 
„csak” egy korrekt vezetést, mely talán emlékeztet 
kissé Howard Williams hasonlóan letisztult irányítási 
metódusára. Sallangmentességét igazolja a „végter
mék” is, a mű kulturált, stílusos értelmezése.

A zenei produkciók értékelésekor számos alka
lommal elsiklunk az apróbb hibák, tisztátalanságok, 
slendrián megfogalmazások, elnagyolt koncepciók 
felett, mondván: nehéz a mű, nehéz egyéni felada
tok, kevés idő, pénz, időjárás, hideg templom, 
kényelmetlen szék stb. Szerencsére ezt most nem 
kell megtennünk. A Bazilika jól fűtött volt, a nagy, 
visszhangos akusztika inkább segítette a 
hangzásképet, a súrlódó szekundpárhuzamok szinte 
szétszakították az oszlopokat, a kristálytiszta, üres 
akkordok zengése betöltötte a teret, és a tisztaság 
eredményeképpen — az akusztika törvényei szerint
-  a terchangok is megszólalhattak. A szólisták, a 
zenekar és a kórus is szakmai felkészültségük leg
javát adták, az előadás koncepciója a mű kompro
misszummentes megszólalását segítette. A pénz és 
az idő sem lehetett több mint másutt, az időjárásról 
nem is beszélve. De hogy a jó magyar szokásnál 
maradjunk, keseregjünk a végén egy kissé: jó érzés
sel mehettem volna haza, ha a vastapsnál ugyanazt 
a lelkesedést érzem a közönségben, mint egy 
Mozart, vagy egy Verdi Requiem után, és nem csak 
a kötelező tapsrendet. Pedig azt is megérdemelte 
volna. ■
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LAUDES ORGANI — Kodály’s Church Music
Pécsi Kamarakórus
Ella István — orgona
Vezényel: Tillai Aurél
Hangfelvétel: do-la stúdió,
zenei rendező: Dobos László
Kiadja: Nevelők Háza Egyesület, 2004

Ann Malcolm 
Cyrano Cafe & Lounge 
2005. február 20.

Laudes organi — et laudes vox humana
Mi késztet egy kórust ma arra, hogy Kodály-mú'vekből tematikus lemezt készítsen? A Pécsi Kamarakórust 
és Tillai Aurél karnagyot vezethette az a cél is, hogy egyfajta lenyomatát adja annak a több évtizedes, a 
Kodály-kórusművek iránt elkötelezett munkának, melynek jelentősebb állomásain rendre lemezek is szület
tek (1986 BNL, 1994 Hungaroton). Indokolhatta a valóban nagy ívű vállalást ugyanakkor az is, hogy 
Kodály Zoltán orgonakíséretes műveiből alig készült felvétel.' Ami készült, gyökeresen eltér attól a 
hangzásideáltól, melyet a Pécsi Kamarakórus megalakulása óta őriz, és amely e művekkel kapcsolatban 
sok szempontból újfajta megközelítés-módot igényel. Valójában nem csak az értékek őrzése, hanem új 
mondanivaló kinyilatkoztatásának eszköze is e lemez, annak ellenére, hogy a művek a kamarakórus reper
toárdarabjai.

Ella István orgonaművész közre- (vagy inkább együtt-) működése egy korábbi produkcióban1 2 már sike
resnek bizonyult. Ezúttal is jó partnere volt az együttesnek. Nem csupán a mindvégig színes és kifejező 
regisztrációkkal, de orgonajátékának vokális tagoltságával is segítette a művek megszólaltatását.

A kamarakórus művészeti teljesítménye abban mérhető igazán, hogy mindvégig képes volt a puha, 
hajlékony hangzások és az oratorikus igényű részek megszólaltatása közötti átjárásra. A Laudes organi 
legszebb pillanatait éppen ez a sokarcúság jelentette: a főtéma első megjelenése a kórusban (Audi cho- 
rum...) a lágysága, vagy később a Tali modulo... kezdetű szakasz érzékenysége, vagy akár a zárószakasz 
fúgájának (Ámen) szellős indítása mellett tartalmas tudott lenni a Nunc per voces... kezdetű rész feszesen 
kontúros megrajzolása, az utolsó ütemek pedig a Budavári Te Deum fináléjának magasztosságát idézték. 
Talán a főtéma augmentált visszatérésénél (Huius artis...) volt hiányolható a tenorban az a megformált, 
mégis oldott szólamvezetés, melyet az alt szólam végül elsimított. A kórus szövegmondása mindvégig 
kifogástalan, csupán a helyenként hangsúlyos szótagon indokolatlanul megrövidülő magánhangzók (ducu- 
mentum, instrumentum, vagy a Missa brevis Credójában: et vivificantem) voltak zavaróak.

A Missa brevis — ahogy az egyébként tartalmas ismertetőjében Ittzés Mihály írja: „rövid mise” — 
valójában nem rövidségével tűnik ki. A cím inkább tipizáló, a solemnistől különbözteti meg a művet. 
Eszerint terjedelemben nem feltétlenül különböznek egymástól, a solemnis gyakran a hangszerelésben, 
vagy inkább csak az alkalmi (ünnepi) jellegével tér el a brevistől. A Kyrie komor színű d-moll bevezetője 
után — mely Brahms Német requiemjének első tételét idézte azzal, hogy Kodály a szoprán szólamot mel
lőzte (Brahms a hegedűket) — megszólaló Christe szoprán szólistái briliáns módon oldották meg felada
tukat (csakúgy, mint a Dona nobis pacem részben), a caelestis-regiszter legszebbjeként egységes hangszí
nen szólaltak meg, de egységes volt a motívika kifejezetten légies belső mozgásában is. A Glória indítása 
— Kodály színes hangszerelése mellett — a tenor szólam megdicsőülését és a kórus örömzenéjét is 
hozta. A Qui tollis így igazán kontrasztossá válhatott, melyhez nagymértékben járult hozzá az alt szóló 
gyönyörű hangszíne és kifogástalan dallamvezetése. Sajnos a basszus szólista kiválasztása nem volt túl 
szerencsés, mintha a Ferencsik-féle felvételről lépett volna elő, a két hang nem tudott maradéktalanul 
egymáshoz illeszkedni. A mise Credojának szakaszosságát nagyban meghatározták azok a szófestő ele
mek, melyek Kodály kórusművészetére annyira jellemzőek. Úgy érzem, a Credóban a kórus és karnagya is 
festett: különösen a Crucifixus és a feltámadási jelenet drámai megjelenítése volt megindító. Az Ite missa 
est nem csak a lélek békéjét hirdeti, hanem a háborús viszontagságok közepette alkotó szerző béke-óha
ját is — többször, többféleképpen: kérve-követelve-esdve-imádkozva.

A Pange lingua szövegeinek tagoltsága alapvetően tagolja a különböző zenei karaktereket is.
A Praeludiumot követő Pange lingua gloriosi és a befejező Genitori genitoque tételekre és az általuk 
közrefogott négy további tétel mindegyikére a „szinte magát énekeltető” romantikus melodikusság 
jellemző. A rövid, változatos színekben egymást követő tételek mindegyike a kórus más-más erényét 
engedte megmutatni. A Pange lingua a szólisztikus szó lám keze lést, a Nobis datus a csillogó színekben 
játszó magas szólamok fürgeségét, az In supreme nocte coenae a polifónia organikus építkezésének szép
ségét, a Verbum caro a súlyos-komor homofóniát. A szöveg követhetősége érdekében talán hasznos lett 
volna (akárcsak a Laudes organiról) egy jó fordítást a kísérőfüzetben a hallgató kezébe adni.

Kodály 114. genfi zsoltára Szenczi Molnár Albert nemes veretű fordításában szólal meg a lemezen.
A szöveg prozódiai szempontból nem illeszkedik makulátlanul a zenéhez, de ezt a nehézséget nagy 
gyakorlattal küzdi le a kórus. A lemez méltó záró darabja e zsoltár (mely Kodály egyetlen vegyes karra és 
orgonára írt zsoltárfeldolgozása). Ha valaki csak ebből a műből következtetne Kodálynak az általa 
megzenésítésre kiválasztott szövegek tartalmi megközelítés módjára, már az orgonaszólam is — mely 
egyenrangú társként járul a kórushoz — meggyőző bizonyítékkal szolgálhat.

Aki egy kevés tapasztalatot is szerzett a lemezkészítés technikai hátterére nézve, az jól tudja, hogy a 
zenei rendező akkor végzi jól a dolgát, ha a felvétel hallgatása közben eszébe sem jut a hallgatónak, hogy 
milyen munka van a siker mögött. A Dobos László vezette do-la stúdió sokadik alkalommal engedte 
elfeledni a technikai háttér létét.

Kutnyászky Csaba

1 A  Laudes organiból és a 114. genfi zsoltárból Lehotka Gábor és a MRT Énekkara előadásában Ferencsik János vezényletével, a 
Pange linguából ugyanezen előadókkal Vásárhelyi Zoltán vezényletével készült felvétel a Hungarotonnál 1966 és 1980 között. A 
Missa Brevis zenekaros változatát (0  szintén a MRT Kórusa vette lemezre a Budapest Szimfonikus Zenekarral, Ferencsik János 
vezényletével 1969-ben.

2 Monteverdi: Mise (a 4), Magnificat (a 6), Laudate Dominum — Hungaroton, 1980.

Ann Malcolm — ének
Szakcsi Lakatos Róbert— zongora
Jávori Vilmos — dob
Horváth „Plútó” József — basszusgitár

Még mondja valaki, hogy nincs érdeklődés az 
igényes zenére, méghozzá vasárnap este! Korábbi 
lehangoló pécsi tapasztalataim alapján nem hittem 
volna, hogy az ilyen szempontból egyébként telje
sen döglöttnek számító pihenőnapon zsúfolásig 
meg lehet tölteni egy nem is olcsó helyet. A 
Cyrano Cafe & Lounge egyike az új, magánerőből 
működtetett szórakozóhelyeknek, ahol a minőségi 
berendezéshez és vendéglátáshoz illő programokat 
szerveznek, és ahol az idelátogatótól is 
követelmény az utcainál/hétköznapinál egy fokkal 
igényesebb öltözék. Nos, a hely ezúttal túl szűknek 
bizonyult, ami kissé a célul kitűzött kulturált 
szórakozás rovására is ment, hisz amerikai 
énekesnő — méghozzá ilyen kaliberű — nem 
sűrűn bukkan fel a városban. Turnézenekara pedig 
a jazzműfaj magyar legjobbjaiból állt össze.

Az USA-ban született Ann Malcolm lowa-ban 
nőtt fel, négyévesen kezdett zongorázni, 
némafilmeket kísérő nagyanyja példáját követve. 
Tízévesen ehhez hozzávette a szaxofont, s már 
ekkor elhatározta, hogy muzsikus lesz. Az lowa 
Egyetemen szerezte első zenei képesítését, itt 
jegyezte el magát a jazzénekléssel is. Majd 
Bostonban (New England Conservatory of Music) 
Joe Allard professzornál szerzett (klasszikus) szaxo
fonművész diplomát. Közben New Yorkban Paul 
Meyers gitáros zenekarában énekelt, majd jazzvo- 
cal workshop-okon képezte magát Sheila Jordán
nál Bostonban, Helen Merrill-nél New Yorkban. 
Tehetségére, izgalmas egyéniségére először a 
Charles Mingus Emlékkoncerten figyeltek fel, s jött 
is sok ismert jazzmuzsikus meghívása. Az éneklés 
mellett a szaxofont sem hanyagolta, hangszeres 
tudását elmélyíteni jött át Európába klasszikus 
szaxofon-mesterkurzusokra. Nizzában egy ilyen 
alkalommal ismerkedett meg a Svájcban élő 
Holéczy Ákos szaxofonossal (az ötvenes években 
együttesével népszerűvé vált zenekarvezető, 
Holéczy Ákos és a közkedvelt énekesnő, Ákos Stefi 
házaspár gyermeke, aki a hatvanas évek elejétől 
játszott szerte Nyugat-Európában apja 
zenekarában). Rá egy évre összeházasodtak, 
Bázelben telepedtek le, két gyermekük szülelett.
S a szintén klasszikus- és jazzmuzsikusi diplomák
kal rendelkező férjével közösen folytatták a pályát. 
A nemzetközi jazzélet elismert énekesnőjévé vált, 
többek között Kenny Barron, Ray Drummond, Keith 
Copeland, Brian Lemon, Reggie Johnson, James 
Woode, Fritz Pauer, Mario Gonzi kíséretében szere
pelt a világ színpadain (Európa, Afrika, Amerika, 
Japán, Távol-Kelet stb.). Svájcban is kedvelt 
énekesnő, a Montreux Jazz Festival-on is fellépett 
Cojazz formációjával, de a Peter Jacques Bánd, az 
Alex Bally Orchestra, a Victor Burghardt Orchestra, 
a Vince Benedett Tentet and Heritage Big Bánd, 
a Ten In One Orchestra, és a férjével közös Stage 
Four közreműködőjeként is. Mindemellett a bázeli 
zenei főiskola jazzének professzora. Eddig négy 
saját lemeze* jelent meg, és több zenekar 
felvételein is szerepel.

Már korábban is koncertezett Magyarországon, 
2001-ben például férje nemzetközi társulata itt 
vette fel a Destinations című albumát, ezen három
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A dal öröme

Ann Malcolm

számot énekelt. Ezúttal egy tízmenetes magyar 
turné utolsó állomásaként érkezett Pécsre kísérőivel. 
A kapcsolat még Svájcból ered, hisz az ifjabb 
Szakcsi, Szakcsi Lakatos Róbert zongorista hét évig 
élt kint, s jávori Vilmos dobos is gyakran zenélt 
velük Nyugat-Európában, a basszusgitáros Horváth 
Plútó Józseffel viszont ezen a turnén ismerkedett 
meg. A fellépések mellett három alkalommal ének 
workshopot tartott magyar zeneiskolákban.

A koncert előtt sikerült szót váltanom Ann 
Makóimmal, aki először zenei irányultságát taglalta:

AM: A gyökereim amerikaiak, a jazzé meg az 
afro-amerikai kultúra, s még mindenféle más hatás 
is érződik. Úgy gondolom, hogy a zene hatalmas 
univerzum, és a muzsikusok szerte a Földön meg
találják a kapcsolatot egymással. Ezért nem igazán 
a különbségeket keresem, hanem a mindegyikünk
ben meglévő közös dolgokat, hisz sok az ilyen.

Mint énekesnőnek természetesen fontos a mély 
kapcsolat a nyelvhez és a szöveghez, a leg
megfelelőbb szavakhoz, amiket énekelek. Hisz az 
angol az anyanyelvem, ami a jazzé is. így, ameny- 
nyire csak lehet a legszorosabb a viszonyom a dal
szövegekhez. Ezt különösen elmondhatom a Great 
American Songbook-ról (Nagy Amerikai Daloskönyv) 
benne Colé Porter, Harold Arién és George Gershwin 
dalaival...

— Ezek az örökzöldek, a jazzstandardok a múlt 
század harmincas évei körül születtek. Most az új 
évezred kezdetén milyen új előadásmód, illetve 
érzések szükségesek egy jazzénekesnő elő
adásához?

AM: Természetesen az emberi kapcsolatokat 
taglaló történetek végesek, általában a szerelemről 
szólnak, ez állandó téma az énekeseknek. De ma
napság az előadók sokat utaznak koncertezni a 
világ különböző helyeire, nemzetközi tagságúak a 
zenekarok is, ezért sokkal inkább érezhető a globa
lizáció. így a különböző zenei hatások jobban 
érvényesülnek az énekeseknél is. Tehát egyik oldat
ról a múlt is része a programoknak, másrészt 
újraértelmeznek dalokat, és sokan írnak új saját 
számokat is, mint pl. Diana Krall. Hallottam az utol
só lemezét (The Girl in the Other Room), rajta 
néhány jó eredeti dalával, és ez a fontos.

— Ez csak az egyik része a zenei pályájának,
a másik a klasszikus hangszeres zene. Hogy csak a 
Divertimento szaxofontriót, vagy több híres európai 
szimfonikus zenekarral fellépését említsem. De 
milyen a viszony e kettő között?

AM: Egészen független az előzőektől, mert 
klasszikus zenét játszom a szaxofonon, tehát nem 
vagyok jazz-szaxofonos. De előfordult már néhány 
alkalommal, hogy a műsor részeként énekeltem és 
szaxofonoztam is kb. húsz percet a kétórás prog
ramból. Ez többnyire a crossover irányába ment el.
A crossover úgy vélem a klasszikus zenéből indul ki, 
így például játszottam néhány Piazzolát is, s ez 
nagyon érdekes volt számomra. De hozzá kell 
tegyem, hogy ezt a két dolgot azért elkülönítem 
egymástól. Két klasszikus szaxofonművészi diplomát 
is szereztem, sokat gyakoroltam ezért, apám eléggé 
aggódott is emiatt... Viszont az éneklésnél 
meghatározó, hogy hangszer nélkül is igazán átjön, 
talán ez a dal öröme. A programomban néhány 
hangszeres szám is szerepel. Azon gondolkoztam, 
hogy miért is? Mert bennem is megtalálható a 
hangszeres zene.

— Egy tízállomásos turnét bonyolított le 
Magyarországon, melyet éppen Pécsett fejez be. 
Milyen koncertprogrammal készült ide, csak 
örökzöldekkel?

AM: Nem csak azokkal, valójában egy vegyes 
programmal. Ez, ami igazán boldoggá tesz, van 
benne Chick Corea, Miles Davis, természetesen 
néhány örökzöld is, egy klasszikus gitár concerto 
részlete, és néhány popdal is, például Stingtől és 
egy Beatles-átirat is.

— A 2001-es Holéczy Ákos CD-n is előadott egy 
Beatles dalt, az And I Lőve Her-t...

AM: Igen, azt is nagyon szeretem... Egy 
énekesnőnek tényleg nagyon fontos, hogy gondo
san válogassa össze a műsorát. Hogy amikor fel

gördül a függöny, szorosan rászabva minden együtt 
legyen.

Valóban minden együtt volt. Ifjabb Szakcsiék virtuóz 
bevezető hangszeres darabja után egy rázós 
szvinges számmal énekesnőnk már megalapozta a 
sikert. A műsor első része standard darabokra épült, 
az emlegetett Great American Songbook dalai közül 
a Get Happy című ritmusos Arién örökzöld is 
megtette a magáét. (Rod Stewart is most kapott 
Grammy-dijat a Great American Songbook 
lemezéért). Aztán jó hangulati váltásként egy balla
da következett igen finom megoldásokkal: az ének
lehelet és a hathúros basszusgitár akkordmenetei, 
szólói, gitárt is helyettesítő futamainak kettőse 
egészen páratlan mélységeket tártak fel.
Gershwin, Miles Davis, Chick Corea megannyi 
érzelem és kifejezésmód. Csak ilyen képességű, 
érett énekesnők képesek ennyifajta világot hitele
sen, elmélyülten és legfőképpen egyéni módon 
tolmácsolni a szvingestől a modem mainstream 
énekig. Méghozzá micsoda ritmusérzékkel, 
ffazírozási és stílusos intonációs megoldásokkal, 
hajlításokkal, improvizációs készséggel. A dallamo
kat úgy alakította, a harmóniameneteket úgy érzi, 
mint a hangszeres jazzmuzsikusok. Persze könnyű 
annak, akinek anyanyelve az angol... ez a jazzének 
alapja. így bármelyik fekete énekesnővel is kiállja 
a versenyt.

A második részt ismertebb számok átiratai szí
nesítették, köztük popdaloké, de ez művészi oldal
ról semmiféle kompromisszumot nem jelentett. 
Kényesen vigyáztak arra, hogy a színvonal meg
maradjon, de ezt nem öncélú, hosszú magamuto
gató szólózásokkal, hanem belső energiáik 
mozgósításával érték el. Nagy ováció fogadta az 
egyéni Sting (Every breath you take) és Beatles (l'm 
the Walrus) feldolgozásokat — a la new standards 
—, lám így születnek a hatvanas-hetvenes-nyolc- 
vanas évek slágereiből az új jazz-örökzöldek. Hisz 
dal és dal között nincs különbség, csak jót kell 
előadni. Legfeljebb a popzeneként is ismert darabok 
dzsesszesítéseit jobban veszi a közönség, és a 
zenészeknek is örömet okoz ilyet játszani, ha 
érzékelik a közönség pozitív reakcióit. A brazilos 
Sergio Mendez darab, a León Russel átdolgozás, 
a bluesos Black Coffee, és Ellington Caravan-jának 
egyéni értelmezése is zajos sikert aratott. Nagyon jó 
és sokoldalú énekesnő, briliáns zenekar (akik végig 
alázattal kísértek, de ha lehetőség nyílt rá egyből 
pazar virgákat/szólókat eresztettek el), ez sikerük 
titka. Mindent tudnak a jazzről, s egyáltalán a 
zenéről. A közönség hosszú vastapsa nem is akarta 
elengedni őket, s az ováció végig inspirálta az 
énekesnőt és csapatát. Ez a koncert méltó zárása 
volt a turnénak, nagyon érezte őket a nagyérdemű. 
Na ez Pécs. A pécsi közönség. S csak azért nem 
csikarhattak ki további ráadásokat, mert reggel 
hétkor indult vissza Ann Makóimmal a repülő 
Svájcba. ■  *

*  Invitation, 1989; Incident’ly, 1994; R.S.V.P., 2000 
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Könnyűzene-e a rockzene?
Részlet a szerző kéziratban lévő könyvéből

Vizsgáljuk meg, hogy a beatzene és a rockzene azo

nos-e a „könnyűzene” fogalmával. Érdemes e két 

műfajt együtt tárgyalni, mégis külön-külön kell őket 

megnevezni, mert bár a könnyűzene-komolyzene 

szempontjából mindkét műfaj szinte azonos tulajdon

ságokat mutat, eredetük és keletkezési idejük nem 
egészen azonos. (A popzenével és a frissebb irányza

tokkal két okból nem kívánok foglalkozni: a popze

nére nem különösebben jellem zők a művészi törek

vések, a legújabb irányzatok pedig jószerével átte

kinthetetlenek.)

Körülbelül 1953-ban indult el a rock and roll mint 
táncőrület. (Az „egyslágeres” Rock around the 
clock/Rock éjjel-nappal- elméletekkel szemben Wicke 
sokkal árnyaltabb képet ad erről az időszakról.)
Ez a műfaj a maga minden sajátos vonásával 
együtt, a tánczene kategóriájába sorolható. 1962- 
ben a Beatlessel azonban új zenei stílus születik, 
amelyről szinte semmit nem mondunk el azzal, ha 
azt állítjuk: újabb „könnyűzenei” irányzat. Az 1960- 
as évek végén jelentkező rockot (amely a beat 
egyik keményebb ágaként tűnt fel először) pedig 
már nyugodtan nevezhetjük korstílusnak is. Nem 
„könnyűzenei korstílusnak”, sem a „könnyűzenében 
bekövetkezett forradalomnak”, hanem korstílusnak. 
Azt a zenei stílust ugyanis, amely utólag „rock” 
gyűjtőnéven a tánczenétől (rock and roll, twist) 
a világi dalokon át (például Beatles) az avantgárd 
művészi törekvésekig (Pink Floyd, King Crimson) a 
klasszikus zenével való szimbiózisig (ELP, Yes), sőt 
egészen a liturgikus zenéig (az úgynevezett „egyházi 
könnyűzenéig”) eljut, nehéz lenne kevesebbnek 
nevezni, mint korstílusnak, lévén felöleli az ember 
zenével való viszonyának minden területét: a füstös 
szórakozóhelyektől a stadionokon és koncertter
meken át egészen a templomokig. Az sem kevésbé 
fontos, hogy a rock és származékai az összes létező 
zenei stílussal képesek szimbiózisba lépni, a távol
keleti népzenéktől kezdve a klasszikus zenén át a 
jazzig, sőt: a gregoriánig. S itt álljunk meg egy pil
lanatra! Nem azt állítottam, hogy ez jó. Azt sem, 
hogy bele kell törődnünk abba, hogy a rock min
dent „bedarál” a maga világába, csupán annyit: 
sokkal több, mint „könnyűzene”, mert korstítus. 
Számtalan könyv foglalkozott részletesen és 
kimerítő alapossággal a rock and roll, a beat, a rock 
születésével, annak okaival, e jelenségek eredetével 
és működési mechanizmusával. Számtalan vissza
emlékezést olvashatunk a műfaj születésének 
itthoni körülményeiről is. Ezek vizsgálata nem ennek 
a könyvnek a feladata. Egyetlen szempontból vizs
gáljuk csupán a beatet és a rockot: e két, 
lényegében összetartozó jelenség mennyiben rokon 
az úgynevezett „könnyűzene” jelenségével?

Ha valaki arra kíváncsi, hogy hogyan születik egy 
„könnyűzenei termék”, annak érdemes elolvasnia 
Oldal Gábor Zene futószalagon című könyvét. 
Megismerkedhet a szórakoztatóipar világával, a „mi 
muzsikus lelkek, mi bohém fiúk” kipusztíthatat- 
lannak tűnő feelingjével, menedzserekkel, üzleti 
titkokkal és fogásokkal, és sok minden mással. Volt 
azonban valami, amit akárhogy kerestem, sehogy se 
találtam meg ebben a könyvben. Azt a jelenetet, 
amikor négy-öt embertelenül dühös és feszült fiú 
összeáll egy pincében, és elhatározzák, hogy írnak 
egy operettet. Nem véletlenül nem találtam. 
Kezdetben a beat, később a rockzene egészen 
másként született. S már most érdemes tisztázni 
magunkban egy óriási különbséget. Az I can’t get 
no Satisfection lehet, hogy barbár. Lehet, hogy 
primitív. Lehet, hogy ijesztő és agresszív. Csak egy
valami biztos: az, hogy nem „könnyű”. 
Véleményemmel nem vagyok egyedül. Sebők János 
a magyar rock történetét összefoglaló és elemző 
művében már rámutat erre a tévedésre. „Magyar- 
országon a rockzene sokáig (és sokak szemében 
még ma is) csupán egyike volt a szórakoztatózene 
divatirányzatainak és fogalmát ma is hol a hagyo
mányos tánczenével, hol a könnyűzenével, sőt 
olykor még a jazzel is azonosítják, s ennek 
megfelelően kezelik.” Már a kortársak is tudták, 
hogy másról volt szó. A Beat című könyvből idézek 
(1969): „Az igazi beatzenére táncolni is lehet, bár 
alapjában nem tánczene. Az újat a régivel szemben 
mindeddig egy-egy újabb tánc jelentette, ami magá
val hozta a ritmus, néha a hangszerek vagy a zenei 
stílus megváltozását is. Ez alkalommal — és ez 
kezdetben fel sem tűnt — a zene és a szöveg válto
zott, de beattánc sehol sem létezett.” Wicke pro
fesszor sem beszél könnyűzenéről, hanem a beatet 
„kulturális önkifejezésként” aposztrofálja. 
Hasonlóképpen látja Földes László (Hobo) is:
„A rockzene, vagy akkortájt a blues egy generáció 
művészi eszköze volt ahhoz, hogy kifejezze magát. 
(...) Természetesen nem minden rockzenész volt 
igazi művész és a rock sem kizárólag ilyen zenékből 
állt és áll.” Talán összegezzük ezeket a 
véleményeket Ungvári Tamással: „A beatsláger 
eleve több akart lenni, mint pusztán szórakoztató 
muzsika. Zenéjével kapcsolatot akart teremteni az 
emberek között. Közösségteremtő ez a hatás, 
összeforrasztja azokat, akik élvezőjévé szegődtek.”

Hogyan születik a rock?
Az ismert, hozzáférhető visszaemlékezéseken túl 

szeretném a saját tapasztalataimat is összefoglalni, 
elsősorban a „könnyűzene” vádjának szempont
jából. Az elmúlt húsz évben több mint tizenöt 
zenekarnak voltam a tagja vagy vezetője. Mindjárt 
maga a zenekar-alapítás nem üzleti szempontok, 
hanem barátságok, ismeretségek, s a közös zenei 
ízlés alapján történik. Az emberben valamilyen 
megnevezhetetlen feszültség van jelen, amely arra 
ösztönzi, hogy másokkal együtt végre „kimondja az 
igazságot”, végre „igazi zenét csináljon”, végre 
egyszer „kitombolja magát”. A tagok nem „köny-

nyűzenei” együttest, hanem együttest alapítanak, 
nem „könnyűzenét” játszanak, hanem magát „a” 
zenét játsszák. Természetesen mindenki szeretne 
híres és befutott lenni, de nem hiszem, hogy ez egy 
fiatalokból álló vonósnégyes vagy kamarazenekar 
esetében másként lenne. Ha az együttes fellépési 
lehetőséghez jut, esze ágában sincs a közönségét 
„szórakoztatni". Egy közös rítus: az „értünk egymás 
nyelvén” rítusa zajlik, zenekaronként más gesztu
sokkal, más öltözetben, más közös jelszavakkal. A 
„csak szórakoztatásra szánt zene” céljából összejött 
együttesek másként alapítottak zenekart, másként 
öltözködtek, másként kommunikáltak a közön
séggel, ám az ilyeneket (legalábbis az 1980-as évek
ben még mindig) megvetés sújtotta a rock 
világában. Közönségként az ember ugyanazt éli 
meg: rockkoncertre nem szórakozni jár, hanem ki
tombolni magát, vagy ha más típusú zenekarról van 
szó: a közös gondolkodás és szellemi élmény ked
véért. A rock tehát, mélyrétegeiben, nem feltétlenül 
üzleti indíttatású, és születésekor minden, csak nem 
„könnyűzene”. Mielőtt elfogultsággal vádolna bárki 
is, le kell szögeznem: a műfajra a kezdetek kezde
tétől rátelepedő üzleti világ mára elérte, hogy a rock 
iparággá vált, s produkcióinak 9 5 % -a  bátran 
besorolható a „csak szórakoztatásra szánt termék” 
kategóriába. Természetesen hosszan sorolhatjuk 
a műfej negatív jelenségeit és kísérőjelenségeit 
egyaránt: a hatalmas hangerőt, a kábítószer
fogyasztás gyakoriságát, a koncerteken előforduló 
botrányokat, a manipulatív tendenciákat, a 
felületességet, a szakmai igénytelenséget, és így 
tovább. Mégis, akár a jazznek, úgy a rocknak is 
vannak és voltak kifejezetten művészi igényű, 
művészi céllal és művészi kivitelezéssel készült 
darabjai. Ezeket vagy a forrásvidéknél találjuk meg, 
ahol az üzleti világ még nem tudott termékeket 
készíteni belőlük, vagy a teljesen tudatosan művészi 
célkitűzéseket szemük előtt tartó alkotóknál és 
előadóknál. Ez utóbbiak az art-rock kategóriájába 
sorolhatók, amelyet a sok hasonlóság ellenére sem 
érdemes egy kalap alá venni a progresszív rockkal. 
Egészen különleges tisztaságot, szépséget, és egy
szerűséget találhatunk néhány kiemelkedően tehet
séges szerző, előadó esetében. Simon and 
Garfunkel: Scarborough Fair, Suzanne Vega: Tom’s 
Dinner, Illés: Emlék M.-nek, Kex: Család, Beatles:
Let it be, és még hosszan sorolhatnánk azokat a 
műveket, amelyeknek érzékenységét, eredetiségét 
a slágeriparosok sohasem lesznek képesek utolérni.

Egészen különleges építkezést, olykor még fen
ségességet is megtapasztalhatunk az art-rock 
irányzat egynémely darabjánál. A „könnyűzenét” ért 
minden jogos bírálat érvényét veszíti például (sok 
példát sorolhatnék!) az ELP Trilogy című darabjával 
szemben. Ez a mű jócskán túllép a dalformán, 
nagyszerűen alkalmazza az ellenpontot, minden 
szólam egyenértékű, az egyes muzsikusok 
felkészültségéhez, virtuozitásához kétség sem férhet, 
a tematikus kidolgozás mesteri szintű, téma és 
forma nagyon szoros, mély összefüggésben áll 
egymással. Atonalitást föllelhetünk Zappánál,
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a King Crimsonnál egyaránt, szigorúan tematikus 
szerkesztést a Gentle Giant-nél Weberni töre
dezettséget az Art of Noise-nál, imitációs technikát 
a Chase-nél, augmentációt és diminúciót szintén 
a King Crimsonnál, világszínvonalú vokált a Yesnél, 
minden ízében eltalált, ragyogó dramaturgiájú 
operát Webbernél, repetitív zenei építkezést Laurie 
Andersonnál, szimfonikus zenekari hangszerek 
használatát (méghozzá értő használatát) a Sky-nál, 
és még nagyon hosszan folytathatnánk a sort. 
(Ezeket a megoldásokat a könyv végén, kot
tapéldákat mellékelve mutatom be.) Ami a leg
fontosabb: ezekben a művekben a rock mint élő 
zenei köznyelv jelentkezik, s nem mint a szórakoz
tatás eleme, még kevésbé mint művészi enged
mény. S ez az, amit az első szintetizátor-akkord 
meghallásakor könnyebb egy „á, ez könnyűzene!” 
felkiáltással elintézni, mint végighallgatni a darabot, 
amely esetleg nyugtatanító hatással lenne a 
komolyzene-könnyűzene kettőségét axiómaként 
elfogadó személetünkre.

Mindez nem az én felismerésem. HauserArnold 
már 1974-ben világosan látja: „Az eredeti 
popzenészekhez (ő nem a Boney M.-et érti ezen, 
hanem a pop-art zenei szárnyát — V. Cs.), akik még 
nem alkottak különálló csoportot, hamarosan csat
lakoztak — népi elemeken kívül — avantgárd ambí
ciókat tápláló hivatásos muzsikusok is; ők a művelt
ségi elithez húztak akkor is, ha történetesen nem 
onnan származtak. Tehetségük gyakran átlagon 
felüli volt, és nemegyszer tudatosan, hozzáértően 
fejlesztették tovább a jazz technikai vívmányait és 
a késő romantikus stíluson túlmutató haladó 
irányzatait olyan célok szolgálatában, amelyek jócs
kán meghaladták a szórakoztató zenéét.” Ugyanezt 
természetesen észrevette Ungvári Tamás is: „A con- 
cept-albumok a rock változását jelzik. A szórakoz
tató és a tánczenei stílus után ez az önállósodás 
végső foka. (...) A concept a komolyzenével kél 
versenyre és nem vállalja a szórakoztatás napi 
feladatát.”

Zárjuk ezt a fejezetet Báron György szomorú 
végkicsengésű, de rendkívüli tisztánlátásról 
tanúskodó soraival: „Az ideológia-ipar és a 
fogyasztói piac (...) a megmaradt nonkonform 
kisebbséget a perifériára szorította. A mai diszkó- 
klubokban világszerte játszott tánczene már sem
mivel sem jobb, mint a beat előtti korszak parkett
muzsikája, bárha annak technikai újításaiból sokat 
átvett. Semmiféle közösségi tartalmat nem képvisel, 
a nemzedék egy része ezt ismét a komoly
muzsikában, a jazzben s az ehhez közelítő — a 
beat örökségeként ránk maradt — avantgárd rock
muzsikában, vagyis a kisebbségi kifejezési formák
ban találja meg, amely természetesen ugyanúgy 
nem modern népzene, ahogy a diszkók fantáziátlan 
rágógumi-zenéje sem az. Ipari termék az egyik, 
exkluzív művészet a másik. Művészet és popularitás 
pillanatnyi illúzión alapuló egysége ismét 
kettévált.” ■

T H O M K A  B E Á T A

Kritikai Zsebkönyvtár 1-4. Budapest, Kijárat Kiadó: 2003-2005.

Zsebkönyvnyi idő, együttlét, symposion

A jelenkori alkotói műhelyeket, kiemelkedő műalkotásokat értelmező kri
tikai kísérletek méltóak a tematikus kiadványra, a sorozatszerű megjelen
tetésre. Az ötletet 2003 elején vetettem fel kollégáimnak. Mindhárman, 
Bacsó Béla, Kálmán C. György, valamint a Kijárat Kiadó vezetője, Pálinkás 
György, elfogadták a javaslatot. Ez a pécsi irodalmárok, fiatal kutatók, az 
Irodalomelméleti Tanszék, az Irodalomtudományi Doktori Iskola és a 
Kijárat Kiadó 1997 óta eleven, jelentős kiadványokat és sorozatokat meg
valósító együttműködésének újabb szakaszát jelezte. Abban is egyetértés 
mutatkozott közöttünk, hogy a szerkesztői, kiadói koncepció mindkét 
elem, műfaj és tárgy megbecsülését magában foglalja: a kritikaírás és 
egyben az élő irodalom, az időszerű irodalmi esemény viszonylag friss, 
körültekintő megvitatását.

Az átfogóbb, alternatív monografikus értekezések is a kritikai megközelítés vonásait viselik magukon, 
minthogy a vizsgálati tárgy egy változó, alakuló, kortárs életmű. A sorozat másik könyvtípusa, a 
szerkesztett kritikagyűjtemények, hasonló rendeltetést töltenek be. A szerzőgárda mintha egy virtuális 
kerekasztalt ülne körül. Az itt „felhangzó”, különféle szempontú kommentárok teljesebbé teszik a 
figyelemre méltatott opus irodalmi értékelését. Az invitáció, az eltérő álláspontokat képviselő bírálók, 
elemzők „összehívása” erre a zsebkönyvnyi időre eddig két kis breviáriumot (és további terveket) ered
ményezett: a Tolnai Ottó- és az Esterházy Péter-művek olvasatainak gyűjteményét. Kertész Imre és 
Szilágyi István opusának feltárásához az eddigiekben egy-egy monografikus értekezés járult hozzá.

Esterházy két könyvének, a Harmónia caelestisnek, illetve a javított kiadásnak a magyar kritikai anya
ga bőségével és a vélemények sokféleségével jelentős keresztmetszete az ezredfordulós prózaértelmezési 
lehetőségeknek. Böhm Gábornak nem volt könnyű feladata, hogy megteremtse az alkalmi, virtuális 
kerekasztal zsebkönyvnyi együttesét.

A 90-es évek Tolnai-kritikái a pálya közelmúltbeli szakaszát járják körül. Minthogy az életmű első, 
nagyobb tömbje Újvidéken jelent meg, a válogatást kényszerűen korlátoztam a Magyarországon megje
lent kötetek értelmezéseire.

Vári György Kertész Imre-kutatásainak nem kezdetét, hanem megerősítését hozta magával a szerző 
Nobel-díja. Külön jelentőségűnek tekintem azt, hogy a fiatal kritikus könyve egy időben jelent meg Szirák 
Péter irodalomtörténész munkájával. Az egybeesés a szakmai kommunikáció szempontjából termékeny 
alkalomnak, a kritikai gondolkodás perspektívájából pedig kifejezetten előnyösnek bizonyult.

Mester Béla eddigi Szilágyi István-kutatásainak foglalata hiánypótló munka. Ahogyan Tolnai 
munkásságának (és a négy évtizeddel ezelőtt, 1965-ben elindított újvidéki Új Symposion folyóiratnak) 
a történetéről, úgy Szilágyi István kolozsvári munkálkodásának körülményeiről is jóval kevesebbet tudnak 
a más régióban élők, mint amit regényeinek olvasóiként és méltatóiként ismernünk kellene.

Noha nem szükséges külön hangsúlyozni, hogy a Kijárat Kiadó Kritikai Zsebkönyvtára az eddigiekben 
és fennmaradása esetén a továbbiakban is elsősorban a művek és bírálataik egyidejűségének jegyében 
működik tovább, egy-egy esetben máris átvállalt valamit abból, ami az irodalomtörténet és a filológia 
feladata. Maguk a tanulmányok, a primér és szekundér bibliográfiák, mutatók hasznos segédanyagai 
a további kutatásoknak, az oktatásnak és az egyidejű tájékozódási igénynek.

A kritikusok, monográfusok és szerkesztő-kutatók legfiatalabb nemzedéke munkájának, további 
elképzeléseinek méltányolása önmagában megérdemelné azt, hogy a sorozat kiadásának ne kelljen 
a tökéletes bizonytalanság állapotában lennie. Az anyagi függőség korszaka, a mostani, nyilván nem 
csupán e vállalkozás, hanem egyéb szellemi műhelyek létét is veszélyezteti. A szerkesztők és a fiatal 
munkatársak igyekezete, a közreműködők készséges viszonyulása, az együttműködés öröme, a vállalt 
feladat becsületes teljesítése — minden szakmai bátorítás ellenére — könnyen hiábavalóvá válhat.
A kiadónak ugyanis a további szerény kezdeményezésekhez sem sikerült a közelmúltban anyagi támo
gatást szereznie.

Abban a reményben csatolom e beszámolóhoz az eddig megjelent kötetek könyvészeti adatait, hogy 
mégis sikerül a Kritikai Zsebkönyvtár előkészületben levő, további köteteinek is olvasható symposionok 
formájában maguk köré gyűjtenie munkatársakat, időszerű műveket, kritikai vélekedéseket és érdek
lődőket.

A sorozat eddig megjelent kötetei:
Vári György: Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég, Kritikai Zsebkönyvtár 1. Budapest: Kijárat Kiadó, 2003.
Böhm Gábor (szerk.): Másodfokon. Esterházy Péter Harmónia caelestis és javított kiadás című műveiről, Kritikai Zsebkönyvtár 2. 

Budapest: Kijárat Kiadó, 2003.
Thomka Beáta (szerk.): Tolnai-symposion. Tanulmányok Tolnai Ottó műveiről, Kritikai Zsebkönyvtár 3. Budapest: Kijárat Kiadó, 2004. 
Mester Béla: Szilágyi István. Hatalom, ember, technika, Kritikai Zsebkönyvtár 4. Budapest: Kijárat Kiadó, 2005.

Előkészületben levő kötetek:
Virág Zoltán (szerk.): Végel-symposion. Tanulmányok Végei László műveiről, Kritikai Zsebkönyvtár 5. Budapest: Kijárat Kiadó 
Thomka Beáta (szerk.): Domonkos-symposion. Tanulmányok Domonkos István műveiről, Kritikai Zsebkönyvtár 6. Budapest: Kijárat 

Kiadó
Bedecs László: Tandori Dezső, Kritikai Zsebkönyvtár 7. Budapest: Kijárat Kiadó
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R O S N E R  K R I S Z T I N A

Ha a dzsámi mesélni tudna...
Békés Pál: A bűntárs

A nyitott szemmel járó városlakó számára időnként 
úgy tűnik, mintha városunk nyilvános és félnyil
vános terei — utcák, parkok, zárt kertek — ren
delkeznének valami mással, valami többel a min
dennapokban látható anyagszerűségük mellett. 
Nagyon nehéz meghatározni pontosan, mi is ez a 
„több”, amely ráadásul nem is állandóan, hanem 
csak bizonyos pillanatokban nyilvánul meg a sétáló 
számára. Van benne egy csipetnyi aura, egy lehelet
nyi genius loci, mindkettő elengedhetetlen egy 
magára valamit is adó város számára. Az itteni terek 
azonban rendelkeznek még valamivel, amit jobb 
híján lágy és halk „kínálkozásnak” nevezhetnénk. 
Mindannyiunk szerencséjére mindig is éltek vagy jár
tak itt olyanok, akiknek „szemük volt a látásra és 
fülük a hallásra”, és akiknek volt elegendő tehet
ségük.is ahhoz, hogy elfogadják a városi terek 
kínálkozását és megörökítsék azt. A „szóval 
örökítők” közül talán elegendő Weöres Sándorra, 
Csorba Győzőre, Parti Nagy Lajosra vagy Bertók 
Lászlóra utalnunk. (Barta Lajos, a századelő drá
maírója Szerelem című drámájában „irodalmi 
menyasszonyról” beszél, akinek a költő a verseivel 
a megélhetést ugyan nem, az irodalmi halhatat
lanságot viszont biztosítja. Lehetne esetleg ennek 
alapján „irodalmi városról”, „irodalmi kertről”, „iro
dalmi térről” beszélni.)

A kortársak közül legutóbb Békés Pál látta meg 
a lehetőséget egy pécsi térben. A bűntárs című 
regény egyik kulcsfontosságú jelenete azt mutatja, 
hogy Békés is tatáit magának egy fikarcnyi helyet, 
ami még nem volt „irodalmitag foglalt”, és amelyet 
az ő képzelete alakíthat át. A talált hely kiterjedése 
nem túl nagy: éppen két ember fér el rajta, pusztán 
ennek alapján szinte említésre sem volna méltó. 
Igazán lenyűgözővé az teszi, hogy Békés a város 
talán leginkább emblematikus pontját, a dzsámi 
kupolájának tetejét használja fel — nem is annyira 
díszletként, mint inkább a történetet elszenvedő (és 
ilyen értelemben passzív) elemként.

Feszültséggel, titkokkal és homályos, gyéren 
megvilágított emléktöredékekkel teli könyv Békés 
Pál A bűntárs című regénye, amely látszólag a 
klasszikus bűnügyi regény sémáját követi: egy 
előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított írja meg 
vallomását: cellájában ülve idézi vissza életének 
a bűntény szempontjából lényeges és kevésbé 
lényeges epizódjait. A háttérben a történelem szele 
fúj-fújdogál: a hetvenes évek langy dagonyája után 
a nyolcvanas évek és a rendszerváltás utáni káosz 
is beszivárog az emlékezésbe. Különálló 
történeteiből csak lassan körvonalazódik a „tényál- 
ladék”, elkalandozik, mesél, elmélkedik. A cselek
mény valójában próbálkozás a kiismerhetetlen 
Liktor Vince és a narrátor közötti sajátos kapcsolat 
definiálására. A homályos gyermekkori, gimnáziumi 
emlékképek akkor tisztulnak ki, amikor a középisko
la utolsó nyarának eseményeire kerül a sor az 
emlékezésben. Ezen a nyáron változott meg min
den: kialakult az a szerelmi háromszög, amely 
Liktort és legjobb barátját, Bokort kötötte össze 
Éberfy Ottiliával, a történetmondó osztálytársával.
Az állóháborúvá fagyott vetélkedésnek a pécsi 
osztálykirándulás vet véget: Liktor és Bokor vala

hogyan felmászik a dzsámi tetejére, Bokor azonban 
egyensúlyát veszti, lezuhan és meghal. Az áldozat 
— tettes — bűntárs háromszög sarkossága pedig 
végképp feloldódik egy olyan körben, amely nem 
rendelkezik sem egyetlen, a meghatározást lehetővé 
tevő viszonyítási ponttal, sem rögzített kauzális 
iránnyal. Nincs külső szem: mindenki nyakig benne 
van a történetben, a visszaemlékező számára pedig 
inkább az a feladat, hogy elmesélhetővé, így saját 
maga számára is érthetővé rendezze az 
eseményeket és a szereplőket. „Mert megeshet, 
hogy van áldozat, de nincs tettes. És megeshet az 
is, hogy nincs bűnös, csak bűntárs.”

Fény és árnyék, arc és az arc hiánya: a regény
ben rendkívül fontos szerep jut a fényképeknek, 
a megőrzött pillanatnak. A történet folyamán 
fényképek készülnek, fényképet küldenek egymás
nak, és fényképeket tépnek szét a szereplők.
A visszaemlékezés fontos szakasza, amikor az 
emlékező fényképeket talál a huszonötödik érettségi 
találkozójuk alkalmával: a képhalom végiglapozásá- 
val fedezi fel, hogy nincs rajta egyetlen képen sem. 
A mindig máshol levés tökélyre fejlesztett techniká
ja. Mintha az ő szerepe más lenne ebben a 
történetben, az ő feladata a másról készült képek 
szemlélése és magyarázata, a képekre való 
emlékezés. Az emlékek kép-regénnyé rendezése. 
„Fölemeltem a képet. Túlexponált volt, majdnem 
teljesen fehér, az ürességben csak egy-egy halvány 
vonal. Már-már a többi tetejére hajítottam, amikor 
hirtelen megsejtettem, mit nem látok rajta. Középen, 
ahol a legfehérebb és a legüresebb — ott a Nap. 
Kétoldalt a két elmosódott, hosszúkás maszat — 
Liktor és Bokor. így láttuk őket odalentről, a pécsi 
főtérről, a Dzsámi tövéből, amikor Éberfy Ottiliáért 
versengve, egymást hergelve, mind bizonytalanab
bul egyensúlyozva csoszogtak a kupolán az 
elérhetetlen kőperem irányába. így láttuk őket 
utoljára, amikor még láthatók voltak, bár inkább 
csak sejthetők, a Nap elvakított, a szemünket 
emyőztük, úgy hunyorogtunk a colosra meg a 
zömökre, csak a körvonalaik vibráltak a szörnyű 
ragyogásban, mintha éppen beleégnének az égbe. 
Akkor kattinthatta el valaki a fényképezőgépet oda
lent, hogy megörökítse a kirándulás jópofaságait.
És sikerült.”

Az elkapott pillanatkép a bűnbeesés momen
tumát örökíti meg, azt az eseményt, amelynek ered
ményeként az érintettek élete tudatos vagy öntudat
lan vezekléssé válik. A mai napig is templomként 
használt dzsámi szakrális felhangot ad az egyébként 
is nagyon hatásos képnek. Úgy tűnik azonban, hogy 
a dzsámi esetében (félgömb alakú kupolája mellett) 
a vallási heterogenitás az, ami tökéletes helyszínné 
avatja a két kezdő Ikarosz epizódjához: a dzsámi 
történetében hagymahéjakként fedik egymást a 
különböző vallások. így az összehegesztett félhold 
és kereszt tövében jól megfér a két pogány kamasz.

A történetmondó késve érkezik a helyszínre: 
éppen szerelem lakatot vásárol Liktor (és Ottilia) 
számára... A Janus Pannonius utcai szerelemlakat- 
rengeteg szerepeltetése, amelynek éppen az a 
lényege, hogy a párok demonstrálják összetartozá
sukat és — lehetőleg minél egyénibb díszítéssel — 
nyomot hagyjanak maguk után, nagyon szép 
átvezető gesztus Békéstől a következő képhez, 
a dzsámihoz. A pécsi nyilvános terek, főleg az idők 
során szimbólummá vált pécsi főtér eklektikája 
egyedülálló, érthető, hogy az embernek igénye 
támad arra, hogy valamilyen módon hozzátegye 
a maga értelmezését, megoldási javaslatát. A 
szerelem lakatok elhelyezésének motivációjához 
hasonlóan a városháza épületében működő gyorsét
terem, a szinte városképi jelentőségűvé vált 
perecárus, az évente egyszer olcsó vásári díszekkel 
feldíszített városi karácsonyfa, és a dzsámi mögött 
(szerencsére) megbújó ipari harangláb mind-mind 
ennek a szűnni nem akaró késztetésnek az ered
ményei. Azok a nyitott szemmel és értelemmel ren
delkező városlakók pedig, akik időnként szeretik 
turistának érezni magukat az otthonuknak tekintett 
térben, nem nagyon tehetnek mást, mint hogy 
enyhe rezignációval szemlélik a változásokat. Eme 
idegen szemmel szemlélés eredménye azonban 
szinte csak annyi, hogy ezek a városlakók szabadon 
eldöntik, milyen tempóban haladnak át a téren: a 
változásokat figyelmen kívül hagyva sietve átvágnak 
rajta, vagy pedig adnak időt maguknak a 
bámészkodásra. A tér képéhez most Békés Pál is 
hozzáteszi a magáét regényének ezen szakaszával. 
Ráadásul az utóbbi időkben láthatóvá materializáló
dott késztetésekkel szemben Békés a legelegánsabb 
és legtoleránsabb (és — mind természeti, mind 
építészeti értelemben — a leginkább 
környezetbarát) módot választja ehhez: egyszerűen 
odaképzelteti velünk a térre a saját dzsámi-variá
cióját. Az író a tér centrális látványelemét a regény 
díszletelemeként felhasználva rendkívül hatásos 
látványt fikciónál. Két sziluett, egy cingár és egy 
zömök imbolyog a dzsámi tetején, egyensúlyozni 
próbálnak.

A szikrázó téli napsütésben furcsa jelenségre 
lehetnek figyelmesek a regény olvasói. Ha megáll
nak egy pillanatra a főtéren, mondjuk a perecárus 
mellett, ránéznek a zöld kupolára, hirtelen két 
egyensúlyozó, vagy talán éppen repülni készülő 
figurát pillanthatnak meg a tetején... Érdemes 
szemügyre venni a művet. BÉKÉS PÁL SZOBRAIT. 
(Palatínus 2004.) ■
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Könyvbemutatókról

2005. március 1.
Pécs, Művészetek Háza 
Laczkó Mihály:
„Észre se vettük, magyarok lettünk”
Moldvai csángó magyarok Magyarországon

Régi szép csángó énekkel kezdte könyvének bemu
tatását a szerző, s mint az énekben is, az előadás 
további részében is szorosan egybefonódott a csalá
di (a magán) és a történelmi (a közösségi 
emlékezet). Ami (szorosabban) az elsőt illeti: az 
apa, Laczkó István, aki a moldvai Bákótól 30 km-re 
lévő Vlamnik községben élt, s az első világháború 
idején kapott könyvből tanult meg magyarul ovasni 
(s lett így más emberek ügyes-bajos dolgainak is 
intézője), 1947-ben települt át családjával, 
gyerekeivel Magyarországra, ahol már ott éltek a 
Bácskát elfoglaló szerbek elől a kitelepített svábok 
helyére a tehát volt ki- majd betelepített moldvai 
csángók, a Laczkó-, és a velük érkező további csalá
dok földijei... A könyv első része erről az időszakról 
szól, az apa emlékeinek fölidézésével.

Ami pedig a csángók eredetére, lakóhelyére, 
áttelepülésükre, itteni életükre, valamint 
kultúrájukra, tehát az esendő emberi sorsokból hal
hatatlanná váló történelemre vonatkozik: a csángók 
azok közé tartoztak, akik a X-XI. század folyamán, 
a Kárpátok belső peremén, a gyepük vonalán, a 
hegység átjáróinak irányában mintegy 100-150 km- 
es vonalon, mészhabarccsal kötött, égetett cserép
falu várakban védték az országot. Nevük is erre az 
időszakra megy vissza, mert ti. a vár környékén 
lakva váltották egymást, „keringtek”, „kerültek”, s 
ezt aztán a török eredetű „csáng” szótőből jött szó
val jelölték. Az „idestova járkál, kerül fordul” jelen
tésű „csáng” szó ugyanakkor jelentéstanilag kapcso
latba hozható az „őr”, „őröl” szavakkal is, lásd a 
gabonát őrlő munkás, malomkő őrlő, forg(at)ó 
mozgását.

A határőrszerep a tatárjárás után szűnt meg, a 
mai csángók ősei először a XIII. században a Szeret 
folyó mentén tűntek fel, s a későbbiekben több 
alkalommal (pl. a husziták, majd a madéfalvi 
veszedelem idején) történt a kirajzás. A magyar 
királyok a mohácsi vész idejéig a lelki üdvösség és 
a nemzetiség védelmére katolikus püspökségeket 
hoztak létre, ezek után (a XVII. század elejétől) 
azonban a csángók régi-űj hazája missziós területté 
változott, s az odatelepített német, olasz, lengyel 
papok inkább a meggazdagodás, mintsem a hívők 
üdvével törődtek, mint ahogy azt a számos doku
mentum közül a szabófalviaknak a pápához intézett 
egy levele is bizonyítja, vagy Batthyány Ignácé, 
miszerint a lelkiatyák még a gyónást sem hallgatják 
meg, mert nem értik a nép nyelvét. (I. erről a 
csángó „himnusz” sorait: „csángó magyar, csángó 
magyar, elfelejtve, elvettetve”, „se országod, se 
hazád”, „olasz papocskák nyakadon”...) A lelki 
magárahagyás aztán a román intézkedések 
következtében fokozódik: a missziós feladatot 
megszüntették, ill. a lasi papképzés keretében a 
csángó származású növendékeket olyan agymosás
ban részesítik, aminek következtében pl.a magyar 
az ördög nyelvének minősíttetik, s az iskolában, 
templomban ezek után magyarul megszólalni több 
mint istenkísértés. S ezek után (részleteznem nincs 
tér, illetve lásd Laczkó Mihály könyvét) „bezárul a 
kör”, és nem kell túl nagy fantázia ahhoz, hogyan, 
miért következhetett be a vlamnikiak és mások exo
dusa, a bácskaiak, aztán svábok, magyarok, mások 
minden megpróbáltatása, nem egy esetben máig 
tartó szívszorítóan keserves kálváriája.

Laczkó Mihály szélesívű előadássá emelkedő 
ismertetője többek között azért válhatott hitelessé 
és meggyőzővé, mert a legszemélyesebb élmények 
és a történelmi összefüggések lényegi azonosságára 
hívta föl a figyelmet. (A történelem, régészet, 
nyelvészet, szociológia mellett talán nem felesleges 
idézni a genetika tanúságát. Czeizel Endre kutatásai 
szerint a csángók génállománya a honfoglaló 
magyarokéval vethető össze, s a finnekéhez és 
a perzsákéhoz áll legközelebb.)

Ez a könyv, könyvismertető is azt bizonyítja, 
hogy a csángók életéről, sorsáról, ősi állapotokat, 
olykor a halotti beszéd nyelvi szintjét őrző 
megszenvedetten gyönyörű kultúrájáról az utóbbi 
időben több szó esik. Jelzése ez az örömtelién meg
növekedett lehetőségeknek, táplálja a reményt — 
de a veszélyekre, a pusztulás ma is érvényesülő 
folyamatának veszélyeire, s ennek sajnos nem csak 
lehetőségeire, hanem tényeire is figyelmeztet. A 
valahai gyepűőrzők leszármazottját, a foglalkozása 
szerint alezredes, tehát katona (érdekes „egybe
esés” a fent leírtakkal) Laczkó Mihályt hallgatva a 
sajnálatosan kevés résztvevő szinte zavartalan 
magányban gondolkozhatott el a hallottakról. Meg 
arról, hogy itt a nagyon is szükséges és tisztázandó 
ön-, nemzet-, Kelet-Európa-, s nem tévedés, Európa- 
(ön)ismeretrő! lenne szó egyszersmind. Kár, hogy 
adandó alkalmakkor mindez kevesek élménye lehet. 
Ha egyáltalán szó van róla (valószínű, hogy van), 
akkor nem az lenne a baj, hogy valamely (jelen) 
témában van pótolnivaló, hanem az, hogy az 
örökös pót(ló)vizsga állapotában lenni — akárhogy 
is nézzük — méltatlan állapot.

2005. február 14.
Pécs, Művészetek Háza 
Az irodalomtudomány műhelyei 
Szigeti Csaba: Mint egy elefánt.
Az Oulipo formaművészetéről

Talányosán — s egyúttal komplikáltan — egyszerű 
történettel világította meg a szerző, miként lehet 
művekhez, s kollégákhoz közelíteni. A példázat egy 
XIII. századi trubadúrról, egy kissé szerencsét- 
len(kedő) szerelmesről szólt, aki szenvedélyes 
vonzódása ellenére© csak annyit tehet, amennyit 
úrhölgye (akit nevezzünk 1. számúnak) neki 
megenged. Ez pedig bizony nem több mint az 
ujjsimogatás... A szomszédban élő másik úrhölgy 
(nevezzük 2. számúnak) azonban ezért ostobának 
tartja, s ígéretet tesz, ő mindent megad, hogyha a 
hősszerelmes az első számú hölgyet elhagyja. 
Trubadúrunk ezt elmondja az 1. sz. hölgynek, ám 
amikor a jó hírrel visszatér a 2. számúhoz, akkor az 
kegyetlenül eltaszítja magától, mondván, ha te egy 
szavamra elhagytad a másikat, akkor velem is 
megteszed ezt. A póruljárt szerelmes erdőbe vonul, 
s egy kalyibában élve vezekel. Innen sokan hívják 
vissza, az elhagyott kedvesnek, az igazinak (1. sz. 
hölgy) azonban szigorúak a feltételei: ha száz ifjú 
szerelmes jön kegyelmet kérni, akkor megbocsát. 
Ezzel a tanulságos esettel — amely persze kedvező 
véget vesz — kapcsolatban írja az elefánt-hasonlat
ra alapozott történetet. A szerelmi vétek (vétek?) az 
embert elefánttá teszi. A vétek következtében olyan 
súlya lesz, mint az afrikai elefántnak (cca. négy 
tonna), mely áltat ha eldől — rövid lábai lévén — 
csak akkor képes fölállni, ha társai őrült tülkölések 
közepette őt körülállva ormányukkal segítenek neki 
fölállni.

Szigeti Csaba, akinek „kutatási területe a régi 
magyar irodalom”, a Mint egy elefánt című 
könyvében az elmúlt évtizedek és napjaink főként 
francia nyelvű, s nálunk tömegméretekben nem

ismert irodalmi jelenségeinek-kísérleteinek „megud- 
varlására” (azért magyar jelenségekre is kitekintve) 
tesz kísérletet. A Horváth Viktor által vezetett, csalá
dias környezetben elhangzott beszélgetés (felülről) 
alább következő rövid összefoglalása is bizonyítja, 
hogy itt valóban „nem szokványos” jelenségekről, 
irodalomszemléletről — értésről van szó.

Erre utal az Oulipo (Ouvroirs de Littérature 
Potentielle, azaz a Lehetséges Irodalom Műhelyei) 
betűszó is, egy olyan könyv alcímeként, amely „a 
német nyelvterületről keletre” első önálló kötetként 
foglalkozik mindenekelőtt Raymond Queneau, 
Georges Perec, Jacques Roubaud, Italo Calvino írás
művészetével. Az irodalom és pl. a matematika 
határterületén dolgozó alkotók, úgy tűnik fel, az áhí
tat és a blaszfémia szárnyain emelkednek a magas
ba (és ha igaz, ugyanezekkel ereszkednek alá). Erre 
utal pl. az Oulipo 1960-ban történt megalapítása I4 
szupertaggal (plusz még a csatlakozottak). Azért 
tizennéggyel, mert a 14 itt a szellemi teljesítmény
hez ideális szám, továbbá megegyezik a szonett 
sorainak — és a Mint egy elefant köteteim betűinek 
a számával, vagy az, hogy pl. Queneau tagja az 
Alfréd Jarry hagyatékára építő ún. Patafizikus 
Kollégiumnak, amely egyfajta csúfondáros-játékos 
filoszos és erőteljesen áltudományt művel, s ame
lyet mint a szürrealizmus egyik utolsó és erős 
bástyáját aztán otthagy, hogy a matematikára és a 
rációra alapozott „legszárazabban megcsinált” iro
dalmat műveljen...

A szűkebben vett irodalmi kísérletek közül 
pedig a leglátványosabbak közé Perec ún. lipogram- 
matikus, azaz betűhiányos regényei!) tartozik, 
amelyben kortársai közül nem egyedüliként (vagy 
régebbről vö. pl., nem tévedés!: Pindarosz) az abc 
valamelyik, jelen esetben „e” betűjének kihagyásá
val alkotja meg a művét. Az öncélúnak látszó 
„definiált” hiány nem a szinonimák keresésére 
ösztönöz, hanem mintegy az agyműködés átala
kítását is feltételezi, végső fokon utalva arra is, 
hogy világlátásunk ugyan nyelvi, de ebből ki lehet 
lépni és a világlátást meglepve „mögéje lehet kerül
ni”. De a hasonlóan feltűnő eljárások közé tartozik 
az „elhaikusítás” (Queneau), melynek során bármely 
költő versének soraiból következetesen csak az 
utolsó 5/7/5 szótagszámot emeli ki a haiku-szám 
követelményeinek megfelelően, s alkotva újjá és 
újat... (Szigeti Csaba napjainkban József Attila 
némely versét veti alá hasonló eljárásnak.) És így 
tovább...

Bennem mint hallgatóban különösen két kérdés 
és két válasz maradt meg. Az egyik kérdésre, hogy 
ti. az irodalom a vizualitás mellett elbukott-e, az 
elhangzottak után a nemleges válasz végső fokon 
hitelesnek tűnik föl. A másik kérdésre, a művek 
szentségére vonatkozó válasz ez volt: Nem kell 
leborulni a szövegek előtt. Úgy gondolom azonban, 
hogy mindent összevetve ennek az ellenkezője is 
igaz, és nem a „csakazértis” miatt, feltéve, ha a 
„kísérlet” által fontos és érvényes szövegek szület
nek.

Ami pedig a címben idézett trubadúrt illeti: 
feltételezhető, hogy senki sincs bebiztosítva a 
szerelem ellen, és/vagy az is — hogy bárkiből lehet 
elefánt.

2005. március 10.
Pécs, Várkonyi Nándor Könyvtár 
Várkonyi Nándor: Pergő évek

Az 1976-os, a Magvető Kiadó által gondozott 
csonkított változatú megjelenése után, 2004. végén 
az író többi művét is sorozatban megjelentető 
Széphalom Kiadónál látott napvilágot a Pergő évek, 
Várkonyi Nándor életpályájának emlékeit
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felelevenítő munkája. Különösen örvendetes, hogy 
ezúttal (és végre) a mű hiteles változata kerülhet 
az olvasók kezébe. Ezzel a kötettel, a Budapesten 
a Magyarok Házában történt bemutatót követően 
egy héttel, Várkonyi Nándor pécsi olvasói és hívei 
a nevét viselő könyvtárban ismerkedhettek meg.
A kiadásról, a könyvről, az író szellemi portréjáról, 
rálátást adva ezzel a Várkonyi-univerzumra is, a 
kötet szerkesztője, Mezey Katalin, és Szepesi Attila 
költő adott képet. Szepesi Attila, utalva a pécsi kul
turális-irodalmi élet 1930-as és 1960-as évekbeli 
„nagy korszakaira”, azt emelte ki, hogy Várkonyi 
Nándor jelentőségének, „helyének” megértése a 
szokványos kategóriák szerint nem lehetséges. 
Várkonyi az első világháború körüli, utáni krízissel 
összefüggésben a kultúranropológia, a tradicionaliz- 
mus által is feltett kérdésekre kereste a választ, s 
úgy találta, hogy az ősi, az archaikus ember olyan 
tradicionális, szakrális tudás birtokában volt, amihez 
a mai embernek nincs köze. Annak időszemléletét, 
részesülvén a világegység misztériumában, a cik
likusság határozta meg, világát a szakrális helyek 
tereiből építette fel, s nem volt alávetve az egyre 
növekvő mennyiség egyre modernebb kori uralmá
nak. Mindez — sok mással együtt — az irántuk 
való érzékkel együtt eltűnt, s a történelem előtti idő 
hatalmas emberei, népei és kultúrái mintha sűrű, 
átlátszatlan függöny mögé rejteznének, a mai ember 
számára mintha végleg elrejtettem

A Pergő évek, amellyel írója 1949-ig jutott, de amely 
a későbbi, még a 60-as évekbe is be-bekalandozik, 
a fent jelzett szellemi utat is felvázolja, de mást is, 
többet is. Eredetileg, kéziratként 880 gépelt oldalt 
tett ki a most több mint félezer oldalas munka. A 
880 oldalból a szerző — mert kevésbé lényegesnek 
tartotta, mert a szöveg máshol is szerepelt, vagy 
mert pl.a levelezés árthatott volna valakinek —
100 oldalt kihúzott. Ebből a szerkesztő több részt is 
visszahelyezett, s ezeket a részeket befogójel közé 
tette. Mezey Katalin szerint az így újjászületett 
munka a magyar irodalomtörténetírás máig nem 
eléggé feldolgozott forrásaként éppen úgy 
értelmezhető, mint egy embert, a személyiség 
fejlődését, illetőleg a kort, kórviszonyokat, a tár
sadalomképet tartalmazó és bemutató nagyszabású 
tablóként. Az első fejezetekben az I. világháború 
előtti Nyitrán született, (gazdaságilag) gyorsan 
fejlődő, de sok tekintetben meghasonlott, (rendi) 
korlátok között élő társadalomban eszmélkedő, hol 
tiltakozó, hol (az iskolába) belesimuló diák 
egészében egyenesvonalú, következetesen kitelje
sedő fejlődésének lehetünk tanúi. Ez mindenekelőtt 
egy mindenre figyelő, a lényeget felfedezni képes 
magatartásból következik — s olyan személyisé
gekkel való találkozásból, akik segítenek rádöbben
teni a legfontosabb, az életpályát meghatározó felis
merésre. Nevezetesen és végső soron annak 
kötelező tudomásul vételére, hogy (mindenkori) 
jelenünkben élve valaminek az örökösei vagyunk, 
ezt az örökségünket pedig folytatnunk kell, szót 
adva magunk által a mögöttünk álló generációknak 
is, hogy talán a minket követők élete során is szót 
kérhessünk majdan... Persze mindez, a nagy felis
merések, és a mindennap praktikuma, ugyanúgy 
mint az önálló portréknak is beillő, a pályatársakról 
adott jellemrajzok, folyamatosan, ill. egymásba 
tükröztetve jelennek meg, annak megfelelően, 
ahogyan Várkonyi Nándor tudósi, tudományos 
munkája során is mindenkor a matériából, a tényből 
indulva jut el a legmagasabb szellemiségig. Mindezt 
a könyvnek Németh János által a Végállomás című 
fejezetből felolvasott részlete is bizonyítja. A „végál
lomás” a Pécsett való megtelepedésre vonatkozik 
(1924 — ettől fogva Várkonyi ebben a városban élt

haláláig), ahol — ahogy írja — „egzisztenciát 
akarok szerezni, s lehetőleg és főleg harmóniát 
teremteni belvilágomban.” A célkitűzés — 
értékelése szerint sikertelenségét konstatálva ill. az 
igényszint magasságát és távlatait érzékeltetve — 
pedig a fiatal Gauss egy mondatát idézi, miszerint: 
„Az eredményeimmel régóta tisztában vagyok — 
felelte (ti. Gauss) —, csak azt nem tudom, hogyan 
jutok el hozzájuk.”

A Pergő évek szellemisége — habár jellegében 
önéletrajzi kötetről van szó — végeredményben a 
közben megszületett egyéb nagy művek (Elveszett 
paradicsom, Varázstudomány, Az ötödik ember, Az 
írás és a könyv története) — talán lehet így mon
dani — tisztafényű logikáját követi. A teremtésben 
részesülő, abban lehetőségét kereső, a matériába 
egyre inkább beleterhelődő ember átvilágítására, 
megértésére, feltalálására törekedve. S akárhogyan 
is nézzük, azért hitelesen, mert pontosan.

2005. február 7.
Pécsi Kulturális Központ

Bükkösdi László: Aranyrovás

Ha jól számoltam, egyszerre négy színtéren játszó
dott Bükkösdi László posztumusz kötetének bemu
tatója a Dominikánus Házban. Az első „színtér”: 
magasan kifeszített vetítővásznon „a” Bükkösdi 
életéből vett jelenetek voltak láthatók a régebbi és 
a közelebbi időkből. A képek közül számomra a leg
maradandóbban az maradt meg, amelyiken kiegyen
súlyozottan, derűsen mosolygós szemmel tart a 
kezében egy vonzóan aranyló színű borral töltött 
poharat. Ez az első színtér volt a leglátványosabb.

A vetítővászon alatti beszélgetésből viszont, 
amely Koszits Attila, Csató Andrea (az Aranyrovás 
szerkesztője), és Grünwald Géza, a Dunántúli Napló 
munkatársa között történt, viszont a legtöbbet 
tudhattuk meg a jelen kötetről és szerzőjéről. 
Megtudhattuk, hogy az Aranyrovás 118 írása 10 
fejezetre tagolódik, a változatos témák, napi 
bosszúságokról, a gasztronómia titkairól, az 
őstörténet kérdéseiről, az irodalom és képzőmű
vészet aktuális eseményeiről, vagy éppen örök-új 
kérdéseiről szólnak a hosszabb-rövidebb írásokban, 
s ezekkel együtt és mindenekelőtt egy élő, gondol
kodó, életnek, gondolatnak méltó formát kereső 
megértő figyelemről. Talán leginkább ez, az előző 
kötetből, a Szeressétek a macskát! címűből is 
megismert sokoldalúság és a makacs következetes
ség „egyoldalúsága” adja meg a kötet hitelét, és 
teszi élővé írójának portréját... Erről a sokoldalú
ságról, jelesen az (újságírói igényességről beszélt 
Grünwald Géza, amikor arra emlékezett,

hogy a Dunántúli Napló olvasói számára — számos 
visszajelzés szerint — a szombati számok elképzel
hetetlenek voltak a mindenkori Bükkösdi-tárca 
nélkül, s amelynek pótlása a szerkesztők számára 
most nem kis gondot jelent. Ezek az írások ameny- 
nyire szerzőjük bölcsességéről, emberismeretéről, 
legalább olyan mértékben minőségigényéről is 
tanúságot tettek. A színházi kritikákban meg pl. 
abban mutatkozott meg a gondosság, a 
minőségigény, hogy egy kritikát csak akkor volt haj
landó megírni, ha minden szereposztásban látta a 
darabot. És abban is, hogy a megfelelő szót meg
találva mondja ki, amit gondolt, kulturáltan, 
sohasem sértően.

Ez a könyvbemutató egy új kötet megjelené
sének ünnepi alkalmán túl Bükkösdi László 
közelmúltbeli halála miatt a szerzőre való 
emlékezésre is alkalmat adott. Egyszerre volt tehát 
kegyeleti aktus az, hogy a közönség, érdeklődők, 
tisztelők, barátok a szimultán színterek egyikeként 
a teremben elhelyezett gyertyafényes asztalok körül 
foglalhattak helyet, egy-egy pohár bor mellett, a 
társas életnek azokat a manapság már-már kínzóan 
hiányzó színtereire is emlékeztetve, ahol barátság, 
baráti társalgás, sokszínű, eleven gondolatcsere 
jöhet létre, s amelyet Bükkösdi oly nagyon szeretett, 
s amelynek nagy kedvvel volt művelője, ízeket 
élvező mesterszakácsa.

Az est során a könyv egy-egy írását Stenczer 
Béla és Simon Andrea előadásában hallhatták a 
résztvevők. A kötet címadó írásának — Stenczer 
Béla olvasta föl — szereplője a 650 éves sámán 
(Bükkösdi 65 évet élt), aki megöregedve, s 
végigtekintve életén összegzi tapasztalatait.
Ilyeneket mond: ...bizony rövid az emberélet... 
kevés tiszta embert láttam, a tisztségeket harácso- 
lásra használták... mit tegyünk, hogy röpke életünk 
boldog legyen?... mit tárgyként megszerezhetőt 
szerzel, ugyan... nem fontos... szerelem? — sose 
szégyelld, és ne gyalázd, hogy elmúlt... szeretek 
hallgatni, gondolkodni... S itt, az írásokat hallván 
volt leginkább érezhető a „negyedik színtér” jelen
tősége. Azé, ami belül van, a legszemélyesebbé. A 
gondolatoké, emlékeké, érzéseké. Ami idehozta az 
ismerősöket, tisztelőket, barátokat. Amelyek túlnyo
mórészt kimondatlanok maradnak, s talán nem is 
arra valók, hogy közhírré tétessenek. De talán nem 
tévedés azt gondolni, amit a másik három színtér is 
egybehangzóan sejtetett, hogy Bükkösdi Lászlót 
legtöbben azt a másik oldalt (ahol éppen most 
tartózkodik) is látó életszeretetéért szeretik-tisztelik, 
akinek egy könyv, egy színházi bemutató, tv- vagy 
mesejáték, szakácsművészet, szerelem, tárca, jó 
beszélgetés ugyanúgy fontos, mint egy pohár bor, 
ami íme, most is ott ragyog, fönn...

G. Tóth Károly írásai

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

w w w .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

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

A kötetek megrendelhetők az alábbi címen: 
Opus Kiadó

7624 Pécs, Ifjúság útja 11. 
opus@dravanet.hu
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O P U S

Szeretemül,
loév.ii

A pince

mélyén,
az ízek

csúcsain!

GELLARIUM
étterem,

• • ••sorozo
Pécs, Hunyadi út 2.

Telefon: (72) 314-453
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