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Levelek Pikszből (3.)

Ha szomjazol hát asszubort adok, 
De pár sötétlő könnyet benn hagyok 

S ha érzed, hogy az íze keserű - ,  
Azért csak idd, nincs édesebb nedű.

J. A.*

Drága nővérem, kedves M!

Van, akinek könnyen megy az ajándékozás, nekem 
nem. Most már elegendő ideje tartózkodom itt, 
hogy arra is gondoljak, az élményeimet, tapaszta
lataimat ajándékokkal közvetítsem a barátaimnak, 
szeretteimnek. De az ajándékokról töprengve a 
nemzetekről alkotott klisék kérdéséhez jutottam.
A népekről, országokról, településekről és 
emberekről általában sztereotípiákban szokás gon
dolkodni (ha ezt a műveletet egyáltalán gondolko
dásnak érdemes nevezni). A magyarokról is él a 
világban egy csikós, gulyás, paprika, Attila a hun, 
Puskás Ferenc, és egyéb közhelyeket tartalmazó 
panelgyűjtemény.

Amikor az érintettek ezzel a róluk alkotott 
árnyalatiam felszínes és tartalmatlan képpel találkoz
nak, mindig tiltakoznak, és nehezményezik a világ 
(meg a másik fél) közömbösségét, azt hogy a világ 
nem veszi figyelembe a sajátos vonásaikat, nem 
mutat kellő érdeklődést egyediségük iránt. Az 
egymásról alkotott képek közhelyszerűsége köl
csönös, és e kliséknek megvan az a gyakorlati 
előnyük, hogy használatuk kényelmes, egyszerű, 
(szellemi) erőfeszítést nem kívánó. Ezért van velük 
tele a világ.

A településekről is általában közhellyé kopott 
képek élnek a köztudatban, amelyet a 
tömegtájékoztatás és a szórakoztatóipar közegében 
megjelenő ikonok betonoznak be. Mielőtt Pikszbe 
jöttem, semmit nem tudtam erről a helyről. 
Ideérkezésem óta már sok helyen jártam, sok 
emberrel találkoztam. Amikor ismerőseimet arra 
kértem, hogy segítsenek abban, hogy milyen 
ajándékkal lepjelek meg téged és más otthoniakat, 
én magam lepődtem meg — ezektől az ajándékok
tól (pontosabban a javaslatoktól).

Mert ezekből az ajándékjavaslatokbót az vált 
világossá számomra, hogy noha a magyarokról vagy 
a pécsiekről kialakult sztereotípiák ellen látszólag 
minden érintett tiltakozik, egy ilyen kérés kapcsán 
az derül ki, hogy ezeket a közhelyképeket, felszínes 
arculati elemeket maguk az érintettek tartják fenn. 
Gondolj csak arra, hogy milyen ajándék- és emlék
tárgyakat adnak általában a magyarok a 
külföldieknek. Míg egyfelől kárhoztatják a csikós, 
gulyás, paprika betyárromantikát idéző XIX. század
ból itt felejtett magyarságképét, másfelől a leg
gyakoribb ajándék a csikóbőrös kulacs, a pálinka, 
a matyó hímzés, és olyan folklórtárgyak, amelyek 
a XXI. századi életükben marginális szerepet játsza
nak, és amelyeknek az autentikussághoz a legtöbb
ször vajmi kevés közük van.

E L S Ő  O L D A L

Ajándék ez a snapsz
Ha már a turista olthatatlan szomjat érez az iránt, 
hogy a felkeresett helyet tárgyként birtokba vegye 
és valami miniatűr hasznavehetetlen dísztárgy for
májában az otthonába telepítse, akkor ennek a 
szomjnak a csillapítására lehetőséget nyújthatnának 
a mesterséges (és ebben a formájában sohasem 
létezett) múlt művi relikviáinak reprózása helyett a 
jelen emblematikus identitáselemeit szimbolikus 
formában hozzáférhetővé tevő technikák.

Az egyházi giccs és a vásári folklór egyaránt 
attól olyan ordítóan hamis, hogy egyfelől léptéket 
téveszt (kicsinyít, hogy fizikailag birtokolható, szál
lítható és polcra helyezhető legyen), másfelől hogy 
leszakad arról a közegről, amelyben még szerepe 
volt, vagy lehetett, ahol létrejött, és ahol funkcióját 
és jelentését elnyerte. Nem kifejezi az identitást, 
hanem annak a zavarát vagy a hiányát leplezi le. 
Népviselet helyett egy népviseleti Barbie-ruhatár 
darabjai, kegyeleti relikviák helyett a hitdemonstrá
ció eszközei lepik el az elárusítóhelyek polcait.

Az Echo előző számában ezzel a kérdéssel (az 
ajándékozással) is kapcsolatban, a pécsi helyzetet 
elemezve írta Somogyi Krisztina, hogy a helyi 
(települési) sajátosságok iránti fokozódó érdeklődés 
egyik fontos jele a világban az ajándékboltok egyre 
növekvő elterjedése. És feltette a kérdést: „Pécsett 
van ilyen — sajátosan pécsi élményhez köthető? 
Talán a Zsolnay-bolt. (...) A hagyományos kerámiák 
gyártása és bemutatása mellett jó volna, ha adód
hatna lehetőség arra is, hogy mai fiatal tervezők 
érdekes elképzelései is megjelenjenek. Persze bármi 
áron újítani nem feltétlenül vezet jóra. Emlékszem, 
mekkora volt bennem a döbbenet, amikor a gyár 
termékeiből kiadott képeslap sorozatban (pár éve 
már) Matyó mellényben gitározó Elvis Prestey fi
gurára találtam.”

Ha Pécs olyan komolyan készül az Európa Kulturális 
Fővárosa 2010 elnyerésére, miként az az elmúlt 
hónapok törekvéseiből látszik, miért nincs (vagy 
miért nem létesül) a belvárosban egy olyan hely, 
ahol itt élő zeneszerzők, zenei együttesek CD-it, 
itteni képzőművészek, építészek, fotóművészek 
albumait, művészettörténészeknek a helyi alkotókat 
és műhelyeket bemutató munkáit, itteni írók és iro
dalmárok köteteit, iparművészeknek és a nép
művészet mestereinek a műtárgyait lehetne egy 
helyen megnézni és megvásárolni? És a kötetek 
esetében mindezt legalább angol nyelven.

A Magyar Turizmus Rt. itteni igazgatósága most 
készül kiadni egy helyi kortárs művészeti antológiát, 
amivel komoly lépést tesz az idelátogató, kultúra 
iránt érdeklődő vendégek tájékoztatására. A 
művészeket, alkotókat bemutató szócikkek mögé 
azonban oda kellene tenni — nem tudom, kinek — 
a műveket, alkotásokat is, külön albumok, műtár
gyak, CD-k, DVD-k és CD-ROM-ok formájában.

Különben az idelátogató vendég (akit a magya
rok idegennek neveznek, mert a velük való 
foglalkozást nem vendégforgalomnak, hanem ide
genforgalomnak hívják — nem túl barátságosan), 
arra kényszerül, hogy azt vigye magával emlékül, 
ami van, például egy rongylábú, Ken méretű Elvist 
hímzett porcelán mellényben.

Szeretettel ölel fivéred. W. 

Fordította:

Engem is hasonló (de ellenkező előjelű 
meglepetés ért), amikor egyszer egy pittsburghi 
egyetemi irodalmár kollégám — aki akkor még nem 
járt Magyarországon — megmutatta, hogy milyen 
ajándékot kapott egy 
innen hazatért isme
rősétől. És betette a 
lejátszóba Kurtág 
György egyik CD-jét.

Szár éve született



EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA

Pécs 2010, decentrum
Jó ideje tart a városok közötti vetél
kedés Magyarországon azért, hogy 
melyik város is lesz 2010-ben Európa 
Kulturális Fővárosa. A Pécsett zajló 
POSZT forgataga közepette faggattam 
Takáts Józsefet, a Pécs 2010 Pályázati 
Kabinet vezetőjét és Tarrósy Istvánt, az 
Európa Centrum Kht igazgatóját Pécs 
2010-es kulturális fővárosi pályázatá
ról, hogy milyen kérdéseket, problé
mákat vet fel a városban és országosan 
egy ekkora ügy.

B.R.: —, Pécsett az önkormányzat egy non profit 
céget, az Európa Centrum Kht.-t bízta meg az 
„Európa Kulturális Fővárosa -  2010” pályázat 
menedzselésével. Ennek keretei között működik 
a Pécs 2010 Pályázati Kabinet, a pályázatírás és 
-előkészítés „motorja”. Milyen a Pályázati 
Kabinet belső munkamegosztása?

T.l: — Összesen négyen vagyunk. Takáts József a 
kabinet vezetője, ő koordinálja, tervezi a pályázat- 
írást, lebonyolítja a megbeszéléseket, tárgyalásokat, 
amelyek szükségesek a pályázat augusztusi 
elkészítéséhez. Két további munkatársunk közül az 
egyik a regionális és nemzetközi kapcsolatokkal 
foglalkozik, a másik a városfejlesztési kérdésekkel. 
Én a Pályázati Irodát vezetem, azaz magát a Kht.-t, 
ránk hárulnak a szervezési, kommunikációs és mar
keting feladatok, valamint a pénzügyi adminisztrá
ció. Bár rám főképpen a lebonyolítás koordinációja 
tartozik, benne kell lennem a pályázat tervezési 
körében is; külön feladatom, hogy az ifjúsági 
ügyekkel és a fiatal generációk bevonásának 
lehetőségeivel szisztematikusan foglalkozzunk.

B.R.: — Az ön feladatköre hogyan fest?

T.J.: — Hozzám tartozik a ritmus: nekem kell 
meghatároznom, hogy milyen ütemben készítjük 
elő a pályázatot, továbbá a legfontosabb társadalmi 
partnerekkel való tárgyalások lebonyolítása. A 
pályázati ciklus végén pedig nekem kell megírnom 
a pályázat könyvben megjelenő törzsszövegét, 
összeegyeztetnem, átfogalmaznom sok terület 
előzetesen felkért szakértőjének az írásos munkáját.

B.R.: — Az, hogy Pécs Európa Kulturális Fővárosa 
legyen, először 2002-ben merült fel. A helyi értel
miségi elit, például az Echo (www.echopecs.hu) 
nevű kritikai lap, meglehetősen élesen bírálta a 
városvezetés szakmai munkáját. Ehhez képest 
ön, aki ennek az értelmiségnek a tagja, szinte az 
élére állt a pályázat létrehozásának. Nevezhetjük 
ezt kisebbfajta fordulatnak?

T.J.: — Bizonyos értelemben fordulatnak lehet 
nevezni, de nem meglepő, hanem logikus fordulat
nak. Az „Európa Kulturális Fővárosa”-pályázat olyan 
nagyságrendű vállalkozás, amely csak akkor lehet 
sikeres, ha képesek együttműködni olyan emberek

benne, akik korábban semmilyen vagy akár rossz 
kommunikációs viszonyban voltak egymással. Ha 
képesek együttműködni a városháza politikusai, a 
hivatalnokai, a gazdasági élet vezetői, a kulturális és 
a művészeti élet elitje, az egyetem és a tudományos 
élet meghatározó személyiségei.
Úgy adódott, hogy egy 2004-es, októberi konferen
ciát követően — amelyet éppen itt rendeztünk, az 
Európa Centrum Kht. székhelyén, az Európa Házban 
Tarrósy Istvánnal —, felkért a városvezetés, hogy 
vegyek részt, Ágoston Zoltánnal a Jelenkor folyói
rat főszerkesztőjével együtt, a pályázat megírásában. 
Szerintem logikus döntést hoztak: a személyünkön 
keresztül azt a csoportot vonták be a pályázat 
megírásába, aki a Kulturális Főváros kérdésében 
leghatékonyabbnak bizonyult. Az ő tudásuk áram
lott be a pécsi pályázatba az én felkérésem, a mi 
felkérésünk által. S ugyanilyen logikus lépés történt 
akkor is, amikor az Európa Centrum Kht.-t bízta meg 
a pályázat menedzselésével a városvezetés, hiszen, 
mely más céget bízott volna meg, ha nem azt, aki 
már addig is a leghatékonyabban foglalkozott ezzel 
a kérdéssel. Lehetséges ezt fordulatnak nevezni, de 
a lehető leglogikusabb fordulat következett be mind 
a két esetben.

T.I.: — A korábbi kritikák főképpen arra irányultak, 
hogyan is van megszervezve a pécsi pályázati 
részvétel, mennyire átgondoltak a szándékok. A 
pályázat olyan mértékű és mélységű átgondolása, 
amelyre szükség volt a sikeres előpályázat megal
kotásához, tavaly október után kezdődött et, ezt 
nyugodtan kijelenthetjük. Az önkormányzat ezt 
később felismerte és beismerte. Az elmúlt hónapok
ban a kritikai viszony pozitív oldalra fordult át, pon

Az Európa Kultúra Fővárosa projekt két pécsi pillére: 
Takáts József és Tarróssy István

tosan azért, mert a korábban kritikákat megfogal
mazók is látják, hogy megfelelő mederbe tereltük 
a munkát, s átgondoltan folyik a pályázat 
előkészítése.

B.R.: — Ha Pécs kulturális intézményeinek a 
jelenlegi helyzetére gondolunk, akkor alulfinan
szírozott vagy legfeljebb közepesen finanszíro
zott intézményeket találunk. A pénzügyi prob
lémákból következően sehol sem a bővülés 
jellemzi a város kulturális életét. Fontos 
hiányosságok is vannak, nincsen igazi hang- 
versenyterem a városban, fejleszteni kellene a 
város közlekedését is ahhoz, hogy mondjuk grazi 
színvonalon utazhassanak 2010-ben a Kulturális 
Fővárosba érkező vendégek. Nincs autópályája 
a városnak...

T.J.: — Azért dolgozunk, hogy mindezt megváltoz
tassuk. Ha elnyerjük a címet, akkor lesz szűk öt 
évünk erre. Nem érdemes csupán abból kiindulni, 
hogy jelenleg milyen állapotban van a pécsi kul
turális intézményrendszer — a problémáik ugyanúgy 
vetődnek fel minden hasonló városban. Pécs 
helyzete nem sokban különbözik a többi pályázó 
városétól, kivéve Budapestet, ami hagyományosan 
olyan kulturális, pénzügyi, politikai túlsúllyal ren
delkezik Magyarországon, hogy természetesen 
egyetlen más magyarországi város sem lehet vetéty- 
társa. Ám az Európa Kulturális Főváros-program
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a magyar pályázati kiírás szerint városfejlesztési 
projekt, amely arra ösztönözi a városokat, hogy 
rugaszkodjanak el a pillanatnyi állapottól és nagy 
ívű fejlesztési tervekkel álljanak elő. Jelenlegi infor
mációink szerint kb. 50 milliárd forintot szán majd 
a kormányzat arra, hogy a címet elnyert várost 2006 
és 2010 között támogassa fejlesztési forrásokkal. Ha 
Pécs elnyeri a címet, 2010-re ide fog érni a gyorsfor
galmi út, működni fog a város regionális repülőtere, 
megépül a zene- és konferencia központ, jelentős 
közterület-fejlesztés mehet végbe. Létrejött egy 
nagyszabású, kulturális fejlesztéseket is magában 
foglaló városfejlesztési koncepció — ha valami, 
akkor ez tényleg fordulat, a korábbi időszakhoz 
képest váratlan fordulatnak is nevezhetnénk, mint 
ahogy fordulatot jelentene az is, amilyen fokú vál
tozásokon menne keresztül a város, ha sikerülne 
megnyerni a pályázatot.

T. I.: — Szükséges tudni azt is, hogy a kormányzat 
szándéka szerint azok a városok, ami bekerültek 
a pályázat második körébe, mindenképpen kapnak 
fejlesztési támogatást. Ugyan magát a címet 
egyetlen városnak ítélik oda, és értelemszerűen ez 
a város kapja majd a legnagyobb részt a fejlesztési 
forrásokból, de mindegyik város hozzájuthat kul
turális célú fejlesztési forrásokhoz. A cím elnyerése 
váratlan nagyságrendű fordulatot hozhat a nyertes 
település életében. Ám egy várt fordulatnak, úgy 
gondolom, mindenképpen meg kelt valósulnia 
Pécsett, akármi történjen is. Azzal, hogy a pályázati 
előkészítés során összerakunk egy kulturális város- 
fejlesztési anyagot, kapcsolatokat hozunk létre, új 
együttműködési lehetőségeket alakítunk ki az 
intézmények között, egyben újfajta gondolkodásra 
is késztetjük az embereket. Ez éppoly fontos, mint 
a cím elnyerése, és minden bizonnyal fordulatot 
eredményez.

B.R.: — Mit tesznek a hátralévő hónapokban 
azért, hogy 2005. október 23-án a minisztérium 
által felkért bírálóbizottság Pécs nevét is javasol
ja a kormánynak?

T.J.: — Elsősorban pályázatot írunk. Augusztus 17-e 
a beadási határidő, angol és magyar nyelven kell 
beadnunk a pályázat könyvvé váló alapszövegét, 
továbbá egy CD-mellékletet, szintén angolul és ma
gyarul, a fejlesztésekre vonatkozó tervezetekkel, 
megvalósíthatósági tanulmányokkal, számításokkal. 
Ez a teendő ellát bennünket napi tíz-tizenegy órai 
munkával, s munkát is ad jó néhány szakértőnek is. 
Augusztus 17-e után nyaralhatunk 12 napot, s 
szeptember elejétől indul a kommunikációs kam
pány, részben hogy Pécs lakói átérezzék, milyen 
súlyú döntés születik majd a városról október 
végén, november elején, részben hogy az országos 
közvélemény megismerje a pécsi pályázat üzeneteit. 
Olyan magyar és nemzetközi konferenciákra kerül 
sor ősszel Pécsett, amelyek igyekeznek levonni az 
elvégzett munka tanulságait. A pályázatírás során 
rengeteg olyan problémába ütközünk bele, amelyek 
messze túlmutatnak a városi kompetencia határán, 
az egész országot érintik.

B.R.: — Mondana pár példát?

T.J.: — Lehet, hogy a jelenlegi feltételek között 
egyetlen vidéki város sem tudná jól megrendezni 
az „Európa Kulturális Fővárosa” eseménysorozatot, 
pusztán azért, mert a kulturális célú magánszponzo
rálás Magyarországon úgy oszlik el, hogy elképesztő 
mérvű fővárosi túlsúlyt mutat. A multinacionális vál
lalatok központja, minden nagy nemzeti cég 
központja, minden nagy biztosítótársaság, minden 
nagy bank központja a fővárosban van, ezért a 
szponzori pénzekből részesülő kulturális szereplők, 
intézmények túlnyomó része is Budapesten van.
A vidéki városok kulturális szponzorálást megszerző 
képessége sokkal szerényebb, mint akár egy 
közepes méretű budapesti egyesületé. Ez országos 
probléma, amely területi jellegű kulturális esély
egyenlőtlenséget teremt Magyarországon, 
ugyanakkor nem nehéz megoldási javaslatokkal 
előállni vele kapcsolatban. Olyan probléma, amely 
országos orvoslást kíván, hacsak a kormányzat nem 
szándékozik figyelmen kívül hagyni a lakosság több

ségének kulturális esélyegyenlőtlenségét.
De hozhatok más példát is, mondjuk a műemlék- 
védelem ügyét. Annak, hogy 2010-ben olyan 
állapotban lévő város fogadhassa az európai turis
tákat és a kulturális elitet, amelyben a műemlékek 
rekonstruált állapotban vannak, jelen pillanatban 
nincsenek meg a finanszírozási feltételei, sőt a 
finanszírozás törvényi feltételei sem. Létezik törvény 
a kulturális örökségvédelemről, ám nincs működő 
ösztönző-támogatási rendszer, amely elősegítené 
a műemlékgondozást. Ha 2010-ig nem dolgoznak ki 
ilyen ösztönző és támogatási rendszert országosan, 
akkor az a város, amely megrendezheti az Európa 
Kulturális Fővárosa-eseménysort, elképesztő méretű 
problémával fog szembenézni, főként, ha akkora 
műemlékállománya van, mint Pécsnek.
Egyszóval az EKF-pályázat az egész magyar kul
turális politikára nézvést is érdekes problémákat vet 
fel. Szeretnénk a többi pályázó város szakértőivel és 
politikusaival összegyűjteni ezeket a problémákat, 
összefoglalni a pályázatkészítés tanulságait — erről 
lesz szó szeptember közepi konferenciánkon. 
Október elején pedig egy német-magyar városközi 
konferenciát rendezünk, amely egy új típusú 
együttműködés kezdete lehet. „Európai kulturális 
városok Németországban és Magyarországon” cím
mel huszon-egynéhány város együttműködése indul 
el, az első munkahétvégéjét Pécsett rendezzük meg. 
E fogalom, a „kulturális város”, nagyon divatos 
Európában, s talán újfajta politikai gondolkodást 
indíthat el Pécsett is — ez is fordulatnak tekinthető, 
ha már ez a szó annyiszor előkerült a beszélgeté
sünk folyamán.

T.I.: — A fő kampányidőszak szeptembertől indul, 
ez igaz, de fontos, hogy már most is indítunk 
akciókat, hogy tájékoztassuk és megmozgassuk 
a város és a térség lakóit. Magának a beadandó 
anyagnak is be kell mutatnia, hogy a város lakói a 
sajátjuknak érzik a pályázatot. Július végéig lesznek 
olyan kommunikációs akcióink, amelyek a sporthoz, 
a Zsolnay-örökséghez, a környezetvédelemhez és az 
egészségkultúrához kapcsolódnak, s természetesen
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időzítünk programokat a Pécsi Országos Színházi 
Találkozó idejére is, kifejezetten a fiatat 
nemzedékeket megcélzó projekteket, például az 
„Üzenj a jövőbe! Üzenj 2010-be!” akciót.

B.R.: — Mi a célja a kampánynak?

TJ.:. — Fontos, hogy az a város, amely először 
viselheti majd az Európa Kulturális Fővárosa címet, 
általános elfogadottságnak örvendjen, ne csupán 
abban a városban gondolják azt a lakói, hogy 
megérdemelték ezt a címet, hanem az ország 
lakossága és kulturális szereplői is elfogadják, hogy 
általában a közvélemény is elfogadja, hogy ne úgy 
gondoljanak a döntés bejelentése után a városra, 
hogy „Ezek? Ezek kapták meg? Miért pont ezek?”
Az a célunk, hogy Pécs esetében ez a kérdés fel se 
merülhessen. Akik nem pécsiek, azokat is meg kell 
győznünk, hogy Pécs méltó helye lehet ennek az 
eseménysorozatnak.

B.R.: — Önök, gondolom, alapvetően értelmiségi 
megközelítésből írják a pályázatot, de végered
ményben a döntés politikai lesz. Mennyire segítik 
a városi politikusok az önök munkáját, hogyan 
tudnak egymással kommunikálni?

T.I.: — Kiváló a kérdés, a pályázati munka 
menedzselése elképzelhetetlen a politikusi szint 
nélkül Pécsett ezért létrehoztunk egy olyan irányító, 
egyeztető testületet, a „Board”-ot, amelynek 
egyrészt jóvá kell hagynia azt az irányvonalat, ame
lyet a Pályázati Kabinet tervez meg, másrészt 
lebonyolítja a városházi döntéshozatali folyama
tokat. A Board-ot Kunszt Márta alpolgármester
asszony vezeti, ő az a politikus, akit a városvezetés 
megbízott, hogy koordinálja a Pécs 2010 projektet.
A Board-ban együttműködnek politikusok, a 
pályázatot írók és menedzselők, s a folyamat végén 
a városatyáknak kell majd kimondaniuk, hogy 
„ez a mi pályázatunk, a város pályázata”. Ez nem is 
lehetne másként, hiszen nagyrészt városfejlesztési 
stratégiát takar a pályázat; természetes tehát, hogy 
városvezetési döntések kellenek hozzá. A városi kul
turális bizottság folyamatosan napirendre tűzi és tár
gyalja a Kulturális Főváros-pályázat ügyét, s miként 
az előpályázati anyagnál is történt decemberben, ők 
mondják majd ki június végén-július elején, hogy 
„ez a mi pályázatunk, ezt fogjuk beadni”. Mi tehát 
folyamatosan együttműködünk a politikusokkal, 
ugyanakkor a pályázat írásának és 
menedzselésének az operatív szintjét megkülön

böztetjük és elválasztjuk az egyeztető-politikai szint
től. Megvannak a két szint közötti egyeztető mecha
nizmusok, amelyek ez idáig példaértékűen 
működtek.

B.R.: — Hogyan értik meg egymást a politiku
sokkal?

T.J.: — Sokféle politikus van, és sokféleképpen vi
szonyulnak a pályázathoz. Van, aki kevésbé érdek
lődik iránta, de ők vannak kevesebben. Egy ilyen 
nagy horderejű munka nem lehet feszültségmentes, 
de ez velejárója a dolognak. Nagyon bonyolult és 
sokszereplős folyamat, természetes, hogy időnként 
van vita és feszültség, de ez, azt hiszem mindeddig 
nem vált a pécsi pályázat előkészítésének kárára. 
Úgy látom, a városvezetés, főként azután, hogy 
nyilvánossá vált az első fordulót követően a minisz
tériumi bírálóbizottság indoklása, amely azt tartal
mazta, hogy a pécsi a legkoncepciózusabb pályázat, 
s ebben a legerősebb az európai üzenet, nos, ettől 
kezdve érezhetővé vált, hogy megbíznak bennünk 
és értékelik a munkánkat. A pályázat második 
szakasza óta érződik, hogy a városvezetés átlátja, 
milyen súlyú dolog is ez. Az első szakaszban talán 
kevésbé vagy kevesebben érzékelték ezt közülük, 
nekik is új volt a projekt, nemcsak nekünk. 
Magyarországon van egyfajta fanyalgás a politikával 
kapcsolatban, értelmiségi antipolitikai álláspont, 
hogy a politika ronda, nemkívánatos dolog — 
mintha lehetne nélküle élni. Sajnos, nem lehet
séges. Én mentes vagyok ettől a beállítottságtól,

részben bizonyára azért, mert szakterületem a poli
tikai eszmetörténet, úgyhogy épp eleget foglalkoz
tam már életemben politikával, hogy tisztában 
legyek azzal, merre hány lépés... Az Európa 
Kulturális Fővárosa-pályázat ráadásul tipikusan olyan 
pályázat, ahol kifejezetten szükséges a politikai dön
tés, a városi pályázatok előkészítése szintjén is és 
országosan is. Ha netán a kormány eldönti, hogy 
nem Budapestet jelöli, hanem egy vidéki várost, 
az nagy súlyú politikai döntés lesz — egy ilyen 
mértékig centralizált országban súlyos politikai 
döntés nem a fővárost megnevezni. Nem vitatható, 
hogy Budapestnek jóval nagyobb a kulturális 
intézményrendszere, jóval nagyobb az értelmisége, 
jóval nagyobb a pénzügyi ereje stb., mint a vidéki 
városoknak. Jobb pályázatot lehet írni Pécsett, mint 
Budapesten, ez ki is derült az első fordulóban, de 
ettől függetlenül a városok ereje még ugyanakkora 
marad. így hát erős politikai és kulturális üzenet, 
merész politikai lépés lenne a kormányzat részéről, 
ha vidéki várost jelölne és nem a fővárost. És poli
tikai döntés született Németországban is, amikor 
Essent és Görlitzet nevezték meg továbbjutóként. 
Essen mellett, mint nagy ipari centrum mellett az 
szólt, hogy át akarja alakítani magát, Görlitz pedig 
érzékeny politikai és lélektani jelentéseket hordozó 
német-lengyel határváros. Az Európa Kulturális 
Fővárosa-pályázat Európában és Magyarországon is 
politikai döntést hív elő.

fi./?.: — Ráadás kérdés gyanánt nevezzék meg a 
pályázatból, ami a szívük csücske? Melyik a ked
venc területük?

T.I.: — Több is van, s ráadásul óriási a szívem! Az 
egyik terület talán az, hogy markánsan foglalkozunk 
a pécsi pályázatban a „déli kulturális övezettel”, 
ami valójában kiterjesztett kulturális régiónak 
fogható fel, ami összefogja a dél-dunántúli régiót, 
a Szeged központú régiót és egy széles határon túli 
sávot. Mindez elsődlegesen a Balkán irányába 
történő pécsi nyitást és nyitottságot foglalja egybe. 
Koncepciónk egyik pillére a déli kapcsolatrendszer 
erősítése és ennek a felajánlása Európa számára.
A másik terület a fiatal generációk szerepvállalása, 
részvétele a folyamatban, s annak hangsúlyozása, 
hogy Pécs büszke nemcsak a kulturális tradíciójára, 
de a kulturális jelenére, a művészeti innovációjára 
is, s ebben nagy szerepet játszanak, és a jövőben 
még többet játszhatnak, a fiatalok. Örömöt okoz, 
hogy együtt dolgozhatunk olyan fiatal csoportokkal, 
kortárs művészetekkel foglalkozó fiatal szakem
berekkel, akik, ha Pécs megnyeri a pályázatot, 
tovább fogják építeni a városnak ezt a karakterét.

T.J.: — Én másképp mondanám ugyanezt. A város 
célja az lehet a pályázat elnyerésével, hogy Pécs 
egy nemzetközi régió kulturális központjává váljon.
A pályázatunkban az én szívem csücske a decentra
lizáció, s az a fajta regionalizmus, amely nem áll 
meg a nemzetállamok határán, hanem átlép rajta, 
ez esetben a „déli kulturális övezet” irányába, a 
Trieszttől Temesvárig húzódó különös multikulturális 
övezet irányába. A magyar kultúra további életében 
is nagyon fontos lehet az, ha a Kulturális Főváros
cím révén — a vele kapcsolatos fejlesztések révén 
— egy város olyan helyzetbe juthat, hogy egy 
nemzetközi kulturális régió központja lehet 2010 
után, s egyben 2010 révén. Erre nem mindegyik 
pályázó magyar városnak van esélye, részben a 
fekvése, részben nagysága miatt. Pécsnek azonban 
van erre esélye, s a magyar kultúra egészét is 
befolyásolhatja, ha Pécs „fővárossá válásával” olyan 
decentrum jönne létre a magyar kultúrán belül, 
amely nemzetközi jellegű, délkelet és délnyugat felé 
nyitott decentrum lenne. Számomra ez a legfonto
sabb a pályázatunkban. ■
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Poszt POSZT
Karsai György az V. POSZT színvonaláról
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— Az Echo előző számában a Karsai 
Györggyel készült beszélgetés végén a válogató 
megígérte, hogy ha a versenyprogramba beváloga
tott előadás itt a fesztiválon nem üti meg azt a 
mértéket, ami alapján bekerült a programba, akkor 
látványosan ott fogja hagyni az előadást Volt-e 
ilyen?

— Volt, egy alkalommal. Ez, azt gondo
lom, nagyon jó arány, mert a többi előadáson 
viszont inkább azt éltem meg, hogy jobban sikerül
tek, mint amikor a válogatás során láttam őket.

— A fesztiválon bemutatott előadások 
mennyire azonosak azzal, amelyeket a válogatás 
során látott? Egybeesnek-e a POSZT előadások az 
évad során látott változattal? Vannak-e elmozdulá
sok, akár pozitív, akár negatív irányban?

— így utólag megvallhatom, hogy volt 
bennem izgalom még a POSZT megkezdése előtt, 
sőt még az első napokban is. Az izgalom annak 
szólt, hogy ne okozzak csalódást a pécsi közön
ségnek és a szakmának az ízlésemről és a műsorról 
alkotott képpel. És legnagyobb örömömre az 
előadások döntő hányada javult az elmúlt hónapok 
során. Némelyik kifejezetten sokat javult. Hogy 
pozitív példát mondjak: az Örkény Színház Sirály 
előadása itt kirobbanó siker volt, teljesen 
megérdemelten. De amikor én még Budapesten lát
tam, akkor még sok részlet kidolgozatlannak tűnt. 
Most sem hibátlan az előadás, de nagyon jó és 
gyönyörű szép munka lett belőle. Szinte minden 
előadás esetében azt éreztem, mintha a POSZT 
hangulata — amely egy fölforrósodott, ünnepi 
hangulat (eddig is nagyon szerettem ezeket a pécsi 
fesztiválokat) — úgy hatott volna az együttesekre, 
hogy azok a maximumot hozzák ki önmagukból, 
vagy még többet.

— Nyilván van ennek a fesztivál- 
helyzetnek egy, a produkciókat összerántó, fesze
sebbé tevő, a résztvevőket nagyobb összpontosítás
ra serkentő hatása.

— Egészen biztos, és azt láttam, hogy 
szárnyalnak az együttesek. Gyönyörűség volt látni 
akár a Kamra Ledarálnakeltűntem társulatát, akik 
érezhetően a közönséggel való együtt lélegzésben, 
egyre fokozódó ritmusban, egyre jobb hangulatban 
csinálták végig az előadást. Vagy ilyen volt a 
tatabányai színház produkciója, a Szerelem. 
Egyszerűen megható volt, hogy milyen lelkesedés 
hatotta át a színészeket. És olyan kirobbanó 
ünneplést, mint amilyen a végén történt, nagyon 
régen hallottam. De lehetne említeni a Pintér Béla 
Társulat A Sütemények Királynője előadását is, ami 
szintén elementáris erővel hatott a közönség egy 
részére...

— Miután a közönség itt körbeülte a 
játékteret, láttuk egymást, ki hogyan reagál Én is 
láttam a döbbent arcokat, hogy mennyire megérin
tette az előadás a közönségei

— Nekem az volt a legdöbbenetesebb 
élményem, hogy volt, aki egyszerűen nem tudott 
fölkelni a végén a helyéről, ami azért színházban 
nem akármilyen teljesítmény a hatás szempontjából.

„... inkább azt éreztem, hogy ezek az előadások mind a szak
ma, mind a közönség számára értékes, fontos előadásoknak 
minősültek."

Láttam, hogy volt, aki nem tudott tapsolni sem, 
nem azért mert nem tetszett, hanem mert annyira 
megérintette az előadás. Amíg a többiek tapsoltak 
és ünnepelték a művészeket, addig szemmel 
láthatóan azon gondolkodott, hogy ebben a borzal
mas érzelemsivár világban élünk?

— Amikor válogatott, akkor volt egy 
pontrendszere, amely alapján osztályozott, és min
den produkciónak volt egy hozott pontszáma. De itt 
most elölről indult a verseny. A színházban minden 
este elölről indul a verseny. Ha itt a POSZT-on is 
pontozott volna, akkor ezek a pontok jobbak volná
nak, mint a válogatás időszakában?

— jobbak, és teljesen átalakult a rangsor. 
Ha újra kéne a táblázatomat csinálni, teljesen más 
sorrend jönne ki, de ez nekem hihetetlen nagy 
öröm. Egyrészt, hogy nagyon fölhúzódnak a pontok, 
másrészt hogy olyan előadások lépnek előre, ame
lyek a szívem mélyén titokban nagyon-nagyon ked
vesek voltak. Egyetlen egy kivétel volt, amelyik 
lefelé mozdult el.

— Ha nem titok, melyik előadás volt ez?
— Nem titok, ez a nyíregyháziak Hajszál 

híján produkciója volt. Ahhoz nagyon kell érteni és 
szeretni a színházat, hogy valaki abban a produk
cióban, amit itt Pécsett bemutattak, meglássa 
azokat az értékeket, amelyek alapján beválogattam 
az előadást. Itt minden elromlott. Azon az előadá
son amit én láttam, ami félrecsúszhatott, az félre
csúszott. Egy teljesen lehetetlen térbe helyzeték át 
az előadást, amit nem értek. A rendezőt nem értem.

— Miért, Nyíregyházán nem a színpadra 
voltak a nézők ültetve, és nem onnan látták a szín
házi nézőtér háttere előtt zajló előadást?

— Nem, Nyíregyházán az ő kamaraszín
házukban, a Krúdy Gyula Kamaraszínházban játszot
ták, ami egy téglalap alakúan elnyújtott nézőtér, 
vele szemben egy egészen intim térben egy kb. 
négy-öt méter széles színpad volt, és a nézőtérrel 
szemben lévő hátsó fal üveg, onnan szállítják be a 
szabadból az épületbe a díszleteket. Amikor láttam 
Nyíregyházán, akkor a sors kegyelme is jelen volt, 
mert miközben elindult az előadás, kint egyszer 
csak el kezdett zuhogni a hó.

— A Wilder-darab is úgy kezdődik, hóval 
és jéggel..

— Igen, a jégkorszakban vagyunk, a 
három hajszál híján világvégét eredményező pillanat 
közül az első bekövetkeztekor. Egy másik térrel 
kapcsolatos dolog is tökéletesen el volt rontva itt 
Pécsett. A darabbeli történet két szinten játszódik.
Itt talán észre se lehetett venni, hogy milyen jelen
tősége van a két szintnek. Az emeleti részen, a néző 
feje fölött, az isteni világban játszódó részek itt a 
színpadon 15-20 méterrel a nézők feje fölött, a 
zsinórpadláshoz közeli magasságba kerültek, és 
ezáltal teljesen értékelhetetlenné váltak. Szegény 
színészeket nem is lehetett látni, hallani. No, ez 
Nyíregyházán 2-3 méter magasságban játszódott. 
Intenzív kapcsolatban voltak nézők, szereplők. És 
még sorolhatnám, hol mindenhol romlott el ez az 
előadás. Majdnem sírtam, meg kell mondanom, 
amikor itt ezt az előadást láttam. Holott ez tele van 
értékkel, alaposan végigelemzett a szöveg, az apró 
ötletek kavalkádja egy rendkívül mély értelmezést 
tett lehetővé, játékossággal, humorral, öniróniával, 
maró gúnnyal, mindenféle rétege van az előadás
nak. Akinek sikerült mindezt itt a pécsi előadásból 
észrevennie, annak mélységes tiszteletem.

— A versenyprogram előadásait másnap 
délelőttönként szakmai értékelések, viták követték. 
Úgy tudom, ezeken részt vett. Ezek a szakmai 
elemzések mennyire igazolták vissza a válogató 
szempontjait? Vagy mennyire mutattak rá olyan 
összefüggésekre, amelyek a válogató figyelmét
a szelekció során elkerülték?

— Számomra sok tanulsága volt ezeknek 
a beszélgetéseknek, különösen a POSZT második 
felében. Úgy érzem, szakmai színvonalban a 
Szerelem vitájától kezdődően sokat kaptam ezektől 
a beszélgetésektől. Egyszerűen tanultam abból, amit 
a hozzászólók elmondtak. Persze az is nagyon jól
esett, hogy elutasítást, olyan kritikát, hogy miért van 
itt egy előadás, egyetlenegyszer sem kaptam. Sőt 
inkább azt éreztem, hogy ezek az előadások mind
a szakma, mind a közönség számára értékes, fontos 
előadásoknak minősültek. Ez pedig a magyar szín
ház dicsérete, hogy ki tudott termelni tizenhat olyan 
előadást, amelyek megütik egy országos fesztivál 
igényszintjét. És még azt is hozzátenném, hogy 
ezzel a műsorral a világ bármelyik pontján egy 
fesztivál jól működne.
Sikeresen. ■
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Vitázó rendezők
A versenyprogram előadásait másnap 
délelőtt szakmai viták követték, amiken két- 
két szakember elemezte, értékelte az előző 
napon látott produkciókat. A vitákon több
nyire az alkotók is részt vettek.

A POSZT nyitóelőadásaként játszott Médeia 
vitájának végén az előadást rendező 
Zsám béki Gábor is hozzászólt az addig 
elhangzottakhoz. Ebből a hozzászólásból 
idézünk:

Milyen Médeia van? Két 
dolog volt nagyon fontos 
az értelmezésben. Az egyik 
az, hogy van valami felülál- 
lása. Tehát ez gyorsabb 
agyú, érzékenyebb, 
mélyebben gondolkozó, 
sok tekintetben tehetsége
sebb és nagyobb kvalitású 
ember, mint az őt 
körülvevő figurák. Minden 
nagyszabású benne. Az a 
válasz, amit ad az őt ért 

sérelmekre, az embertelen, eltúlzott és szenvedély- 
beteg. Vagyis azok közé a hősök közé tartozik, akik 
olyan válaszlépéseket tesznek a sérelmekre, amik 
őt érték és amely sérelmek jogosságát mi nézők 
sem vitatjuk, amiket ők maguk is sokszoros 
mértékűnek szánnak, de a legelső szempontjuk 
a tökéletesen kivégző bosszú.

A szenvedélybetegség az, aminek a rajza a 
darab elejétől nagyon pontos. Egy egészen korai 
beszélgetésben éppen Karsai György volt az, aki 
kérdezett egy nagyon fontosat tőlem. Teljesen várat
lanul azt kérdezte, hogy mikor dönti el Médeia a 
gyerekgyilkosságot. A helyes válasz az, hogy már a 
darab előtt. Tehát ez a darab úgy indul, hogy ez a 
lehetőség létezik. A Dajka bevezető szövegében 
folytonosan visszatér a gondolat, hogy ő ettől tart. 
Az egész csapásban, ami őket érte, Médeia rend
kívüli reakcióiban a legfontosabb elem az, hogy már 
ott jelentkezik ennek a lehetősége, s az ettől való 
félelem.

Ez a más kaliberű ember — ez fontos. Emellett 
azonban még valami fontos, hogy Médeia itt ide
gen. Ez Korinthosz, ő nem korinthoszi. Nem 
korinthoszi a Dajka sem, és az előadásban látható 
minden olyan pillanat, amikor valamiféle rituális 
dolog, hangzás történik, amelyet esetleg nem 
tudunk pontosan azonosítani, akkor ez azért van, 
mert ők idegenek. Van, amit csak ők ketten tudnak, 
mások nem. Médeia bizonyos mondataira gyakran 
csak valamiféle hangzással reagál a Dajka, de 
benne, a Dajkában rezonál a dolog, ami másban 
nem rezonál. Továbbá bizonyos helyzetekben, mint 
a laszónnal, Aigeusszal való helyzetek, nagyon 
gyakran be is lép segítőén és aktívan a Dajka. [...]

Van valami különös merészség abban, hogy 
Euripidész el meri kezdeni a darabot úgy, hogy a 
főszereplő hosszan nem jelenik meg, csak hangban 
van jelen a háttérben. Mindig tudtam, hogy egy 
Médeia előadásnál nagyon fontos, hogy az első 
hangok hogyan szólnak. Hiszen az legkevésbé sem 
szerzői ügyetlenség, sokkal inkább szerzői 
merészség, ravaszság, zsenialitás. Ezeknek a han
goknak és ezek megszólaltatásának különös jelen
tőségük van. Mindazon Médeia előadások, ame
lyeket láttam, vagy ezt nem tartották fontosnak, 
vagy nem érdekelte őket, vagy csak nem tudták

megoldani, nem tudom, de ez mindig egy lényegte
len kérdés volt. Én egyenesen azt kértem Fullajtár 
Andreától, hogy tudjanak olyan hangok képződni, 
amelyek általában egy európai torokból nem 
tudnak. Azt gondolom, hogy ez létrejött — egy 
iszonyatos munka eredményeképpen. Hónapokkal a 
bemutató előtt elkezdtek dolgozni Bagó Gizivel, aki 
egy egészen különleges képességű és elszánású 
énektanár, és mind a mai napig minden előadás 
előtt van egy egészen alapos felkészítés, mert 
ezeket a hangokat még az Andrea különleges 
orgánumával sem lehet azonnal és bármely pillanat
ban előállítani. Ezt nagyon lényegesnek tartottam. 
Egyáltalán, mindazok a hangzásbeli dolgok, amelyek 
megszólalnak az előadásban, azok valamilyen 
módon az értelmezés részei. Az ő esetében ter
mészetesen elsősorban ezt a máshonnan valóságot, 
a más kultúrából jövést akarják hangsúlyozni és 
megjeleníteni.

Részlet a legjobb előadás és legjobb ren
dezés díját elnyert Ledarálnakeltüntem szak
mai vitáján a rendező, Bodó Viktor által 
elhangzott hozzászólásból:

Alapvetően a szorongás
ból próbáltunk kiindulni, 
a szorongásos állapo
tokból. Igyekeztünk val- 
lomásossá tenni 
valóban, és igyekeztünk 
beszélni erről az 
agyrémről, ami 
körülvesz vagy egészen 
pontosan, amiről azt 
hihetjük, hogy 
körülvesz, vagy belül 
körülveheti az embert. 
Magában az előadásban 
nagyon sok formai 

kísérlet van, illetve olyanok is — és ez volt a leg
fontosabb nekem, munka közben —, hogy meg
próbálunk minden elemet folyamatosan átfordítani, 
átforgatni, kifordítani, visszafordítani, jelentéseket 
elvenni, visszaadni. Hát én ezzel kísérletezem már 
egy jó ideje. Aztán hogy ennek milyen eredményei 
vannak, az nem mindig látható.

Ebben az előadásban nagyon sok blöff van. 
Tehát olyan, amire azt kell mondanom, s ez is a 
vallomás része, hogy semmiféle indok nincs. Tehát

játszottunk. Olyan vicces volt ez a golyófej, ahogy 
bejött. És örültünk neki, hogy ott áll. Aztán kiolda- 
log. Jó érzés volt ezt látni. Aztán hogy ez az agyrém 
összeáll egy rendszerré, ez vita tárgya. [...]

Valami olyasmit keresgéltem, hogy ez a 
sokkolás, ez a dráma, a tragédia akkor kezd igazán 
csiklandozó lenni, amikor szembe tud találkozni, 
vagy el tud haladni egy ilyen klip mellett, tehát a 
legdurvább pillanatban egy öklös jön a másik oldal
ról. Ez gagyi is lehet, lehet vicces is. Persze ez nem 
kiszámított. És ez nagyon sokszor idegesítő.
Tehát nézem az előadást és lefáradok tőle én 
magam is, hogy ez micsoda egy baromság. A 
színészi attraktivitás vagy az olyan szerkesztés, ahol 
fontos a ritmus, vagy fontos a különböző stílusok 
összekeverése, néha kiadott valami érdekeset, néha 
meg egészen borzasztó eredménnyel bír. [...]

A Kamra egészen más tér. Eleve 30 méter 
hosszú az a folyosó, ami ott van, látványban 
szűkebb a folyosó, és valóban létrejöhet az az 
érzés, hogy ez egy végtelen folyosó. A tükör itt 
most egy remegő rossz effekt volt végig. Otthon 
azért ez stabil. A táncok közben is jól funkcionál, 
illetve amikor a közönség bejön a Kamrába, akkor 
végigjön az öltözőfolyosón, nyomasztó, szűk 
folyosón, sötétes, rossz hangulatú világítással, és 
nagy nehezen bejut a nézőtérre, nagy procedúra 
folyamán. Majd a szünetben keresztül kell mennie a 
játéktéren. Tehát eleve azt kerestük, hogy ne legyen 
kellemes bejönni az előadásra, ne egy ilyen 
hahotázós, kaviáros szendvics legyen, hanem hát 
igen, füst meg köd. És ez a hangulat, ez a tér nyil
ván erősebb volt az otthoni térben. Itt rögtön be 
lehetett ülni. Annak egy kicsit örültem, most így 
utólag, hogy megvárakoztattuk a közönséget az 
első előadás kezdésénél és a szünetben is, de végül 
is még rá kellett volna húzni egy félórát. Nem 
mindig működik ez, hogy szorongásos állapotba jut
tatjuk a közönséget, hogy a szorongásról 
beszéljünk, de érdemes kipróbálni, elgondolkodtató, 
hogy részt akar-e venni a közönség ilyen játékban, 
tehát adja-e magát vagy sem. [...]

Igyekeztem ezt a játékot úgy rendezni — nem 
nagyon erőltetetten, de azért benne legyen ez az 
árnyalata —, mintha egyhelyben ülve játszódna le 
az egész. Épp ez a bezártság volt az alapvető. Még 
a hajó sem igazi volt. [...] Úgy érzem, nekem 
kellemes volt, hogy ez az ereje tud lenni, hogy sem
miféle külvilág nem jöhet be, ami bejön az pedig 
mind kreált, csinált, és a szervezet elképzelései 
szerint működik. ■

A szakmai zsűri döntése alapján
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Legjobb női epizódszereplő: Balogh Erika (Adrienné, Kecskemét) 
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Politikai és morális színház
A versenyprogram legerősebb, mellbevágó, etgon- 
dolkodatásra késztető előadásai azok voltak, ame
lyek nem irodalomból, drámából indultak ki, hanem 
elsődleges létezésük a színpadhoz kötődik, és a 
produkció forrása vagy a társulati improvizáció 
rögzítése és csiszolása, vagy egy kanavász színpadi 
kidolgozása. A Krétakör Színház Feketeország című 
produkciója olyan színpadi vignettákból állt, ame
lyek többsége 2004 első felének sajtóhíreire épül.
A Pintér Béla Társulat A Sütemények Királynője 
produkciójának szövegét a társulatvezető írta, az 
előadás mégsem a darab színrevitele, hanem első
sorban és mindenekelőtt színházi alkotás. Míg a 
Feketeország látványvilága, jelhasználata, eszköz- 
rendszere az eleganciával, protokolláris elemek 
alkalmazásával nyújt ellenpontot a mikrojelenetek- 
ben felvillantott viszolyogtató, undorkeltő politikai, 
(a)morális tartalmaknak, a másik előadás kül
sőségeiben hajléktalan-színházi, tartalmában a csalá
di terror test- és léleknyomorító élményeivel szem
besít.

Pintér darabja az 1980-as éveket idézi meg, egy 
BM ezredes családját, vallásba menekülő nejét, hét
évesen az iskolában rendszeresen bekakáló 
kislányát, a vele egy háztartásban élő apját, 
sógornőjét és annak két fiát, és elmebeteg fivérét.
A patológia ellenpontját látszólag a szépbeszédű, 
a családi helyzethez pszichológusként viszonyuló 
tanító bácsi képviseli, akiről viszont a záróképben 
kiderül, hogy pedofil sorozatgyilkos. (Az előadás 
szövege megjelent a 15 év szünet után idén újra 
kiadott Rivalda című, az évad legjobb darabjait 
tartalmazó kortárs drámaantológiában.)

A család idilli képét, mely idill fenntartása 
sokkal erősebb politikai, társadalmi (és egyéni) 
érdek, semhogy a családon belüli borzalmakkal a 
nyilvánosság és az intézményrendszer ténylegesen 
hajlandó volna szembenézni, néhány szakember 
már igyekezett szertefoszlatni. Atice Miller 
Kezdetben volt a nevelés című 1980-as (magyarul 
2002-ben kiadott) könyvében írja, hogy ,,[a] gyer
mek régebben szokásos testi megnyomorítását, 
kizsákmányolását és üldözését az újabb időkben 
mintha egyre inkább lelki kegyetlenség váltaná fel, 
amit ráadásul a jó szándékú ’nevelés’ szóval lehet 
misztifikálni”. (16. 0.) A nevelés Miller szerint nem

más, mint a gyermekkel szembeni, őt elnyomó 
módszerek és elvek együttese. A legtöbb agressziót 
az ember ellen a családban követik el. Statisztikai 
adat, hogy a gyilkosságok túlnyomó részét is a 
családi-rokoni kötelékeken belül hajtják végre.

„A jól nevelt ember tragikuma abban áll, hogy 
felnőttként sem arról nem tudhat, amit ővele tettek, 
sem arról, amit ő maga tesz, mivel gyermekként 
mindezt nem volt szabad észrevennie” — írja Miller 
(226. 0.). A Sütemények Királynője előadásban 
belülről láthatjuk a nevelődés mikéntjét, ahogy a 
munkából hazatérő BM-es apa otthon is totalitárius 
intézményt csinál a családból. A személyes 
élményekből táplálkozó, a társulat közösségében 
létrehozott előadás a szakmai zsűri különdíjában 
részesült.

A minden produkciójában más stílust és dra
maturgiát kipróbáló és bemutató Krétakör Színház 
a Feketeországgal a politikai színház legjobb ha
gyományához (a két világháború közötti brechti- 
piscatori társadalomkritikai színházhoz) kapcsolódik. 
Az előadásnak nincs elmesélhető története, és a 
mikrojelenetek is sok esetben olyanok, hogy tema
tikájuk puszta felcímkézése nem árul el semmit a 
színpadra állítás és színpadi kivitelezés mikéntjéről. 
Ez a kezdőjelenetekkel is illusztrálható, melyek 
közül az első orális szex a klarinéttal (Láng 
Annamária), a második böfögés formájában 
előadott ünnepi beszéd (Terhes Sándor), a harma
dik szitkozódásból és káromkodásból álló villany- 
szerelés több férfi szereplő részvételével.

Az EU-hoz történő tavaly májusi csatlakozás 
fékezett habzású eufóriáját ellenpontozzák az akkori 
hírekből megkomponált szkeccsek: az önégetéses 
szuicidiumokról, a dialógus nélkül — pusztán kama
raénekléssel — előadott jelenet a pedofil papról, S. 
Kitti tragédiája, a cukorkától elkábított zászlóégető, 
nehézatlétáink athéni ügyeskedése a vizeletmintá
val, és így tovább. A produkció ugyanakkor nem 
publicisztika, hanem színház, erős hatásokkal, bölcs 
arányérzékkel, a színpadi hatáskeltés professzio
nálisan művészi eszközeivel. A Krétakör Színház — 
a szakmai zsűri javaslatára — a legjobb társulat 
különdíját kapta a Baranya Megyei Önkormányzat 
elnökétől.

A Baranya Megyei Önkormányzat elnökének különdíjai:
Legjobb társulat: Krétakör Színház 
Legjobb alakítás: Tóth Ildikó (Szerelem, Tatabánya)

Pécs Kulturális Bizottsága különdíja:
Bicskei Zsuzsanna (Médeia, Sepsiszentgyörgy)

A Pesti Műsor különdíjai:
A legjobb 30 év alatti színésznő: Hámori Gabriella (Sirály, Örkény Színház)
A legjobb 30 év alatti színész: Keresztes Tamás (Ledarálnakeltűntem, Kamra)

A MASZK színészegyesület díjai:
Legjobb színésznő: Fullajtár Andrea (Médeia, Katona)
Legjobb színész: Máté Gábor (Médeia, Katona)

A Közönség zsü'ridíja:
A IV. Henrik előadásáért (Radnóti)

Sirály (Örkény István Színház)

FeketeországKrétakör Színház:

A két produkció közös vonása, hogy a borzai- S  
masat, a szívbemarkolót vegyíti, illetve ellenpontoz- 3 
za a nevetségessel, a mosolykeltőtől a röhejesig. í  
Gyakran jutnak el az elviselhetőség határáig, de „ 
sohasem lépnek át az ízléstelenségbe vagy az °  
öncélú hatáskeltésbe. Ennek oka mindenekelőtt 
az, hogy az alkotók önmagukkal szemben is 
érvényesítik a morális kívánalmakat, és a produkciót 
művészi hitelességgel és elkötelezettséggel keltik 
életre. „Hozzászólásuk” a társadalom, a család, az 
egyén konfliktusaihoz, igazságtalanságaihoz az önis
mereti színház legerősebb példája.

A színház politikai és morális intézményként 
történő meghatározása az antikvitástól végigkíséri a 
színháztörténetet. Ez a szempont és szemlélet hol 
felerősödik, hol elhalványul. Az e tárgyban talán 
leghíresebb hozzászóló, Friedrich Schiller 1784-ben 
a színpadról mint morális intézményről értekezik (az 
Ármány és szerelem bemutatásának évében), arról 
a színházról, amely végső soron felszabadítja a 
nézőt azok alól a társadalmi kötöttségek alól, ame
lyek a színházon kívüli tétét meghatározzák. Barátja, 
Goethe viszont évtizedekkel később már azt 
hangsúlyozza, hogy „a hazatérő néző cseppet sem 
lesz különb, mint a színházba igyekvő” (Tallózás 
Arisztotelész Poétikájában, 1827). Tapasztalatból 
tudhatjuk, hogy ez így van. És csak rá kell nézni a 
világra (mondjuk erre a Goethe óta eltelt közel két 
évszázadra), hogy belássuk a német költőfejedelem 
igazát.

A rendszerváltás utáni magyar színház hosszú 
ideig mellőzte a morális szempontnak a hangsúlyo
zását, és azt, hogy aktuális társadalompolitikai 
kérdésekhez szóljon hozzá (a politikai kabaré rezer
vátumától eltekintve). A Krétakör Színház és a 
Pintér Béla Társulat mostani, kollektív színpadi 
alkotásként létrehozott produkciói újra ráirányítják 
a figyelmet politika és morál ellentmondásos 
kapcsolatára, a kortárs színháznak erre a (lehet
séges és szükséges) szerepére. ■
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Megetetnekkiköptem
Szeretem a POSZT-ot. És szeretném, ha még jobb 
volna. Ezért töretlenül kritizálom. És várom a 
következőt.

Franz Kafka 1910-es években megírt A per című 
könyve máig érvényes képet fest a jóhiszemű, ám 
a létének közegét jelentő, sorsát meghatározó rend
szert befolyásolni képtelen kispolgár kiszolgáltatott
ságáról. A főhős K. úr középvezető hivatalnokként 
éli, és éli meg életét. Egy hétköznap reggelén 
nyomozók törnek rá, és közlik vele, hogy letartóz
tatják. K. úr eleinte hisz abban, hogy mindennél 
alapvetőbb joga a vádat legalább megismernie, és 
annak tudatában ártatlanságát nyilvánvalóan 
bizonyíthatja majd. Azonban sem letartóztatóinak 
kilétét, sem a vádat nem sikerül kitudnia, és innen 
egyenesen vezet az út egy olyan történéssorozatba, 
ahol kezdetben még a logika mentén reméli ügyét 
befolyásolni a logikamentes káoszban, eszközöket 
fejleszt ki, feladja elveit, alkalmazkodni próbál, majd 
végül csak sodródik a történésekkel, levetkőzve 
emberi tartását, és úgy szenvedi el saját kivégzését, 
hogy abban szinte már együttműködik, holott ekkor
ra sem kapott választ arra, kik, mivel vádolták meg 
egyáltalán. Ártatlansága ekkorra már őt magát sem 
foglalkoztatja igazán. K. úr tisztességgel élt jelenték
telen élete értelmetlen véget ér egy érthetetlen és 
értelmetlen rendszerben. Kafkát olvasva a mű jelen
tette élményen túl mindenekelőtt szembesülhetünk 
saját életünk közegével, saját sorsunk befolyá
solásának csapdahelyzeteivel. A művet két kitűnő 
film is feldolgozta, népszerűsítette, és bizonyította, 
hogy a film műfej eszközei a kafkai téma kifej
téséhez, ábrázolására kiválóan alkalmasak.

A Katona József Színház Kamrája által bemutatott 
Bodó Viktor-féle darab Kafka perét vette alapul.
Az eredeti mű méltán nagy elismertsége és az irra 
cionalitás színpadi megjelenítésének kísérlete, 
valamint a Bodó Viktor személyét övező hírverés 
nagy várakozással töltötte el azokat, akiknek sike
rült jegyet szerezniük. A darab szellemiségében 
azonban kevésbé jelent meg a kafkai zsenialitás, 
helyette a kafkai állapotok máshol mutatkoztak.

Kafkai történet részese lehettem mindjárt az 
ülőhelyem megtalálásának reménytelenségében.

Jegyem 118-as sorszáma a nézőtér hátsó harmadára 
engedett következtetni. Először az egyébként 
kedves jegyszedők a közönségtér átellenes szélére 
irányítottak át, majd előrébb tessékeltek, és végül 
a negyedik jegyszedő a tákolt galériára instruált. A 
keresésnek a logika mentén tett közbenső kísérletei 
kudarcra voltak ítélve — a 40-es sorszámok után 
hirtelen a 150-es blokk következett, majd talán a 
8o-asokkal folytatódott a sor. A helyzetet a már 
említett negyedik jegyszedő fejtette meg tenyérnyi 
jegyzetéből: jegyem a galéria legutolsó székére 
szólt. Felkapaszkodva véletlen fültanúi lehettünk a 
jegyszedők beszélgetésének, akik azon tanakodtak, 
hogy a galéria vajon el fog-e bírni ennyi nézőt. Az 
aggódóbb szerint nem volna szabad felengedniük 
ilyen sok embert, a kafkai cselekményben már 
előrébb, a sodródás stádiumában tartót majdani fel
mentésének indokai foglalkoztatták. Bár a galériára 
szóló minden jegy tudomásom szerint éppen annyi
ba került, mint bármely másik, innen az elsősorban 
a világítástechnikát hordó befüggesztett traverz kor
látozta a színpad mélységi láthatóságát. Kafkában 
időzve nem meglepő, hogy az egyébként nagyszerű 
díszlet lényege éppen a mélységében rejlett, teret 
adva ezzel a többrétegű színpadi cselekménynek.
A díszlet másik sajátossága, hogy a rendkívül 
hosszan hátranyúló tér érzete a hátrafelé szűkülő 
síkokkal elért álperspektívikus hatással fokozódott. 
Sajnálatos módon azonban ennek méltatásába nem 
bocsátkozhatom, ugyanis a nekem sorsolt legszélső 
helyről sem a színpad mélységét, sem pedig a szél
ső egyharmadában zajló játékot nem láthattam, 
tulajdonképpen a díszletről szerzett ismereteim is 
a szünetben erre szánt szemlélődésből származnak.

A darabbal szembeni 
várakozásom ellenére így 
a legfontosabb élményem
mé az a felismerés vált, 
hogy a jegyen a helyre 
utaló szám, a jegy ára, a 
színpad és a nézőtér, az 
előadás és a láthatóság 
között nyilvánvalóan nin
csenek összefüggések.
Az előadás alapvető prob
lémái a korlátozott 
nézőpontból is markánsan 
felszínre kerültek. A Bodó- 
féle kísérlet nagy bátorsá
ga a teljesítmény ismere
tében túlzottnak és meg- 
alapozottlannak bizonyult. 
Kafka Pere bizonyos 
értelemben etalon és 
archetípus, így alapanyag
ként való felhasználásával 

szemben nem túlzott elvárás a hozzáadott érték 
számonkérése. Ilyen helyzetekben a többlet 
elmaradása nem csupán egy be nem váltott ígéret 
okozta csalódást eredményez, de a hiányérzet szá
nalmassá teszi a kísérletet. Véleményem szerint a 
Bodó-verziót ez nem kerülte el.

A produkció nélkülözte a koherenciát, pusztán 
jelenetekre korlátozódó ötletek, színpadi fogások, 
szakmai technikák összefüggéstelen felvonultatásá
ban merült ki. A kafkai forrás inkább csak ürügyként 
hatott, mintsem origónak egy valóban önálló

produkció felépítéséhez, vagy akár csak egy Per 
feldolgozáshoz. Az alkotók az én értelmezésemben 
visszaéltek a Kafkában rejlő ígérettel, az erre nyitott 
nézők bizalmával. Az előadást a többre érdemes 
színészek kiváló színpadi teljesítménye ellenére is 
a manír, a gesztikulálás, a geg és a céltalan káosz 
uralták. Ennek oka pedig nem keresendő másban, 
mint a szerzői és rendezői munkában. A Per feszült
sége az események kilátástalanságában van, a fe
szültség a mű része, és a befogadó élménye. Bodó 
esetében a kilátástalanság és a káosz a darab 
szerkesztettségét jellemezte, és nem a történetet — 
a produkció jellemzője lett és nem a cselekményé. 
Noha Kafka Pere valójában töredékes mű, a 
könyvet pusztán jelenetekként, fejezetekként megírt 
szövegekből szerkesztette össze az író halála után 
barátja, a Bodó anyag töredezettsége nem válik az 
ismert Kafka művel mérhetővé.

Ki nem állhatom a művészkedést! Minden szak
mában elsajátítható egy olyan eszköztár, melynek 
kirakati alkalmazásával a jóhiszemű, ám kevésbé 
vájtfülű közönség a műélvezet illúziójába taszítható. 
Ezt az alkotói magatartást általában két dolog 
táplálja. Egyik, hogy a pozőr alkotó ezzel elfedi 
a szakmai felkészültségének hiányosságait, másik, 
hogy eleve feltételezi a nézők manipulálhatóságát, 
vagyis hogy azokat tulajdonképpen hülyének nézi.

A művészkedő pozőröket azonban végső soron 
ezek a nézők és a hasonlóan viselkedő szakmai 
környezetük tartják az illuzionista mutatványokkal 
meghódított magaslatokban — a közönség nem 
csupán áldozat tehát. Ha a néző pontosan úgyan- 
úgy ontja a vastapsot színvonalas és színvonaltalan 
előadások végeztével egyaránt, akkor maga is élteti 
önnön becsapását. A közönség tapsa pedig — mint 
tudjuk — szinte konstans, tehát az előadás értékét 
illetően szinte lényegtelen.

Az előadás végén a kivetítőn Dobos Attila 
énekelve (inkább danolászva) éltette vég nélkül 
Magyarországot. Az ismétlődések és a primitív dal
lam együttese nem hagyott kétséget afelől, hogy itt 
nem valamiféle szentségről, vagy a darabhoz 
szervesen köthető gesztusról van szó', hanem az 
alkotók újabb gegjéről, a nézők giccstűrő 
képességének méregetéséről. A darab egészében 
azonban nem volt felismerhető a nézők kreatív pro- 
vokálása, így a záró „jelenet” csak cinikus gesztus
ként értelmezhető — egyetlen fricskaként, amely 
mellett az előadás egésze különösen izzadságszagú
nak hatott.

Ebből az egy darabból megítélve a Bodó Viktor 
tehetségét felkapó híreknél hitelt érdemlőbbnek tűn
nek azok a vélemények, melyek Bodó érdemtelen 
túlértékeléséről, és az őt éltető sznob közegről szól
nak. Eme értékelés tükrében különösségnek hat, 
hogy az előadás mind a legjobb darab, mind a 
legjobb rendezés díját elnyerte a POSZT-on.
E kérdés viszont már messze mutat, és mégis jelen
téktelen — igazi kafkai csattanó. ■  *

* Ebben a gesztusban természetesen felfedezhető utalás arra, 
hogy a hazai állapotokban a káosz uralkodó, és mint ilyen, 
volt funkciója. De a darab és ezen utolsó eszköz viszonya 
meglehetősen gyenge lábakon áll.

8 echo 2005/3



w

B A L O G H  R Ó B E R T

Szabadság és reménytelenség
Beszélgetés Vidnyánszky Attilával

— Ön a magyar nyelvterület egyik 
legszegényebb színházának vezetője, és főrendezője 
a leggazdagabb honi teátrumnak, az Operaháznak. 
Ha a pénz mennyiségét tekintjük, akkor eljutott az 
„értől az óceánig”. Milyen utat járt be a színházi 
„szegénységtől” a „gazdag” Operaházig?

— Rengeteget tanultam az elmúlt évben az 
Operaházban. Sok mindent csak sejtettem, sok min
den most derült ki számomra. Minden ráerősített 
arra, hogy a mi, beregszászi színházcsinálásunk a 
maga nyomorúságán túl rengeteg gyönyörűséggel is 
jár. Elsősorban a szabadság gyönyörűségével.
A pénztelenség nincs összefüggésben ezzel. Nem 
szeretem, ha vetünk példálóznak, ez nem lehet 
követendő séma! De azzal együtt, hogy sok dolog 
úgy történik jól, ahogy Beregszászban van! Most, 
amikor előszeretettel vonják el a pénzeket a szín
házaktól, ami teljesen független attól, hogy a szín
házak gazdagok, vagy szegények, pazarolnak, vagy 
nyomorognak és egyáltalán, ha a kultúrától pénzt 
vonnak el, az számomra bűntény minden formában. 
És gyakran jelennek meg itt-ott írások ebben a 
témában, melyekben mi olyan színházként szere
pelünk, amellyel példálózni lehet, hogy lám-lám, 
milyen iciri-piciri pénzből is lehet igazi színházat 
csinálni. Az elmúlt évtizedben arra jöttem rá, hogy 
létezik egy struktúra, amely felemészt egy csomó 
pénzt...

— 30 milliárdot.
— Igen, 30 milliárdot, amely bár soknak tűnik, 

de kevesebb, mint a párizsi Opera éves költség- 
vetése. Itt meg működik belőle negyven színház, 
több millió nézőt ellátva. Ezt a struktúrát veszélyez
tetve érzem. Szükséges az átalakítása, de nem a 
megszüntetése, mert nagy értéket hordoz magában. 
Európai viszonylatban is hatalmas mennyiségű érték 
születik nálunk a színházakban! A toruni fesztiválon 
zsűriztem, végignéztem tizennyolc lengyel, és még 
tíz más országból való előadást, bátran mond
hatom, büszkéknek kell lennünk saját színházi 
életünkre. Úgy tekintenek ránk, mint színházi nagy
hatalomra. Erre minálunk kétségbeesett, kapkodó 
próbálkozások vannak. Alapvetően a szakmának te 
kellene szögeznie: ez a színházi struktúra érték, 
nem baj, hogy ebből megél egy csomó ember, mert 
csak az Operaház félmillió nézőt szolgál ki évente.

— És ötmilliót a magyar színházi világ, körül
belül ekkora az össznézőszám.

— Rendkívül izgalmas rendezőink vannak, 
színészekről nem is beszélve, és főleg a közön
ségünk, aki Magyarországon színházba szokott. 
Moszkvából eljött Vasziljev egyik színházi szakértő
je, és amikor elmondtam neki, hogy itt nyolcvanhét 
helyen játszanak nyáron színházat, akkor a nagy 
színházi múlttal rendelkező orosz színházi szakma 
képviselőjének leesett az álla. Igen, Magyarországon 
nyolcvanhét helyen játszanak nyáron rendszeresen 
színházat. Ez gyönyörűséges dolog!

— Beszélgetésünk idején a Pécsi Harmadik 
Színház színpadán éppen építik Örkény István Tóték 
című előadásuk díszletét, a díszletmunkásait hallot
tam beszélgetni: „Hé! Emberek, itt beesik az eső! 
(Tényleg vékonyan csurgott a plafonról a víz.) Erre

felelt a másik díszletes: Nem baj! Legalább otthon 
érezzük magunkat” Mi a valódi helyzet Bereg
szászon?

— Hát igen, ez. Csak nálunk jóval több helyen 
ömlik az eső.

— Talán kicsit szimbolikus is, hogy a POSZT-on 
épp a Pécsi Harmadik Színházban kaptak helyet 
Hol tart a gyűjtés?

— Tíz-egynéhány millióról tudok. Szerény 
számítások szerint százmillióra lenne szükségünk, 
de ha mindent meg szeretnénk csinálni, akkor 
százötvenmillióra. Számomra nem az összegről szólt 
a felhívásunk eredménye, illetve elsősorban nem 
erről. Egyként állt mellénk a magyar színházi szak
ma, a Vígszínháztól kezdve az Operettszínházon át
a Pesti Magyarig, a Krétakörig. Mindenki jelezte, 
fontosnak tartja a beregszászi színházunkat, ez ad 
hitet a további küzdelemhez. De a színházunk egyik 
szárnya tényleg 15 helyen beázik, jobban mondva: 
ömlik be az eső. Vannak háromszázkilós gerendák, 
amelyek bármely pillanatban leszakadhatnak, 
régebben a titkárnőm ült alattuk, most székeket 
tárolunk ott. Jelenleg az ukrán állam 2,4 millió 
forintnak megfelelő grivenyt ad egy évre, ez sem
mire sem elég.

— Egy előadásra sem?
— Nem, még a gázra, villanyra, fizetésekre sem 

elég. Magyarországról érkezik még négy-öt millió, de 
ez is kevés. Több kormány részére készítettem rész
letes tanulmányt, hogy úgy ötvenötmillióra lenne 
szükségünk egy évre a normális működéshez.

— Ez egy jól menő hazai alternatív színház költ
ségvetése.

— Igen. Mi ezt az 55 milliót még tudjuk csökken
teni 20 millióval, mert el tudjuk adni az előadá
sainkat. Évek óta egyeztettünk a kormányokkal, s 
ugyanott tart az ügy. Mindenki jelzi, fontosak 
vagyunk, de egyik hivatalnok sem ad húszmilliót. 
Mindig úgy állunk neki a következő évadnak, hogy 
sohasem tudom, mennyi lesz a költségvetésünk.
A színészek fizetése nem éri el a tízezer forintot.

— Pontosan mennyinek felel meg most ez az 
összeg?

— 8600 forintnak. De mindig változik a griveny 
értékétől függően. Nyáron 23 előadásunk lesz 
Magyarországon, de volt már lengyel turnénk, lesz 
moszkvai, francia, svéd... Ha ezek nem volnának, 
két perc múlva kiürülne a színház.

— Meddig lehet ezt még így folytatni? Meddig 
lehet még egy-egy lépést hátrálni? A minap egy 
pécsi színésznőnek ajánlottam egy újságcikket, mire 
közölte, évek óta lemondta az újság-előfizetést, 
inkább az iskolásgyerekére költi a pénzt Egy vidéki 
színész Magyarországon, még ha jobban is keres, 
akkor sem élhet értelmiségi nívón életet..

— A jelenlegi fizetés triplájából sem tudnának 
a színészeim megélni. Nem tudom, hol a határ.
Négy éve már abbahagytuk egyszer, aztán még is itt 
vagyunk. És tavaly a társulatban nyolc gyerek 
született. Mi vagyunk a legéletképesebb társulat 
Európában. De ami a kultúrában történik, az a 
hűtlen kezelés fogalmával azonos. Pártállástól 
függetlenül ordítani, sipítozni kellene, mert ez bűn

tény. Mindenki sta
tisztál hozzá, minden
ki félti a pozícióját, és 
beletörődik, hogy már 
csak ennyi pénzt 
adnak, már csak még 
kevesebbet és így 
tovább.

— Hol dobná be 
a törölközőt?

— Ez már megtörtént egy kicsit azzal is, hogy 
évente csak két-három produkciót vállalok a srá
cokkal. Szomorú beismerő vallomás ez. Két-három 
évvel ezelőtt annyira elfáradtam a napi görcsökben, 
hogy elmenekültem otthonról, de nem tudom vég
leg otthagyni. Trill Zsolt is elment, de lemondott 
minden produkciót az Új Színházban és visszajött. 
Minden patetizmus nélkül mondom, nekünk ez a 
sorsunk, ez adatott.

— Arra a hevületre emlékszik még, amellyel ezt 
a színházat elkezdte csinálni? Ha Karithy Frigyes 
klasszikussá vált novellájára gondol, önhöz mikép
pen szólna az a haragvó fiatalember?

— Néha öröm szembesülni, néha megijedek 
akkori önmagámtól. Ha lett volna valaki, akire hall
gatok, aki megmondja, másutt sokkal egyszerűbb 
lett volna minden, akkor tehet, hogy nem csináltam 
volna végig a tíz évet. Kazimir Károly osztályába jár
tam Budapesten, ő mondta, hogy Attila, őrizze meg 
magát jobb időkre. Nem tudom, eljönnek-e valami
kor azok a jobb idők. Adott egy könnyebb élet le
hetősége, de még megpróbálok pár kört futni ezért 
a színházért. A POSZT csodálatos alkalom lenne 
arra, hogy egységes álláspontot fogalmazzon meg a 
színházi szakma, de ez sajnos nem fog megtörténni. 
Rendkívül szétszabdalt, mindenféle önös, pitiáner 
érdekek mentén mozgó szakma a miénk.

— Bálint Andrásnak volt egy fontos mondata 
pár hete a Magyar Narancsban, azt felelte arra a 
kérdésre, hogy meddig marad még igazgató, hogy 
amíg a tükörbe tudok nézni.

— Nem tudom, hogy tíz év múlva nem fogunk- 
e szörnyülködni, ha a tükörbe nézünk. Ha jön utá
nunk két generáció, és számon kér bennünket, 
hogy ti hagytátok, hogy a dolgok eddig zülljenek. 
Nem fogunk tudni mit mondani. Már én sem tudok. 
Politikától mentesen mondom, méltatlanok az 
Operaház körüli egymilliárd plusz, egymilliárd 
mínusz típusú huzavonák. Nem értem, miért pont
a kultúrán kell újból és újból spórolni! A politikusok 
felelőssége nagy, mert amíg nem rakják helyre az 
emberek fejében azt, hogy nem azért termelünk 
többet és jobban, hogy még többet zabálhassunk, 
hanem, primitíven megfogalmazva, hogy minél több 
kultúrát hozzunk létre, s élvezzük is azt. Ez az 
egyetlen dolog, ami megmarad, ez az egyetlen 
dolog, aminek még értelme van. Amíg nem ezt 
sugallják iskolában, médiában, nem ezt tanítják az 
egyetemen, hogy ez az egyetlen esélye ennek az 
országnak, hogy nincsen más semmink, mint a 
kultúránk, amíg ez nem tudatosul, addig mindany- 
nyian tovább süllyedünk a reménytelenségbe.*
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Jó embert keres(t)ünk
Brecht-songok: a kaposvári másodéves színész 
szakosok zenés mesterségvizsgája 
2005. június 11.
Helyőrségi Klub

A merítés halmaza, a keresés köre: a kaposvári, 
most másodéves színésztanoncok osztálya, a „teszt
feladat” pedig: egy-egy Brecht-song önálló 
értelmezése és megvalósítása volt. Ez a feladat 
talán teljesíthető is lett volna, ha a „gaz” tanárok 
nem fűszerezték volna meg ezt azzal, hogy a dalok 
előadása során alkalmazni kell (nyilván minél 
organikusabban) a korábban Uray Péter vezetése 
mellett elsajátított mozgás- és táncszínházi ele
meket, amelyek komoly állóképességet, pontosan 
kidolgozott mozdulatokat, és szüntelen koncentrá
ciót igényelnek. Hogy a koreográfiákat énekelve, élő 
zenével, kellékekkel kell előadni, az felér egy 
zenebohóc feladatkörének komplexitásával: a kezé
vel citerázik, az orrával orgonázik, a fülével figurázik, 
a szemével gurgulázik... A feladat tehát nehéz, de 
a hallgatók küzdöttek emberül.

Vizsgaelőadásról lévén szó, az egyes szereplők 
aktuális teljesítményét tanáraik hivatottak megítélni, 
így tehát a nézőnek (recenzensnek) bizonyos szem
pontból szerencséje van: mentesül a kritika 
kényszere alól, hiszen reménykedhet abban, hogy 
a negatívumokat nem ő fogja először közölni a 
szereplőkkel, játszhatja viszont a jó hírt hozó hírnök 
kellemes szerepét, amikor tetszéséről biztosítja az 
előadásban résztvevőket.

Znamenák István, az osztály mesterségtanára 
a műsor elején bocsánatkérően közölte, hogy az 
előadás során — annak vizsgajellegéből adódóan 
— néhány song ismétlődni fog. Utólag kiderült, 
hogy szükségtelen vott mentegetőznie, hiszen 
éppen ez volt az egyik legnagyobb pozitívum az est 
felépítésében. Ezekben az esetekben a dallam és 
a szöveg ugyan ismétlődött, a megvalósítás módja 
azonban nem. A songok (ezt mondani sem kell) 
elég jók ahhoz, hogy a néző ne unja meg akár 
háromszor is végighallgatni. Azt pedig nagyon izgal
mas volt látni, mennyire különbözhet ugyanaz a dal 
egy-egy értelmezésben. Az ismétlődő számok közül 
a legjobb példa erre az Ágyúdal volt, amelyet 
három, egymástól teljesen eltérő (ugyanakkor 
érvényes) felfogásban vittek színre a hallgatók: 
Mészáros András és Bányai Miklós vicces-szomorú 
bohóctréfát, Feltinger Domonkos és Olt Tamás vete
rántalálkozót csinált belőle, Dobra Mária és Losonczi 
Kata értelmezése pedig „Koncert a fronton: Marlene 
Dietriech és Karády Katalin közös dalestje” alcímmel 
futhatott volna. (Kis túlzással.)

Színészi adottságokról ilyen esetben nem 
érdemes kritikát írni, azaz hogy a szereplők közül 
kinek van/nincs hangja, hallása, ritmusérzéke, hiszen 
(tegyük fel, hogy) a hallgatók tisztában vannak saját 
esetleges hiányosságaikkal. Sokkal érdekesebb az a 
kérdés, hogyan lehet ezeket a hiányosságokat nem 
hangsúlyozni (nem egyenlő ez az elrejtéssel, inkább 
a néző figyelmének eltereléséről van szó), illetve 
hogy hogyan lehet mindezek ellenére érvényes pro
dukciót létrehozni. Ha valaki kevésbé tudott énekel
ni, kapott maga mögé egy vicces koreográfiát, ha
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valaki táncolni nem, de zongorázni tudott, saját 
magát kísérhette, míg a többiek végrehajtják az 
obiigát Uray-emeléseket. Az egyes etűdök munkafo
lyamatát természetesen nem ismerjük, csak sejteni 
lehet, hogy a hallgatók találták ki saját songjuk 
sztoriját, koreográfiáját, világát, amit a tanárok már 
csak políroztak, nagyobb beavatkozást nem 
végezve. Általánosságban elmondható, hogy azok 
a produkciók voltak életképesebbek ezen az estén, 
amelyek a puszta feladatmegoldáson túl megmutat
tak valamit: karaktereket, történetet, hangulatot. 
Ebből a szempontból leginkább a Cápadal (Szabó 
Vera, Vékes Csaba, Horváth Illés, Pál András), Dobra 
Mária Kocsma jennyje (jelen írás szerzőjének egyik 
kedvence; az is szép, ahogy a következő számban 
vele mossák fel az általa kilocsolt vizet), a Füstdal 
(Vékes Csaba, Mészáros András, Szabó Vera, Dobra 
Mária, Kovács Mária, Valcz Péter) és a második, 
a vízipisztolyos Féltékenységi kettős (Nagy Ilona, 
Szirmai Melinda, Valcz Péter, Vékes Csaba) 
emelkedett ki a repertoárból.

A kétszer negyvenöt perces műsor végén az 
összbenyomás az, hogy a hallgatók teljesítménye 
hullámzó, az etűdök színvonala pedig egyenetlen.
Ha viszont ezt az enyhénp) pejoratív állítást pozitív 
előjelűvé változtatjuk (és miért ne tennénk), akkor 
— az „egyenetlen” kifejezés helyett a „fésületlent” 
használva — a kaposvári iskola nagy előnyéhez 
érkezhetünk el. Ez nem más, mint a színésztanon
cok mesterséges homogenizálásának elvetése, az 
„először-szétszedem-őket-atomjaikra-majd-ízlésem- 
szerint-újra-összerakom” bevett színészképzési mód
szer tagadása. Mivel pedig megengedi a hallgatók
nak, hogy saját egyéniségükre formálják a felada
tokat, az eredmény természetesen nem „nett”, nem 
„kisprofi”, de legalább nem is steril...

Az egyéni hiányosságok azonban eltűnnek, vagy 
éppen izgalmas, egy-egy karakterre jellemző sajá
tossággá alakulnak azokban a songokban, amelyek
ben az egész osztály együtt szerepel. Az Elefánt dal 
energiája impozáns. Ekkor látszik igazán, hogy 
milyen sokan vannak az osztályban, és hogy milyen 
heterogén (szerencsére) a csapat. Ezekben a tömeg
számokban nagyon erős az egymásra irányuló figye
lem, a koncentráció, óriási erővel dózerolják el a 
közönség (esetleges) ellenállását. Talán ezekben a 
pillanatokban érezhető (és érthető) leginkább, hogy 
miért éppen Kaposváron van az iskola: az itthon 
egyedülálló kohézióval bíró csoportmunkához, 
tömegjelenetekhez elengedhetetlen a pontosság 
és az alázat, ennek elsajátítását pedig idejekorán el 
kell kezdeni. Az előadás végén megnyugodhatunk: 
ha a körből nem is mindenki győzött meg a ráter
mettségéről, azért a keresés sikeresnek mondható: 
találtunk jó embereket...

Artaud kedvence Pécsett
Bali-szigeteki táncjátékok 
Kétdimenziós színház: válogatás az Országos 
Színháztörténeti Múzeum és Intézet videotárából, 
2005. június 10.
Apolló Artmozi

„A Bali-szigeteki színház a zenére, az énekre, a pan- 
tomimra, a táncra épít, és igen kevés köze van az

európai felfogású lélektani színházhoz. [...] A téma 
homályos, elvont, rendkívül általános. Csakis a min
denféle színpadi hatás bonyolult burjánzása kelti 
életre, mégpedig úgy, hogy szokatlan módon 
használja fel a gesztust és a hangot, bizonyos 
metafizikai képet ébresztve bennünk. Mindezekben 
a gesztusokban, szögletes és hirtelen megszakadó 
mozdulatokban, szaggatott torokhangokban, várat
lanul lehanyatló zenei frázisokban, szárnysurrogás- 
ban, levélsusogásban, a kongó láda hangjára, 
automaták nyikorgására emlékeztető zajokban, az 
életre kelt bábokban az a különös, hogy a gesztu
sok, az előadásmód, a levegőbe emelkedő kiáltások 
útvesztőjéből, a színpadi teret teljes egészében 
betöltő mozdulatokból és forgásokból olyan újfajta 
testi nyelv bontakozik ki, amely jelekre és nem 
szavakra épül. E mértani alakzatú jelmezekbe 
öltöztetett színészek életre kelt hieroglifiákra 
emlékeztetnek. [...] A nézőnek pedig minduntalan 
az az ellenállhatatlan érzése támad, hogy amit lát, 
azt hallja is, hogy amit ért, azt érzi is, hogy az egyik 
szereplő gesztusa ugyanúgy valamilyen növény 
mozgását idézi, mint a háttérben megszólaló 
hangszer zenéje. A fúvós hangszer sóhajai olyan 
szervesen hosszabbítják meg a hangszálak rezgését, 
hogy nem tudni, a hang szól-e tovább, vagy csak 
a hangot magukba fogadó érzékeink játszanak 
velünk. Táncra perdülnek az ízületek, az alkar és 
a felső kar zenei szöget zár be egymással, egy láb 
a padlóhoz csattan, egy térd meghajlik, egy kéz 
ujjai mintha leválnának a kézről, s közben a néző 
úgy érzi, mintha az emberi testrészek tükrökön 
keresztül szüntelen visszhangokat küldenének 
egymásnak, dallamokat, amelyek zenekari hang
jaikkal, fúvós fuvallataikkal zsúfolt madárkalitkát 
idéznek, s a madárkalitka népének csillogó szárny- 
csattogásait a színészek személyesítik meg. A mi 
színházunknak soha sejtelme sem volt a gesztusok
nak erről a metafizikájáról, soha nem tudta ilyen 
közvetlen, konkrét dramaturgiai célok szolgálatába 
állítani a zenét, pusztán a szóból él, és tudomást 
sem vesz mindarról, amitől színház a színház, vagyis 
arról, ami a színpad levegőjében van, ami levegővel 
mérhető, levegőbe burkolózik, aminek térbeli 
sűrűsége van: a mozdulatokról, a formákról, a 
színekről, a rezgésekről, a magatartásformákról,
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a kiáltásokról. Színházunk bízvást beiratkozhatna 
a Bali-színházhoz szellemiséget tanulni mindabban, 
ami nem mérhető, s ami a szellem szuggesztív 
képességéhez kapcsolódik.”

Ezeket a sorokat a huszadik századi színház 
felforgató szellemiségű enfant terrible-je, Antonin 
Artaud vetette papírra a Bali-szigeteki táncosok 
1931-es párizsi vendégjátéka után.' Amint az az 
idézetből is kitűnik, ez a vendégjáték Artaud 
számára a nyugati színjátszás lehetetlenségével, 
annak drámába, irodalomba való bezártságával való

Sí szembesülést jelentette. Artaud gondolatai itt és 
3 most, a 2005-ös POSZT-on is érvényesnek 
|  tekinthetők, még akkor is, ha a közben eltelt 
5  évtizedek számos változást hoztak mind a 
2 kultúrantropológia, mind a színházi elméletek terén 

(gondolhatunk itt például Peter Brook, vagy éppen 
Eugenio Barba munkásságára, hogy csak a leg
fontosabbakat említsük). A magyar színházba azon
ban lassan szivárognak be az újítások: jó példa erre 
a „lefúrt lábú” színészet, amely masszívan tartja 
magát a magyar színjátszásban, és körülbelül úgy 
írható le, hogy a színész játéka csupán deréktól 
felfelé érdekes. (Min Tanaka, a japán butoh egyik 
legismertebb képviselője egy beszélgetés során azt 
mondta, hogy az európai színházban minden karak
ter ugyanúgy jár, csak gesztusaikban, mimikájuk
ban különböznek.) Másrészt a konvenciók szerint 
a színész nálunk a prózai (esetleg énekes) színészt 
jelöli, és semmiképp nem keverendő (és nem is 
keverhető) össze a táncossal. (Ezért nehéz, szinte 
lehetetlen hazánkban magas színvonalú musicalt 
látni, ahol szintén alapkövetelmény lenne, hogy a 
színész táncolni és énekelni is tudjon...) Ez a sajá
tosság (hiányosság?) olyankor szembetűnő 
leginkább, amikor kidugjuk a fejünket a nyugati 
hagyományból, például úgy, hogy Bali-szigeteki 
táncjátékokat nézünk, ahol a színész/táncos distink
ció semmivé foszlik, az előadó (performer) pedig 
tekintetével, mimikájával, hangjával és egész testé
vel jeleníti, személyesíti meg a figurát.

Az igazsághoz ugyanakkor az is hozzátartozik, 
hogy a nyugati színházi konvenciókon felnövekedett 
néző általában nem nagyon tud mást tenni, mint
hogy csodálja a keleti színház előadóit, hiszen 
érteni nem sokat ért az előadásokból: a hagyomá
nyos történeteket nem ismeri, az elmesélés módja, 
a színészi jelrendszer pedig nehezen megfejthető 
számára. A feladat sokkal inkább emlékeztet egy 
titkosírás dekódolására, mint színházi előadás befo
gadására.

A mostani vetítés alkalmával azonban több
szörösen nehéz dolga volt a befogadónak: a media- 
tizált jelleg (az a tény, hogy az előadást nem 
élőben, hanem felvételről nézhetjük meg) már eleve 
sokat módosít az élményen, ráadásul a felvétel a 
Bali-színház japán vendégjátéka alkalmával készült,

ennek megfelelően az eredetileg magyarázó célú 
feliratok és a megértést segítő kommentárok 
japánul jelentek meg és hangzottak el, így téve 
teljessé számunkra a kulturális zavart. A hatás 
számokban is mérhető volt: a vetítés kezdetén tízen 
voltunk, ami gyorsan felduzzadt a kétszeresére, de a 
végén ismét csak a „kemény mag” maradt. A jelen
lévők kulturális diszlexiája pedig az első japán felira
tok megjelenésekor halk, önironikus kuncogásban 
öltött formát...

A Bali-szigeteki táncjátékok című felvétel minda
zonáltal csak egy volt a Kétdimenziós színház című 
sorozat elemei közül. Az Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet videotárából nyolc, a magyar és 
az európai színháztörténet szempontjából fontos 
előadást nézhetett meg az érdeklődő közönség: 
többek közt Eugenio Barba, Tadeusz Kantor, Róbert 
Wilson, Ács János, Jeles András emblematikus ren
dezései kaptak helyet a válogatásban. A szakmai 
vetítések sorozata idén első alkalommal szerepelt 
a POSZT off programjában, egy olyan helyszínen, 
amelyik szintén a mostani fesztiválon debütált.
A felújított Apolló Artmozi kitűnően vizsgázott.
A Kétdimenziós színház elnevezésű sorozat remek 
kezdeményezés, és reméljük, tényleg 
kezdeményezés volt, és jövőre ugyanekkor, 
ugyanitt folytatása következik.

* Antonin Artaud: A  Bali-szigeteki színházról, In: Artaud:
A könyörtelen színház, szerk. Vinkó József, ford. Betlen János, 
Gondolat, Budapest, 1985., 111-126 . 0.

Gilgames-oratórium avagy 
Az alkalom, ami nem történt meg
Weöres Sándor: Gilgames, fiatal színészek 
beszédtréningjének nyilvános bemutatása, Katona 
József Színház-Kamra, rendezőtanár: Illés Györgyi 
Helyőrségi Klub, 2005. június 12.

hajlik az ünnepi táncos 
táncol a kör közepén 
föld víz nap hold föld 
föld hold nap víz tűz 
szél fák fű víz hal 
tűz tánc fül láb kar 
zöld szem két szem zöld 
föld víz nap hold föld

tűzből futnak az árnyak 
tűz közepéből a füst 
hajlik az ünnepi táncos 
szél fúj dob pereg üsd

dob dob dob duda 
dob zene dob dob 
duda —  
dob zene zene dob 
duda duda duda duda 
duda duda dob duda

(Papp Tibor: Pogány istentisztelet -  részlet)

Játékra hívom az Echo olvasóját. A feladat nagyon 
egyszerű, idősebbek is elkezdhetik: a fentebb 
idézett verssorokat kell hangosan felolvasni. A más
salhangzókat pontosan kiejtve, a magánhangzók 
esetében pedig érzékeltetve a hosszú és rövid idő
tartam közötti különbséget. (Segítség: a gondolatjel 
egy szótagnyi szünetet jelöl, kezdők kidobolhatják 
a tenyerükkel a földön, ceruzájukkal az íróasztalon, 
haladók gondolatban kihagyják a helyét.)

Igaz, nem lehet vele digitális kamerát nyerni, 
de azért izgalmas játék, nem?

Az idézett versrészlet egyébként Montágh

Imrének, minden magyar színész örökös és 
tiszteletbeli beszédtanárának Nyelvművesség című 
beszédtechnika-tankönyvéből való. Ezzel el is 
érkeztünk játékunk voltaképpeni céljához, a Katona 
József Színház fiatal színészeinek nyilvános 
beszédtréningjének bemutatásához. A Gilgames 
című produkció több, mint amire az alcím alapján 
asszociálhatunk: a gondosan megszerkesztett- 
megrendezett-kivitelezett esemény jóval több egy 
beszédtréningnél. Oratórium. Vannak azonosítható 
szereplők — szólamok — mint Gilgames és Enkidu, 
van kórus, hangszerek: minden ami ahhoz kell, 
hogy Weöres Sándor csengő-bongó sorai a lehető 
legérzékletesebben érvényesüljenek. A résztvevők 
legtöbbjének (beszéd-) technikai tudása lenyűgöző: 
tökéletes hangszerekként szólaltatják meg a veretes 
szöveget (nem befolyásolták ezt a benyomást a 
sajnálatos torok- és hangszálgyulladások sem).
A fiatal katonások fegyelmezettsége pedig magával 
ragadó és enyhén riasztó egyben (régóta tudjuk: aki 
nem lép egyszerre, nem kap rétest estére). Az este 
hangulatát jól illusztrálja a fentebb idézett versrész
let: rituális, ritmikus játék a hangokkal, az artikulá
cióval, az ütőhangszerekkel. Ötletes, változatos, 
lendületes — ezek a megfelelő jelzők.

Ritkán történik meg, hogy egy oratórium nem 
semleges zenekari térben, hanem az előadott darab
nak megfelelő díszletben hangzik el. Ebben az eset
ben a Zikkurat szerkezetére emlékeztető térben — 
lépcsőzetesen egymásra épülő emelvények, teraszok 
—, a homok és földszín különböző árnyalataiba 
öltözött színészek maguk is vizuális ritmuselemként 
jelennek meg (egy-egy türkiz és piros papucs bontja 
meg izgalmasan ezt a ritmust). Szemet s fület 
egyaránt gyönyörködtet az előadás.

Ha az olvasó még érez kedvet a játékhoz, foly
tassuk egy kísérlettel. Nyilvános helyen ismételjük 
meg a versrészlet felolvasását. Hagyjuk figyelmen 
kívül a rosszalló tekinteteket, fókuszáljunk azokra, 
akik érdeklődést tanúsítanak. Ha jól (intenzíven, 
pontosan) olvasunk, az ő testükön (kéz, láb, fej, 
kézfej, lábfej) lassanként izgalmas változást tapasz
talhatunk: láthatjuk működni a ritmus hatalmát, 
amint beszippantja a hallgatót, kedvet csinál a 
részvételhez. Ideális esetben egyre több fej hajol 
az Echo fölé, összpontosítanak, mormognak, 
ceruzákkal kopácsolnak a kávéházi asztalon, és min
denki nagyon jól érzi magát. (Egyre jobban: először 
csak ujjak dobolnak halkan, majd rituális kórussá 
alakul a társaság, szerteszét röpködnek az Echo 
példányai és mindenki ritmikusan — dob dob dob 
duda — ugrál a kávéházi asztalon...)

Ez nem történt meg ezen az estén. A lehetőség 
pedig benne van az előadásban, ennek megfelelően 
egy ideig épült, szépült a közös ritmuskupola, de 
valahol a vége felé mintha elfogyott volna a 
lendület: elfáradt, bizonytalanná vált az addig pon
tos ritmus. Nem nagyon, éppen csak annyira, hogy 
„ne süljön el” a produkció. Igaz, az előadás előtt 
felhívták a közönség figyelmét arra, hogy néhány 
színész hangszálgyulladással, kalcium-injekcióval 
csinálja végig az estét (sajnáltuk is őket), ezt a 
bizonytalanságot azonban nem annyira a 
betegségek okozták, sokkal inkább az összpon
tosítás hiánya bosszulta meg magát alattomosan.
Az előadás első perceiben arra számítottam, hogy 
elhangzik az utolsó ritmikus szótag, utolsó dobütés, 
lemegy a fény és a közönség extatikusan tapsol, 
vagy felrohan a színpadra, hogy együtt doboljon 
a résztvevőkkel hajnalig. Ehelyett lement a fény és 
kellemes, langyos taps fogadta a produkciót.
A közönség nyugtázta, tudomásul vette, hogy látott 
valami izgalmasat, aminek most vége van, de 
semmi több. A közönség tapsában nem jelent meg 
más ritmus, csak a szokásos, posztkommunista 
országokban jól ismert tá-tá-tá-tá...

Hiányérzet.
Kár kár kár kár kár - - - ■

/duda duda dob duda 
/duda duda dob dob 
/dob duda dob duda 
/dob - - -
/dob duda dob duda 
/üsd - - -
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Brecht nyomán 
a Pécsi Országos 
Színházi Találkozóról

Z Á B R Á D I  MA R I A N N

Jó színházat keresünk
Az ötödik Pécsi Országos Színházi Találkozó talán 
legizgalmasabb pontja volt az az önidentifikációs 
problémakört felvető szakmai beszélgetés, amely a 
jelenleg regnáló színházi struktúra megváltoztatását 
illetve konzerválását üdvözlő guruk gyülekezetében 
zajlott a hűvös szombati délutánon. Sokan beszorul
tak a rossz idő elől szakmából és hát a mindannyi
unkat érintő kérdéskör iránt fogékony pórnépből is. 
A beszélgetést Csáki Judit kritikus moderálta, beszél
getőtársai pedig e kérdéskörben már jóval korábban 
magukat diszponált ismert és sikeres szakemberek 
voltak: Szabó György a Trafó Kortárs Művészetek 
Háza igazgatója, Zsámbéki Gábor a Katona józsef 
Színház igazgatója, Schilling Árpád a Krétakör 
Színház vezetője, rendezője, és Gáspár Máté a 
Krétakör producere.

A beszélgetés izgalmát elsősorban nem az ott 
elhangzottak, sokkal inkább az a merészség jelen
tette, hogy a színházi szakma nagy ünnepének 
szánt POSZT keretein belül, mindjárt annak kezde
tén, faltörőként újra és újra neki akartak és mertek 
futni a saját bevehetetlennek tűnő bástyájuknak.

Az ott elhangzottak már kevésbé izgalmasak, 
mint inkább önostorozók, mellébeszélők, és nem 
utolsósorban rendkívül frappáns megfogalmazások 
voltak.

jelen esemény előzménye Schilling Árpád és 
Gáspár Máté röpirata volt, ami megjelent, majd 
nagy vitákat kavart a Kritika hasábjain, no és persze 
a sérülékeny színházi keblekben. Schillingék állandó 
utazó társulatként, afféle européer színháziakként 
sok-sok tapasztalatot gyűjtve a világ különböző 
pontjairól, teljesen érthetően reformot követelnek, 
a hazai közepesen langyos állóvíz felmelegedését, 
vagy fagyasztását, mindenképpen elmozdulást a 
holtpontról. Különös tekintettel arra a kényességre, 
hogy igazából Pintér Béláékon kívül már csak ők 
vannak állandó játszó- és próbahely híján. Nem. 
Schillingék — érthető módon — nem kívánnak 
megörökölni egyetlen lelakott és hatalmas rezsiket 
felemésztő kőszínházat sem, ezt többször deklarálta 
is a beszélgetés során, de kicsit kívülről, a partvo
nalról, intelligens gondolkodó és kreatív emberként 
mégis csak igazuk van. Szükség van ma 
Magyarországon a színházi struktúra megújulására, 
első lépésben is — fizikai és szellemi állapotának 
átgondolására.

Messze vezető diskurzus kerekedhet ki a meg
bolygatott hangyabolyból, hiszen rögtön látszik, 
hogy a Magyarországon regnáló színházi struktúrát 
messze elkerülte a rendszerváltás. Ez erőteljesen 
zárt, erőharcait réges-rég megvívott zárt burok, ahol 
a várvédelem, a legtöbb esetben — teljesen lát
szólagos.

Történt Pécsett is az 1990-es évek elején 
erőfeszítés a regnáló struktúra megváltoztatására 
a Nemzeti Színházban, s nem csupán megváltoz
tatására, hanem egy konkrét cél, a másfajta színház- 
csinálás megsegítésére létrehozandó önálló 
művészeti koncepció, tér és pénzeszközök 
elkülönítésére, melyet maga az őt létrehívó rendszer 
darált be ijedten, nem egészen egy évad elteltével,

Katona József Színház, Budapest — 
Médeia (Fullajtár Andrea) 

R.: Zsámbéki Gábor

a rentabilitás nagymértékű sérülése jegyében. Másik 
példa. Él, a mai napig éleget Pécsett egy struktúrán 
kívüli, korszerű húrokat pengető színházi formáció, 
a Harmadik Utas, ahogy Nánay István nevezte 
egykor. A rendszer, a politika néhány éve nem 
kívánt mostohaként lerázta magáról, most aztán tel
jesen korszerűen nagyjából önfenntartóként (Kht. az 
öszvér neve) tengeti nem túl fényes mindennapjait.

Értem Schillingéket, és teljesen megértem 
Babarczy Lászlót is, aki egyenesen így fogalmaz: 
„Én, mint kaposvári színházigazgató, egyáltalán nem 
félek attól, amit maguk akarnak, mert abból, amit 
maguk akarnak, semmi nem fog megvalósulni.” 
Persze rögtön hozzáteszi, hogy ez nem jelenti azt, 
hogy nem kell semmit tenni.

Magam is úgy látom, hogy sok esély nagy vál
toztatásokra ebben a társadalmi helyzetben, ahol 
a szakma is és a politika is egyaránt rendkívül 
passzív, vagy legalább is nem motivált 
különösebben, nincsen remény egy alulról jövő 
szerveződés terveinek megvalósítására. Őszintén 
szólva, már azt nagy vívmánynak tekintem, ismerve 
a hatalmi harcokat és erővonalakat, hogy erről 
egyáltalán beszélhetünk, beszélünk.

S mivel épp itt a POSZT, így estéről estére 
bizonyítékot lelhetünk, mely a színházi rendszer- 
váltás szükségessége mellett szól.

Zsámbéki Gábor, a Katona József Színház igaz
gatója, ősi kaposvári, ő igazán a társulati rendszer 
híve. Szabad gondolkodóként, világjárta színházi 
szakemberként markánsan képviseli a változtatás

szükségességét. Médeia című rendezése a POSZT 
nyitódarabjaként mégsem erről árulkodik. Sokáig 
azt gondoltam, amikor Karsai György egyetemi 
tanár válogatott programját megismertem, hogy: 
Nem lesz kicsit sok ez a Médeia dömping?, ez nyil
ván csak egy, a közelebbi szakmájához, a 
klasszikafilológiához való vonzódásának eredménye 
lehet. Aztán pár nap múlva megértettem, hogy nem. 
Lehet, hogy szándékosan tette, lehet, hogy a 
véletlen műve, és csupán Karsai esztétikai 
értékrendje sodorta egy fedél alá a két előadást, 
számomra mégis óriási felkiáltójellé vált — a 
különbség igen, ebben rejlik. A sepsiszentgyörgyi 
Tamási Áron Színház Mihail Maniutiu vendégren
dezésében olyan Médeia-t állított színre, melyből 
azonnal visszaköszönt a változtassuk meg önma
gunkat gondolat, még ha nem is a „fantasztikus” 
romániai struktúra iránti sóvárgásból, hanem abbéli 
igényből, hogy ilyen, vagy efféle invenciózus, 
szellemdús és, minden közhelyet mellőző, nagy
szerű arányérzékkel megáldott előadás jöhetett létre 
ugyanabból az alapanyagból. A jól megcsinált, 
különösebb intellektuális erőfeszítést nem igénylő, 
de igényes mestermű és a zseniális gondolat- 
ébresztő, katartikus üzenettel bíró előadás közti 
különbség, ugyanabból az anyagból. Bár, ha rész
leteire szedjük, Rakovszky Zsuzsa élő, minden 
archaizálást mellőző köznyelvi fordítása nagy előnyt 
adott a pesti Médeiának Kerényi Grácia fordításával 
szemben. Mindhiába. Fullajtár Andrea rendkívül 
erős személyiség, nagyszerű az alakítása, díjazta is 
értelemszerűen a zsűri, de Zsámbéki Médeiája nem 
szól semmiről, nem több, mint egy jól kitalált dísz
letben, szerepeiben jól kiosztott (Fullajtár Andrea, 
Máté Gábor, Bezerédi Zoltán, Szirtes Ági...) 
Euripidész-darab magas színvonalú bemutatása. 
Akkor, amikor egy klasszikus színművet a művészi 
szubjektivitás hatalmába vesz, a rendező a ren
delkezésére álló összes színházi és művészi 
eszközeivel folyamatosan azon fáradozik színészei
vel, hogy ezt hogyan közvetítse nézői felé, teljesen 
más minőségben ülünk mi nézők is a nézőtéren. 
Kíváncsi befogadóként tekintünk a szegényesnek 
tűnő térre, mi fog itt kibomlani, s végül választ 
kapunk. Egy olyan világot tár elénk az antik görög 
példázat nyomán, ami rólunk, magyarokról, 
románokról és bárkiről a világban szólhat, aki vala
hol idegenként megkísérli az egymás mellett élés, 
a másság és az ellenség közti distancia nehézségeit, 
keserű tapasztalatait bármi módon áthidalni. A 
román rendező és a sepsiszentgyörgyi társulat 
nagyszerűen megmutatta, ami a Bocsárdi László 
rendezte Jóembert keresünk című előadásnak is 
jellemzője, hogy csakis a Schilling Árpádék által fel
színre hozott, ám sokak által óhajtott és értelmezés
ben használt IGAZI társulati színjátszásnak van 
értelme.

Másrészt.
Kell-e nekünk nemzetközi színházi fesztivál?
Ez volt a másik jelentős szakmai vita témája az 

idei POSZT-on. Volt szó sok százmillióról, ami a 
minimum feltétel, és persze arról, hogy ezt ki nem 
adja, és ki az az őrült, aki hajlandó mind összegrün- 
dolni (mint Zsámbéki az uniós fesztiválra), vita arról, 
hogy vidék, vagy főváros, best of, vagy tematikus 
fesztivál, fesztivál, vagy éven át tartó folyamatos
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csepegtetés? Mindegy, minek hívjuk. Hogyha igaz, 
amit Zsámbéki Gábor mond, hogy ezrével mérhető 
ma hazánkban a különböző méretű nemzetközi 
fesztiválok sora, akkor részemről van még egy. A 
POSZT. Az ugyanis, ami a határon kívül, mondjuk 
Romániában magyar nyelvű színjátszásként zajlik, 
nagyon is nemzetközi a hazai szokáshoz, konven
ciókhoz képest. Megvolt. Nagyon megoszlanak a 
vélemények a nemzetközi fesztivál szükségességét 
illetően. Egyedül talán fesztivátszervezésben az 
egyik legavatottabb, Jordán Tamás merte kimon
dani, hogy kell, igenis kell, és a szakmának nincs is 
más feladata és felelőssége, hogy ezt képviselje. 
Hogy a hajdan volt minisztériumi államtitkár, mára 
üzletember Török András, szerényen, X cég 
képviseletében, mindjárt be is dobott pár százezer 
forintot ösztönzésül egy brainstorming csapat 
javára, az ízléstelen. De a szakma és a közönség 
egyáltalán nagyon jól járna, és a struktúraváltás is 
egyértelműbbé válna sokak számára, ha szellősebb 
lenne a színházi élet, ha a Katonán, Schillingéken, 
Pintér Béláékon kívül többen is járnának külföldi 
fesztiválokra, vagy mi is otthont adnánk az európai, 
vagy akár a tengerentúli színháznak, hogy frissítő 
szelük kisöpörje erős bástyaként álló kőszínházaink 
állott levegőjű katlanait, vidéken és fővárosban 
egyaránt.

Mert milyen referenciája van például egy fiatal 
vidéki színésznek, aki egyszerre Rómeó, meg az 
Ördög, meg minden lehet, mert nincsen választás. 
Fogalma sincsen, más Rómeók és Ördögök mi fán 
teremnek, persze, hogy nem kíván különösebb 
struktúraváltást. Áltársulatok, áltársulati szemlélet, 
haknibrigádok, megélhetési színészek, szomorú a 
kép.

Nem véletlen azonban, hogy e három színházi 
társulat kompatibilis a sokszínű világgal.
Zsámbékiék a nagyszerű és színvonalas tradíció, 
a másik kettő pedig bevállalós, kreatív eszközei és 
gondolatai révén.

Nem is lehet elvitatni, hogy a Pintér Béla Társu
lat előadásában látott A Sütemények Királynője, és 
a Krétakör Színház Feketeország című előadásai a 
legmagasabb szakmai, színészi és intellektuális szín
vonalat képviselték a versenyprogramban. Innen 
nézve persze az is beszédes, hogy míg a legjobb 
előadás mindent elsöprően a Bodó Viktor rendezte 
Ledarálnakeltüntem című Katona produkció lett, 
addig az éles szemmel és kritikai érzékkel, valamint 
sajátos színházi eszközökkel színpadra állított előbb 
említett két darab szerényebben díjaztatott. Pintérék 
a szakmai zsűri különdiját kapták, a Krétakör pedig 
a legjobb társulat díjával büszkélkedhetett volna, ha 
a díjkiosztó gála ideje alatt egyikük Hollandiában, 
másikuk pedig Németországban nem bizonyított 
volna valamilyen fesztiváli meghíváson.

Bodó Viktor. Divatos fenegyereke a színházi szak
mának, a korai Szikora merészségére emlékeztet, 
nem kevés blöffel, de nagyszerű lendülettel, teli 
invenciókkal, sok-sok munkával a háta mögött. 
Kafkához az égvilágon semmi köze nem volt 
előadásának, s ez egyáltalán nem baj. A kozmikus, 
minden művészemberre, alkotó lényre, vagy egy
szerűen a huszonegyedik századi túlélőre jellemző 
életérzést közvetítette rendkívül expresszív 
képekben, sokoldalú, semmi szentet, tabut nem 
ismerő eszközökkel, teljes mértékben megosztva 
közönségét két ellentétes táborra. A szakmának be 
kellett, muszáj volt befogadnia, annak jegyében, 
hogy a mai magyar társadalmi (színházi) konvenció 
még sokkal inkább befogadja az őrült exhibicionista 
művészt, mint a szókimondó, aktuális sebeket fe
szegető, veszélyesen kritikus társadalmi kórképeket 
festő művészi törekvéseket. Bodó Viktor színháza 
rendkívül impozáns, nem a legjobb, a mezőnyben 
sem volt az, különösen a rendezés legjobbsága 
vonható kétségbe a többieken végigtekintve, de jól 
látszik ebből a trend: Zsófe'mak már bealkonyul, 
hiába képviseltette extrém minimál art-os rendezési 
stílusát két előadással is, új jelentkező kínálkozik 
erre a posztra, s meghallgattatásra talált kopog
tatása. A pécsiek nagy része kifeküdt tőle, ezen 
személy szerint jót szórakoztam. Ez az egyik apró

Jászai Mari Színház, Tatabánya -  Vidám Színpad, Budapest: 
Szerelem — /?.: Novák Eszter

örömöm. A másik ezzel kapcsolatos nagyobb 
örömöm — Bagossy Levente munkája a 
Ledarálnakeltüntem produkcióban. Ilyen fantasztikus 
ötletes, jól működő, esztétikai, intellektuális és 
funkcionális értelemben is kifogástalan és figyelemre 
méltó díszletet nagyon ritkán látni, nagy örömömre 
szolgált, hogy a zsűri is őt ítélte a legjobbnak. És 
remélem, hogy Bodó Viktor is a helyén kezeli a dol
got, mert nem kis esélyt adott ezzel kezeibe, mely a 
győzelemre vezette.

Bodó Viktor minden bizonnyal a sztárolásos 
rendszer áldozata lesz, lehet, és ez nem csupán az 
ő személyes tragédiája lehet majd, hanem azé a 
rendszeré, struktúráé, melyet éppen piszkálgat a 
szakma, egyelőre csak óvatosan persze, és így nem 
is várható semmiféle változás, ahogy Babarczy tanár 
úr az ominózus beszélgetésben ezt bölcs előrelátás
sal prejudikálta.

Az azonban nagyon jó érzés, a globális 
probémahalmaz ellenére, hogy vannak jó színészek 
az országban. Szervét Tibor felejthetetlen IV. Henrik 
volt, Kulka János Alekszej Kareninként (!!!) dobog
tatta meg sokak szívét, még úgy is, hogy Kiss 
Csaba Tolsztoj-adaptációja legnagyobb sajnálatomra 
vakvágányon maradt a jól befűtött gőzmozdony

ellenére is. Kiss Csabának nagyon jó érzéke van, 
hogyan lehet klasszikusokat íróként, rendezőként 
friss vérátömlesztésben részesíteni. Most nem sike
rült. Ahogy egy barátom nagyon találóan fogalma
zott a sikertelen előadás után: azért van ez az 
egész, mert egy masinisztába nem lehet végzetesen 
beleszeretni, és kész. (Tudniillik a szöveg szerint 
sármos Vronszkij, Kiss Csaba felfogásban egy jelen
téktelen alak, épp úgy, mint a 6-os vágányon a 
gőzöst elindító masiniszta, aki belefúj sípjába... és 
ennyi...) Ebből a helyzetből Györgyi Anna minden 
erőlködése hiábavaló. Kár.

Novák Eszter rendezése először került bele 
a fesztivál versenyprogramjába. Most mindjárt két 
előadással is. Nagy várakozás előzte meg, s persze 
mint ilyenkor sok esetben, ő jóval alulmaradt. 
Legalábbis a Negyedik kapu című Kárpáti Péter 
darabbal. Az eredetileg szabadtérre tervezett 
előadás beszorult a színház poros falai közé, 
életképtelenné vált, meghalt a humor, nagy-nagy 
erőlködés lett az egész lazaság vége, hiszem, hogy 
volt ez jobb is, kellett hogy jobb legyen, ha Karsai 
beválogatta. Barta Lajos: Szerelem című előadása 
szép élmény marad a konzervatív színházi élményre 
vágyóknak. Nagyszerű alakításokra adódik 
lehetőség, Tóth Ildikó el is nyerte a legjobb 
alakításért járó díjat, megérdemelten.

Vidnyánszkiék Tótékja sok színházszerető 
embert boldoggá tett, a beregszásziak számára 
ismerősen katasztrofális állapotban levő Harmadik 
Színházban. Keszég László és a kaposváriak nem 
lőttek célba a Maratonfutók tiszteletkört futnak című 
Kusturica utánérzéssel, számomra a beválasztás is 
erős kétségeket fogalmaz meg, mert volt 
Kaposvárott sokkal jobb előadás is. Például a 
Rusznyák Gábor rendezte Julius Caesar. Simán.

S hogy senki ne maradjon ki a górcső alól. 
Mácsaimk Sirályt rendezni, s azt a fesztiválra 
meghívni nagy-nagy hiba volt a tavalyi krétakörös 
élmény után, persze nem csak az összehasonlítás 
okán, hanem sajnos egyébként is. A totális mély
pont azonban nem ez, hanem a nyíregyháziak rend
kívül alacsony humorfokon izzó, közhelyes, banális 
és teljesen elhibázott besenyőpistabácsis idiotiz
musa, a Hajszál híján volt. (Nem csoda a válogató 
kétségbeesett kivonulása az előadásról, olyan 
kíváncsi lennék, hogy milyen volt az eredeti, amikor 
ő azt gondolta, hogy ez méltó a versenyprogramba).

De mélyrepülés híján nincsen íve a dolgoknak, 
így ennek is megvolt a maga haszna, és a színészek 
rendesen is dolgoztak.

Hát ez a magyar színházi struktúra, sokszínűség, 
sok silányság, igénytelenség, unalom, és persze 
nagyszerű felreppenések, tiszavirág-életű és 
magukat magasan a felszín felett megtartani képes 
produkciók. Évtizedek óta egy székben regnáló 
igazgatók, vidéki színházak, amelyek igazgatói 
pályázatai nem jelentenek kihívást a szakma 
számára, így képesek évtizedekig konzerválódni, 
amortizálódni, vagy a langyosban eldagonyázgatni. 
Persze, ha van fizető kereslet, mi a fenének ne 
lenne ez így jó? Tesco gazdaságos megoldások a 
konyhában, a ruházkodásban és a színházban is: 
így kompakt az élet.

Az a szűkebb réteg, akik Tesco heróttól 
szenvedve keresik az alternatívákat az élet minden 
területén, megtalálják maguknak a színház 
szférájában is a nekik szólót, legfeljebb kicsit job
ban meg kell küzdeniük érte, nincs ebben semmi 
szokatlan.

Végzetes vízió. Azért biztosan eljön majd egy 
jobb kor, mert el kell jönnie, amikor az adófizető 
polgárok költségvetésbe forgatott keserű pénze a 
kultúrára költött morzsákkal együtt arra érdeme
sebb, vagy csak az arra érdemesek zsebébe ván
dorol, s a visszanyert élmény nyomán a hála szava 
és csókja rebeg minden színházbar-t ajkán.... ■
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B A L O G H  R Ó B E R T

Az ember egyetlen bírája...
Beszélgetés

— Van egy játék, amely azzal a mondat
tal indul, hogy Amerikából jöttem, mesterségem 
címere... Mintha ön egyszer már megérkezett volna 
Amerikából, aztán eltelt pár év és megint 
megérkezett..

— Igen, úgy tűnik, Amerikából szeretek 
visszajönni. Olyan ez, mint a Godot-ban, azt mondja 
Pozzónak Estragon, mi van, hát nem arra kell men
ni, erre a válasz, hogy tudom, csak hogy nagyobb 
legyen a lendület... Amerika? Hát igen, Amerika 
nekem megvolt. A pályázat láttán azt gondoltam, ha 
valaki igazán tudja, miképpen kell egy kulturális 
intézetet felállítani, működtetni az ÜSA-ban, akkor 
az én vagyok, erre predesztinált a magyar 
kultúrában eltöltött sok-sok évtized, az, hogy felállí
tottam égy diplomáciai képviseletet Los Angelesben, 
rengeteg ismerősöm van kinn, ismerem az amerikai 
közönséget. Amerika nekem tényleg megvolt, 
nyomorult helyzetben is voltam ott, és jó 
körülmények között. Nekem sokkal több arcát már 
nem tudja mutatni. Nem mondom, hogy New York 
nem egy fantasztikus város, talán a világ egyik 
legizgalmasabb városa, de ezt a feladatot a minisz
térium, mintha direkt akadályozta volna, így három 
év elteltével csak azt kívántam, hogy az egésznek 
legyen már vége.

— A Pécsi Harmadik Színházban Spiró 
György Kvartettjében játszott utoljára színpadon, 
érdekes, épp egy Amerikából hazatérő figurát, de az 
utolsó előadás utáni taps óta lassan már négy év is 
eltelt Mennyire tud egy színész ennyi idő alatt 
berozsdásodni? Ha megenged egy megjegyzést a 
haja kissé őszebb lett..

— Igen, a hajam fehéredik. Hiányzik a 
színpad, de egy percig sem szakadtam el tőle. 
Akárhová mentem, éreztem, hogy még a látásmódo
mat is determinálja az, hogy az életem színházban 
töltöttem. Arra, hogy be tud-e rozsdásodni egy 
színész, kíváncsi vagyok én is. A színészet ősi 
alapmesterség, amelyet nem lehet elfelejteni. A test 
már nem mozog ugyanúgy, az agy nem tanul olyan 
gyorsan, vannak technikai dolgok, amelyek nem 
mennek könnyen, de színészként gondolkodni nem 
felejtettem el.

— Mennyire változott meg a magyar szín
ház az elmúlt négy év alatt? Érezhetően évről évre 
kevesebb lesz a pénz, csökken a bemutatók 
száma...

— Nagyon megváltozott a színház, de 
Magyarországon szerencsére még mindig létezik a 
társulati létforma, amelynél fejlettebbet nem találtak 
ki a világon. Ennek is megvannak a jó és rossz 
modelljei.

— Tudna példát mondani?
— Alapító tagja lehettem a budapesti 

Katona József Színháznak, nagyon jókat játszottam 
ott, és azért jöttem el, mert azt éreztem, nem elégít 
ki az, hogy azt mondjuk, mi vagyunk a legjobbak, 
és mindenki csak bólogat hozzá... Nagyon érdekes 
időszaka volt ez a magyar színháznak. Ha a Katona 
József Színház annyit fordított volna a színészkép
zésre, egy saját színházi nyelv kialakítására, mint 
ma, akkor én nem mentem volna sehová, se Los

Márton Andrással, a jövő

Márton András:
„ — Ameddig lehet, némán fogom tűrni a pörölycsapásokat. ”

Angelesbe főkonzulnak, se New Yorkba kulturális 
igazgatónak. Pont az hiányzik, amit itt Pécsett lát
tam. A fiatal színészek beszédvizsgáját, azt hogy 
már rég túlléptek a szervilizmuson és egy valóságos 
társulat képét mutatják, jó állami dotációval, kariz
matikus vezetőkkel, minden arról tanúskodik, jól 
bántak a rájuk bízott talentummal. Az ellenkezője is 
létezik. Adott a beregszászi társulat, éhbérből 
működnek, hihetetlen morális tartalmat nagyon 
magas technikai szinten képesek közvetíteni. A 
pénznek nem feltétlenül van ehhez köze. A magyar 
színház sok szempontból úgy változott, ahogy én 
szerettem volna fiatal koromban.

— Éppen Vidnyánszky Attila mondta azt, 
hogy színházi nagyhatalom vagyunk, nemzetközi 
szinten annak tartanak minket, és hogy ez a társu
lati struktúrának köszönhető.

— Nem tartozom azok közé, akik, ha a 
magyar színházi állapotokról esik szó, rögtön nyava
lyogni kezdenek. Mondhatnék a Pesten esténkét 
futó száz előadás közül sok olyat, amelyet nem egy 
eszme hozott össze, hanem egyszerűen valamit 
megpróbálnak ránk sózni, csak a pénzről szól. Igen,

évi POSZT válogatójával

van ilyen, de ez egy természetes lét, mert a sem
miből nem lesz semmi, a sok rosszból pedig 
mégiscsak kitermelődik a minőség. Az USA-ban, 
Nyugat-Európában is rengeteg szemetet látni, de ott 
van a tetején például Róbert Wilson, vagy ezer más, 
akik az igazi színházat képviselik. A jelenlegi szín
házi struktúrán lehet mit javítani, de az érdemeit el 
kell ismerni. Az lenne ideális, ha az állami dotációjú 
kőszínházi társulatok nem gazdasági társulatok 
lennének, hanem egy-egy nagy személyiség körül 
formálódnának. Láttam Pintér Béla társulatát és a 
Krétakör Színházat, velük lehet vitatkozni, de mind
annyian az életüket tették a színházra, létrehoztak 
egy koherens társulatot, s nemzetközi szinten is 
érnek el sikereket. Nekik miért nincsen kőszínházuk? 
Vagy miért ne lehetne? Aztán Magyarországon divat
ba jöttek a „lézengő” rendezők. Azok, akiknek van 
tehetsége, vajon miért nem tudnak beállni társulat
ba vagy maguk köré formálni egyet, amelyben 
kialakulhat egy színházi nyelv, s van húsz ember, 
aki az életét adja érte?

— Ön most elég szókimondó, de vajon az 
lesz-e a POSZT válogatójaként is? Mert volt már 
olyan válogató, akin csak fanyalogtak, vagy egy 
másik, aki úgy tűnt, a saját pályáját egyengeti ahe
lyett, hogy a minőséget képviselné, ön mit 
szeretne, mit mondjanak önről a következő POSZT 
után?

— Azt szeretném, hogyha nem rólam, 
hanem a válogatásomról beszélnek, hogy milyen 
színes, milyen sokrétű ez a magyar színház. Az 
embernek egyetlen egy bírája van: a saját szíve.
Meg aztán vannak objektív tényezők, befér-e az 
előadás a Pécsi Nemzeti Színházba, a technikai 
adottságok megfelelők-e... Az égvilágon nem akarok 
elintézni magamnak semmit mint színházi ember. Én 
elvagyok, eddig is elvoltam itt vagy ott, a periférián. 
Hatvankét évesen már nem akarok karriert csinálni. 
Elég, ami volt.

— Pletykák viszont már teijednek a szín
ház környékén, például arról, hogy közeledik Balikó 
Tamás pécsi nemzeti színházbeli igazgatói mandá
tumának lejárta, s  ön azért kapta ezt a feladatot, 
hogy ne legyen ellenfele a pályázaton. Ehhez mit 
szól?

— Miért ne lehetnék így is ellenfele?
Értem a felvetést. De ezzel nem lehet mit kezdeni.
Ha az ember lát egy pályázatot, akkor elgondolko
dik rajta. Négy éve nem akartam a Tamás ellen elin
dulni, de volt bennem erő, megpályáztam New 
York-ot, el is nyertem.

— A másik susmus úgy hangzik, hogy a 
válogató ötmilliós summát kap...

— Dehogy kap ennyit!
— Régebben félmilliós összegről volt szó.
— Igen, ez már közelebb esik a 

valósághoz. A válogató maga utazik, intézi a szál
lását, étkezését, és marad egy 500-700 ezres 
összeg a munkájáért, ez őrült rossz üzlet, ha egy 
évre lebontom, akkor a létminimum alatti összeget 
kapok. Ebből nem lehet megélni. Szerencsére 
nyugdíjas vagyok, s volt köztisztviselőként nem 
panaszkodhatok.

14 echo 2005/3



FO
TÓ

K
: T

Ó
TH

 L
ÁS

ZL
Ó

P O S Z T  2 0 0 5

— Majdnem mindegyik POSZT válogató 
rendszereket állított fel, pontozott, naplót írt Ön 
hogyan csinálja?

— Az elmúlt 15 évben nem voltam végig 
jelen a magyar színházi életben, generációk nőttek 
fel úgy, hogy nem is ismerem őket. Aki valamelyest 
tudja a színház jelenét, az nyugodtan beülhet egy 
előadásra, és értékelhet. Én két POSZT versenyprog
ramját néztem végig, de ez csak a dolgok teteje, 
ebből nem tudok viszonyítani, milyen előadások 
közül történt a válogatás. Láttam az április eleje óta 
tartott kb. tíz bemutatót, ez már az én területem, 
ebből rendkívül egyenlőtlen, eklektikus kép rajzoló
dott ki, de hogy melyiket hányasra értékelem, ezt 
csak az egész végeztével fogom kimondani.

— Közben jegyzetel?
— Igen, minden előadás után írok egy 

hosszabb-rövidebb véleményt. Amiről tudom, hogy 
nincs mit kezdeni vele, arról kevesebbet, nem 
szeretném csiszolni saját vitriolos nyelvezetem. 
Olvasom Karsai írásait a Színházban, mulattatok, de 
mégsem fogok senkit annyira tollhegyre tűzni, 
ahogy ő. Karsai megteheti, neki ez semleges terület, 
nekem nem az. Ez a válogatásában is benne van. 
Példás munkát végzett, de Kársainak nem a szíve 
volt benne, hanem az agya. Forgách András a 
szívével válogatott az első POSZT-ra. Én azt gondo
lom, hogy a szívem és az eszem is benne lehet, de 
inkább én is a szívemmel fogok válogatni.

— önnek színházi emberhez képest óriási 
diplomata-tapasztalata van. Mennyire szabad konf
liktusokat felvállalnia? Hiszen fog ön még 
színészként szerepelni az elkövetkező évtizedekben.

Mennyire megy bele konfliktusokba? Való önnek ez 
a szerep?

— Ha nem provokálják ki, én ki nem 
mondom valamiről hogy rossz, hanem inkább 
csendben távozom, de rólam is le tud hámlani las
san a jómodor, ha a mellét döngeti előttem valaki. 
Alapszabály, hogyha a válogató megnéz egy 
előadást, akkor ne beszéljen róla. A végeredmény 
láttán úgyis minden kiderül. A színház olyan terület, 
ahol senki nem lehet objektív, ez mélyen szubjektív 
pálya, minden rendező csőlátásban szenved amikor 
dolgozik, ugyanolyan erényeket tételez fel saját ren
dezésének, mint a fesztivál győztesének. Ameddig 
lehet, némán fogom tűrni a pörölycsapásokat. És 
akit beválogatok, bizonyára örülni fog.

— Karsai György 197 előadásig jutott, 
ennyiből válogatott. Látom a homlokráncolását, és a 
fanyar mosolyát., ön hány előadást vállal be?

— ő sok olyan előadást tátott, amelyek 
korábbi bemutatók voltak, többet nem is egyszer 
nézett meg. Készítettem egy vázlatot, ez alapján 
120-150 előadás megtekintésével meg lehet „úszni” 
a dolgot. Egyre kevesebb színház vállalja azt, hogy 
megnevezze azt a két előadást, amelyet a válogató 
megnézzen, hanem azt mondják, „vigyél, amit 
szeretnél”. Tehát kettő helyett ötöt meg kell 
néznem. Legalább jobban megismerem a színháza
kat. Engem semmi nem érdekel jobban, mint hogy 
valódi keresztmetszetet kapjak arról, hogyan is néz 
ki jelenleg a magyar színházi élet. Nem struk
turálisan, hanem művészileg. Az esténkénti száz 
előadásból mennyi készült művészi igénnyel. 
Konfliktusokat csak akkor vállalhatok fel, ha látom, 
hogyan fest az egész, addig fölösleges. ■

Pannónia
Pezsgőház

•  Színvonalas kiszolgálás

•  különleges ételek

•  nemes borok

•  pezsgőbár

•  kóstoló a Pezsgőház 
termékeiből

•  rendezvények 
lebonyolítása helyben 
250 főig

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

Littke
Pezsgőház Kft.
Pécs, Szent István tér 12. 

Telefon: (72) 210-084
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Egy cibaki legény, kettős
Fekete András színművész

Fekete Andrással először az 1969-70-es színházi 
évadban találkoztam. Brecht Állítsátok meg Arturo 
Uit! című művét adta elő akkor a Pécsi Nemzeti Szín
ház Sík Ferenc rendezésében olyan szereplőkkel, 
mint Haumann Péter, Kézdy György vagy Mendelé- 
nyi Vilmos. Ennek a darabnak Fekete András volt az 
ügyelője. Ő intett be például annak a két sorkatoná
nak, akik a színfalak mögött igazi géppisztolyokkal 
adták a hangaláfestést a színpadon látható vérfürdő
nek. Miután a két katona egyike voltam, 35 előadá
son át figyelhettem Fekete András tevékenységét így 
biztosan állíthatom, hogy nemcsak mint színész volt 
kiváló, hanem mint ügyelő is. Rendkívüli képességű 
és szeretetre méltó ember, aki élete során számos 
méltatlan helyzetet viselt el nagy türelemmel. Októ
ber 7-én lesz 75 éves. Már nem játszik, de hogy ma
radandó nyomot hagyott a magyar filmművészetben, 
arra bizonyíték többek között az Amerikai anzix, A ku
tya éji dala vagy a Békeidő.

— Cibakháza arról volt nevezetes, hogy 
valamikor itt állt az egyetlen Tisza-híd, egészen 
addig, amíg Damjanich János fel nem robbantotta 
a szabadságharc során. Fahíd volt, de a lába 
később is megmaradt. Arról ugráltunk fejeseket
a Tiszába gyerekkoromban. A cibaki legények híres 
vörössapkások voltak, köztük az egyik ősöm is.

— Hányán voltatok testvérek?
— Egy öcsém volt, egyébként meg fiús 

családból származom.
— Iskolába hová jártál?
— Elemibe helyben, majd ötödik után, 

mert a negyediket követően a túljelentkezés miatt 
nem sikerült, Tiszafóldvárra jártam át magánpolgári
ba. Autóbusszal, majd amikor bejöttek az oroszok, 
akkor biciklivel. A másodikat végeztem akkor. 
Emlékszem, németből osztályelső voltam, de ezt a 
tárgyat hamar megszüntették.

„ — Bódy Gábor azt 
mondta nekem: 
Bandi, én filmet 

nélküled nem 
csinálok."

ío

P

— Volt akkoriban valamiféle elképzelésed 
a jövődet illetően?

— Nem volt. De amikor az egyik általános 
iskolai padtársamat lelőtték a jugó határon, ez 
akkor történt, amikor Titót láncos kutyának 
nevezték, a temetésén megfogadtam, hogy betyár 
leszek. Ez már korábban, óvodáskoromban is 
felmerült bennem. Talán azért, mert meglehetősen 
eleven voltam, meg jókötésű gyerek.

— Verekedtél is?
— Nem. Bár volt nekem egy vállra 

akasztós, súlyos táskám, amit drága jó édesapám 
csinált nekem, ha azzal odasuhintottam volna...
Az komoly fegyver volt.

— Végül is nem lettél betyár.
— A polgári után édesapám megkérdezte, 

továbbtanulok-e vagy sem, mert ha nem, akkor 
számítana rám a gazdaságban. Maradtam, és én 
lettem a kocsis. Zavarásztam a lovakat. Édesapám 
valamikor kubikos volt egy szál talicskával, de 
addigra tíz hold földet vett, meg lovakat, saját 
nevelésű csikójaink, teheneink voltak, így kuláknak 
számított egészen addig, amíg mindent el nem vet
tek tőle a téeszesítéskor.

— Az előzmények sehogyan sem utalnak 
a későbbi színészmesterségre.

— A művelődési ház kultúrcsoportjában 
játszottam. Még a megyei döntőbe is eljutottunk, 
a szolnoki színházba. Ott látott meg akkor az igaz
gató, Daniss Győző, aki azonnal le akart szerződtet
ni. Elfröccsözgetett velem, meg is ártott neki. Nem 
fogadtam el az ajánlatát, várt otthon a munka, a 
bolgárkert meg a szőlő. Aztán a művelődési ház 
igazgatója mégiscsak rábeszélt a felvételire, úgy 
töltöttük ki a jelentkezési lapot, hogy otthon nem is 
tudtak róla. Fölvettek, de előtte le kellett tennem a 
szakérettségit, így egy évet jártam Budapesten az 
Eötvös Gimnáziumba.

— Hogyan zajlott a felvételi?
— A XIX. század költőit szavaltam. Dóri 

bácsi, vagyis Nagy Adorján, a felvételi bizottság 
elnöke azt mondta, hogy istenien mondom, de 
hogy mit, azt egyáltalán nem érti, mert olyan 
tájszólással beszélek. Később én lettem Dóri bácsi 
kísérleti nyula, amint ő ezt ki is fejtette, nekem kel
lett kezdenem a féléves rostavizsgát verssel, 
szójátékokkal, s a rostabizottság jókat derült rajtam. 
Azt látták, hogy egy őszinte, pirosképű gyerek feláll 
a színpadra, és lelkesen, ám alig érthetően mondja 
a szöveget. De Dóri bácsi kedvelt engem. Káló 
Flórián, aki akkor volt negyedéves, mindig elcso
dálkozott azon, hogy engem Dóri bácsi a szünetek
ben átölelt, cigarettával kínált. Szakmából csillagos 
jeles voltam, így aztán be is hívtak hamar a párt- 
irodába, hogy az ilyen jó tanulóknak illik belépni
a pártba, amire csak azt tudtam mondani, hogy a 
színészettel szemben ehhez még nagyon éretlen 
vagyok. Egyébként Gellért Endre figyelmeztetett, 
hogy elég már a beszédgyakorlatokból, mert 
elveszítem a beszédemnek azt az értékét, amit ő 
gyöngyszemnek nevezett.
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szereposztásban
— Kik voltak az osztálytársaid?
— Őze Lajos, Harkányi Bandi, Soós Edit, 

Kutas Jóska, Halász Laci. Jól működöt a rosta, a 
végén már nem sokan maradtunk. Alattam járt a 
Garas és a Törőcsik, ő egyébként még később 
végzett, mert a Körhinta miatt halasztott egy évet.

— Mit szóltak a szüleid ehhez a
pályához?

— Drága jó édesapám, nyugodjék 
békében, azt mondta, hogy bármi legyél is, de 
a becsületedet, őszinteségedet soha ne add fel.
A matematikatanárom viszont nem értette, mit 
akarok én a színházban, ő azt szerette volna, ha a 
Műszaki Egyetemre megyek, mert nagyon jó voltam 
matematikából, még ma is emlékszem sok min
denre, amit egyszer elmagyarázott nekem. Ott is 
alkothatnék olyat, hogy a világ tátott szájjal bámul 
rám, mondta.

— Mikor végeztél?
— 1956 nyarán. Akkor bevonultam három 

hónapra katonának. Éppen ügyeletes voltam 
Kiskőrösön, amikor jött a napos, és mondta, hogy 
lövéseket hallott a rádióban. Azonnal tefegyvereztek 
minket, mert az egyetemisták akkoriban meg
bízhatatlannak számítottak. Hamarosan civilek jöttek 
a laktanyába, hogy kiszabadítsák az egyetemistákat. 
Ekkor két lökhajtásos repülőgépet vezényeltek oda, 
amelyek mértani pontossággal kezdték el lőni az út 
két oldalát, ahol jött a tömeg. Sokan megsebesül
tek. November elsején szereltem le, és mentem 
haza a szüléimhez. Akkor édesapámnak még meg
volt a gazdasága.

— Gondolom, később elvették.
— Czinege Lajos, aki a Szolnok megyei 

pártbizottság első titkára volt, személyesen pofozta 
fel édesapámat azért, mert 1959-ben széttépte a 
belépési nyilatkozatát. Éjszaka vitték el a tanács
házára, ott odaállították a többi hasonló mellé, és 
Czinege végigpofozta őket. Édesapámat, akit 1934- 
ben azért talpalták meg a csendőrök a társaival 
együtt, mert ki akarta szabadítani Rákosit a börtön
ből. Emlékszem, hatéves voltam, édesanyám meg
mutatta nekem, hogy a börtön melyik pinceablaká
hoz menjek oda azért a kis céduláért, amelyiken 
üzentek a kint maradottaknak.

— Térjünk vissza 1956-ba. Végzett 
színészként leszerződtél valahová?

— Egerbe. Azért oda, mert ott volt szük
ség rám, meg akkoriban nem lehetett úgy válogatni 
a színházak között, mint mostanában. Egy év után 
Szolnok következett.

— Milyen szerepeid voltak?
— Mindent játszottam, csak bonvivánt 

meg szerelmes hőst nem. Főleg karakterszerepeket. 
Aztán Szolnokról Pécsre kerültem, itt töltöttem el
a legtöbb időt, s végül újra Szolnok, ott mentem 
nyugdíjba.

— Pécsett színész és ügyelő is voltál 
egyszemélyben, de inkább csak ügyelő. Hogyan 
következett be ez a helyzet?

— Nógrádi aláíratott velem egy szerző
dést, ami, feltehetően takarékossági megfontolás
ból, erre a kettős szerepre kárhoztatott. Nem

tudtam mit tenni, kiszolgáltatott helyzetbe kerültem, 
mert a kisfiam a karomon volt, a feleségem súlyos 
betegen feküdt a pécsbányai kórházban, így el kel
lett vállalnom egy fizetésért ezt a két feladatot.

— Miért éppen téged pécézett ki?
— Mert telkiismeretes és megbízható 

voltam, tudta, hogy meg tudom csinálni. Időnként 
kaptam kisebb szerepeket is, de többnyire azt sem. 
Nem véletlen, hogy Molnár Gál Péter egyik kriti
kájában nem hagyhatta említés nélkül „a szótlan
ságra ítélt Fekete András”-t.

— Ügyelőként viszont néha váratlan 
beugrásaid voltak.

— Galambos Gyurinak hirtelen elkezdett 
fájni a szíve. Azonnal hívtuk az ügyeletes orvost a 
nézőtérről. Gyuri az öltözőasztalon feküdt, ott vizs
gálták meg. Ő egyébként Rákóczi valamelyik 
legényét alakította a darabban, amely Rodostóban 
játszódott, én meg a postást. Éppen ő következett

F E K E T E  A N D R Á S

Cibakháza, 1930. október 7. V.: Színház- és Film- 
művészeti Főiskola, 1956. Nős, egy gyermek apja. 
M.: Játszott az Egri Gárdonyi Géza Színházban 
(1956-57), a Szolnoki Szigligeti Színházban (1957- 
59,1982-90) és a Pécsi Nemzeti Színházban (1959- 
82). Sok epizódszerepben nyújtott emlékezetes 
alakítást.
Filmszerepei: Amerikai anzix (Mannheim, nagydíj - 
legjobb férfialakítás díja), Békeidő (Pécsi Filmfesz
tivál -  kritikusok díja), A kutya éji dala, Két válasz
tás Magyarországon (nívódíj), Rózsadomb. TV-játé- 
kok: Naponta két vonat (Veszprém, színészi külön- 
díj), Isten teremtményei, Frici, a vállalkozó szellem.

volna, így nem volt mit tenni, bebicikliztem a saját 
jelmezemben a színpadra, és elmondtam a szerepét. 
Muszáj volt végszót adnom, hogy folytatódhassék 
a darab. Bánffy Gyuri, aki az egészről semmit sem 
tudott, csak meregette a szemét. A közönség szerin
tem nem vett észre semmi rendkívülit. Aztán a 
végén feljött a rendező megkérdezni, mi volt ez az 
egész. Ezt kellett tenni, mert függönyt nem 
eresztünk. De előfordult egyszer az is, hogy a 
Szerelvény a hátországban című színdarabban a 
vasúti kocsi alatt leszakadt a forgószínpad. Azonnal 
lekapcsoltattam a fényeket, riasztottam a műszaki
akat, kézzel kiemeltük, s mentünk tovább. Ezt raj
tam kívül kevesen bírták volna megcsinálni, mert 
nekem megvolt hozzá az erőm.

— Nem változtatott a helyzeteden az, 
hogy rendkívüU sikereket értél el filmszerepekben?

— Amikor nyertem Mannheimben, a mi
nisztériumban azt kérdezték, hogy ki az a Fekete 
András. Itthon, a színházban tudták ugyan, de 
Nógrádiék nem engedtek ki átvenni a díjat. A mi
nisztérium végül felajánlotta, hogy helikoptert küld 
értem, az kivisz, átveszem, aztán visszahoz. Ennek 
ellenére nem engedtek. Azt a dijat azóta sem vet
tem át, most is ott van, ahol volt. Mester István 
kimehetett a feleségével, ő mesélte milyen hatalmas 
kép volt rólam a moziban. Mondta is az igazgató
nak, hogy ő kollégája a Feketének, erre minden 
előadásra ingyen beengedték. Bódy Gábor meg 
letépte a képemet, s kitette az ablakába. Azt mond
ta nekem: Bandi, én filmet nélküled nem csinálok. 
Szolnokról például a Paál Isti azonnal elengedett, 
amikor A kutya éji dalát forgattuk, pedig a Ványa 
bácsiban játszottam, s azt kérte, jöjjek akkor, ha 
befejeztem. Az Amerikai anzix stábjából pedig az 
egyik kellékes felajánlotta, hogy hazavisz 
Budapestről Pécsre, vagyis voltak, akik jók voltak 
hozzám. Egyébként az Amerikai anzixban adtak 
nekem egy olyan lovat, amelyik azonnal hanyatt 
dobta magát, ha valaki ráült, még a forgatást 
megelőző napon is. Ezt kellett megszelídítenem. 
Olyan jól sikerült, hogy úgy kellett odébb tolni.
Ez a ló, látható a filmen, az egyik jelenetben végig 
három lábon állt. Eleinte kereste a talajt a negyedik 
lába alatt is, de nem találta, mert ott egy gödör 
volt. Nem mozdult, olyan szelíd lett akkorra. 
Visszatérve az elenged-nem enged el kérdéskörre, 
a Békeidő forgatására viszont a Bagossy nem akart 
elengedni. Az történt, hogy a forgatási anyagot lead
ták a labornak, de a filmen nem volt semmi. Újra 
kellet tehát forgatni. Egy kis jóindulattal elenged
hetett volna, hiszen tudtam már a szerepemet a 
Bulgakov darabban, amit a nyári színházi előadásra 
próbáltunk. Egyszer csak közölte velem, hogy nem 
az enyém a szerep, hanem az övé. Némi vigasz, 
hogy éppen a Békeidőért kaptam a kritikusok díját.

— Bódyval végig jó volt a kapcsolatod?
— Haláláig. Volt, hogy eljött Pécsre, este 

tíz után kopogtatott. Lejött, mert mint mondta, 
emberrel akart beszélni. Éppen tataroztak nálunk. 
Kimentünk a Hunyadi-szoborhoz, ott beszéltük végig 
az egész éjszakát.

— Nyugdíjasként is játszottál időnként
— Igen. A Tizedes meg a többiekben, a 

Rokonokban, én voltam a Budai bíró a Gül 
babában, s játszottam Forgách Vitelliusában is. De 
nemcsak a nagyszínházban foglalkoztattak, hanem 
a JESZ-ben is. Nagyon szerettem, hogy fiatalokkal 
vagyok körülvéve. Talán az öregség miatt. Érdekes 
darabok voltak. Rigócsőr király, Ibusár, Vizsgálat
a rózsák ügyében, Nap, árnyék, boszorkány.

— Már nem játszol
— A betegségem miatt. Az immunrend

szerem felmondta a szolgálatot. Sokat vagyok 
itthon, szidom a rendszert. Meg a színházat. ■
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Balettest
Pécs, Szabadtéri Színpad 
2005. június 11.

Eck Imrének, szeretettel...
A taxisofőr állította, hogy szabadtéri színpad a 
Káptalan utcában nincs, csak a Tettyén és a 
Széchenyi téren. Fel is hívta a központot, ahonnan 
azt a választ kapta, hogy ma feltűnően sokan men
nek oda, tehát úgy tűnik, van.

Van, éspedig gyönyörű az új színpad: tiszta, 
nagy tér, stabil kulisszákkal. (A nézőtér ronda 
műanyag székei emellett bocsánatosak, nem azokat 
kell itt nézni.) Van tehát színpad, akár régen — és 
van Pécsi Szabadtéri játékok is, akár régen, a plaká
ton legalábbis a „Hódolat Eck Imrének” című estre 
tulajdonosként a PSZJ invitál. Furcsa ez a „tulaj
donosi viszony”, hiszen azt várnánk, hogy a 
„Balettest a 75 éve született Eck Imre tiszteletére, 
aki 45 éve alapította a Pécsi Balettet” alcímű ren
dezvényt a Pécsi Balett prezentálja. Ehelyett, amint 
Vidákovics Antaltól a „házigazdától” megtudom, a 
Pécsi Nemzeti Színháznak körülbelül annyi köze van 
az esthez, hogy infrastruktúráját adta a próbákhoz, 
amiken túlnyomó részben a Pécsi Balett művészei 
vettek részt. (Kis részben besegített a Pécsi 
Művészeti Szakközépiskola frissen végzett csapata.) 
A felújításokat — „lábról”, vagy régi filmfelvételekről 
— , valamint a próbavezetést Hetényi János és 
Lovas Pál, a társulat volt táncosai vállalták magukra 
annak összes nehézségével, Végvári Zsuzsa (Eck 
özvegye) vigyázó tekintete mellett. Az ő lelkesedé
sük mögé állt Vidákovics, akinek segítségével a

Szabadtéri játékok költségvetése mellé még minisz
tériumi és NKA támogatás is került.

Mindez a furcsa „ki és miért készítette el ezt az 
estet?” — jellegű kérdés már nem is olyan furcsa, 
ha tudjuk, mi mindenen ment át a Pécsi Balett az 
elmúlt hónapokban (de ha mélyére nézünk, még 
régebb óta). Egyszer, kellő időtávlatból ezt is ele
mezni kellene majd —, az viszont, épp ennek 
ismeretében, kész csoda, hogy ez az előadás létre
jött.

Az is emelte fényét, hogy épp a POSZT idejére 
kerülve szép számmal hozott be éppen Pécsett 
időző kultúrközönséget, no meg fiatal táncosokat, 
akik talán épp a POSZT off-programjában vettek 
részt. Amúgy is nagy számban érkeztek Pestről (volt 
Pécsi Balettosok példáuD; olyanok találkoztak itt, 
akik évek óta nem látták egymást: így már az 
előadás előtt érezhető volt egy általános 
megilletődöttség.

A műsor összeállítása érdekes: nem az 
emblematikus műveket láttuk az első évekből (mint 
az Iszonyat balladája, vagy a Pókháló), nem a 
népszerű nagy dobásokat (mint A csodálatos man
darin, vagy a Requiem), hanem inkább szimfonikus 
műveket, vagy részleteiket. A Concerto kettőse az 
1965-ös Bartók-estből; egy alig ismert részlet 
Beethoven Egmont nyitányára a 70-es évekből, 
végül egy nagy falat: a Tavaszünnep Sztravinszkij

zenéjére 1972-ből. Először kettő, majd hat táncos, 
végül egy teljes társulat, vendégekkel kiegészítve. 
(Ekkora volt a Pécsi Balett a 70-es években.)

Az est tehát elsősorban Eck mozgásnyelvét, és 
nem egyéniségekre építő, mozgásszínház-rendezői 
vénáját exponálja, holott a Pécsi Balett alapítójának 
erőssége inkább utóbbi volt. Magyarázat azért adja 
magát erre is: azok a típusok, — egy Bretus Mária, 
egy Uhrik Dóra, vagy a többiek típusai, akikre a 
repertoár a kezdetekben épült, nincsenek kéznél a 
jelenlegi csapatban. Marad a mozgásnyelv, mely két 
alapvető technikai tudásra épít: a klasszikus magas
iskolára, valamint a Kárpát-medencei néptánc 
dinamikájára. Ezeket viszont a jelenlegi, különböző 
előéleteket felvonultató felállásban nem is kaphat
tuk vissza a maga precizitásában. Ecknek ugyanis 
könnyű dolga volt e téren a 60-as, sőt a 70-es 
években is: olyan egységes kincstári képzést hozott 
ide mindkét téren mindenki az akkori egyetlen le
hetséges képzési helyről, a Balettintézetből, amellyel 
az emlékest gárdája nehezen vehetné fel a versenyt. 
Épp ezért is csoda az, ami itt létrejött. A szeretet, a 
tisztelet érdek nélküli megnyilvánulása, a heroikus 
akarás győzelme.

A Concerto kettősét látva ugyan felsejlik — ha 
csak fotóemlékekről is — az eredeti előadó, Hetényi 
János magas, vékony alakja, és kicsit sajnáljuk, 
hogy nem sikerült hozzá hasonló típust „szerezni”, 
— ám eltekintve az óhatatlan összehasonlítgatástól,
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a mű maga nehéz neoklasszikus szótárával ma is 
megállja a helyét.

Ugyanez mondható el arról a hat táncosra alakí
tott részletről is, mely Beethoven Egmont nyitányára 
valamikor a 70-es években egy „Forradalmi Ifjúsági 
Napok” rendezvényén került színre. Az eredetileg 
nagy létszámra készült mozgáskombináció a jelenle
gi alkalomra tervezett üde színű testtrikókkal, tiszta, 
rafinált neoklasszika. (Az első felvonás hátteréül Eck 
egyik régi rajzának felnagyított mobil-változata szol
gált, szép ötlet. Ugyanúgy, ahogyan Hetényi János 
finoman egyszerű, szép vonalú díszlete a második 
felvonáshoz, a Tavaszünnephez.)

A nagy dobás, Sztravinszkij Tavaszünnepe Eck 
érzékeny muzikalitásának emlékműve. Ami ebben a 
partitúrában kidobogható, kilüktethető, az itt ki- és 
elhangzik, látszik — megjelenik. Szinte szólamokra 
bontotta a csapatot, és hihetetlen az a precizitás, 
amivel a mozgalmasságot, az ide-odacsoportosulá
sokat szervezte. (Amikor magam is táncoltam — 23 
éve —, nem tűnt ilyen komplexnek és nehéznek, 
hisz mindenki tudta a maga szólamát, amely 
önmagában nem volt bonyolult, s belülről nem 
láthattunk rá a szövevényre.) S mintha ebben a 
műben lennének leginkább otthon a táncosok most 
is: kemény, határozott előadásmódjuk meghazudtol
ja a felkészülés körülményeit. (Utóbbit az is tetézte, 
hogy a bemutató előtt napokig zuhogott a jéghideg 
eső, s így valódi főpróbahétről nem is beszél
hetünk.)

Hideg most is volt, valahogy mégsem fázott az 
ember. Az, hogy egy ilyen cél így összekovácsolt 
egy csapatnyi régi és új táncost és köreiket (például 
Gombár Juciit tervezőt!), határozottan enyhített a 
Medárdon... ■

„A nagy dobás, Sztravinszkij Tavaszünnepe Eck érzékeny 
muzikalitásának emlékműve. ’’ 

Képeink itt készültek.
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Előszezon akciókkal (pre1-  poszt2 3 4 5-
5. Országos Egyetemi Színjátszó Fesztivál 
Pécs, 2005. április 15 -17 .

Előzetes m egjegyzések (R. K.)

Az április kedvező időszak a pécsi színház-fesztiválozó (festivalophilus theatricus Quinqueecclesiensis) fejtájának. Ilyenkor téli szürke bundáját gondosan színesre 
cseréli, kibújik fekete barlangjából és szociális ösztönétől vezérelve elindul, hogy rég nem látott társaival hódoljon a közös szenvedélynek. A hónap elején az 
Országos Diákszínjátszó Fesztivál regionális döntője vonzotta az Ifjúsági Házba az érdeklődőket, egy héttel később pedig az egyetemista (korú) színházcsinálók vet
ték be magukat a janus Egyetemi Színház falai közé. Jelen előhang szerzőjének fejében a két esemény egyetlen folyamattá kapcsolódott össze, párhuzamok, ellen
tétek és tanulságok képződtek.

Az egyik fontos tanulság az előzetes hírveréssel, szebb nevén a píár-ral kapcsolatos. A középiskolai diákszínjátszó regionális döntőjének esetében talán érthető 
(?), miért nincs túlreprezentálva a helyi médiában, hiszen enélkül is megtöltötték a termet az osztálytársak, szülők, rokonok. Egy országos egyetemi fesztivál esetében 
azonban hasznos lett volna (a városi közönségnek és a meghívott társulatoknak egyaránt), ha több reklámot kap az esemény: az első néhány előadáson megle
hetősen gyér volt a megjelent nézők száma, csak az esti, illetve a másnapi programokra telt meg a nézőtér. A távolabbról érkezők természetesen igazoltan hiányoz
tak a fesztivál elejéről: mindannyiunknak vannak tapasztalataink a város köz- és vasúti elérhetőségével (elérhetetlenségével) kapcsolatban. A helyi nagyérdemű 
érdektelenségére, vagy a tájékoztatás, figyelemfelkeltés hiányára azonban nehéz mentséget találni abban a városban, ahol a „magyar mediterráneum” mellett 
„a fesztiválok városaiként szereti definiálni önmagát.

A másik tényező, amely szembeötlően képes befolyásolni egy fesztivál hangulatát és a versenyző előadások minőségét: a HELYSZÍN. Semmi új nincs ugyan 
ebben az állításban, ennek ellenére szükségesnek látszik újra és újra felhívni rá a figyelmet. Idegen helyszínen játszani még a hétpróbás öreg rókáknak sem könnyű 
(lásd POSZT, ahol mindent megtesznek ugyan, hogy a térbeli különbségeket a minimálisra csökkentsék, az akusztikai eltérés, a színészpartner szokatlan 
közelségeAávolsága mégis folyamatos koncentrációt követel, és állandóan magában hordja a hiba lehetőségét), mit várhatunk akkor azoktól a középiskolásoktól, 
akik az év egyéb részében tantermekben, tornatermekben próbálnak, majd pedig felkerülnek az Ifjúsági Ház nagyszínpadára, fényévnyi távolságra a partnereitől és 
a közönségtől. Csak kivételes pillanatokban sikerül nekik megküzdeni ezekkel az akadályokkal, legtöbbször azonban nem lehet őket hallani, vagy nem találják 
magukat a térben, és mindenkinek (játszónak, rendezőnek, nézőnek egyaránt) kellemetlen a helyzet. Az előadások többsége ráadásul a nagyszínpadnál sokkal 
intimebb teret, közvetlenebb játszó-néző viszonyt követelne. De mielőtt úgy tűnne, hogy a diákszínjátszókkal van baj, le kell szögezni ennek az ellenkezőjét, mert 
ebben az esetben nem művészi, hanem szervezési hiányosságról van szó: a probléma az, hogy az Ifjúsági Ház színházterme önmagában nem alkalmas egy diák
színjátszó fesztiválra. De tegyük fel, hogy a szervezők ragaszkodnak ehhez a helyszínhez. Ebben az esetben viszont nem lehetne biztosítani egy alternatív 
lehetőséget a résztvevő csoportoknak, annak érdekében, hogy a játszók kiszolgáltatottságát csökkentsék? Egy kisebb játszóhelyet, olyan teret, ami jobban 
emlékeztet azokra a termekre, ahol ezek az előadások elkészültek? A produkció képes lenne azt a formáját hozni, amilyennek az alkotók szánták, ezzel pedig elkerül
hető lenne a kudarc, a sikertelenség élménye, amely diákszínjátszók esetében, akiknél a lelkesedés az egyik legfontosabb motivációs tényező, nagyon fontos lenne.

Az egyetemi fesztivál esetében ennél sokkal jobb a helyzet: egyrészt a JESZ tere tökéletes helyszín a stúdió-előadások számára, másrészt sikerül zökkenőmentes
sé tenni a lebonyolítást azzal, hogy a szomszédos Pécsi Egyetemi Klub (PÉK) szintén „játszik”: annak ellenére, hogy a csarnokról nehéz elképzelni, hogy alkalmas 
színházi előadások befogadására, takarásokkal, emelvényekkel lehatárolva a teret a szervezőknek sikerül kihasítani, kirajzolni egy-egy előadás környezetét. A másik 
előny a kávézó, ahol délelőtt nyugodt körülmények között lehet vitatkozni, este pedig fesztiválklubként funkcionál.

Talán közhely, hogy egy fesztivál színvonalát és hangulatát az előadások mellett a zsűri személyi összetétele is nagyban befolyásolja. Mindkét rendezvény 
esetében elmondható, hogy a felkért bírálók szerencsés választásnak bizonyultak. A diákszínjátszón Keserű Imre és Perényi Balázs hasonló színházfelfogása 
egymást erősítve nyilvánult meg az értékelések során, a JESZ fesztiváljának esetében pedig mintegy ellenpontozta egymást a két zsűritag: Katona Imre teoretikus 
érdeklődését, színházszerelemmel és pedagógiai elhivatottsággal fűtött elemzéseit kiegészítette Szabó Máté visszafogottabb, tűnődőbb személyisége, aki a nagyívű 
történeti-elméleti eszmefuttatások helyett az előadásokban előforduló technikai, gyakorlati problémákat, következetlenségeket emelte ki. Esetenként ők maguk is 
vitába keveredtek egymással a látott előadás kapcsán, ez pedig sokkal inkább a közös együttgondolkodásra, mintsem az „észosztó” zsűri igéinek alázatos befoga
dására késztette a fesztivál résztvevőit. Ez újabb — talán költői — kérdést vet fel. Min múlik az izgalmas szakmai megbeszélés? Nagy tanulság volt mindkét esetben, 
hogy ezek képesek működni: a középiskolás fesztiválon a szakmai értékelés néha átcsúszott az adott probléma játékos (I), improvizatív körüljárásába, az 
egyetemistáknál pedig értelmes, termékeny viták bontakoztak ki. De mi az, ami képes elindítani és mozgásban tartani egy szakmai diskurzust? Talán a cinizmus 
felfüggesztése, az őszinte segítőkészség jelenléte? A „dögöljön meg a szomszéd tehene is” pusztító elvének elvetése? Vagy az egzisztenciális (értsd anyagi) érintett
ség hiánya? Vagy éppen az egzisztenciális (értsd létfontosságú) érintettség? Jelen írás szerzője megtapasztalta, hogy igenis van vita személyeskedés nélkül, van elis
merés személyes érdekek nélkül. Mindenesetre a nagyok, a hivatásosok, a szakma, a POSZT tanulhatott volna valamit a fiataloktól, az amatőröktől. Ha egyáltalán 
figyelemmel kísérte volna. Tisztelet a kivételnek.

Az egyetemi fesztivál előadásait nézve felvetődik az előzetes szelekció kérdése. (Mivel a középiskolások korosztályában az említett versenyfesztivál maga is 
előválogatóként szolgált az országos döntőre, így erről a továbbiakban nem esik szó.) A JESZ, mint szervező azt a megoldást választotta, hogy a felhívásra jelentkező 
összes társulatot meghívta Pécsre. Ez azzal az eredménnyel járt, hogy a program mind a társulatok összetételét, mind az előadások jellegét tekintve rendkívül hete
rogén lett, ami pedig abban nyilvánult meg, hogy a nézőnek az a (hol kellemes, hol kellemetlen) érzése támadt, hogy valójában egy szemlét lát, annak minden 
izgalmával és esetlegességével együtt. Szemlézzünk hát...

1  Lat, elő-; szóösszetételek előtagjaként a vele összetett szó
nak, fogalomnak előzetes, vmit megelőző voltát jelöli.

2 Pécsi Országos Színházi Találkozó
3 Janus Egyetemi Színház
4 1, nem, biz folyton, állandóan, szüntelenül, kitartóan, 

szívósan, erősen, szilárdan; 2, ünnepélyes seregszemle
5 Lat, utó-; szóösszetételek előtagjaként a vele összetett szó

nak, fogalomnak utólagos voltát jelöli.
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jesz3 -  feszt4
ELSŐ NAP (R. K.)

„Gyurkózás” a szöveggel
(Gyurkó László: Szerelmem, Elektra, Szegedi 
Egyetemi Színház, rendezte: Czene Zoltán)

Az előadást nézve az tűnik fel először, mennyire 
tiszta, szinte hibátlan dikcióval és pontosan 
értelmezett intonációval beszélik a szereplők a 
darab sajátos nyelvét. Ritka és megbecsülendő 
erény ez az egyetemista színjátszásban, de még 
a hivatásosok között is. A pontosan interpretált 
szöveg azonban ebben az esetben inkább gátja lett 
a játéknak, mintsem előmozdítója. Úgy látszott, 
hogy a szöveg szinte rátelepszik a szereplőkre, 
körülfonja őket, akik pedig nem tudják megmutatni, 
mi van a textus mögött, mi motiválja a szereplőket 
mondataik kimondására: a színészek minden erejét 
felemészti a dikció. Mivel ez az egész előadás során 
megnyilvánult, a néző a rendező tudatos koncep
cióját igyekezett sejteni a jelenség mögött. A ren
dező textuális érdeklődését mutatja az is, hogy a 
műsorfüzetben hosszú, értelmező idézetek 
olvashatók a darabról. A másik probléma a darab 
anakronizmusa: a recenzensnek úgy tűnt, mintha 
az előadás az antik generálszósz ellenére Bástya 
elvtárs rezidenciáján játszódott volna (ugyanakkor 
Pelikán elvtárs csendes humora és ironikus távol
ságtartása nélkül). Felvetődik a kérdés, hogy miért 
éppen ezt a darabot választja ma egy egyetemista 
rendező, mit érez aktuálisnak Gyurkó szövegében.
A már említett műsorfüzetből ráadásul (implicit 
módon) az is kiderül, hogy maga a rendező is küzd 
a darab történelmi túlhaladottságával: hiszen külön
böző külsődleges érveket kénytelen felsorakoztatni 
azért, hogy a nézőt (önmagát?) meggyőzze a darab 
aktualitásáról. (Mindhiába.) A lecsupaszított térben, 
amelyben az alapszínekbe (fekete-fehér-szürke) 
öltöztetett színészeket semmi nem segíti érezni, 
csak értelmezni, a drámának éppen az a vonulata 
marad láthatatlan, amely ellenpontozhatná a politika 
túlsúlyát: az Elektra és Oresztész között szövődő 
végzetes testvérszerelem. Katona Imre a szakmai

— poszt5)
megbeszélés során az előadásban megjelenő szín
házi formák összeférhetetlenségében látta a legfőbb 
problémát: a brechti tételdráma és az alkalmazott 
(kvázi)rituális színjátszás kioltják egymást.

„Szagos színház”
(A Prospero-szigetek, Radikális Szabadidő Színház, 
Budapest, rendezte: Formanek Csaba)

A „szagos színház” elnevezés semmiképpen sem 
egy kanonizált színházelméleti terminus, viszont 
rendkívül plasztikusan írja le az előadásoknak azt 
a fajtáját, amelyekre többek közt a koncentrált 
közösségi alkotómunka, a nézők és a játszók fizikai 
közelsége, és az intenzív színészi jelenlét a jellemző. 
A Jerzy Grotowski neve által fémjelzett, majd az 
egyetemi színjátszásban azóta is viszonyítási pont
ként szolgáló budapesti Universitas és a Szegedi 
Egyetemi Színpad által meghonosított játékmódot 
ebben az előadásban Shakespeare Vihar című 
drámájának egyes elemeivel ötvözték az alkotók.
A rituális, kör alakú térben a játékosok saját ruháik
ban, mezítláb, koncentráltan dolgoznak, kevés kel
lékük, miként a tér is, inkább jelzésszerű: a játék
teret a nézőktől elhatároló, felcsavart drapéria alól 
előkerülő kavicsok használata egyszerre erősíti a ri
tuális atmoszférát, asszociálja a tengert és a világvé
gi szigetet. Az összeforrott csoportmunkát, fizikai 
tréninget és kísérletezést mutató előadást Katona 
Imre műhelydemonstrációként értékelte (annak min
den előnyével és esetleges hiányosságával együtt), 
Szabó Máté pedig az előadásban megnyilvánuló 
zenei gondolkodást és a társulat közös gondol
kodását emelte ki pozitívumként.

Fenegyerekek
(Lyssa — a veszettség magyar megfelelője, ReActor 
Színház, Budapest, rendezte: Korányi Bálint, Papp 
Gergely)

Újabb koherens csapat: az előadás szövegét — 
Quentin Tarantino nyomán — közösen írták.

A darab amolyan hungaro-gengszter sztori, beépített 
nyomozóval és egyéb, a műfaj szempontjából 
nélkülözhetetlen karakterekkel. A Tarantino-szellem 
a történet hangulata mellett a jelenetek filmszerű, 
vágásokra épülő felépítésében, a kihagyásos, szag
gatott nyelvezetben, és a konvenciókat szemtelenül 
figyelmen kívül hagyó dramaturgiában érhető tetten. 
Az egyetlen vonás, amit nem emeltek át a filmes 
fenegyerek módszeréből, az a rendkívül feszített 
tempójú, pörgős történetmesélés. Az előadás szép 
lassan csordogál: amikor a szereplők bent vannak 
és játszanak, az előadás meglendül, majd a snittek 
befejeződésével ráérősen kiballagnak a színről, 
esetenként még azt is hallani lehet, hogy a takarás
ban kényelmesen beszélgetnek. Az első néhány 
alkalommal azt gondolhatja a néző, hogy a 
színészeket a szakmai tapasztalatlanság vagy talán 
a számukra szokatlan fesztiválhelyszín kényszeríti 
erre, az előadás előrehaladtával azonban az a sajá
tos érzése támad, hogy megvezetik, hogy éppen 
valami színházi trükk áldozata: színházi kísérlet 
része, és a játszóktól még az is kitelik, hogy 
kandikamerákat helyeznek el valahol. Mintha ők is 
mulatnának rajtunk, miközben mi mulatunk rajtuk. 
Izgalmas. A másnapi szakmai megbeszélés során az 
előadás jelenvalóvá tett egy addig nem látható 
(színházi) generációs különbséget a zsűri tagjai 
között: míg Katona Imre esetében maga a referen- 
cialitás is hiányosnak tűnt (az előadás a 
Kutyaszorítóban című film parafrázisa, amelyet K. I. 
nem látott, vagy ha mégis, az nem befolyásolta a 
nézeteit), Szabó Máté úgy úszkált az előadásban, 
mint hal a vízben, számára nem jelentett problémát 
a társulat sajátos formanyelve. A konklúzió 
ugyanakkor közös: „valamitől működik az előadás”.

Mély víz! Csak úszóknak!
(Egy „Az Öngyilkosdi elé”-féle felé [Öngyilkosdi 
játék, színpadi szabályokkal], KonzervArtaudrium 
Színházi Műhely, Debrecen, rendezte: Halmi Gábor)

A fesztivál egyik legizgalmasabb és éppen ezért 
leginkább provokatív előadását a debreceni 
KonzervArtaudrium Színházi Műhely mutatta be.
A Bessenyei Zoltán vezetésével működő társulatra 
évek óta a kísérletezés, a hagyományos színházi for
máktól való elrugaszkodás jellemző (nem véletlen, 
hogy nevükben Antonin Artaud-ra hivatkoznak, aki 
a huszadik század első felében a nyugati, dráma
központú, kisrealista színház ellen szállt síkra). 
Mostani előadásuk az egyetemi színjátszás egyik 
potenciális sajátosságára mutat rá: hatalmas (szín- 
ház)elméleti apparátust mozgat mind a szöveg, 
mind maga a játék. Halmi Gábor szövegét hallva

Radikális Szabadidő Színház, Budapest 
— A Prospero-szigetek

KonzervArtaudrium Színházi Műhely, Debrecen 
— Egy „Az Öngyilkosdi elé"-féle felé [ Öngyilkosdi játék)
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a nézőnek (az előadás ideális nézője ötödéves, 
magyar vagy esztétika szakos egyetemista) úgy kell 
kapaszkodnia, mint a huszadik századi irodalom- 
elmélet szigorlaton. (Részlet a műsorfüzetből: „Az 
Öngyilkosdi — műhelymunka egy lehetséges szín
házi előadás, és az annak ürügyéül — „pretext” — 
szolgáló szöveg létrehozására. — írom is, élem is.
Mi ez? — Találós kérdés? Öngyilkosdi — a szöveg: 
jelenetek sora két játszóra és egy bábra [...] Öngyil
kosdi — az előadás: ennek a szövegnek a sorsa. 
Egy esetleges, felolvasó-színházi megvalósulása, 
talán közönség előtt megtörténő olvasópróbája, 
kiegészülve két ún. gyászmunkás „váratlan” megje
lenésével, mely figurák ténykedése, színházi 
értelemben véve, a korábbiaktól merőben eltérően 
átlényegíti a szöveg által egyébként sugallt színházi 
előadást. A szöveg-biztos, „logosz”-biztos felolvasó
színház a gyászmunkások jelenlétével átstrukturá
lódik, mozgásba lendül. Azaz: a szöveg Öngyilkosdi 
kvázi megtörténése, „magunkra olvasása” — és így 
nyert egyféle ábrázolása — helyett „beleíródik” a 
színdarab szövegébe azáltal, hogy egy lényegében 
más előadás kerekedik köré. Maga a szöveg is 
szereplővé lép elő, szereplőként lép fel, azzá 
avanzsál. Közeggé lesz, önálló ellenállással.”)

A Halmi Gábor által írt önreflexív és önelszá
moló szöveg rendkívül izgalmas, és rendkívül 
„sűrű”: az előadásban játszó színészek mint 
versenylovak vágtatnak, hogy tartsák a tempót. 
Olyan, mintha 45-ösre lenne kapcsolva a játék: 
kényelmesebb, 33-as tempóban jóval (talán órákkal) 
hosszabb előadást látnánk, talán könnyebben 
lépést tartanánk velük, de akkor nem lenne 
(ön)gyilkos... Zuhog a nézőre a játék, és nem lehet 
beállni egy kapu alá, hogy ne érjen annyira, egy idő 
(az első sokk) után azonban felismeri a néző, hogy 
a bőrig ázásnak is van öröme. A főszereplők (Kiss 
Gergely Máté és Geiger Krisztián) óriási lendülettel 
vetik bele magukat a játékba, semmivel sem spórol
nak, lehengerlő a bátorságuk és a színpadi intenzi
tásuk. Gegparádét, színházi tűzijátékot látunk. 
Energiatékozlás, a szó pozitív értelmében, mondta 
Szabó Máté.

M ÁSODIK NAP (D. K.)

A technika ördög-e?
(Karinthy Frigyes: Tegezés; Hamlet a mel
lényzsebben, Argumentum Egyetemi Színpad, 
Gödöllő, rendezte: Horváth Zoltán)

A gödöllőiek két Karinthy egyfelvonásost hoztak, 
mindkettőt másként dolgozták fel. Az elsőben 
figyelemreméltó technikai bravúrokat alkalmaztak — 
valószínűleg a zsűriben is ez hagyott mélyebb

Argumentum Egyetemi Színpad, Gödöllő 
— Hamlet a mellényzsebben

nyomokat, hiszen a technika magas szintű alkal
mazásáért kapott különdíjat az Argumentum társula
ta.

A Tegezés keretet kapott: tipikus-forma leányzó 
hazaesve „végre” bekapcsolja a televíziót és várja 
kedvenc műsorát, a Győzike show-t. Az egyébként 
hosszúra nyúlt előzetesben minden kortünet meg
mutatkozik: mobiltelefon, hamburger-sültkrumpli, 
és végül a kötelező olvasmány (ti. a Tegezés) — 
videón. A kivetítőn a kimerevített alakok életre kel
nek, és a színészek immáron „élőben” folytatják a 
jelenetet — ami egyébiránt meglehetős pontosságot 
és fegyelmezettséget igényel. A bravúrok ellenére 
mégsem tud szerves egységgé alakulni az előadást. 
Nem egy tudatos, átgondolt koncepció megvaló
sulását látom a színpadon, inkább valamelyes 
önkényt. Mintha nem az anyaghoz választották 
volna az eszközt, hanem maga az eszköz volna az 
anyag, a cél. Öncél. Aztán visszatérünk a kerethez. 
Ami nyilván szükséges, hisz a keret az keret, de a 
megoldás nem szerencsés. A televízióra visszakap
csoló, a szobában önmagában hangosan beszélő
kommentáló leányzó szintén csak amolyan ad hoc 
ötletnek tűnik — olyan, mint egy kiforratlan 
improvizáció. Az előadás legmarkánsabb, kiemelésre 
érdemes momentuma így valóban a technika 
marad, a bekezdéseim kérdése azonban eleddig 
megválaszolatlan: vihet-e a hátán egy előadást egy 
nem kellően megokolt, inkább csak ürügyként szol
gáló megoldás?

Személyes válaszom nemleges — ugyanakkor 
hasznos volna látni az Argumentum többi produk
cióját is. A társulat önmagára a „színjátszó kör” 
megnevezést használja bemutatkozójában, s ha egy 
színjátszó kör különösebb ok nélküli kísérleti kitekin
téseként tekintünk a látottakra, azok máris érvényt 
kaphatnak. Érvényt szereznek talán a Hamlet a mel
lényzsebben színrevitelének is, bár utóbbiban 
nyoma sincs kísérletező kedvnek.

Hazai pálya
(Én, Kassák Lajos, JESZ, Pécs, 
rendezte: Tóth András Ernő)

A JESZ Én, Kassák Lajos című produkcióját a pécsi 
közönségnek talán nem kell már bemutatni. Tóth 
András Ernő rendezésében fegyelmezett színpadi 
munkát, jól eltalált karaktereket láthatunk. Az 
egyébként feszes tempójú, magával sodró előadás 
ezen az estén vesztett ugyan kicsit energiáiból,

mindezzel együtt magasra tette a házigazda 
együttes a lécet. A zsűri a legjobb színpadi kom
pozíció dijával jutalmazta a JESZ produkcióját. A 
vitán az előadás műfaji meghatározásának és 
Kassák aktualitásának kérdése volt a két vezérfonal.

(Nem untatom az Olvasót nem elfogulatlan és 
kevésbé szakavatott elemzés közbeiktatásával 
Zábrádi Mariannák az Echo 2005/1-es számában 
megjelent kritikája után.)

Türelem (M)rózát terem
(Mrozek: Özvegyek, Focus Műhely, Szeged 
rendezte: Benkő Imola Orsolya)

A Focus Özvegyek-je a nap talán legemlékezetesebb 
előadása volt. Benkő Imola az abszurd színház 
formanyelvét választotta az előadás közegéül.
A színészek meghatározott, gépies mozgásmintái, 
gépies, recitált beszédmodora azonnal megfejtésre 
ingerli a nézőt, aki így keresni kezdi mindebben 
a ritmust, a jelentést, az okokat. Aztán az első rész 
végére ebbe tökéletesen belefárad — némelyek 
olyannyira, hogy a második részre már semmi ere
jük nem marad, következésképp sörben keresnek 
felüdülést. Lényegesen szerencsésebbek voltak 
azonban azok, akik beültek a folytatásra. Kiderült 
ugyanis, hogy az előadás számos jó pillanatot tarto
gat, ám annak okán, hogy a rendezőnek valószínű
leg a nőkről volt több — vagy egyáltalán — mon
danivalója, ezek mindegyike a második részre 
maradt. Az egyébként bámulatosan pontos színészi 
teljesítmények mellett meg kell itt említeni a Pincért 
játszó Seres István nevét, aki koreográfusként is 
közreműködött az előadás létrehozásában — talán 
ennek is köszönhető, hogy szemmel láthatóan ő 
mozgott a legotthonosabban a groteszk játékmód
ban. A második játékrészre kialakuló egyenletes 
színvonal és végre adottnak tételezhető közeg 
(ekkorra sikerül maradéktalanul belehelyezkedni az 
előadásba) azonban nem old meg mindent. A látot
tak — noha összehasonlíthatatlanul magasabb szin
ten — újra felvetik a Karinthy egyfelvonásosok 
kapcsán megfogalmazódott kérdést: egy ilyen pon-

lanus Egyetemi Színház, Pécs 
— Én, Kassák Lajos
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Focus Műhely, Szeged 
— Mrozek: Özvegyek

tosan játszott, karakteres nyelv használata feljo
gosíthat-e itt-ott önkényes alkalmazásokra? Nem 
találtam ugyanis mindenben logikát, és legnagyobb 
sajnálatomra az értékelő beszélgetésen sem került 
terítékre néhány, számomra alapvető koncepcionális 
probléma. Mindazonáltal a nap egyik legjelentősebb 
élménye maradt a Focus szereplése. A pontosan 
kiaknázott humorforrások az abszurd idegen 
kegyetlenségével karöltve olyan sodró elegyet ered
ményeztek — még ha csak a második játékrészre 
is, melybe érdemes volt belefeledkezni.

A színek nem játszanak
(lonesco: Különóra, Apáczai Színjátszókor,
Budapest, rendezte: Forró István)

Ismét egy színjátszókor. Maradnék is akkor ennél az 
enyhébb megítélést elváró megnevezésnél, lonesco 
drámájának az Apáczai színjátszókor által színre vitt, 
ilyesfajta realisztikus feldolgozása alapvető rendezői 
melléfogás, mely máris érvényteleníti önmagát.
Forró Istvánnak a szakmai értékeléstől való távol- 
maradása azonban nem tette lehetővé, hogy az 
értékelésen ezzel kapcsolatban vita kerekedhessen. 
A „legifjabb Junior” díjjal illették a csapatot a zsűri 
tagjai, ami, ha figyelembe vesszük, hogy a legutóbbi 
fesztiválon a ReActor volt a cím birtokosa, akik idén 
legjobb együttessé léptek elő, legalábbis ígéretes.

MATARÁCS, Veszprém
— Tennessee Williams: Vajon mit hoz a holnap

Apáczai Színjátszókör, Budapest 
— lonesco: Különóra

Most azonban nem mutattak eleget: Ivicsics Bálint 
Tanár figurája nem ment keresztül változásokon (azt 
hiszem, a jellemfejlődés a darab tekintetében nem a 
megfelelő kifejezés), nem mutatott színeket.
Könnyen kitűnt mellette partnere, Váradi Viktória a 
Tanítvány szerepében, aki azért fel tudta csillantani 
az érvényes színpadi jelenlét szikráit.

Tisztán is lehet jól
(Tennessee Williams: Vajon mit hoz a holnap, 
MATARÁCS, Veszprém, rendezte: Magyar Orsolya)

Az eddigiekből úgy tűnhet, mintha a recenzens 
ellene volna minden „rendes színháznak”, minden 
naturális ábrázolásnak. Jelen előadás kapcsán azon
ban mód nyílik ennek cáfolatára. A MATARÁCS 
előadásában újabb különlegesség került a fesztivál 
nézőjének szeme elé. A társulat a Veszprémi 
Egyetem színháztörténet szakos hallgatóiból 
szerveződött, és mindössze három tagot számlál: 
a két játszó és a rendező személyében. Merész és 
kétséges, mindazonáltal eredményes vállalkozás volt

este tizenegykor az Egyetemi Klub szín
padán egy kétszereplős drámával zárni 
a fesztivált. Két pontos, szép alakítást 
láthattunk a színpadon Ács Tamástól és 
Tar Renátától Magyar Orsolya érzelme
sen nyúlt Tennessee Williams darabjához; 

két magára, vagy inkább egymásra maradt ember 
játszmáit jelenítette meg. Birkózásukat az egyedül 
maradás két aspektusával: a magánnyal és a 
kötetlen, felelősségtelen szabadsággal. Szépen 
marad kérdés az előadás végén: vajon mit hoz...?
Az értékelésen élénk vita bontakozott ki az előadás 
kapcsán. A közönség két részre vált: voltak, akik azt 
mondták, nincs értelme ma egy egyetemi színpadon 
Tennessee Williams ilyetén, kritikai hang nélküli 
színpadra állításának, a nézők másik fele pedig 
belefeledkezett a játékba, és örült, hogy jelen volt a 
fesztiválon — ráadásul épp zárlatként, felüdülésként 
a fáradt néző számára — egy olyan előadás, ame
lyen nem kellett gondolkodni, csak „vele menni”.
A két tábor közös véleménye, hogy szép volt, amit 
láttunk. Van, akinek ma, Magyarországon egy 
egyetemi színjátszó fesztiválon lehet jó, ami „csak” 
szép; van, akinek hiányzik belőle a többet mondani 
akarás, a cinikus fricska. A zsűri által megítélt „szim
pátia-díj” beszédesen hordozza ezt a kettősséget, 
amellett, hogy elegánsan le is teszi a voksát. 
Legalább a mellé, hogy néha ilyen is kell.

Zárszó (D. K.)

A fesztivál előadásai láthatóan széles skálán mozogtak; stílusukban, anyagukban és színvonalukban is. Mikuli János záróbeszédében a díjkiosztáskor ugyanakkor 
örömének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az idei résztvevők a tavalyinál kiegyensúlyozottabb képet mutattak — ezt fejezte ki a gesztus, hogy mindenki dija 
zott lett, hiszen mindenkiben volt mit értékelni. Voltak hangok, melyek épp ezt a színvonalat kérdőjelezték meg, hiányolva az előzsűrizést, feleslegesnek tartva 
bizonyos produkciók meghívását.

Azt hiszem azonban, hogy minekutána a fesztivál nyitott volt ugyan a közönség számára, mégis jórészt a résztvevő csapatok voltak egymás közönsége, talán 
inkább dicséretes a szemlejelleg felvállalása. Az erősebb produkciók inspirálják egymást és a gyengébbeket egyaránt; nem beszélve arról, hogy szükség van erre a 
rendezvényre jelen formájában ahhoz, hogy az egyetemi-főiskolai színjátszók meghatározhassák saját helyüket egészként és részenként; hogy identitása legyen az 
egyetemi színjátszásnak, s hogy egy-egy csapat lássa, láthassa magát a többiek tükrében. ■
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A könyvszakma) terhe
— rendezvények, helyek, találkozások klímája —

Kikívánkozik belőlem az ünneprontó cím, és nem 
tudom, méltányos-e így hagynom, hiszen a 
budapesti könyvfesztiválról és a pécsi könyvhétről 
készülök írni, s a fenti keserű szókapcsolat az előb- 
bin állt össze bennem. A tavaszi nemzetközi 
könyvfesztivál nyomasztó élménye hívta elő még 
áprilisban a teher szót a könyvvel kapcsolatban, az 
időben és szövegemben is későbbi alkalom viszont 
éppen nem tárgya fanyalgásomnak.

Aki járt már a Kongresszusi Központ óriási, 
levegőtlen üvegházában, ahova standok százait 
telepítik egymás hegyére-hátára, tudja, miről 
beszélek: az iszonyatos, hömpölygő, nyomakodó, 
nyomorgó tömegről, a lökdösődés és a sodrás 
kiszámíthatatlansága miatt egymással fizikai kontak
tusba kerülő könyvpiaci szereplőkről, s ennek 
„hasznáról”. A karriert támogató kapcso

latépítésekről ebben a katlanban, ahol „mindenki” 
ott van, de mindenki a másikat keresi, akitől 
valamit várhat, remél. A hajbókolásról beszélek, 
amikor felhasználható, és a tekintet elkapásáról, 
amikor ismerős, ám használhatatlan, zavaró személy 
közeledik, aki tőlünk akarhat valamit.

A vidéki vállát már kezdetben iszonyatosan 
húzza a táska (amit este el kell vonszolnia még 
valahogy az Intercityhez), és még hogy fogja zárásig 
azzal a jó néhány „tisztelet”-példánnyal olyan 
könyvekből, kiadványokból, amelyekből ő nem 
vásárolna s más sem nagyon, de a ráakadó 
ismerősök neki ajándékozzák. Ilyenek a pszeudo- 
kötetek valaki köszöntésére, kerek születésnapjára. 
Ezeken a helyeken elkerülhetetlenül jut a szakma
belinek néhány ebből a műfajból, elvárásba cso
magolva, hogy írjon róla.*

S hát nem csak könyvből lehet túl sok, amit 
nem mi választottunk, de amit természetesen 
őrizgetünk, s ami csak gyűlik, s minden sávot elvesz 
a fejünk fölött, a falainkon. Még égetőbb kérdés, 
hogy mi lesz az elolvasott folyóirattal? Hol tároljuk? 
Ki veszi át? Talán iskolákba lenne érdemes vinni 
őket más, valamilyen okból tovább rakosgatni nem 
tudott (s az ugyancsak a kiadókban rekedő, eladat
lan) könyvekkel együtt. Talán ott értékelnék, 
használhatnák őket.

Veszünk egyáltalán (fél) kemény borítójú folyói
ratot? Gyanítom, a géphez szokottak az elektronikus 
verziót nézik meg, ami azonban nem teljes, és amit 
nem is olyan kényelmes olvasni. Sokan a 
könyvtárakban böngészik a havi lapokat. Ha pénzt 
adnak érte, talán azért, mert egy bizonyos anyagra 
benne a munkájukhoz szükség van. Én akkor 
vásárolnék gyakrabban otthonra (hiszen ott jó 
olvasni igazán) folyóiratot, ha valódi izgalommal, 
várakozással tölthetne el a folyamatban lévő 
diskurzus, a dialógus a lapszámok és különálló 
lapok között, ha figyelnének egymásra, ha egyazon 
lapnak is változatosabb rovatai lennének, ha a 
következő számban valami történne, ami az 
előzőben félbemaradt, amit beharangoztak, az 
bekövetkezne, amit megkérdeztek valakitől, arra 
válasz születne...

(Az ehhez hasonló kínos recenzens-vadászatra 
nem kényszerülnénk rá, ha a szerkesztőségek, 
ahova elküldjük friss könyvünket, valóban kiadnák 
azt nemcsak reménybeli, hanem valóságos recen
zensnek, s behajtanák az ígért kritikát, amit pedig 
mi vállalnánk.)

S nem lenne ilyen súlyos teher a részvétel 
ezeken a könyves rendezvényeken akkor sem, ha 
nem itt kellene beszerezni azokat a könyveket, ame
lyekre valóban régóta fáj a fogunk, de leginkább itt 
lehet, mert különösen működnek a terjesztés „nor
mál járatai”.

A laikus legalábbis sehogy nem érti a könyv
szakmát. A keresett és egész évben nem talált 
kötetekről beszélek. A boltvezetők miért nem örül
nek annak, ha egy könyvről többen is kérdezősköd
nek náluk? Talán mégsem az az érdekük, hogy 
megrendeljék/pótolják nyomban? Nem miattunk, 
hanem kizárólag maguk miatt, önös céllal: csakis 
azért, hogy a hiányolt, tehát eladható árucikk által, 
annak révén is növekedjen a forgalmuk. 
Környezetemben naponta szegezik a szerzőknek a 
tapasztalatot, éppen melyik pécsi vagy budapesti 
üzletben nem találni nemrég kiadott művüket. A 
pórul járt érdeklődők a következő ingerült könyves- 
bolti kifakadással szembesítenek bennünket lépten- 
nyomon: „Már megint ezt akarja valaki? Akkor ren
delhetjük újra!” (Nem teszik.)

Örömteli természetesen, hogy a könyvünnepek 
nagy könyvsátraiban többnyire hozzájutnak a kitartó 
keresők a megbúvó példányokhoz, s bámulatos a 
budapesti tavaszi rendezvény hihetetlen mértékű 
látogatottsága. Álmélkodhatunk, mennyi az olvasó. 
Amikor benne vagyunk a sűrűjében, előbb-utóbb 
megelégeljük viszont a tolongást, s kiverekednénk 
magunkat a szűk helyiségekből, ahol a tömegtől
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nem látjuk az írót, aki beszél, s akit ha nem is hall
gathatunk nyugodtan végig, legalább egy pillantást 
vetettünk volna rá. Sokat mond(ana) a megjelenése, 
az arca, a mimikája, olvasnánk gesztusainak a 
nyelvéből, szívesen kötnénk ezeket olvas
mányélményünkhöz, ha fizikailag lehetővé válna. De 
a tömeg mindig megelőzi az embert. Ekkor legalább 
leülnénk végre magunkban, lapozgatni kicsit a 
könyvzsákmányt, inni és falatozni csöppet, vagy 
éppen szólni olyan kedves ismerősökhöz, akikkel 
kölcsönösen jó volt összefutni, vagy akikkel éppen 
oda beszéltünk meg találkozót. Nem találunk azon
ban kávézót, padot, mert nincs. Csak állóbüfét.

E horror után nyomatékosan leszögezem: a 
szabadtéri könyves rendezvények, a júniusi 
könyvhét például Budapesten is ezerszer kelleme
sebb a fentinél. De hadd beszéljek haza, s hadd 
örüljek a mi könyvheteinknek itt, Pécsett, ahol ket
tőt is rendeztek gyors egymásutánban. A POSZT-hoz 
kapcsolódó Alexandra-rendezvény, azt hiszem, a 
kiadó jó hírét erősítő megmozdulások sorába 
illeszkedik. Essünk túl a hibáin. Jó, hogy a rossz 
időben a könyvesboltba vitték be a beszél
getéseket, de erről előre is értesíthették volna már a 
szóróanyagokon az érdeklődőt. Igazán gondoskod
hatnának valakiről, rendészről, biztonsági emberről, 
aki a bekiabáló, részeg hajléktalanokat és nem 
hajléktalanokat elvezeti a sátorból, s megfizethetnék 
az írókkal beszélgető külső moderátorokat, akik 
felkészültek és jól teljesítettek.

A Széchenyi tér buktató köveiről nem a 
szervezők tehetnek.

lanok mellett például azt, hogy fogalma sincs, miért 
Az ajtó című regényével futott be, s elárulta, melyik 
könyvét tartja a legfontosabbnak, Torgyán Józseftől
— semmi újat, pedig beszélgetőtársa kedves volt, 
ironikus, de határozott. A vendégek dedikáltak, 
örültek Pécsnek, és mindig visszajönnek valamiért
— még ha iszonyú meleg is van ilyenkor általában, 
és csak néhányan kíváncsiak a mai magyar 
költészetre, akkor is — így egy fiatal költőnő.

Értelmes szó hangzott a színpadról, többnyire 
igazi beszélgetéseket követhetett a nagyon változó 
számú, de folyamatos közönség. Könyvünnep volt 
ez, emberi léptékű. Gasztronómia csak módjával. 
Háttérben a dzsámi, köröskörül az élet: hangos 
építkezés, zúgó motorosok, de a szervezők 
igyekeztek ebből, amit lehetett, elhárítani, leállítani. 
Amikor pedig az első író megsértődött, hogy nem 
várták az állomáson, a többiért már lementek.

Tanulnak? Egyre jobbak lesznek? S mi is? Itt 
valami kialakulóban van? Normális, értelmes, pofon- 
egyszerű programokat is színpadra lehet vinni kon
cepciózus szervezéssel? Megtörtént: félórás, vál
tozatos, többnyire spontánnak tűnő és érdekes 
beszélgetések szövődtek a könyvek köré. Nemcsak 
a sörsátor van tehát már nekünk és a kommersz, a 
mindig-ugyanazok-a-kiállítók, s az utcányi étel.

Néhány év, és megeshet, hogy a humán 
értelmiségi nem fanyalog a rendező könyvkiadó, 
kulturális vállalkozás neve hallatán? ■

S most lelkendezni fogok: életteli találkahellyé 
is váltak a könyvsátrak. Aki gyerekkel jött, nyugod
tan elengedhette kicsit magát; a napi mesejátékkal 
és a játszóházi elfoglaltságokkal lányát, fiát is 
lekötötte a rendezvény, s akár az esti koncertig tar
talmasán eltölthették az időt egymás közelében, 
írókra (s fél szemmel gyerekre) figyelő szülő s a 
neki való programon részt vevő csemete. Ide beül
hetek egymagám, munkából ma is egyenesen erre 
jöttem — mondta egy egyedülálló könyvelőnő, aki 
az árnyat adó s a kisebb esőtől is védő két sátor 
alatt nap mint nap hallgatta az írókat, költőket, poli
tikusokat, médiaszemélyiségeket — azt a sok, sok
féle embert, aki az utóbbi időben könyvet írt, s 
meghívást kapott erre a könyvhétre. Koltai Tamástól 
megtudtuk, miért nem tartja célravezetőnek a 
POSZT-on a laikus és a szakmai közönség közös 
vitáit, s védte, amíg tudta éles stílusát, Jókai 
Annától, hogy végre valakitől elgondolkoztató 
kérdést kapott, Szabó Magdától a megválaszolat-

Bertók László és Ágoston Zoltán

* A lesütött tekintetek akkor is szembetűnőek voltak, amikor 
egy folyóirat-konferencián rákérdeztem: ugye, nem zúzatják be az 
eladatlan példányokat? A szerkesztők nem reagáltak, én újra feltet
tem a kérdést, és ők újra csak lesütötték a szemüket. A  két nyílt 
tekintet nem lepett meg. A(z egymástól minden másban külön
böző) Lettre-ről és a Magyar Naplóról nem akkor derült ki, hogy 
tiszták e tekintetben. Köztudott: arra és más irodalmi rendezvényre 
is hozták, hozzák korábbi, eladatlan példányaikat.

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

/1//ODERIH4RT
/TALÉRIA
7626 Pécs, Király u. 85.
Telefon: (72) 324-051 

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

2005/3 echo 25



P O R T R É 1
K O S Z I T S  A T T I L A

........................................................................................................................ L

Szakcsi Lakatos Béla
„Az egyik legcsodálatosabb érzés impro

vizálni — az ember egy másik időben él 

közben. Megváltozik az érzékelés: a per

cek, a másodpercek más időtartamúvá 

válnak, mint egyébként. Az agyban elrak

tározott tapasztalatok ilyenkor nagyon 

intenzíven törnek fel, szinte már nem is 

mi bányásszuk őket elő. ” *

Szakcsi Lakatos Béla neve fogalommá és a jazz 
szinonimájává vált itthon. Az első Kossuth-dljat ő 
vehette át a hazai jazzműfaj képviselői közül 2005. 
március 15-én. Ezzel végre a nagy múltú improvizá
ciós műfajt, a zene szabadságát kifejező jazzt is elis
merte művészetnek a kultúrpolitika. Az indoklás 
szerint a Liszt Ferenc díjas zeneszerző, jazz-zongo- 
raművész, Érdemes művész az általa a világ pódiu
main felsőfokon interpretált jazzműfaj képviseletéért, 
és annak mozgásterébe eső szellemiséget integráló 
törekvéséért kapta meg az elismerést.
Az 1943-ban Budapesten született, abszolút hallás
sal rendelkező muzsikus nagy utat járt be idáig.
Arról álmodozva kezdett kilencévesen zongorázni, 
hogy híres zeneszerzővé és a klasszikus zene jeles 
előadójává váljon. Ám a konzervatórium elvégzése 
után, a további klasszikus zenei tanulmányoktól 
eltérítette az időközben megismert jazzműfaj. Az 
ötvenes-hatvanas években Kovács Andor gitáros 
együttesében tűnt fel, majd jöttek a saját 
zenekarok. 1970-ben a rangos Montreux-i 
Jazzfesztivá! II. diját nyerte el Pege Aladár 
együttesével. Ennek nyomán számtalan nemzetközi 
fesztiválon kapott lehetőségeket, Zürichtől Varsóig, 
Nürnbergtől Belgrádig, Észak-Amerikától Ázsiáig.
Az amerikai Special EFX együttes szólistájaként 11 
lemezen szerepelt, ennek köszönhetően jelent meg 
kint 1988-tól négy szólólemeze is. Chick Corea is 
nagyra értékelte tudását, sőt Szakcsi szerzeményei 
közül több darabot repertoárjára is tűzött. Hosszú a 
műfaj nagyságainak névsora, akikkel a magyar zon
gorista az évek során együtt játszott: többek között 
Carmen Jones, Frank Zappa, Art Farmer, Dave Weckl, 
Omar Hakim, Terri Lyne Carrington, Jay Leonhardt, 
Gerald Veasley, Vidor Bailey, Randy Roos, Zoller 
Attila, Rodney Holmes, Dávid Sanchez, Bob Mintzer, 
John Patitucci, Jack Dejohnette.

Itthon a fúziós jazz egyik úttörője a Rákfogó, 
majd a Saturnus együttesekkel. 12 évig tanított 
a jazzkonzervatórium jazz-zongora szakán. Itt a 
klasszikus zene és a jazz összefonására is hangsúlyt 
fektetett, Bachtól kezdve Bartókon át, Schönberg 
és Webem műveit is tanulmányozta. Később Kurtág 
György, Ligeti György és Eötvös Péter szerzeményeit 
is interpretálta. A folklór is felkeltette érdeklődését, 
1975-ben mutatták be a Piros karaván című cigány 
musicaljét, amit több hasonló mű, valamint rock
opera és balettzene követett. Magyar népdalfeldol
gozásokból is készített lemezt, tavaly pedig megje
lentette a „Na dara” — Ne félj! című, roma folklór
ból merítő albumát. Felsorolni is nehéz lenne, hogy 
hány hazai formációval, muzsikussal koncertezett és 
készített felvételeket.

A pécsiek szerencsések, hisz számtalan alkalom
mal szerepelt a városban, legutóbb két különleges 
duókoncerten is. Március 19-én, a Tavaszi Fesztivál

talán legnagyobb sikerű koncertjét adta a 
Dominikánus Házban Horváth Kornél ütőhangszeres 
előadóművésszel. Az V. Pécsi Országos Színházi 
Találkozón, június 12-én a Művészetek Házában 
Bornemissza Mária jazzscat énekesnővel 
„Improvizációk” címmel nyűgözték le a közönséget. 
Örökzöldek, Gershwin, Colé Porter és Thelonius 
Monk feldolgozások, klasszikus átértelmezések, 
magyar népdalra (A csitári hegyek alatt) rögtönzések 
és Szakcsi saját szerzeményei váltották egymást. 
Bornemissza scatrögtönzéseire Szakcsi felelgetett 
improvizációival és fordítva. Nem érződött, hogy 
már jó húsz éve nem játszottak együtt, olyan 
mintaszerűen építkeztek egymásból, s inspirálták 
a másikat.

— A pécsi jazzkedvelők is örültek, amikor 
meghallották a hírt, hogy elsőként a magyar 
jazzmuzsikusok közül Kossuth-díjat kaptál. 
Úttörő a szereped, hisz személyeden 
keresztül most egy egész szakmát is elis
mertek.

Szakcsi Lakatos Béla: — Pontosan ezért örültem, 
hogy ez nemcsak személyes elismerés, hanem végre 
megtört a jég. És ez még csak a kezdet, mert tart 
még a harcunk. De ez nem panasz, amúgy nem áll
nak rosszul az ügyeink, a Kossuth-díj azonban jól 
jött. Folynak a tárgyalások a minisztériummal, hogy 
a jazz végre kivívja a maga helyét. Ugyebár 
régebben azt mondták rá, hogy ez tánczene, nem 
tudták hova besorolni. Még a jogvédő hivatal, az 
Artisjus sem tudta eleinte hova rakni, s szerintem 
jogilag még mindig nem a megfelelő helyen van.
Ez nem klasszikus vagy modern kortárs zene, bár az 
utóbbi időben több jazz-zenésszel együtt én is ját
szom Mozartot is, meg improvizálok Kurtág, Eötvös, 
Ligeti darabokra. Az említett zeneszerzők hallották 
is, nagy elismeréssel szóltak ezekről. Bár ilyenkor 
nem jazzt improvizálok. Dés László is játszott 
Eötvös darabokban, más jazz-zenészek is előadtak 
szaxofonversenyeket stb. Ezért aztán a klasszikusok 
is kezdenek már kevésbé szemellenzősek lenni, 
lassan belátják, hogy ez a kis társaság most már 
a világ kapuit döngeti. Játszottam a műfaj talán első 
számú dobosával, Jack Dejohnettel, s vele nagy ter
veket szövögetünk. Meghallgatott több magyar 
zenészt is, pl. a négyzongoristás koncertet, ahol 
Oláh Kálmánnal és a két fiammal játszottam, most 
jön ki a lemez. Játszunk a Baltika Jazzfesztiválon is, 
Jack Dejohnette-tel, John Surmanna! és az ifjú John 
Coltrane-nel, a legendás szaxofonos fiával. A híres 
amerikai bőgőssel, John Patituccival meg szeptem
ber 15-én a Budapest Jazz Fesztiválon is játszunk. 
Ezek a világhírű muzsikusok azt szűrték le az itt 
tapasztaltakból, hogy ahol ilyen zongoristák vannak, 
akkor a többi zenész se lehet olyan rossz, meg is 
hallgattak másokat is. És azt mondták — ami 
valóban nagy dolog —, hogy Budapest lehetne az 
európai jazz központja. Ők azért többször körbejár
ták már Európát, és meglepődtek, hogy itt mennyi
vel nívósabb a jazz. Tehát szép lassan építgetjük a 
dolgokat, s ha a jó Isten megsegít, akkor elmond
hatom, hogy én is elkezdője voltam ennek az egész 
folyamatnak, még az elmúlt rendszerben... A legelső 
Garay Attila volt, de én is sokban hozzájárultam, s

tatán megérem a jó befejezést is, hogy igenis, telje
sen a helyére került a műfaj.

— Mindenképpen úttörő a szereped, hisz 
korábban is rengeteget jártál külföldön: a 
Montreaux-i Jazzfesztivál díja is sokat nyomott a lat
ban, később New Yorkban a Special EFX együttes 
számos lemezt adott ki veled, aztán jöttek a kinti 
szólólemezeid is... De mit tapasztalták Amerikában 
vagy Nyugat-Európában mennyire van helyén a 
műfaj?

— Nyilván jobban, mert több rá a pénz, 
meg működnek a csereakciók is. Nálunk még a 
kommunizmusban ragadt ránk, hogy jóllehet nincs 
pénz, de azért mindig másképp is el lehet osztani 
a tortát, s mindig csak kapni akartunk. De az üzlet 
nemcsak ebből áll, adni is kell, mert ez üzleti vál
lalkozás is. S ha nekünk ilyen elismert zenészeink 
vannak, akkor nem kéne őket szégyellnünk.
Ezekhez a fantasztikus zenészekhez hozhatnának 
nagyon jó európai és amerikai hírességeket. Amit 
meg is tesznek néha-néha, de többször kéne, és 
akkor a nyugatiak is hívnának minket. így bekerül
nénk a nemzetközi vérkeringésbe, s akkor talán 
Magyarországról is sokkal több zenész válna ismert
té. Mint pl. Norvégiából Jan Garbarek szaxofonos, 
Jón Christensen dobos, meg a bőgős, Palié 
Danielsson. S ahogy északról kitermelődött egypár 
jazz zenész, szerintem a mi kis országunkból még 
több termelődne ki, bár rossz szó a kitermelődés... 
És akkor a hazai jazz minőségére, a tradíciókra is 
fény derülne. Fantasztikus az utánpótlás zon
goristákból, szaxofonosból stb., s még csak 14 
évesek. A Bolla és a Peczek családban is tanul egy- 
egy kisgyerek, akik úgy zongoráznak jazzt, hogy 
elájulsz... De rajtuk kívül is van még jópár tehetség, 
nem kell félni, hogy nincs utánpótlás...

— Sőt a családodban is megvan az után
pótlás... nemrégiben járt Pécsett Ann Malcolm 
énekesnővel Robi fiad, rendkívüli koncert volt, 
majd szétszedte őket a közönség, nem akarták 
leengedni őket a színpadról Ann is említette, hogy 
korábban Svájcban ti is együtt játszottatok Holéczy 
ÁkosékkaL

— Igen, tényleg adott minden esély a 
világismertségre... Pénz kell arra, hogy itt megve
gyék a kinti zenekarokat, magyar zenészekkel 
párosítva. Horváth Kornéllal duóban zenéltünk
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Helsinkiben a magyar követségen, ahová meghívtak 
fontos embereket, köztük a köztársasági elnök asz- 
szonyt meg a kulturális államtitkárt is. Nagyon tet
szett nekik a koncertünk, s az államtitkár szólt is az 
egyik ottani kultúrkapcsolatos nőnek, hogy vegye 
fel velünk a kontaktust. Meg is beszéltük vele, hogy 
rajta keresztül finn zenekarok jönnek ide, s magyar 
zenekaroknak is sok lehetőség nyílhat Finnország
ban. Ugyanezt szeretnénk Norvégiával is elérni, már 
szervezkedünk. És járkálunk a minisztériumba pénzt 
kihajtani a jazz számára, hogy a külföldi zenészek 
jöhessenek ide, a csereakciók beindításához.

— Jellemző a pályádra, hogy sokszor 
valami sajátos, népzenei ihletettségű stílust 
próbáltál kialakítani. A Szakcsi Lakatos Trió tavalyi 
„Na Dara, Ne félj” című lemeze a cigányzene és a 
jazz felhasználásával valamiféle világzene.

— Nem az a világzene, hogy feláll egy 
török népi együttes és török népzenét játszik, vagy 
akár magyar, vagy cigány... ilyen azelőtt is volt.
Vagy a Muzsikás együttes és a kitűnő énekesnő, 
Sebestyén Márta. Nem bántani akarom őket, régóta 
csinálják, világszínvonal. De ahogy ezt most felkap
ták, hogy világzene... Nem világzene! Nekem a 
világzene: a világ népeinek a zenéje. S ez nemcsak 
a népzene, hanem a műzene is. A világ zenéit négy 
fő csoportra osztanám: az első csoportba a 
klasszikus zenét a XII. századtól egészen Ligeti 
Györgyig, vagy a nagy avantgárdokig. A másodikba 
a világ összes népzenéjét, talán még az indiai 
klasszikus zenét is ide beszúrva. A harmadikba a 
jazzt és a negyedikbe a popzenét. A latin zenét és 
a bluest azért nem sorolom külön, mert a blues a 
jazzben és a popzenében is benne van, ahogy a rap 
is. A latin zene a népzenében, jazzben és a 
popzenében is megtalálható. Na most az igazi 
világzene az, amelyik legalább kettőt használ a 
négyből egybedolgozva. Az én lemezem azért igazi 
világzene, mert egyrészt cigányzene: az éneklés, a 
szájbőgőzés képviseli az autentikus oláh stílust. S 
ahogy néha zongorázok kicsit rubatós tempóban,
az olyan mintha cimbalmoznék. Mint a kávéházi 
cigányzenében, mert ugye én onnan való vagyok, 
így a magyar cigányzene érzelmileg ki van merítve.
A roma témákat sokszor meg nagyon modern jazz- 
ritmussal játszom. Ezenkívül beépülnek a Ligeti, 
Eötvös, Bartók elemek, meg szving, blues, indiai 
skálák és zenék, de nem egyszerre, hanem egymás 
mellett, tehát erre büszkén mondhatom, hogy 
világzene. Django Reinhardt, a híres cigánygitáros 
példája is ebbe az irányba vezérelt. Az amerikai 
feketék nem igazán ismerik el az európai jazzt, még 
az amerikai fehéreket se mindig, mert azt tartják, 
hogy ez az ő zenéjük. De Djangora azt mondták 
a feketék, hogy bár ez nem a mi zenénk, de ez is 
jazz, és ez egy nagyon nagy dolog. Ezért próbálok 
ilyet csinálni, amit Magyarországon gipsy jazznek 
hívok. Külföldön viszont muszáj úgy nevezni, hogy 
new Hungárián gipsy jazz, tehát új magyar cigány

jazz, mert ha csak azt írom ki, hogy gipsy jazz, és 
abban a hiszemben, hogy ez olyan Djangos 
megveszik a lemezt, esetleg csalódnak. Tehát ez a 
Djangóhoz képest egy modern irányzat, de ugyan
azon a vonalon, mint az övé. Kaptam már Chick 
Coreatól, Jack Dejohnettól meg a Herbie Hancocktól 
is pozitív visszajelzést a lemezről, hogy a benne 
szereplő elemek miatt azt mondják az amerikai 
feketék és fehérek, hogy ez jó jazz, de nem teljesen 
a miénk. Ugye ma már elég nehéz ilyet kitalálni, 
mert még ők is régóta ugyanazt játsszák. Ami per
sze valóban jó, de nem nagyon tudnak változtatni 
rajta. Emiatt lesz talán most Európa jobb 
helyzetben, főleg Kelet-Európa, tehát Románia, 
Bulgária, s talán a csehek is. Az itteni népzenei 
gyökerek miatt, s úgyis ez az irányzat ível felfelé. Ez 
a keveredés még a klasszikus zenében is érzékel
hető, meg mindenütt, úgyhogy lehet, hogy most az 
amerikaiak is kicsit erre kényszerülnek. Mint amikor 
a jazz a rockkal keveredett, s kialakult a jazzrock. 
Érdekes, hogy Magyarországon először azt is én ját
szottam, nekem volt az első Fender zongorám, még 
New Yorkból hoztam. A Rákfogót is én alapítottam 
és én voltam az első áruló jazz-zenész — azt 
mondták, hogy elárultam a jazzt [nevet]. Pedig 
tudtam, hogy nem árultam el, mert Amerikában már 
sokan ezt játszották, Chick Corea, Herbie Hancock, 
a Mahavishnu Orchestra, a Weather Report, láttam 
is őket. Tehát már ezek ismeretében jöttem haza.

— Kedveled a különleges felállásokat is, 
mint pL a Horváth KoméllaL vagy Bornemissza 
Máriával közös duókat Ezek nagyon tág improvizá
ciós lehetőségeket jelentenek, meg másfajta stílu
sok kibontására is alkalmasak.

— Kornél szólt, hogy már annyi ütőssel 
játszott fesztiválokon, hogy ne legyen unalmas, 
most zongoristával is kipróbálná... Korábban nem 
játszottunk még így duóban, többtagú formációkban 
annál inkább. A Győri Ütősfesztiválon debütáltunk, 
nagy sikert arattunk, majd Finnországban adtunk 
három koncertet, s jött ez a pécsi. Az avantgárdtól 
az afrikai zenéig sokfajta irányba fordulhatunk, 
mindig az ütőhangszerek adják meg, hogy milyen 
rész következik. Ez olyan kamarazene, amit akár 
játszhatnánk rosszul is, mert azért alkalmazkodnunk 
kell egymáshoz. De szerencsére igen jól ráérzünk a 
másikra, alig kell néznünk egymásra. Néha egészen 
ragyogó egyszerre kezdések, beütések jönnek, hogy 
magam is csodálkozom. Amellett, hogy kialakult 
ezeknek valamiféle stílusformája, azért minden kon
cert más, másként szól. Ennek nagyon örülök, s 
tényleg nagyon élvezzük.

— Ha az egész pályádat végigkövetjük, 
mindig jöttek a meglepetések, sokszor váltottál más 
irányokba, újabb és újabb zenészekkel, formá- 
ciókkal... Most épp mire készülsz?

— Arra, hogy még jobban finomítsam ezt 
a gipsy jazzt. Féltem tőle, mert megálmodtam, de 
nem hallottam tisztán, mert még sehol nem hallot
tam hasonlót. És magamat sem hallottam. A 
stúdióban is meg voltam egy kicsit durranva, három 
nap alatt vettük föl, mindent egyszerre. Aztán a 
beállásoknál nem szólt jól a bőgő, a zongora, a 
ráéneklésekkel is vesződtünk, mert nem tetszett az 
énekesnek. Tehát féltem, hogy hogyan fog szólni.
És miután meghallottam, hogy jól dolgozik ez az 
egész, most már merem csinálni. Nagyon sürgősen 
össze kell hoznom a következő lemezt, mert már 
tudom az utat, mi kell ahhoz, hogy még jobb 
legyen. Egymás után még két lemezt kell készíte
nem, hogy ez a stílus teljesen kiforrjon. A Lakatos 
Tóni mondta egyszer nekem, hogy akkor leszünk 
igazi sztárok, ha minket fognak másolni. Hát most 
elérkezett ez az idő. S ha lesz már három olyan 
lemezem a világban, ami ezzel a stílussal a 
nevemhez fűződik, akkor nem számít, hogy utánoz
nak, vagy ellopják. A Budapest Music Center adja ki 
és Franciaországban, illetve a többi európai állam

ban is jól terjesztik. Rákerült a leghíresebb inter
netes jazzújságra is, hisz az ilyeneket lassan jobban 
olvassák, mint a rendes újságokat. Tehát ott fönn 
van a lemezem, és ez jó, mert arra rámennek 
böngészni zenéket is. Nagyon jó kritikát kaptam, s 
ez azért is nagy eredmény, mert ezt a stílust az én 
nevemmel jelzik. Nemrég a Művészetek Palotájának 
nagytermében rendeztünk nagy gipsy jazz showt, 
vendégekkel vagy tizenöt fellépővel. Horváth Kornél 
ütőhangszerekkel, Lantos Zoltán indiai hegedűvel, 
hat énekessel, köztük Szalóki Ágival, a lemezen is 
szereplő Rostás Mónikával, több táncossal. Az 
ötletet New Yorkból, a Carnegie Haliból vettem, 
Herbie Hancock és Wayne Shorter közös showjából, 
ahol nagy meglepetésre két számba bejött egy 
fekete, és végig táncolt, amíg játszottak. Ugyan ez 
se olyan mai keletű dolog... Nálunk is nagyon vette 
a közönség, amikor Rostás Csaba elkezdett táncolni. 
Ezért szeretnék egy DVD-t és lemezt is kiadni ebből. 
A másik, hogy egyre több élő lemezt szeretnék, ami 
nagy rizikó. De manapság az összes amerikai 
zenekar már mind élőt akar, mert nem annyira steril 
a hangzásuk. Nemrég olvastam, hogy a nagy 
amerikai gitáros, John Scofield most hozott össze 
egy triólemezt, és nyilatkozta is, hogy ez nagyon 
nagy rizikó. Óriási szerencse kell hozzá, hogy jól 
játsszon. De úgy kell felmenni a színpadra, hogy jól 
fogunk játszani és sikerült is az élő felvétel, s utána 
azt nyilatkozta, hogy ez sokkal jobb. Még ha van
nak is benne hibák, akkor is sokkal jobb élőben, 
mert remek a hangulata. Ezért akarok én is ilyen élő 
lemezeket. A másik örömhír a Szakcsi Generation 
Bánd, a négyzongoristás felállással kapcsolatos. 
Ebben együtt játszom a két fiammal és Oláh 
Kálmánnal, ugye ő is családtag, unokatestvér, a 
feleségem testvérének a fia. Amikor itt volt a Jack 
Dejohnett, délelőtt próbáltunk a rádióban. A Robi 
a dobosokat kísérte, és Jack annyira megszerette, 
hogy mondta, veled akarok játszani. Akkor felvilá
gosították, hogy ez a Szakcsinak a fia, és menjünk 
le hozzá a Jazz Garden jazzklubba. Lejött, épp zon
goráztam, és beült a Béla, a Robi, az Oláh Kálmán, 
utána megint én. Amikor fölálltunk, a Johnette csak 
hajtogatta, hogy „mászterklavír, mászterklavír” 
Igen? Akkor csinálj velünk egy lemezt — mond
tam neki. S amikor azt válaszolta, hogy Why nőt, 
akkor majdnem elájultam (nevet). Sajnos a kiadó 
link volt, persze ezek jó sok pénzt kértek,
Dejohnette tizennyolcezer dollárt, Patitucci is tizen
kettőt. Én meg kaptam volna kétezer eurót, a 
gyerekek meg ezret-ezret. A Warner stúdióban 
vettük fel, aztán bekerült az íróasztalukba a szalag, 
mert a kiadó bejelentette, hogy csőd, nem tudják 
állni a költségeket, kb. ötvenezer dollár a szállodá
val együtt a stúdió meg a gázsi, minden... Egy 
csomó e-mailt váltottunk Dejohnette!, próbálta ide- 
oda eladni... S most a BMC felvállalta, hogy kiadja. 
Szeptember 15-én jön a Patitucci, meg a Johnette, 
épp ráérnek, úgyhogy az lesz a lemezbemutató a 
Budapest Jazzfesztiválon. Ezenkívül nagy örömhír, 
hogy a legnagyobb németországi jazzfesztiválon, 
a Baltikán, Dejohnett köré építenek egy külön nagy 
műsort. Az a megtiszteltetés ért minket, hogy elhív
ta a négy zongoristát. Rajtunk kívül a Garbarek és 
a Keith Jarrett bőgőse, Palié Danielsson játszik 
majd, tehát a Johnettel együtt igazán világhírű a rit
musszekció. Az ifj. Coltrane szaxofono-zik, meg John 
Surman is fújja majd. Büszke vagyok erre a 
lehetőségre, s örülök, hogy a fiaimnak és 
Kálmánnak, akik még fiatalok, nagyon nagy sanszuk 
van ahhoz, hogy ezen a jelentős fesztiválon felvegye 
őket a tv, sok újságcikk fog megjelenni, és ha jól 
szerepelünk, akkor pillanatok alatt öregbíthetjük 
a magunk és a magyar jazz-zenészek jó hírét. ■  *

* Szakcsi Lakatos Béta egy korábbi interjújából
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Nemzetközi Zongoraverseny
Liszt Ferenc emlékére B Á N K Y  J Ó Z S E F
PTE Művészeti Kar
2005. május 3 -14 . .............................................

Az első pécsi nemzetközi
—  Egy zsűritag beszámolója —

Merész ötletnek tűnt, amikor Király Csaba, a váro
sunkban letelepedett kiváló zongora- és orgona
művész, a PTE Művészeti Kar Zeneművészeti 
Intézetének igazgatója azzal állt elő, hogy Pécsett 
nemzetközi zongoraversenyt kellene rendezni Liszt 
Ferenc emlékére. Az ellenérvek között az anyagi 
nehézségek mellett mindjárt azt emlegették, hogy 
Budapest mellett már több vidéki nagyváros 
(Debrecen, Szeged) rendez rendszeresen országos 
versenyeket, míg itt — zongora vonalon — még 
ilyenre sem került sor, s a zenei világ városunkat 
erről az oldaláról egyáltalán nem ismeri.

— Itt az ideje hát, hogy megismerje — hangzott 
Király Csaba válasza, s elképzeléseit mindjárt meg is 
indokolta azzal, hogy ha Pécs 2010-ben az „Európa 
kulturális fővárosa” címre pályázik, akkor legfőbb 
ideje, hogy zenei téren is európai ismertségre 
tegyen szert s ezt Pécs neves szimfonikus zenekara, 
a Pannon Filharmonikusok turnéi mellett szóló 
hangszeres területen is meg kell célozni.

Természetesen nagy körültekintéssel kellett neki
fogni a szervezésnek. Mi csábíthatja egy ilyen téren 
ismeretlen városba ország-világ fiatal pianistáit? Nos, 
a rendkívül magas dijak (10 000, 6000 és 4000 euró)

mellett igen fontos volt a megfelelő versenyanyag 
kiválasztása. Sok megbeszélés és vita során tudtuk 
kialakítani a négyfordulós verseny programját úgy, 
hogy az se túl könnyű, se elriasztóan nehéz ne 
tegyen, s úgy legyen rangos és színes, hogy a 
versenyzőknek bőséges választási lehetősége legyen 
a legnépszerűbbtől a kuriózumnak számító, alig 
ismert művekig ívelő alternatívák között. S hogy 
ez mennyire sikerült, azt igazolta a számos fiatat 
magyar mellett a világ minden tájáról ide érkező 
pianisták serege. Volt itt amerikai, francia, japán, 
kínai, lengyel és orosz, noha a 27 benevezett közül 
végül csak húszán tudtak a versenyen részt venni.

A jókor megkezdett szervezésnek köszönhetően 
szerte a világon időben megérkezett a rendkívül 
szép kiállítású, angol nyelvű prospektus s az érdek
lődők az internetről is tájékozódhattak a versennyel 
kapcsolatos minden tudnivalóról. A verseny fővéd
nökéül sikerült megnyerni Mádl Ferencet, a Magyar 
Köztársaság elnökét, míg a verseny védnökei dr. 
Toller László, Pécs megyei jogú város polgármester, 
dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke, dr. Lénárd László 
akadémikus, egyetemi tanár, a PTE rektora, dr.
Aknai Tamás egyetemi tanár, művészettörténész, 
a PTE Művészeti Kar dékánja, valamint Fiamar Zsolt 
Liszt-díjas karmester, a Pannon Filharmonikusok 
zeneigazgatója és vezető karmestere voltak.

A meghirdetett versenynek — hála Király Csaba 
sok irányú kül- és belföldi kapcsolatának és agitá- 
ciós munkájának — számos szponzora akadt a 
Bösendorfer zongoragyártól (négy nagyszerű kon
certzongora a verseny idejére) a Hotel Palatínuson, 
a Művészetek Házán, a Pannon Filharmonikusokon 
(a döntőben a zenekari kíséretet látták el Hamar 
Zsolt Liszt-díjas karmester vezényletével) és a Tutto 
Hangszer Kft.-n keresztül a Budapesti Liszt Ferenc 
Társaságig, a Summa Artium Kht.-tól az Eschweileri 
Liszt-Társaságon és a Filharmónia Dél-Dunántúli 
Kht.-n át a Siemens Rt.-ig, és még sorolhatnánk a 
lelkes támogatókat, akik bebizonyították, hogy a 
komolyzenének is vannak még hívei!

A PTE nagyszerű szervezőmunkájához — mely
ben Király Csabának ügyes és áldozatkész segítőtár
sa akadt György Hajnal személyében — Pécs 
Megyei jogú Város Önkormányzata is igen nagy 
anyagi segítséget nyújtott, átérezve a kulturális élet 
zenei területén kezdeményezett jelentős lépés 
fontosságát.

Ilyen előzmények után most ejtsünk szót 
magáról a versenyről, melynek megnyitójára május 
3-án este a Hotel Palatínus Bartók-termében került 
sor, ahol az ünnepi beszédek és a játszás sorrendjét 
eldöntő sorsolás után a zsűri két tagjának, Bánky 
Józsefnek és Király Csabának hangversenyét hallhat
ták a megjelentek. Másnap délelőtt vette kezdetét 
a verseny, amit öttagú zsűri bírált, akiknek elnöke 
Ács József (Németországban élő magyar zongora- 
és orgonaművész, zeneszerző), tagjai pedig
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zongoraversenyről

Balázs János, a verseny győztese

Eckhardt Mária (a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és 
Kutatóközpont igazgatója), Földes Imre (ny. habil
itált egyetemi tanár, zeneszerző), Király Csaba (Liszt-

A zsűri: Földes Imre, Eckhardt Mária, Ács József,
Király Csaba és Bánky József

díjas zongora- és orgonaművész, a PTE Művészeti 
Kar Zeneművészeti Intézetének igazgatója) és Bánky 
lózsef (zongoraművész és zeneszerző, ny. főiskolai 
tanszékvezető tanár) voltak.

Noha a verseny anyagában főként Liszt Ferenc 
művei szerepeltek, az első fordulóban minden 
versenyzőnek kellett egy prelúdiumot és fugát j. S. 
Bach „Wohltemperiertes Klavier”-jából, valamint egy

Mozart-szonátatételt is játszania. Itt mindjárt megta
pasztalhattuk, hogy ezen régebbi korok ha technikai 
problémákat nem is, de stílusbelit annál inkább 
jelentettek a fiatal művészpalánták számára. S a vir
tuóz Liszt-műveknél is kiderült, hogy voltak, akik azt 
hitték az a nyerő, ha minél gyorsabban és hango
sabban zongoráznak. De a művészi muzsikálást 
nem stopperral és decibellel mérik!

Zömmel persze nagyon szép, míves produk
ciókat hallottunk s a tehetség átütő erejének 
köszönhetően nemegyszer meghatódva nyugtáztuk 
az igazi művészi élményeket. Mert az igazi tehetség 
túlnő iskolákon és tanárokon, s valahol spontán 
ráérez a szerző szándékára, elképzelésére, s ezt 
tolmácsolva a legmagasabb rendű művészi teljesít
ményen át őszinte utat talál a hallgató szívéhez, 
leikéhez is.

Nem mindig volt könnyű a zsűri munkája, 
ennek ellenére szerencsére csak ritkán vitatkoztunk, 
az esetek többségében ugyanúgy éreztünk és 
értékeltünk. S a visszajelzésekből kiderült, hogy 
ítéletünk általában a közönség véleményével is 
találkozott.

A versenyt megnyerő tizenéves Balázs Jánosra 
már az első két fordulóban felfigyeltünk. Ugyancsak 
itt megcsodáltuk a végül megosztott második díjat 
kapott Elena Drozdova, orosz versenyző kivételes 
pianisztikus készségét. Csak őszintén sajnálni 
tudjuk, hogy a verseny egyik rendkívüli egyénisége, 
a helyezésre is esélyesnek tartott Varga Judit a 
harmadik fordulóban — édesanyja halála miatt — 
visszalépett.

A kulturált, színes játékával főként a III—IV. for
dulóban jeleskedő francia Olivier Besnard, a végig 
igen megbízható, kiművelt technikájú Báli Dávid, 
valamint a kuriózumnak számító, később rekonstru
ált Liszt-mű, a „De Profundis” bemutatását vállaló 
Lajkó István mellett még egy-egy mű kimagasló 
előadásával számos versenyző szerzett maradandó 
élményt mind a zsűrinek, mind a közönségnek.

Apropó, közönség... A több helyszínen zajló 
versenynek (I—II. forduló a Művészetek Házában,
III. forduló a Baranya Megyei Önkormányzat díszter
mében, a IV. — zenekari — forduló a PTE Általános 
Orvostudományi Kar aulájában) mindvégig lelkes és 
egyre gyarapodó közönsége volt, s a versenyzők, 
akik rendkívül jól érezték magukat városunkban, 
külön kiemelték a közönség feléjük áradó szeretetét 
és figyelmét. Szinte egy új közönségréteg alakult ki, 
részben olyanokból is, akik egyébként nem jártak 
hangversenyekre. A POTE aulájában zajló zenekari 
döntőre csaknem telt ház előtt került sor, s a Hotel 
Palatínus Bartók-termében az ünnepélyes eredmény- 
hirdetésre, díjkiosztásra és az azt követő gálahang
versenyre ugyancsak zsúfolásig megtelt a nézőtér.

A verseny végeredménye a következő volt:
I. dijat kapott Balázs János, aki egyben a ver

seny legfiatalabb magyar résztvevője volt.
A megosztott II. dijat egy orosz (Elena 

Drozdova) és egy francia (Olivier Besnard) versenyző 
kapta s e véletlenül így alakult helyezés szerencsé
sen hangsúlyozta a verseny nemzetközi jellegét.

A III. díjon két magyar versenyző osztozott: Báli 
Dávid és Lajkó István.

Az első három díjon kívül még több különdíj, 
koncertmeghívások és lemezfelvételi lehetőség 
jutott osztályrészül a legjobb teljesítményt nyújtó 
versenyzőknek.

A Pécsi Rádió, a Pécs TV, valamint a Bartók 
Rádió és a Duna Televízió is nyomon követte az 
eseményeket, megörökítve a nagy vállalkozást, mely 
méltó volt Pécs elismert zenei múltjához, kaput nyi
tott egy kultúrájában is feltörekvő város eljövendő, 
további versenyeinek, s mérföldkövet állított a 
művészi muzsika magasabb régióiba vezető úton. ■
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„A szubkultúra ettől vastagszik...”1
Nu roma zene, angyalvárosi (LA) rock és hiphopÉrdekes és bizonyos körökben felkapott új 

helyek kínálnak m anapság igazi zenecsem e

géket: Kinő Café, Trafik, Sörház, Cyrano, City 

Klub stb. Ezekben a pécsi vendéglátóipari 

kultúregységekben izgalm as esem ények zaj

lanak: az üzemeltető vállalkozók és szervező

ik  többnyire bevállalják a sokszor nyereség

g el nem igazán kecsegtető produkciókat is. 

Nyilván egy ilyen Otthon nem mainstream) 

fellépő öregbíti a hely hírnevét, s  ez később a 

növekvő látogatottsággal/fogyasztással meg

térül íg y  a rétegzenék kedvelőinek, a szub

kultúráknak, egyetemistáknak, fiataloknak is  

találkozóhelyei ezen (néha már kultikus) egy

ségek. A helyek egyedi kialakítása, a színvo

nalas és progresszív zenei irányzatok tálalása 

mellett a törzsközönségre méretezett árszín

vonal s  a barátságos, hasonszőrű kiszolgáló 

szem élyzet is  vonzóerőt je len t

iDeladap
Sörház, 2005. május 6.

Lejutva a patinás pincében kialakított szórakoztató
ipari egységbe — nőmén est ómen —, árpalé- 
fesztiválos fapadokkal és asztalokkal felszerelt 
nagyterembe érünk, ahol csak a bezavaró vaskos 
oszlopok rontják a kilátást a színpadra. Széles a 
hely zenei kínálata: a partykultúra kommersz és 
underground rendezvényei (DJ-k) mellett felléptek 
itt már a helyi legjobbak (Kispál stb.), a hazai erők 
(legutóbb az újjáalakult Anima Sound System, vagy 
a Tóm Waits dalokat előadó nemzetközi gárda), s 
az írásunk tárgyát képező, egyedi hibriddel szolgáló 
bécsi IDeladap.

De hogy mennyire is bécsi ez a csapat?
A vezető Barkóczy Tibor Otthon Zeneakadémiát 
végzett billentyűs, szerző, hangszerelő) magasan 
kvalifikált muzsikus és lánya Stoika Melinda (ének) 
több mint tíz éve élnek és zenélnek a császárváros
ban. A csapat korszerű hangzását megadó prágai 
DJ, Stani Vana elektronikus nagymester három éve 
került a képbe, még trióként indították el IDeladap 
néven formációjukat. Aztán idővel bővítették a kon
certfelállást: a basszusgitáros Kunu Lászlót a Mini 
együttesből ismerheti a nagyérdemű, Török Ádám 
mellett húzott le jazzrockkal vagy nyolc évet. De az 
már a meglepő kategória, hogy egykori városlakónk 
is velük zenél: a pécsi Workshop formációból ismert 
Hoffmann Endre dobos tíz éve felvételizett a bécsi 
jazzkonziba, aztán megismerkedett Barkóczyval, s 
nyolc éve játszanak együtt különböző formációkban. 
Stefan Bányák hegedűs Pozsonyból érkezett, míg 
Stoits Alexander Horvátországból. Na, igazi váloga
tott közép-európai banda, s mindez Bécsből, 
egyetlen osztrák nélkül.

A IDeladap roma nyelven azt jelenti, hogy „tán
colni!”. Vérpezsdítő zenéjükre a közönség nem is

fogta vissza magát. A héttagú formáció a roma folk
lórt jazzel, jazzrockkal, nu jazzel és a ma divatos 
elektronikával házasította teljesen egyéni módon, 
megőrizve a cigányzene forró hangulatát, felkorbá
csoló lendületét, tüzét. Az urbánus roma zenei 
képet még egy kis bossa nova és funky hatásokkal 
is kombinálták, s mindezt úgy, hogy az elektronika 
sosem került előtérbe, viszont a hangzás és a 
felpörgetett ritmusvilág teljesen frissé/korszerűvé 
tette zenéjüket. Az elektronikus ritmusok kötöttsége 
miatt azért nem engedhették annyira szabadjára 
magukat — bár Kunu pl. a jazzrock alapú számban 
nagyon élt —, de ez bizonyos kellemes feszültséget 
is kölcsönzött a produkciónak. Ezt az izgalmas, 
beskatulyázhatatlan eklektikát jobb híján a „Nu 
roma” kategóriajelzővel látták el. A zenekar tavaly 
jelentette meg a „Ciganirúzsa + Angéla" című 
albumát, idén pedig egy remixeket tartalmazó maxi- 
CD-t. Bécsen kívül Németország, Amerika, Japán és 
Magyarország színpadaira kaptak eddig meghívá
sokat. A hozzánk mindig is közelálló (cigány) zenei 
világ előbbiekben említett felturbózása kontraszt
jaként a hagyományosnak mondható hegedű, gitár 
valami egzotikus (pince)feelinget is eredményezett. 
Bányák klasszikus hegedű szakra járt a pozsonyi 
konziban, a cigányzenét otthon leste el apjától, 
majd a „grapetlis” játék is meglett. Ezt a Hot Club 
De Francé hangzást a gitáros is érezte, Django 
Reinhardos pengetésével (jelenleg a bécsi klasszikus 
gitár tanszakra jár). Stoika Melinda meleg tónusa, 
sejtelmes varázsa engem Dani Kleinre, a Vaya Con 
Diós kellemes hangú altosára emlékeztetett. Kiderült 
róla, hogy 15 évesen már apja jazztriójában énekelt 
Bécsben, Ella Fitzgerald, Whitney Houston, George 
Bensőn, Al Jarreau a kedvencei, jazzen, rhythm and 
blueson és soulzenén nőtt fel. De az elektronikus 
zene is érdekli, a három DJ-ből álló Deephouse 
Maffia formációval is dolgozott, valamiféle jazz-funk- 
house keveredésbe bonyolódva. A húszévesnek

tűnő szimpatikus énekesnő aztán elárulta, hogy 
jóval több annál, már házas, két gyermekkel. 
Emellett jelenleg éppen 12 növendéket okít énekre: 
A IDealadap szövegeket is ő jegyzi lovári dialek
tikusban, a szerelem, boldogság, élet, gyerekek a 
témák. A mélységek, a melankólia (Chachimo, Me 
Kamav Tu) éppúgy megszólalt dalaikban, mint a fel
szabadult öröm, vidámság (Amaro Shavo, Jég Tan, 
Zsa Manca). Mindezt hibátlan arányokkal adták elő, 
s profi muzsikusok lévén, egyedi és boldog 
zenéjükkel a közönség hangulatfokozására is 
koncentráltak.

The Imperial Crowns
Trafik, 2005. május 14.

Az Apolló mozi átalakítása során az eredetileg erké- 
lyes moziterem magasságának felezésével alakítot
ták ki az új művészmozi emeleti két vetítőtermét, 
a földszinten pedig a Trafik névre elkeresztelt 
vendéglátóipari kultúregységet. Lerövidítve a koráb
bi teret a gyermekjátszó egységhez (az egykori 
pénztárral) csatolt színpad-vetítővászon résszel.
Az előtérben pedig a Csemege nevű zenei, könyv, 
képző- és iparművészeti tárgyak, ruhák, design
emléktárgyak boltja kapott helyet. A Trafik 
megőrizte a korábbi moziterem osztását és lejtését, 
illetve a falakon a Gebauer freskókat. A belső- 
építészeti kialakítás, berendezés bár eklektikus, de 
mégis hangulatos... a hetvenes-nyolcvanas éveket 
idézi. Volt itt már chicagói blueszenekar, a 
Szemlétek kísérleti és rövidfilm fesztiválon debütált 
pécsi Esdin Syndo koncertje, elektronikus zenei 
bemutatók, DJ-k partijai, de a nagy dobásnak a Los 
Angelesből érkezett The Imperial Crowns együttes

The Imperial Crowns
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fellépése bizonyult, április-májusi európai turnéjuk 
állomásaként. Ausztria, Hollandia, Német- és 
Franciaország után szombathelyi, budapesti és 
veszprémi fellépéseiket követően érkeztek ide.
S másnap reggel már utaztak is tovább Bresciaba, 
a turné két itáliai helyszínére, aztán Svájcba.

Az előzetes hírverés, hogy a prostijairól és éjsza
kai bárjairól elhíresült Észak-Hollywoodból érkező 
formáció fanatikus rajongói közé tartozik Johnny 
Depp filmsztár mellett jim Belushi, meg az író 
Hubert Selby Jr. is, inkább riasztóan hatott rám, de 
aztán kellemesen csalódtam: az amerikai rockblues 
csapat közel háromórás élőkoncertje példastatu- 
álás, hogy milyen is az igazi profi előadás.

Az énekes, szájharmonikás, ritmusgitáros Jimmie 
Wood teljes erőbedobással adta elő dalait, igazi 
energiabombaként hatott, nem látszott rajta, hogy 
már 53 éves, olyan kidolgozott-karbantartott felső
testtel, kondícióval rendelkezett. A színpadi 
eszköztár valamennyi figuráját bevetve úgy mozgott, 
mint ahogy az amerikai rock nagykönyvében leje
gyezték: teljes beleéléssel ugrált, grimaszolt, mikro
fonállvánnyal kacérkodott azt ide-oda lökögetve, 
hörgött, suttogott, sikoltozott, rekesztett és üvöltött. 
Kiváló énekes, nagy showman, ha példát kéne fel
hozni, akkor egy kicsit Steven Tyler (Aerosmith) 
ének- és „mozgáskultúrája”, vagy akár az ifjú James 
Brown előadásmódja ugrott be. Nap mint nap 
három órát lehúzni teljes beleéléssel az európai 
turné során nem kis teljesítmény, de hát a holly
woodi éjszakában edződtek... A zenei gyökerek 
a blues és gospel tradíciókból a rockon át a fűnk, 
a sóul ötvözetéből erednek, akár a hetvenes évek 
elején a Rolling Stonesnál. J. J. Holiday gitáros min
dent tud a gitározás/slide-gitározás, a blues és a 
rock különböző stílusairól. Nem véletlen, hogy ját
szott már Tóm Waits, Chuck E. Weiss, Bob Dylan, 
Bruce Springsteen, Etta James, Otis Clay, Táj Mahal, 
John Lydon stb. lemezein és turnéin.
Filmprojektekbe is bekerültek már, hisz’ Hollywood... 
S ezek nem kis teljesítmények, hisz’ Los Angeles 
a világ és az amerikai zeneipar egyik fő bázisa, 
rengeteg tehetséges muzsikussal. Korábbi egyéb 
zenei próbálkozások, együttjátszások után 1994-től 
startoltak The Imperial Crowns néven, egy hollywoo
di garázsstúdióban eltöltött session után. Most 
pedig már új lemezüket1 bemutatni érkeztek 
MichaelA. Barsimento dobossal, és az új 
szerzemény fiatal Kevin Farrel basszusgitárossal, 
a két pontos és kemény ritmushangszeressel. Bár 
ez a blues, gospel és sóul elemeket felhasználó 
rockzene is sokat fejlődött az idők során, mégsem 
tekinthető a mai legkorszerűbb irányzatok 
egyikének, de ezt is lehet magas (hőjfokon, művészi

Ludditák

módon előadni, mint példájuk bizonyítja. Változatos 
műsorukat jól illusztrálja, pl. a Lil’ Death, igazi 
mestermű, heavy rockblues, erőteljes rekedtes 
énekhangon skandálva, virtuóz szájharmonika
szólókkal. De volt itt számokba épített ismert betét 
is, mint pl. a Baby Please Don’t Go (Van Morrison, 
Alvin Lee vagy éppen Eric Burdon nyomdokain), 
vagy a Chuck E. Weiss lemezről ismert J. J. Holiday 
szerzemény (Sunny could lick all them cats), vagy 
az éppen Sam Cook/Jackie Wilson stílusgyakorlatnak 
tűnő You Don’t Miss Your Water visszafogott ütemű 
sóul érzés. S az eddigiekből talán érthető, hogy a 
fent említett három hazai városból is miért érkeztek 
rajongók (fanok) a Trafikba, hogy újra lássák a 
csapatot.

Ludditák
Kinő Café 2005. június 4.

Az Apolló kellemesen laza, használtbútoros előtere 
néha koncerteket is kínál az ideszokott törzsközön
ségnek (szigorúan az utolsó mozielőadás utáni): 
Rutkai Bori Specko Jedno (Special Gizda) formációja 
mellett, többek között lan Siegal angol blues
előadó, Nyeső Mari, vagy épp a pécsi Singas Project 
is bevéste nevét a Kinő Café emlékkönyvébe.

De hiphop3 és eddig itt még nem járt szöveg- 
elők érkeztek, na épp ideje volt e szubkultúra 
elsőszámú női előadóit is felléptetni. Hisz’ közismert 
MC Tita (Fiáth Titanilla) és MC Móki (Fiáth 
Marianna) kötődése a filmekhez: a külföldön is 
egyre sikeresebb Nyócker animációs film legjobb 
betétdala (Kurvaélet) az ő művük, előtte pedig 
a Cruel World Team Sohasemvolt Glória című 
filmjéhez (a 2001-es filmszemlén szerepelt) összeho
zott remekük (Glória) is aratott. Egyébként két böl
csészről van szó, Tita jelenleg börtönpszichológus, 
Móki pedig az ELTE magyar-kulturális antropológia 
szakos hallgatója...

Az egykori angol géprombolókról elnevezett 
formáció az előző este Budapesten a Kultiptexben 
mutatta be Porcogó című új albumát, majd jött 
a pécsi Apolló mozi kávézója. A Bátaszékről a 
fővárosba (egyetemre) került lányok még otthon 
kapták a muníciót (a Beastie Boys, a helyi Raptair 
formáció, Pajor Tamás, underground zenekarok és 
fanzinok hatása). Aztán Budapesten egy biciklisfutár 
bálon, az IMMC koncertjén kapta el őket az a 
szabadság, hogy a nyelvvel mennyi mindent meg 
lehet valósítani, hogy nyelvileg teljesen megdolgoz
tatja a közönséget... (Innen ered kapcsolatuk az ex 
IMMC-s Buppával, aki az új lemezen két számban is 
szövegel.) Mindezek hatására kezdtek el komolyab
ban foglalkozni a műfajjal. 2000-ben mutatkoztak 
be közönség előtt, a Tilos Rádiót támogató bulin, 
a Tabánban. Mikor a Tilos nem kapott frekvenciát,

és el kellett hallgatniuk, akkor írták meg a Tilos a 
reggel című számukat, amit a megszüntetés előtti 
utolsó hetekben játszottak a rádióban. S a kedvező 
fogadtatás után jött a felkérés a Tabánba... Utána 
már muszáj volt beindulniuk, jöttek a Tilos-partik, 
a Gimmeshot-bulik, Sena, Mangó, és kapcsolat 
a hiphop.hu körével. 2003-ban magánkiadásban 
hozták össze az első, címnélküli albumukat, DJ 
Sztyepp (Homoki Péter) zenei alapjaira. A kicsit 
amatőr ízű debütáló album után jött a már profi 
módon, szövegkönyvvel összehozott Porcogó. A 
Vono Boksz teamből ismert DJ Nafta (|akab Zsolt) 
és Párizs (Kondor Péter) mellett Oriol Vandela és a 
Hippikiller zenekar segített az alapok elkészítésében.

Pécsett három korábbi számuk mellett az új 
lemez anyaga szerepelt műsorukon. Két XIX. századi 
ladynek beöltözve kezdtek, jelmezkölcsönzős, földig 
érő biedermeier ruhákban — jó kontraszt a rap- 
peléshez —, majd átvedlettek a farmer-póló szoká
sosba. DJ Nafta rakta alájuk az elvontnak nem 
mondható zenét, s vendégként a free style nagy
mester, Buppa is beszállt néhány számba. Tátott 
szájjal bámultam, hogyan rögtönzi a helyszínre és 
a jelenlévőkre vonatkozó ritmikus mondatait. Eddig 
is tudtam, hogy a Ludditák az egyik legizgalmasabb 
hazai formáció, de amit itt előadtak... Fantasztikus 
szövegelők — persze, nőkről lévén szó, nem is 
olyan csoda, hogy pörgő nyelvvel ledumálnak min
denkit —, ketten együtt zseniálisan fűzik tovább 
egymást váltva, egymás szavába vágva, vagy ketten 
együtt briliáns szövegeiket. Ez valamiféle oldschool- 
rap, de a sorok tele vannak mindenféle szub- és 
popkulturális utalásokkal. A hiphop ismert alakjai 
(Ganxta, Tupac stb.) mellett Pajor Tamás, Méhes 
Marietta, Vígh Misi utalások és idézetek. De Kurt 
Cobain (Nirvána), Széppataki Róza, Halász Jutka, 
Gojkó Mitics, Travolta, Lennon, Yoko Ono, Hendrix, 
Maya Goid, Stahl Jutka, Antal Nimród, Karády 
Katalin, Korda György stb. is mind-mind felbukkan
nak, deheroizálva őket, ironizálva a sztereotípiákkal, 
s mindezt kissé infantilis bájjal előadva. A teljesen 
lehengerlő szövegelés úgy áll össze, hogy Tita 
megírja a sorokat, Mókinak meg jó a ritmusérzéke, 
és próbálgatják, majd a zenéhez passzintják az 
egészet. Egy jó szöveg még nem biztos, hogy 
elmondva is jó. Akkor az igazi, ha úszik a szöveg 
a zenén... Egyébként dekonstrukciós módszernek is 
tekinthető a hiphop, a korábbi kultúrákból, zenei 
megoldásokból, szövegekből összeállítva jön létre 
valamiféle új megoldás, egy kicsit salátaszerűen. Ezt 
példázza az egyik programadó szövegük: „...a sok 
beszédnek se alja, se teteje, ne legyen se vége, 
se hossza, se eleje, éppen ez a deleje, hogy az se 
selejt, hogyha hiányzik a veleje’” Tehát nem 
lényeges egy központi téma köré szervezni a 
szöveget, hanem a rímek viszik el. Tita elmondása 
szerint: „Amikor írok, először a rímek vannak 
meg, és megpróbálom egy mondatba pakolni. 
Szeretem, ha vannak belső rímek is, és ha ez a 
koherencia rovására megy, Istenem, jól van, 
ennyiben elég dekonstruktív...”

S bizony nem akadt a Kinóban sem emberfia, 
aki ne mosolyogva meresztette volna szemét a 
nyelvújító Ludditákra, mikor ilyeneket adtak elő: 
„Szevasztok síiták és szunniták, megen bringák 
és ludditák, jó itt jön két ludd, és még él Bupp, 
magasra szökünk, mint a végbélkúp, mer mint 
a debellalány a modellállásra, mint egy dábule 
a lélek-elkábulásra, a rebellálásban is a tabella
csúcsra apellálok! Áááá, nem...”' ■

1  idézetek a Ludditák Vastaxik című számából
2  The Imperiat Crowns (2002)

Hymn Book (2004)
Preacin’ The Blues -  Live at the Rockpalast CD és DVD (2005)

3 hiphop: A  rap zenéjét övező (szub)kultúrkör gyűjtőneve.
A kifejezés először a Sugár Hill Gang 1979-es
Rappers delight című számában hangzott el, szójátékként.
A zenén kívül a (break stb.) tánc, a Street art (graffiti, stencil, 
tag stb.), az utcai divat, reklámok képét is alakította.
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Szemle
Pécsi Kisgaléria
2005. április 29. -  május 22.
Bükkösdi (Marcasi)

Jó, hogy vannak még kalandok. Talán az sem 
kellemetlen körülmény, hogy a formák rendezésé
nek évezredes szabályai mellett annyi finom határ- 
átlépés tanúi lehetünk: egyre nagyobb felületeket és 
egyre nagyobb tereket remélünk birtokba venni.

De Bükkösdi Kálmán (Marcasi) kiállítása 
alapján ne siessünk e tény megállapításánál sokkal 
előbbre, ne vonjunk le belőle elhamarkodott 
következtetéseket. Itt ugyanis nincs még szó teljes 
kifejtettségében arról, hogy miképpen követik a 
fizikai-testi és technikai képességek gyarapodását a 
szellemi és erkölcsi konzekvenciák. Vagyis nem tel
jes a dráma. Finom csupán. Mert miről is lenne itt 
szó? Egy művész, aki festett formáival nem rejti el 
azt az egyébként alig leplezhető körülményt, hogy 
egy emberben egyszerre több személyiség is meg
bújik (megbújhat). Az egyik a józan számtartó, 
akinek haladása, bármely típusú helyzetváltozása 
közben késztetései vannak rendszerben látni, struk
túrákat képezni, emlékeket gyűjteni, csoportosítani. 
Aki a lehetséges térbeli kapcsolatokat a Föld közép
pontjából (középpontjába) szerkeszthető egyenes 
vonalak úgynevezett függőlegesei és ezeket a vona
lakat összekötő, horizontot szimuláló vízszintesei 
szerint szervezi. Akinek az építészete ezért 
leginkább az alátámasztásra és áthidalásra összpon
tosít. Az ő szemléletében az utak vízszintesei, a pers
pektívák enyészpontjai, a kanyarok és a bukkanok 
— mert hiszen efféle dokumentációk láthatók kiállí
tott képekként — nem sejtetnek semmit a Föld 
gömbölyűségéből (szakadatlanul egy lejtőn roha
nunk, esetleg hegymenetben?), miképpen asztrális 
kapcsolataira sem utalnak. Nem jelzik, hogy a Hold 
vonzereje hatna rájuk, ezen belül alkatukra, kedé
lyükre. De jön a másik karakter. A zárójelbe tett 
másodlagos, aki egyszer csak meghatározóvá lesz, 
aki felismeri, hogy a mozgásban gyakorolt látás tel
jességgel más, mint a statikus és összegző, akiben

a bizonyosságok sűrűsége kisebb, mint a bizonyta
lanságoké. Márpedig ő ezeket hajszolja. Fogalma 
nincs, hogy mi következik méterről méterre a tér
ben, és a töredékmásodpercek eltelte után. Tele 
van félelemmel, de rohan. Nagy sebességű haladása 
közben bőséggel akad helyzet, amelyben a 
meghatározás csak pontatlan lehet. E pontatlansá
gok bírják a képzeletet olyan kísérletekre, amelyek 
a részlegesen birtokolt valóságot hivatottak 
kiegészíteni. Bükkösdi (Marcasi) nagy sebességű 
látványfeldolgozásai ezért aztán szinte észreve
hetetlenül telítődnek vizionárius elemekkel. Fenyőfa 
és útszéli villanyoszlop baljós, történelemelőtti 
fenevadak pikkelyes páncélzataként hatnak, koloritja 
a nitrogén és ciánfelhők káprázatos fenségét 
teremtik meg. Mindeközben át-, és átlép az előző 
karakter fegyelmezett, alig kockáztató pozíciójába, 
amely a visszafelé esztétikai igazolásokat követelő 
hagyomány alapján jár el. Ilyenkor rögzíti a tenger 
kékjét, a sziklák fehérségét, az autópályák technikai 
részleteit, a benzinkutakat és viaduktok szerkezetét. 
Aztán visszalép Marcasiba, aki mindezt elfogadva, 
de sokat nem időzve száguld tovább — legjobb itt 
is a közhely — új kalandok felé.

Bükkösdi Kálmán festői megjelenítésében is 
izgalmas felületeket tár elénk. Tágas terek torzulásai 
felfokozódnak a színek bátran kontrasztáló futa
maival, ez a dekorativitás különös ellenpontként 
jelentkezik a tér és idő megfoghatatlan labilitásának 
élményével együtt. Kitűnően tudja a festő elkerülni 
a felfogásában ott lévő eklektika veszélyeit, és ízlés
sel válogat az expresszionizmus Magyarországon 
sem ismeretlen nemzetközi teljesítményeinek, hazai 
klasszikusainak apró utalásaiból. Felvillannak tehát 
E. L. Kirchner 1924-25 körüli tájképeinek ízei éppen 
úgy, mint a magyar Schadl János, vagy éppen az 
1920-22 között extatikus kompozíciókat festő 
Bernáth Aurél, de akár El Kazovszkij nyolcvanas 
években előadott erős kontraszté fekete-vörös-sárga 
-kék színkapcsolatai. Újabb, ha nem is meghatározó

Bükkösdi Kálmán (Marsod) a Kisgalériában

rétege ez az intellektuális tájékozottsága a festészet
nek, amit a galéria ezúttal megmutatott. Mert utalás 
történik itt így arra is, hogy a művészet — bár nyi
tott és az élet sodrában alakuló jelvilág — nem 
lehet független önnönmaga sorsának korábbi sza
kaszaitól sem. Vagyis, hogy hitet tud tenni az örök, 
előzményt és következményt műalkotásokba 
egyaránt befogadó értékek mellett.

AT

Pécs, Lénáit Ház,
2005. június-szeptember 
Misch Ádám kiállítása

„Das Leben eine raschere Bewegung...”

Volt Pécsett kiállítása 1979-ben és nagyon jól 
ismerték itt a műveit, alakját, a nevét, akik az „új 
művészet” nehéz és eredményes hazai áttörésének 
folyamataira érzékenyek voltak. Misch Ádám 1935- 
ben született Soroksáron és hatvanéves korában, 
1995-ben halt meg. A Lenau Ház bemutatója 
sajnálatosan posztumusz főhajtás egy bátor ember 
és kitűnő művész előtt, akinek ráadásul még 
bizonyos intézményszervezői sikerei is voltak. A 
hazai németség kulturális törekvéseiben jegyzett 
szerepe volt, életműdíjjal is kitüntették, némiképpen 
ez indokolta a Lenau Ház vezetésének választását. 
Örömteli a döntés, hiszen a kisebbségek kulturális 
reprezentációja a legritkább esetben jelenik meg a 
modem művészet törekvéseivel azonos formában. 
Gyakoribb, amikor értékőrző, amatőr vagy éppen 
időben visszafelé tekintő muzeális keretek között 
történik mindez. A Piarista Gimnáziumban érettsé
gizett, majd Egerben teológus hallgató lett, de 
tanulmányait abbahagyta. 1965-ben szerzett 
művészdiplomát az Iparművészeti Főiskolán. A fiatal 
pécsi művészek, elsősorban a Pécsi Műhely körül 
csoportosulok találkoztak először a hatvanas évek 
végén már izgalmas elvont műveket létrehozó Misch 
Ádámmal, aki a Nyugatot több-kevesebb rendszeres
séggel megjárt kevesek közé tartozott. Az újabb tár
sadalomfejlődési modelleket leképező vagy követő 
modem művészeti tendenciák és ezekről az infor
máció bőséggel rendelkezésére állt és mindezt 
bármikor kész volt megosztani fiatalabb pályatár
saival. Egyike volt azoknak is, akik a festészet 
művelésével párhuzamosan odaadó figyelmet 
tanúsítottak a többi vizuális művészeti kifejezési 
formára és technikára, a képversekre, lettrista 
plasztikára, a videó, film lehetőségeire. A Lenau Ház 
szeptemberben be is fogja mutatni majd Misch 
Ádám videomunkáit egy művészhallgatókkal 
közösen rendezett workshop keretei között.

A kiállítás az életmű legjellemzőbb szakaszain 
kíséri végig a látogatót. Itt láthatóak az első absz
trakt akvarellek, amelyek igen különösen hatnak 
Pécsett, ahol szinte a lokális vizuális nyelvi 
közegeként hatott Martyn Ferenc, Gyarmathy 
Tihamér, Marosán Gyula, Martinszky János stb. 
absztrakciója. A képi nyelv elsősorban zenei 
princípiumok alapján szervezett, erősen emocionális 
rétegeit bontotta ki ezeken a munkákon. A laza

32 echo 2005/3



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

Misch Ádám: Mindennapi lakótelepünk, 1982

textúrájú és költői elemgazdagsággal, ugyanakkor 
visszafogott kolorittal készült vázlatokat váltotta fel 
a hetvenes évek elején az olajfestmények sora.
Ezek között az egyik legszebbet itt is láthattuk.
A Minden nap (1976) már nem tárgyias kép, de 
emléknyomokban ott van benne ez a kiindulás, 
éppen úgy, mint az 1974-ben készült Cím nélkül 
című, erősen hosszanti arányú kép esetében is. 
Tárgyi elemek és teljes dekorativitásban feloldott 
felületek derűs rendje kap meg e műveken. Nem 
csekély mértékben tűnik fel ezeken a munkákon 
az éppen aktuális világtendenciák, a geometrikus 
absztrakció és a pop ikonográfiájának néhány emlé
ke. Ezek alapozzák meg az előadásmód eleganciáját 
és bonyolultságában is áttekinthető frazeológiáját.

A kiállításon láthatóak a nyolcvanas években 
megjelenő mediális elemek, amelyek például a 
Mindennapi lakótelepünk (1982) című képen 
szöveglenyomatokban, technikai felületekről köl
csönzött számokban kifejezetten tárgyias ábrázolá
sokban (kulcs, irodaeszköz stb.) mutatkoznak. Itt 
elsősorban az intellektuális-logikus mozzanatokra 
és a képszerkezet mechanikus alakítására esik a 
hangsúly, noha a „pop” lenyomatos, szitanyomásos 
technikájával kerülnek e felületekre korántsem sem
legesnek mondható színek is. A nyolcvanas évek 
végétől alakulnak át ezek a józanul konstruált kép
szerkezetek egy újabb jelentésdimenzióba. 
Kilágyulnak a színek, majdnem mindegyik képben 
sajátságos, különösen egyéni színárnyalatok jelen
nek meg a korábbi erős alaptónusokkal szemben.
A fehérek, rózsaszínek, a festőiség és rajzosság, 
a kalligráfia gesztus elemei teszik ekkor gazdaggá 
a felületet, mint a Dolgok hatalma (1986), vagy a 
Közben (1991) című képek esetében. Nagyon 
sajnálatos, hogy gyűjteményekbe nem kerültek 
nagyobb számban e munkák, hogy a korszak hazai 
körképeibe sajnálatosan nem fért be mindeddig 
Misch Ádám festészete.

Aknai

Pécsi Kisgaléria
2005. május 27. -  június 19.
Tóth Zsuzsa és Lengyel Péter kiállítása

NEO

Mostanában lépten-nyomon kiállításokba botlik az 
ember, a város jobbnál jobb lehetőségeket kínál 
kultúr-éhes lakóinak, de tulajdonképpen bárkinek, 
aki képes arra, hogy figyelő tekintetét végigfuttassa 
az utcákon, a tereken, míg meg nem állapodik 
valamely boltív, vagy kapubéllet árnyékában és 
elolvassa az ott meghirdetettet.

A kiállítás, amit elsőként láttam a frissek közül — 
Tóth Zsuzsa és Lengyel Péter NEO című megnyilat
kozása volt. Késve érkezvén a megnyitóra már nem 
volt senki a termekben, így nyugodtan téblábolhat- 
tam az alkotások közt, senki által nem zavartatva. 
Lengyel Péter munkái egyébként is egy kis csendet 
és elmélyülést követelnek meg, nem azok a szob
rok — az én olvasatomban biztosan nem — melyek 
a hangos (értsd:bántóan hangoskodó) szót tolerál
nák. Persze nem is egy meditatív tényező részei. 
Olyannyira nem, hogy azért ügyesen végigsimítja 
a szépen lekerekített formákat Könnyed humor — 
több mázsás kövekről van szó — és az a halk 
mosoly, mely így kerekedik, többet ér minden 
eszelős ricsajnál.

Szóval ott van a trükk a tardosbányai mészkő
tömbben, mely esztétizál, nyugalomban tart, de 
azonnal mobilizál, amint ráérzünk a játékra. Az 
„Open”, „Closed” címek ezt csak tetézik. S érezhető 
a „4-3” esetében is- melyet korábban az Országos 
Kisplasztikái Biennálén volt alkalmam megfigyelni —, 
ahol a felszíni csíny alatt mélyebben húzódik egy 
archaikus szobrászi probléma: az üres-teli, semmi
minden ellentétpár, mely talán a negatív-pozitív 
terek tanulmányozásából ered és ezeknek a fogal

maknak ragyogó formába öntéseként nyilvánult 
most meg. Bicikliszelep (amit ha kihúzok, leereszt 
a szobor?), préselt levegő és neodínium mágnes 
függeszti légbe a tömböket, kitolva az elhihető és 
a már hihetetlen határait.

Ne feledjük el viszont Tóth Zsuzsát sem, aki 
méltó társa (nem vetély-, de alkotó) Lengyel 
Péternek és könnyed-nehéz, fémesen puha szob
raival nem kiegészíti, de egyensúlyban tartja a kiál
lítást. Munkáit meglepőnek tartom abban az 
értelemben, ahogy meglepődni csak a gyermek 
képes, aki egy hirtelen feltűnő, szokatlan jelenséget 
csodál (és nem megriad tőle). A „Neovita” a 
„Kémények” summája — vagy csak a következő 
állomás —; egy eltévedt gőzfelhő; futurisztikus álma 
olyan gyárkörnyéknek, ami az idegen légkört ter
meli. A metálfényezett felhőbuboréknak megejtően 
szép példáját formázta meg az alkotó, tisztábban 
polírozva, ékesebben tálalva, mint diplomamunkáját 
(Kémények) annak apróbb nehézségeitől végképp 
elszakadva monumentálisabb mű született.

Csak kiváló szobrász gondolatai közt jöhet létre 
olyan „légköri zavar”, amely képes megszülni egy 
ilyen csodásán felpolírozott gipszballont.

Huszti János

Képzőművészeti kiállítások a POSZT 
idején

Tovább tallózva a megannyi lehetőség közt, az 
egykori OTP Székház jut eszembe, ahol az Ipar- és 
a Képzőművészeti Egyetem mutatkozhatott be —, 
ahogyan azt harmadszori látogatásom alkalmával 
megtudtam a kiállítást leszedő hallgatóktól — de 
szereztem más információkat is, melyekben a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem kiállításaként 
szerepelt a fent nevezett esemény.

Ettől eltekintve a Király utcai épület jó terep volt 
ahhoz, hogy kisebb-nagyobb alkotások ötletesen 
végigvonultathatóak legyenek rajta, — az 
„iparosok” tavaly nyáron is jól használták fel a ren
delkezésükre álló körülményeket Kapolcson, értenek 
hozzá. Ez itt sem volt másként, szépen be is töltöt
ték a tereket, kihasználva minden olyan kínálkozó 
lehetőséget, amit egy ilyen komótos, kicsit 
szürkére kopott, s inkább sötét, mint világos, de a 
kreativitás hiányát nem tűrő enteriőr nyújtani tud.
S ez a régi, már jó ideje használaton kívül lévő 
bank, süttői vörös mészkővel burkolt pultjaival, 
üveggel körbevett biztonsági kabinokkal, páncél- 
szekrényeivel, mi több, ajtóival, szűk átjárókkal és 
az ódon harmóniát sugalló lambériáival együtt, 
mintha csak arra várt volna, hogy belesóhajtsák 
ügyes gondolataikat fiatal művészek, vadonatúj tar
talmakkal telehintve kezükbe vegyék az irányítást.
És úgy érzem, igen fontos momentuma, talán élet
halál kérdése is lehet ez egy kortárs kiállítás 
megrendezésének, hiszen az emberek ma arra van
nak kitalálva, hogy irányítsák őket. Ha másként nem 
megy, hát ezüstfóliával —, már az utcán látható 
volt, ahogy szedi a lépcsőket és vonul be az 
épületbe egy ilyen ezüstcsík — majd szépen 
végigvezet bennünket teremről teremre, de betölti 
legfontosabb funkcióját is: behívja az érdeklődőt. 
Okos megoldásnak tartom, ahogy a Macintosh 
gépeket abban az üvegkalitkában helyezték el, ahol 
valamikor a tisztviselő töltötte hivatalos idejét és 
csak egy tenyérnyi nyíláson át csatlakozott az 
„ideáthoz”, ahogyan most csak az egér bújt ki a 
lyukból, a többi odaát maradt, és irányításunk alatt 
végrehajtotta a beadott feladatot: képeket hívott elő 
a monitoron. Hogy a megjelenített kép volt e olyan 
érdekes, mint a megvalósítás módja, nem biztos, de 
akadt még szép számmal vásznon otajfesték, dísz
letterv, fotósorozat, grafikák, limlom robotok, inter
aktív makett és még folytathatnám.
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Budapesti művészeti egyetemek

Folytassuk barangolásunkat a Café Dante alag
sorában, ahol a budapesti egyetemek újfent bril
líroztak. Ahogy a lépcső visz le bennünket, a 
falakon fémképek díszelegnek, ennek ellenére a cím 
„Fényrajzok”, ami lehetett volna találóbb is, minden
esetre becsülendő az alkotó kitartó vonzódása 
ezekhez a rozsdásra mart vaskos darabokhoz. 
Tovább ereszkedve az épület gyomrába egy 
hosszanti térbe keveredünk, kisméretű olajképek, 
akvarell, színháztervek és üvegmú'vek közé. Minden 
rendben van, de az ember többet várt volna, becsü
letre méltóbb festményeket és egyáltalán: fiatalosan 
vérbő megnyilvánulást. Mindezek dacára nívós, ala
pos szakmai felkészültséget tükröző üvegplasztikák 
is jelen vannak — optikai játékával feltűnő és 
figyelemre méltó Jegenyés jusztina kockába zárt 
„gömbje” —, de mégsem kap visszaigazolást a 
takarékpénztárban tett látogatásom, a csodára, úgy 
tűnik még várni kell.

Ahogy a tárlat ügyelői később közlik, lenne itt 
még egy terem, ahová érdemes volna benézni. 
Miközben a célra tartva botorkálunk a félhomály
ban, Dreher Antal képe dereng elő a falakról és 
más egyéb megkopott cégér — de hová is tartunk 
valójában? A szürkeség kezd mélységgel megtelni és 
súlyosan ül rá váltunkra a sötétség. Itt már csak a 
teret letapogatva lehetne továbbjutni, de 
megérkeztünk és megint csak nekik volt igazuk! 
Mind beljebb hatolva az alagsorban, fokozatosan 
váltottunk a fénnyel telt térből egy fényt elnyelt 
térbe. Három alkotó Uvegmunkái viliódznak a 
padlón négyzetes rendbe szervezve, mindez egy 
„sötétkamrába” zárt installációként. Letaglózó a 
hatás, a derültből az árnyékokba terelt gondolatok 
itt audiovizuális formában úsznak —, a sarokból 
halk moraj búg át az űrben — egyszóval ez az 
isteni színjáték kiváló teret hódított magának és 
most minket is meginvitált. Egy ilyen jól tálalt kiál
lítás csak arra várhat, hogy megfelelően fogyasszák.

Pécsi Művészeti Kar

De tegyünk még egy röpke kört az épületben, pon
tosabban a rózsaszín teremben, ahol Pink Space 
címmel a PTE Művészeti Kar hallgatói állítottak ki. 
Megint csak hiányérzetemet tudom tolmácsolni, 
ahogyan azt tettem a már említett kapolcsi napok 
ürügyén. Az Iparművészeti Egyetem „profizmusa” 
lehet hogy nem áll másból, mint szorgalomból és 
hozzáértésből? S vajon ennek hiányában van 
egyetemünk? Hiszen — még a versenyszellemtől is 
eltekintve — a saját színvonalunkon alul teljesítünk. 
Ha rózsaszín terem, akkor legyenek rózsák a 
képeken? Kik az alkotók? Képaláírások hiányában 
nehéz eldönteni, igaz Bencze Gábor teljes alakos 
szoborportréja esetében könnyebb a beazonosítás.
A cserélhető fejjel megáldott gipszmű nem kevés 
iróniával tökéletesen simul bele a hely szellemébe. 
Nehéz eldönteni, hogy a posztamens, amin az 
önportré kezét nyugtatja, a rózsaszín terem kelléke, 
vagy a mű része. Persze ez csak avatatlan szemek 
előtt fogalmazódik meg kérdésként. Talán ha még 
több, ehhez hasonló szarkasztikus gúny ragadt 
volna a terem falaihoz, megtámogatva egy 
komolyabb alkotói attitűddel...

Merengéseimet a „Pink Space”-ben egy „valódi 
művész” szakította félbe, mint az általa adott 
katalógusból később kiderült, Kozma Simonnak 
hívják és „egyedi színvilággal, tematikával, techniká
val készített” viaszképeit hirdette valahogy úgy, 
ahogy a cirkuszi autó tetején utazó hangszóró ordít
ja bele a világba nagyszerű mutatványait. A viasz- 
domborművekben, amik „meleget varázsolnak 
otthonunkba” a Grand Hotel Hungária tárlatán 
„gyönyörködhetünk” Budapesten, a Rákóczi út 90. 
alatt, recepció: június 8. délután hatkor.

Bagossy Levente

Ám tereljük másfelé gondolatainkat, egyébként is a 
POSZT nyüzsgésében úszott az egész város az utób
bi időben. Hogy Bagossy Leventével mi történt, 
nem lehet tudni, de az Isten áldotta meg azzal a 
tehetséggel, amellyel bír. A Pécsi Művészeti 
Szakközépiskola reklámgrafika szakán kezdett, majd 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika 
szakán diplomázott 1996-ban, amikor is elnyerte a 
Leonce és Léna című előadás színpadtervével az 
Országos Színházi Fesztivál legjobb díszletének járó 
díjat.

Sokat tervezett színházi rendező testvérének és 
édesapjának. Komoly, tekintélyes múlt áll mögötte. 
Tervezett díszleteket Moliére: „TartufFe”-jéhez, 
Thomas Bernhardt „A szokás hatalmához” (Tandori 
Dezső fordításában), illetve Bernhardt „Ritter, Dene, 
Voss” -jához. De akadt még ötlete Witold 
Gombrowicz: „Yvonne, burgundi hercegnőjé”-hez, 
Federico Garda Lorca: „Yerma”-jához és Kafka:
„A per”-éhez.

Ám olykor más irányokat vesz, ugyanis színházi 
plakátokat is tervez, elkötelezett híve e műfajnak. 
Többek között elkészítette a 9. Nemzetközi Színházi 
Fesztivál (UTE), illetve a 32. Magyar Filmszemle 
arculatterveit.

„Ledarálnakeltűntem, Katona József Színház, 
KAMRA 2005, Kafka: A per című regénye miatt” szól 
az írás. Minden, a Művészetek Házában közzétett 
színpadterve alatt ott függ a pontos információ
precízen közölve írót, fordítót, jelmeztervezőt, 
színészlistát, rendezőt, egyszóval mindenkit, aki 
szükséges egy színházi előadás megvalósításához. 
Nézzünk most bele a mágus színpadterv-dobozaiba
— van, amelyikbe csak lócára állva tudunk bepillan
tani — valahogy megidézve a játék, a játszás 
lényegét, ahol mégis egy komoly csoda von 
bűvkörébe. A korrekt lista tovább folyik, immár a 
makettek falai között, mely áll apró kövekből, lom
fából, apró fém „eszközökből”, anyagfecnikből, 
talán gipszből — igaz olyan jól kivitelezett minden 
darab, hogy ezt nem lehet pontosan megállapítani
— és persze sok-sok festésből. Tehát süt a játék 
öröme az egész térben — a valósban és a makett
terében —, s ha a körülmények engedik és képesek 
vagyunk csak egy kis ideig a műveket védő üvegfal
hoz közel hajolva koncentrálni, joggal érezhetjük 
úgy, hogy valamit most mondanunk kell, hiszen itt 
állunk egy színházterem dobogóján, elhangzott a 
végszó és most mi jövünk, a közönség vár, de nem 
szólunk csak elmerülünk a díszletben...

A gyermekkori babaházak hangulata most itt 
igazán szőnyeg alá söpörhető. Bagossy Levente

Bagossy Leverte díszletterveit, makettieit, színházi plakátjait 
a Művészetek Házában állította ki

munkáiban, mint a törékeny konstrukciók által 
precízen megkomponált művészi makett-tájakban jól 
cseng az a képzelt valóság, amit finoman operálva 
a színpadra helyez. A realitás könnyed reflexiói, ha 
csak egy lélegzetvételnyi teret képesek is bejárni, 
máris többre hívatottak, mint puszta makett, ame
lyek világához mindig a példaszerűség és az ártat
lanság fogalma kapcsolódik, és amelytől idegen a 
valóság rémülete, a szörnyűség és a szenvedés.

Imre Sándor

Ha nem is a szörnyűség, de a groteszk, mint 
esztétikai tényező épp úgy tetten érhető Imre 
Sándor — a PTE Művészeti Karán idén diplomázott 
hallgató — munkáin, mint egy komolytalanul is 
komoly szociológiai megjegyzés, de mindenekelőtt 
és legfőképp a tájfestészet egy különlegesen jól 
irányzott módja.

Hogy miről is van szó?
Hát arról, hogy sok a panel. Olyannyira sok, 

hogy olykor fiatalok fújják össze az egyhangú 
homogenitásban megfáradt falakat —, csak hogy 
történjen valami — de van úgy, hogy művészi céllal 
kerül falra ez a lélekben feldolgozhatatlan probléma. 
Többemeletes betonba sűrített életkörülmények, 
újravakolt megoldáskeresés és az emberi szabad 
akarat mindennemű mellőzéseként jellemezhető 
a légköri cirkálók, ezek tűnhettek fel a fiatal 
művésznek, ezekből merített ihletet-izgatta a problé
ma — már korábbi munkáin is, mikor még vászonra 
vitte fel az élettelen monstrumokat.

Ám a hordozó felület a bemutatott diploma- 
munkája esetében, szokatlan anyag. Merész húzás, 
kitűnő ötlet. Imre Sándor gondolt egyet, és 
megfestette a háttérben húzódó tömbházak pontos 
mását három darab panelgarázs felületére. Nehéz 
megállapítani melyik képzőművészeti műfajba sorol
ható a mű. Festészet, vagy a land-art műfaja?
Esetleg ez is a kultúr-makett világa, de lehet akár 
panel-art is. Azt hiszem mindez egyszerre és egyik 
sem.

A méretarányosan csökkentett kubusfestészet 
remek példája valósult meg a Kertvárosban, amely 
valójában —, azaz kint, a Szaturnusz utcai — 
helyszínen érezhető át és fogható fel igazán, 
a maga hamisan derűs létével egyetemben.

Huszti
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2005. április 28.
Pécs, Pannon Magyar Ház
Boros Béla: Magyar tanító a Kárpátok
alatt

Minden bizonnyal jogosan állítható, hogy a valaha 
érintetteken, azok leszármazottain kívül kevesek 
számára ismerős az a téma, amelyről Boros Béla 
posztumusz könyve szól. Pedig a benne foglaltak
nak máig ható következményei vannak: a mai 
Szlovákia területén élő magyarok fennmaradása 
nem kis részt azoknak a magyar tanítóknak 
munkájától, tevékenységétől is függött, akik a 
Trianon utáni új európai rend által megszabott 
keretekben vállalták a nemzeti kultúra fenntartásá
nak, továbbadásának, sőt továbbfejlesztésének 
a feladatát. „Ez a könyv a szlovenszkói magyar 
tanítóság — a fundamentum — negyedszázados 
történetéről szól” — fogalmazza meg az Előszó, s 
a könyv ennek, az I921-45 közti időszaknak, azaz 
a Szlovenszkói Általános Magyar Tanítóegyesületnek 
(SZÁMTE) részletesen összefoglaló történetét adja. 
Miután Komárom vidéke és Mátyusföld lelkes 
pedagógusainak adakozásából 1920 végén 
megindították a Magyar Tanító című szakmai folyói
ratot, a további előkészítő munkálatoknak köszön
hetően is, a komáromi kultúrpalotában 1921. május 
elején hatszáz tanító, tanár és óvónő részvételével 
megalakult a SZÁMTE, amely, a később létrehozott 
kárpátaljai tanítóegyesülettel is felvette 
a kapcsolatot. A szervezet magalakulásától kezdve, 
s a Szlovák Országos Tanítóegyesülettel gyümöl
csöző kapcsolatot kialakítva, körültekintő és szívós 
munkával szolgálta a magyarság és a magyar 
kultúra ügyét. Az egyesület, fő fórumaként a Magyar 
Tanítóval, ami a tanítás legtágabb értelemben 
felfogott kérdéseivel foglalkozott elsősorban, de 
társadalmi, érdekvédelmi és egyéb kérdésekkel is, 
fokozatosan egy sor, a kulturális életet gazdagító, 
hatásaiban messzire ható eredményt mutatott föl. 
1930-ban Érsekújvárott alakult meg a Szlovenszkói 
Magyar Tanítók Országos Énekkara, s vitte el orszá
gos útjaira a magyar dalt, 1933-ban Galántán hozták 
létre A Magyar Tanítók Szövetkezeti Könyvesboltját, 
a könyvkiadás, az iskolák tankönyvekkel, tansze
rekkel való ellátására, s 1935-ben adták át 
Pozsonyban A Magyar Tanítók Házát, ami az 
építés anyagi költségeit önerőből: részjegyekből, 
felajánlásokból szerezte. S nem utolsósorban a 
Magyar Közművelődési Szövetség 1938-as megala
kulásában is komoly szerepet vállalt a SZÁMTE... 
Nem véletlen tehát, hogy Pukkai László, a kötet 
szerkesztője éppen az öntevékenységnek sugárzó 
és gyarapító erejét emelte ki, amely nélkül a mégoly 
jelentős és nélkülözhetetlen külső segítség sem éri 
el a célját...

Ennek az öntevékeny, szívós munkának, a ma
gyar tanítóság küzdelmeinek pályájával tanúsítója, 
jeles képviselője volt Boros Béla, a kötet szerzője. 
Tanulmányai után, a 20-as évek elejétől az 1947-es 
áttelepítésig a Gatánta szomszédságában lévő 
mátyusföldi Alsószelin, az evangélikus népiskolánál 
szolgált. A tanítói munka mellett fokozatosan kap
csolódott be a nép- és közművelődési munka szinte 
minden ágába. Férfi- és vegyeskarokat vezetett, szá
mos egyesületnek (Csehszlovákiai Magyar 
Dalosszövetség, Magyar Közművelődési Szövetség, 
a galántai Közművelődési Testület és mások) 
vezetőségi tagja, titkára, a Magyar Dalunk című 
folyóiratnak 4 évig szerkesztője, a Magyar Tanítónak 
pedig 1928-tól előbb társ-, majd 1932-től 1944-ig 
főszerkesztője. Továbbá cikkíró, ill. vers- és novel- 
láskötetek, ifjúsági elbeszélések, olvasókönyv, mód
szertani szakkönyvek, az országos tanítói énekkar
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történetének szerzője. 1942-ben az Országos 
Gárdonyi Társaság tagja. A Benes-dekrétumoknak 
megfelelően mindez 1947-ig érvényes, a 
Magyarországra, Zombára való áttelepítésig, ahol a 
megváltozott körülményeknek megfelelően az addi
giakhoz hasonló energiával dolgozik tovább — de 
ez már egy másik történet... Könyve, a Magyar 
tanító a Kárpátok alatt már 1976-ban készen állt. 
Mostani, galántai megjelenését a pécsi 
kezdeményezés ugyanúgy segítette, mint a szlová
kiai Csemadok, az ottani pedagógus szakszerveze
tek, az iskolák, a szülők széles körű összefogása.

Fölvetődhet a kérdés, hogy ez az adatokban 
gazdag, az értékteremtés, a jövő iránti felelősség 
hajdani magatartását tanúsító könyv mit mondhat 
a mának? Napjaink értékegyensúlyának fölöttébb 
ingatag, mi több borulásra, bomlásra kész helyzetét 
figyelve kell(ene), hogy legyen mondanivalója. Egy 
biztos: A Magyar tanító... minden nemes pátoszával 
együtt nem hősköltemény, hanem arról szól, hogy 
amit egy bizonyos helyzetben tenni kell, azt mind 
meg kell tenni — és egy kicsit annál is többet.
S hogy mindig szükséges a remény — meg több 
is azért.

2005. május 10.
Pécs, Művészetek Háza 
Volt idő
Mészöly Miklós és Tüskés Tibor 
levelezése

Mészöly Miklós, a „magyar lonesco” műveinek 
közlése a 60-as években a „főbűnök” közé tarto
zott. Az őt közlőről — mint róla is — azt a korabeli 
párt és irodalmi orgánumokban is közreadott a 
bizonyítványt állították ki, miszerint műveiben a 
marxizmus, a marxista esztétikai nézetekkel ellen
tétes, burzsoá ideológiát hirdető, dzsessz-zenére 
szédült emberek erkölcstelenségéről van szó, 
melynek során a polgári közérzet abszolutizálása, 
egzisztencialista, nihilista nézetek nyílt hirdetése 
fogalmazódik meg. Nem véletlen tehát, hogy a kul
turális irodalmi élet akkori korifeusai, Pándi Pál, 
Szabolcsi Miklós a művek, pl. Az Ablakmosó című 
dráma Jelenkorbeli közlésére hivatkozva nagyon 
határozottan teszik föl a számonkérő kérdést, hogy

Volt idő

MÉSZÖLY MIKLÓS 
és

TÜSKÉS TIBOR 
levelezése

ti. a szerkesztőség mért nem adta meg a méltó 
választ a kapcsolatos számonkér(d)ésekre, ill. 
leszögezik, hogy az események ilyen alakulásában 
a fiatal szerkesztőgárda marxista kultúrájának 
hiányosságai következtében fellépő alacsony 
műveltség is szerepet játszott.

A korabeli dokumentumokat, s a későbbi rész
leteket is felolvasó Fillár István és Németh János 
után tehát nem véletlen, hogy Szörényi László, az 
MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója 
ennek az időszaknak, a 60-as évek időszakának 
levegőjét egy, a sivatagban eltemetett, majd hosszú 
évszázadok után feltárt, a tibeti harcosok nyughe
lyéül szolgáló sír levegőjéhez hasonlította, ill. a 
marxizmus „szellőzetlen lábszagáról” beszélt. Meg 
a Leninen, aztán Zsdanovon „edződött” marxizmus
ról, amiből végleg kilúgozódott a szellem, hogy 
aztán Hruscsovnak egy megjegyzését idézze, aki 
a művészetekről való állásfoglalásában azt találta 
mondani, hogy: „a legszebb zene a katonazene — 
a katona ti. ezzel indul a halálba — s nem a 
dodekafónia”.

Mindezt, a Volt idő című, Mészöly Miklós és 
Tüskés Tibor levelezését tartalmazó könyv bemu
tatóját összegezve azért (volt) érdemes rögzíteni, 
mert jól érzékelteti a (kora) hatvanas évek kultúr
politikájának lényegét, aminek a Tüskés Tibor által 
Pécsett szerkesztett Jelenkor lényegében nem kívánt 
és nem is volt képes megfelelni, s amikor a kötet
ben összegyűjtött levelek nagyobb, nagyjából 
kétharmadrésze megszületett.

A Volt idő az időrend és a levelek megfogal
mazta tartalom szerint két részre oszlik. Az első rész 
a Tüskés Tibort retorzióként ért, a főszerkesztői 
tisztségből való eltávolításig, I964 nyaráig tart, a 
második, már Polcz Alaine levelével befejezve 
Mészöly Miklós haláláig. Szörényi László szerint a 
könyv dokumentumként, és írói szöveg(ek)ként is 
olvasható. Az első megközelítés esetén „páratlan 
egyéniségek” megnyilvánulásainak, két ember 
egymás megismerésének, egy barátság kibon
takozásának ugyanúgy tanúi lehetünk, mint ahogy 
egy jelentős szerző „becserkészésének”, miközben 
egy, a pannon térség szellemi igényeire, az országos 
érdekű jelenségekre, a határokon túli magyarságra 
egyként figyelő gazdag folyóirat életére is 
ráláthatunk. A másik olvasatban, írói szövegekként 
viszont másképp szólal meg a Volt idő. Itt az írói
emberi pálya belsőbb övezeteiről értesülünk (talán 
az előzőknél is izgalmasabb jelenségekkel találkoz
va?): új művek keletkezésének, vagy a műfajváltás
nak (Mészöly Miklós ekkor kezd prózaverseket írni) 
áldásairól-gondjairól, tervekről, vagy Tüskés Tibor 
helyenként átdolgozásokra, változásokra ösztönző, 
s azokat eredményező (kritikai) észrevételeiről, ill. 
egymás tervei, munkái iránt való érdeklődésről, 
Mészöly Miklós érintettsége folytán Erdély ügyéről 
— s arról a végeredményben mindig jelenlévő 
derűről, ami vesződségek, betegségek, s az iro
dalompolitika viharfelhőinek egyre haragosabb höm- 
pölygése ellenére sem szűnik meg világítani, két 
jókedvű, s időnként dühös vagy gondterhelt 
fiatalember külön egén... Az utóbbiakkal kapcso
latos nehézségekre, feladatokra jellemzően az a 
válasz, amit a 76. levélben Mészöly Miklós a tiszt
ségéből eltávolított főszerkesztőnek így fogalmaz 
meg: „Hiszem, hogy aki most rúg, az holnap a leve
gőbe rúg. S remélem, úgy érzed te is, a munkád 
nincs befejezve.”

(S csak emlékeztetőül tegyük hozzá, s nem is 
csak zárójelben, hogy a jóslat első és kiváltképp 
második része is teljesült.)

Tüskés Tibor, a Jelenkor egykori szerkesztője, 
és a közölt dokumentumok tulajdonosa szerint a 
levelekhez való viszony alapján kétféle embertípus
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létezik: az egyik az eldobó, a másik a megőrző.
Az 50 év alatt összegyűlt 50 doboznyi, vaskos levél- 
kötegek azt bizonyítják, hogy ő hál’ istennek az 
utóbbiakhoz tartozik...

Bizonyos, hogy a levelekből összeállított kötet 
a szűkebb pécsi, és az országos érdekű irodalom- 
történet számára sem nélkülözhető forrásanyag. 
Amellett már csak az elhangzott részleteket hallva is 
élvezetes olvasmánynak ígérkezik. Róla szólva az is 
kiderült, hogy a Jelenkorban közölt szövegeken 
kívül a képzőm űvésznek hasonlóképpen veszélyt 
jelenthettek a korabeli hatalom számára. Kassák 
Lajos, Martyn Ferenc, Borsos Miklós, Bálint Endre és 
mások művei. Bálint Endre az egyik levelét egy 
olyan papírra írta, amelyen egy fametszet volt 
látható. Ez a fametszet került át a Volt idő cím
lapjára. Egy sötét ablak, vasszerkezettel, fölfelé 
meredő kampóval, s egy — szabályosan — a 
végtelenbe kanyargó, ki tudja hova vezető úttal.
A könyvet a Pro Pannónia Kiadói Alapítvány jelen
tette meg az Irodalmunk forrásai sorozat újabb 
köteteként.

2005. június 1.
Pécs, Művészetek Háza 
Bertók László: Hazulról haza

Felfogható ez a könyv karrierregényként is, doku
mentumként is — állapította meg Nagy Imre 
egyetemi tanár Bertók László beszélgetőpartnere a 
költő új, Hazulról haza című emlékezéseket, inter
júkat, esszéket tartalmazó kötetéről. Az első esetben 
egy kis somogyi faluból származó fiatalember 
történetéről lenne szó, akinek pályája a Kossuth- 
díjig ível, s aki ezt a sikertörténetet sajátos rezigná- 
cióval ellenpontozza, amit pl. az Itt, ahol ülök című 
Curriculum vitae is bizonyít. A második esetben, 
amikor az életpálya külsőbb és belsőbb övezeteinek 
„történéseit” mutatja be, a legjelesebb tanulság az, 
hogy miközben a szerző kérdez, töpreng, vívódik, 
egyfajta értelmezői szerepet is betölt. Ugyanakkor, 
de csak látszólagos ellentmondásként a „döntést” 
az olvasóra bízza. Mindez viszont összefüggésben 
lehet/van egy olyan nyelvkritikai attitűddel, amely 
a nyelv iránti bizalmatlanság ellenére hisz abban, 
hogy a másik embert mégis meg lehet szólítani.
Ezt az értelmezést alátámasztják a szerző újabb

A Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely 
kiállítási programja

Pécsi Galéria
Július 29 . -  szeptember 4 .

Illúziók — textilfalak — falfestmények 
Szeptember 16 . -  október 9 .

VI. Kortárs Magyar Fotográfia 
Október 14 . -  november 6.

loan Sbarciu (Kolozsvár) festőművész 
November 11 -d ecem b er 4 .

Gaál József (Budapest) festőművész 
december 9 . -  2006 . január 6.

Veszprémi Művész Céh

Pécsi Kisgaléria
Július 8- 3 1 .

Trischler Ferenc (Pécs) szobrászművész 
Augusztus 5- 28 .

Bács Emese (Budapest) festőművész 
Szeptember 2- 25 .

Major Kamill (Avignon) képzőművész 
Szeptember 3 0 . -  október 17.

ifj. Kemény Henrik bábtervező-művész 
(Bóbita)

október 2 1 . -  november 13.
Lengyel András (Budapest) grafikusművész 

November 17 . -  december 4 .
Nyilas Márta (Pécs) festőművész

/vers/szövegei, amelyeknek módosító, zárójelekbe 
tett verziói/szinonimái, halmozott szerkezetei ezt a 
töprengő magatartást sejtetik, amikor is a 
„bezáruló” szöveg egyúttal „megnyílik”, amelynek 
során létrejön az olvasó megszólítása.

Bertók László életútja tanulságos, s olykor 
kevéssé ismert részleteiről beszélt. Véséről, a 
szülőhelyről. Az ősökről. A dédapa becsvágyáról, aki 
30 ezer téglából épített házat, s aki alighanem 
betyárok cimborája is volt. Az apáról, akinek tíz 
hold jutott, és háromévi hadifogság. A javasasszony
ról, akinek hogy gyógyítani tudja, az apa haja 
szálára, gatyamadzagjának egy darabjára, meg az 
ingére is szüksége volt. A Bertókokról, akik máshon
nan, legtöbben az Őrségből kerültek Vésére. S aztán 
a csurgói gimnázium több irodalmi körben (Arany, 
Csokonai, Ady) részt vevőArogató, majd verseket 
megjelentető diákjáról, aki az ötvenes évek 
közepén, 56-ban alig húszévesként hajózik be az 
élet, a politika, meg hát az irodalom veszélyesen 
háborgó vizeire... Egy jóbarátnál talált kompromit
táló versek miatt sikerült öt hétre az ÁVH pincéjébe 
jutni, majd három és fél hónapot az uránbányánál 
rohamtalicskásként eltölteni. A meghurcoltatás, a 
börtön ideje alatt viszont megtörtént a felnőtté 
válás. S ha nem is napra rákövetkezőén, de ennek 
folytatásaként következett el a váltás, a városba 
kerülés ideje is. Itt olvasta fel Fillár István szín
művész a „Pécs lett számomra is a város” című 
visszaemlékezést, amelyben erről a kezdődő, 
átmeneti, majd véglegessé váló kapcsolatról van 
szó, az eddigi lakóhelyekkel szemben vagy azok 
után — 1965-tel véglegesen — a nagyvárosba 
kerülésről. Ennek az időszaknak a keservesen szép 
feladatát ez az életformaváltás jelentette (melynek 
nehézségei során a feladás gondolata is kísértett),

a költői szemléletmód változásai, kapcsolatok 
kialakítása, társak, barátok megtalálása, akiknek — 
így Pákolitz István, Szederkényi Ervin, s kiváltkép
pen Csorba Győző — segítségére, megértő támo
gatására mindig lehetett számítani.

A Hazulról haza című, az életformaváltást és 
folyamatosságot címében is jelző könyv bemutatójá
nak egyik legérdekesebb része az alkotói, költői 
szemléletmód a bevezetőben is felvetett átala
kulására, módosulására vonatkozóan hangzott el.

Nagy Imre szerint a költői szemléletmód, nyelv 
átalakulását, melynek közismert „eredményei” a 
Bertók László megújította szonett, a rímes haiku, ill. 
a legutolsó verskötet (viszonylag) hosszúversei, túl
ságosan magától értetődő lenne a „népi(es)ből” a 
„urbánus” felfogás felé való tájékozódással, „meg
tanulással” magyarázni. A falu-város váltás (és a 
továbbiak) során a szellemi(bb) közegbe kerüléskor, 
az átalakulások, változások ellenére megőrződik 
minden, amit csak „hazulról” lehetett hozni, a ter
mészetközelség élménye, az ősi tudás, ami talán 
a számmisztika által, és másféle sejtelmek által is 
jelentkezik, az égi és földi jelenségek közötti össze
függés „tudása”, szóval mindaz, ami nélkül 
bizonyos, hogy egészen másféleképpen lehetett 
volna „hazajutni”. Mindezek (és még mi minden!) 
eredménye az a radikális átalakulás, amelynek 
legalábbis egyik legfontosabb ténye az alanyi pozí
cióról való lemondás, s egyfajta médiumszerep 
kialakítása (kialakulása). Nagy Imre szerint ez az 
1960-as évek végére megy vissza, és kiváltképp 
a Savászana című verssel dokumentálható.

Bertók László ugyanakkor érdekes példával 
világította meg, hogy az átalakulások nem előre 
elhatározás, hanem szerves változások eredménye
képpen jönnek létre. A századfordulós napfogyat
kozás idején, a különös fényjelenségek nyomán írt 
versek javítgatásánál született a meghökkentő felis
merés: hiszen itt haikuról lenne szó! Mintha csak 
véletlenül. Az viszont törvényszerű, hogy az első, 
sorsdöntő sort meg kell súgnia valakinek, aki 
mintha ott állna az ember háta mögött... S csak 
ezek után következhetnek a továbbiak, a többi szó 
keresése, összeillesztése. Azoké a szavaké, ame
lyeknek jelentése korunk viszonyai között, úgy lát
szik, egyre jobban mérgeződik, sérül, vagy 
elveszik/elveszett. Ezt a helyzetet figyelembe véve 
segíthet a körülíró, közelítő, a „majdnem érintő” 
szinonimák, változatok sorolása. S talán így, a düh, 
öröm, harag, ámulat kifejezésekor, a „világ folyta
tásaként” van esélye a költőnek arra, hogy a köztes 
világba, a körülöttünk lévő ismert és ismeretlen 
világ határolta köztes területre be tudjon lépni. Ahol 
esély lehet a mozgásra, s amelyet körös-körül az a 
határtalannál is több övez, ami úgy tűnik föl, hogy 
számunkra sohasem ismerhető meg — s ajándék, 
ha megközelíthető...

A Hazulról haza című kötetet a tíz évvel ezelőtti 
Nagy Imre: Bertók László című beszélgetés és tanul
mánykötethez hasonlóan a Pro Pannónia Kiadói 
Alapítvány jelentette meg.

G. Tóth Károly írásai

Echo a z  interneten

Lapunk internetes változatát az érdeklődő olvasó a

www.echopecs.hu
címen találja. Kérjük a nyomtatott és az elektronikus változat olvasóit, hogy a honlapunkhoz kapcsolódó 
FÓRUM rovatunkban mondják el véleményüket, vitatkozzanak szerzőinkkel, szóljanak hozzá a lapunk által 
feldolgozott témákhoz.

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

Wolf Serno

A vándorsebész
Az 1576-os 
esztendőben 
a campodiosi 
kolostor idős 
apátja vissza
adja lelkét a 
Teremtőnek. 
Röviddel ha
lála előtt el
árulja kedvelt 
tanítványá
nak, Vitusnak, 
hogy talált 
gyermekként 

került a kolostor falai közé. Vitus ettől 
fogva nem talál nyugtot: leghőbb vágya 
lesz, hogy felfedje származása titkát. 
Megerősödik benne a feltételezés, hogy 
a rejtély szálai Angliába vezetnek.
Útra kel hát, hogy Spanyolországon 
keresztül a Szigetországba jusson. 
Vándorlása során számos kalandba 
bonyolódik, és mint kitűnő sebész szerez 
magának hírnevet.

Frances Itani
A csend fogságában

Ez a csodálatos szerelmi és háborús 
történet — a nyelv és a csend regénye — 
már több mint tucatnyi országban meg
jelent, és számos irodalmi elismerést a 
magáénak tudhat, köztük a „Brit 
Nemzetközösség Legjobb Regénye” 
címet, amelyet 2004 áprilisában nyert el.

„A csend fogságában, Frances Itani eddi
gi írói munkásságának megkoronázása; 
a regény megindítóan és megrázóan 
emlékszik vissza azokra, akik a múlt 
század hajnalán vesztették el a hallá
sukat. Grania, az ontáriói városkában 
felnövő süket kislány igazi emlékezetes 
szereplő, s az írónő zseniálisan eleveníti 
meg a fiatal katona férfi és Grania 
közötti szerelem történetét.” — Richard 
B. Wrigh

A kötetek megrendelhetők az alábbi címen: 
Opus Kiadó

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

A pince

mélyén,
az ízek

csúcsain!
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