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E L S Ő  O L D A L

Levelek Pikszből, a kultúra fővárosából

A jó, a rossz és a csúf
Jóról és rosszról nem gondolkozom, 

Csak szenvedek én és csak dolgozom.
J. A*

Drága nővérem, kedves M!

Már kicsivel több, mint egy éve élek itt, én az 
idegen, aki a magyar nyelvtörténetben kutakodva 
felfedeztem, hogy a magyarban a vendég és az ide
gen szó eredetileg egyetlen fogalmat (tapasztalatot) 
jelölt, s csak fokozatosan vált szét alakjában és 
jelentésében is a pozitív jelentést hordozó vendégre 
és a negatív tartalmat hangsúlyozó idegenre.
A nyelv nem következetes, a nyelvhasználók még 
kevésbé azok. Vendéglátásról beszélnek és idegen
forgalomról, holott ez utóbbit nyugodtan nevezhet
nék vendégforgalomnak, megszüntetve ezzel az 
idelátogatók nyelv általi megbélyegzését, 
kirekesztését. Mert ha vendégnek neveznek, úgy 
érzem, jónak látnak és mondanak, ha viszont ide
gennek hívnak, akkor úgy érzem, rosszat mondanak 
rólam.

Bár lehet, hogy csak én vagyok érzékeny, és 
a kettő között nincs is (nagy) különbség. Miként 
aközött sem, hogy nyelvtanilag (a helyesírás szem
pontjából) pontosan írunk-e le egy szöveget.
Nézd csak meg ezt a következő példát! Egy alginai 
eetegym nyészevleti ktuasaáti kittumaták, hogy nem 
szmáit méfile seronredbn vnanak a btűek egy 
szbóan, csak a szléső bteűk Igyeneek a hülyöekn, 
a tböbi Iheet tlejeesn musátt, a szveög mgiés 
oalvsahtó, mveil oalsávs köbzen a szót eészgében 
Ijátuk és nem oalvusnk el mniedn bteűt.

Ez persze szerintem nem jelenti azt, hogy ne 
volna különbség a kétféle szöveg, a helyesen írt és 
a fenti példában szereplő össze-vissza csereberélt 
betűjű szavak között. Vannak dolgok, amelyeket 
nem lehet összekeverni, még akkor sem, ha sokan

úgy vélekednek, mindegy, hogy így van-e valami, 
vagy úgy. Hogy jól van-e írva például, vagy rosszul. 
Amit a helyesírás esetében általában könnyű eldön
teni. Más területeken azonban nem lehet (nem ele
gendő) besorolni valamit a jó vagy a rossz 
kiüresedett címkéje alá.

Pedig amióta itt tartózkodom, nemegyszer 
hallottam okos, kreatív, érzékeny emberek szájából 
azt a közhelyet, hogy elegendő valamit jónak vagy 
rossznak minősíteni, semmi más árnyalat nem 
számít. Ezt a közlést mindig felfedezésként, életböl
csességként, eredeti gondolatként kommunikálják. 
Ilyenkor komoly arccal, „na, mit szólsz hozzá” fej
tartással bemondják a frankót, megmondják a tutit, 
és közlik, hogy valamiből nincs ilyen vagy olyan, 
hanem szerintük (ó az eredetiség, a magánvélemény 
zsenialitása!): csak jó és rossz van.

Nincs például komolyzene és könnyűzene, csak 
jó (és rossz) zene van. Nincs például művész szín
ház és szórakoztató színház, csak jó (és rossz) szín
ház van. Nincs például figuratív és nonfiguratív fes
tészet, csak jó (és rossz) festészet van. Egy újonnan 
kinevezett budapesti színház igazgatója a következő 
bölcsességgel hozakodik elő kiérlelt törekvését meg
fogalmazva: jó színházat akar csinálni. Tényleg? Van 
olyan, aki rosszat? De mégis, mi a tartalma? Meg 
különben is, mi tesz valamit jóvá /  rosszá? És e 
kettő között nincs egy végtelen részletességű skála?

Félelmetes a kultúrában az elemzés jelen
tőségének ez a teljes negligálása. A megérzésből 
származtatott és kinyilatkoztatásban megfogal
mazódó üres értékítéletek tobzódása. Pedig ha az 
élet bármely területére nézünk, széles spektrumát 
láthatjuk az értékeknek a nagyon-nagyon jótól a 
csapnivalóan pocsékig. Vajon honnan és miért ez 
a gondolatellenesség, elemzéselutasítás, pozitív- 
negatív maszlag? Talán az iskolából, ahol a 
művészet kapcsán nem átallnak olyan sületlen
ségeket hangoztatni, hogy optimista meg pesszi

mista? Van itt valami zárvány vagy karantén, amitől 
nem lehet szembenézni a tények összetettségével 
és a művek sokszínű voltával?

Ha valaki azt hirdeti és azt hiszi, hogy elég a 
világot jóra és rosszra osztani, akkor az önismerete 
nulla, a valóságismerete pedig a negatív számok 
tartományában van. Hiszen hogyan helyezhetnénk 
el önmagunkat (akár mint egyént, akár 
kisközösségeinket, akár városunkat, akár nemze
tünket) a többiekhez képest, ha vakok és süketek 
vagyunk az árnyalatokra, ha nem fordítunk gondot 
helyzetünk, tevékenységünk, alkotásaink 
elemzésére?

Hogyan ítélhetünk meg bármit vagy bárkit, ha 
mindent és mindenkit csak a + /  -  jelekkel vagyunk 
képesek osztályozni? Az eligazodáshoz tapasztala
tokat kell szerezni, s minél gazdagabb a tapasztalat, 
annál több az árnyalat, annál kisebb a terepe a 
plusz-mínusz dichotómiának.

Azok szemében persze, akik megelégszenek 
ezzel a két osztatú (jó /  rossz) szemlélettel, az, aki 
az árnyalatok jelentőségét és megismerésének 
(elemzésének) fontosságát hangsúlyozza, a legjobb 
esetben is csak csúf lehet.

De hát már kezdem megszokni, hogy sokak 
szemében nem az számít, amit valaki mond, hanem 
az, hogy ki mondja, és ugyanazt az egyiktől jónak, 
a másiktól pedig rossznak veszik.

Hladaunk az inyátírott koász fleé, aohl Isasan 
mjad mnedinki vkaon és sküteen hszii, hogy nnics 
a vligbáan smemi eégyb, mnit a tléköetes rdenje a 
jnóak és a ronasszk.

Szeretettel ölel fivéred. W.

Fordította:

10 1  éve született.



Quomodo. A Munkácsy-kód1
Ezúttal egyedül az abszurditás képes közvetíteni az igazságból valami keveset Ködös és hideg 
januári éjszakán pisztolycsö a hetedik csigolya alatt Majd egy utasításba csomagolt kérdés: 
„Mondj azonnal egy magyar művészt!” Ha francia, vagy az orosz a megfélemlített akkor az töp
rengeni kezd (a kérdés ez esetekben orosz és francia művésznevet firtat). Mert úgy érzi, azonna
li választ nem adhat választania kell, és ha sebesen is, de sorolja magában az egyenértékű le
hetőségeket majd egy nevet kibök. Egy magyar tized másodpercek alatt szüli meg az egyetlen itt 
és most lehetséges választ Ami nem lehet kétséges: Munkácsy Mihály. Nem magyar az, aki ezt 
a nevet nem ismerí. Izgalmas feladat tehát nyomába szegődni a kultusznak és annak a kivételes 
jelentőségnek, ami a név fennmaradásában minden bizonnyal szerepet játszott2 Talán abban is, 
ahogy ez az anyag Pécsre került Az improvizációs nagyot akarás kétségtelenül hozott közműve
lődési hasznot aminek értékét jócskán tekintélyelvi érvek támasztják alá. Ezek látszólag nem kö
vetelnek bizonyítást Látszólag.

De ha szükséges bizonyítani, segít abban a kiállítás 
anyaga. A páratlannak mondott művészettörténeti 
értékek felvonulása a Pécsi Galériában. A Nemzeti 
Galéria és a debreceni, békéscsabai múzeum jól 
ismert állandó kínálata mellett, ezúttal az amerikai 
Pákh Imre magángyűjteményének huszonegy- 
néhány darabja ad kiegészítő ismereteket a nagy
hírű mesterről. Az alkalomra megváltozott a Pécsi 
Galéria is. Bejárata és kiállítótere felvették a „nagy 
eseménynek” megfelelő múzeumi külsőségeket. 
Belül némi pécsi aktualitással a Munkácsy Mihály 
képek.3 Alkalmas tanulság a kultúra és történetem 
iránt odaadóbban érdeklődőknek, és még meglehet 
az is, hogy Pécsett jó néhány kiállításlátogató 
számára a képzőművészettel találkozás első pil
lanatát hívja ki a „nagy név”. De egyszersmind 
kínzó szemrehányás a pécsi Munkácsy-kiállítás.
A magyar szellemtudomány mindmáig nem vizsgál
ta felül kritikusan az 1870-1900 között gránitba 
vésett képet, amelynek nagyonis ellentmondásos 
történetében a jogos kételynek sokkal több motívu
ma van mélyhűtve, mint gondolnánk. Jellemző lehet, 
hogy az akadémia művészettörténeti szintézisének 
1890-1919-es kötete szinte csak „odavetve” tesz 
említést Munkácsy kései munkáiról, a bécsi 
művészeti múzeumba festett freskójáról, az

Országházat díszítő felfestményeiről. Nem olvasható 
ez csak akként, hogy Munkácsy ekkor már nem tar
tozik a magyar művészetet meghatározó, előrevivő 
alkotók közé. A Párizsban festett képek nagyobb 
hányada nem került Magyarországra, ezek a művek 
többnyire külföldi magán- és közgyűjteményekben 
vannak. A Pákh Imre tulajdonában lévő festmények 
egy része éppen ebből a korai időszakból szár
mazik, tehát a nagy magyar gyűjtemények mellett 
ezúttal bizonyos kisebb összefüggések, talán nem is 
elsőrangú munkák — filológiai szempontból sem 
teljesen meggyőző érveléssel — kerültek a közön
ség elé.4

Kétségtelenül példás az élete. Szegénysorból 
párizsi magasságokba emelkedő asztalosinas, aki 
mindössze kilenc évvel idősebb csak Csontváznál 
és Vincent Van Goghnál. És mégis, micsoda két vilá
got idéznek fel. Érdemes azonban még ide gyűjteni 
néhány alkotót és képet. A képzőművészeti 
értékregiszteren alig hihető, hogy Edouard Manet 
Reggeli a szabadban című műve ne foglalna el 
előkelő helyet. Ezt a korszakos képet Manet 1863- 
ban festette. És ki emlékezik még a páratlan Szinyei 
Merse Pál müncheni fiaskójára 1873-ban, a Majális 
bemutatása után? Ki ne társítaná Munkácsy

főműveinek időpontjához J.F. Millet és G. Courbet 
érzékenységét, valóságszemléletét, az angol pre- 
raffeelita mozgalom drámai világképét, művészi 
professzionalitását, a készülődő szecesszió 
előképeiként. A művésszé válásnak, vagy inkább 
az „igaz művészetnek” Munkácsy korában nem 
Németország a hona. München, Düsseldorf, Berlin 
stb. ekkor már a korai XIX. század normáiba 
belekövesedett „kultúrfőváros”, ahonnan a 
Munkácsy nemzedékéhez tartozó fiatalok — ha 
tehették — elmenekültek. Munkácsyt — ez is jelzi 
tehetségét — nagy kapacitású műkereskedők 
kaparintották a kezükbe, és tőlük Párizsban sem 
menekülhetett. A francia művészet felszabadulása 
mintha meg sem érintette volna. Életkora ezt nem 
magyarázza, hiszen Cézanne 1839-ben, Monet 1840- 
ben, Rodin 1840-ben, Renoir 1841-ben, Gauguin 
1848-ban születtek. Mészöly Géza ugyancsak 1844- 
ben, Szinyei Merse 1845-ben. Csaknem együtt 
voltak harmincévesek.

Üresség és hamisság, a professzionálisba ágya
zott gondolattalanság sehol nem folytathatta le 
olyan magabiztosan saját hatalomváltását, mint 
a képzőművészetben. Nem jut ekkor az embernek 
eszébe más, mint Mark Twain5 híres gyerek
regényének, Tóm Sawyer és Huckleberry Finn 
történeteinek egyik mellékalak párosa, a Király és a 
Flerceg. Akik — minthogy szélhámosok — a nagy
hírű londoni Shakespeare színész, Edmund Kean és 
Dávid Garrick6 álarcában végighaknizzák a 
Mississippi és Missouri vidékét a „Király tevepárdu
ca” című kamuval. De őket többnyire leleplezik, 
megdobálják rohadt paradicsommal, és mindig 
menekülniük kell a szerény bevétellel. Forgalmuk 
azonban jelentékeny, még félre is tudnak tenni 
belőle, ők lelepleződtek. Tóm és Hűek megtapasz
tatta: a műveletlenség és hiszékenység édes
testvérek. Külön-külön is bőséges változatosságban 
kínálják magukat arra, hogy visszaéljenek velük. 
Együtt azonban univerzális terepet jelentenek sanda 
szándéknak, értékről, sikerről szóló szirénhangok
nak, fátyoltáncoknak. És nincs mese. Ami kimarad, 
ami nincs meg az érzetekben —, ezt mondta maga 
a nagy Lenin is7 — az nincs meg a képzetekben. 
Ideológiákkal, rítusokkal nem helyettesíthető a 
valóság. Amit ha nem járunk be, nem fedezünk fel, 
nincs kapcsolatunk vele, könnyen kimaradhat az 
életünkből, és vélelmekkel töltjük fel az így előállott 
réseket. Erről meg Munkácsy német kortársa, Kari 
Marx beszél.8 A leleplezést csak a tudás, az ismeret 
végezheti el.
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így aztán az utánanézés kényszereinek engedve 
sétál az ember a sétálóutcában, bevásárol a 
bevásárlóközpontban, ahol folyvást megállítja 
valamiféle művészet. Képek képek hátán. Kínai 
műbőr-, és kígyóbőr keretben, kályhaezüstös, tükrös 
keretben (Interspar), túljátszva minden lehetséges 
egyetemes múzeumi kínálatot. Mohón köznapivá 
téve azt, ami egyebekben ritka és nemes, valóban 
megszentelt és rákészülés nélkül megközelíthe
tetlen. Lehet kapni mindent a németalföldi tizen
hatodik század és a mágikus realizmus modorában, 
panellakásba méretezve, hétvégi házba hangolva. 
Sorban nyílnak a galériák, kínálják portékájukat. 
Ember legyen a talpán, aki ebben a tömegben meg
találja az „egyetlent”, a „ritkát”, amit a művészet 
mindig is megtestesített. Pécsett csak Czinege Zsolt 
galériájából van kettő, de van itt Gyöngyszem, 
Kortárs Galéria is stb. Mindegyikben százával fest
mények. A már-már tébolyult sokszínűség kétségte
lenül választék is. Egy kielégült mai követelmény.
A teljes és határtalan szabadság nyitottsága (nyi
tottság szabadsága). Amiben minden 
bekövetkezhet, aminél fogva semminek nincs igazán 
jelentősége. Mert a kultúra és érték közelében 
„sok” a megfoghatatlan kategória. Itt a kevés, a 
kivételes és eredeti a kulcsfogalom. Valami azonban 
lassan világos lesz. Amire az imént utaltunk, 
bajosan tekinthető szellemi teljesítménynek. És 
amire ezt a minőségjelzőt, a „szellemit”, nem 
találjuk érvényesnek, az aligha helyezhető el a 
művészetek regiszterein. Anélkül, hogy lebecsülnénk 
a zsonglőröket, idomárokat és bűvészeket, kényte
lenek vagyunk azt mondani, hogy az említettek 
valahova idetartoznak. Az idézett munkák azonban 
evvel nem érik be, forgalmazóik a fogyasztóvédelmi 
joghézagok menedékében ennél is többet akarnak. 
Intellektuális mutatványnak kívánnak látszani.
És nem feledve, hogy Munkácsy Mihály Pécsett 
bemutatott képeiről kell szólnunk, e ponton nem 
takaríthatunk meg egy oknyomozó oldalra 
kacsintást.

Antoine Watteau-nak van egy kulcsképe, aminek 
szellemét minden bizonnyal teljesen öntudatlanul 
többen is megjelenítették. Leginkább tanulságos a 
Gersaint mester művészeti leckéje9, amely egy 
műkereskedésbe kínál bepillantást. A falakon ott 
van a művészettörténeti múlt minden vissza
menőleges jelkombinációja, ízlése és technikája. 
Akad Léda a hattyúval, Mária Magdolna, 
Megfeszítés és XIV. Lajos portré, amit éppen a 
ládájából csomagolnak ki. A festő a megvilá
gosodott kétségbeesés küszöbén fogalmazza meg 
képét. A lakberendezési rítussá váló művészet-

csinálás intézménye előtt felteszi a kérdések 
kérdését. Van itt még esélye, lehetősége, tenni-, és 
mondanivalója a képzőművésznek, van, volna oka a 
megszólalásra? Gilles, a bohóc" kiüresedett tekin
tetével ugyanezt kérdezi tőlünk. 1720-ban. És, aki 
csak egy kicsit is figyeli a művészettörténetet, az 
már tudja, hogy az azóta eltelt temérdek idő alatt 
indult el a kétségbeesett küzdelem a művészi hite
lesség, autonómia visszaszerzéséért, az igaz 
helyzetek valódi vizuális jelzéseiért. Aminek része 
volt mindig a folyamatot korlátozó tények, a kom
mersz, ezért szellemi természettel nem rendelkező 
fogyasztási kultusztárgyak leleplezése. Napjainkban, 
mint látjuk, éppen a legerőtlenebb formában. És 
mindez alapvetően kapcsolatban van az ezúttal 
látható kiállítás tényével. Nem csak a Munkácsy 
képekkel. Azok olyanok, amilyenek, az elmúlt száz 
évben már senkit nem zavartak, státusuk 
alapvetően rendezett, a művészettörténészek meg
nyugtatóan el tudják helyezni életművét a magyar 
és egyetemes viszonylatokban. Kitűnő múzeumi 
környezetben a művek hozzáférhetőek. Éppen ezért 
tűnik különösnek a kiállítás. Mi az oka, hogy van, 
hogy lett, mi indokolja a „nagy név” megjelenését? 
Csak nem a „hoztam is meg nem is, adtam is meg 
nem is” szociáltechnikájának időszerűsége? Csak 
nem az, hogy Munkácsy műveivel előjelezte a 
„show business” hatalomátvételét?

A huszonegy-néhány festmény átfogja a leg
nagyobbnak mondott és név szerint kétségtelenül 
legismertebb magyar festő munkásságát. Azt sem 
kellett véka alá rejteni hogy —, Boros Judit, a kiál
lítás kurátora is úgy vélekedett — néhány képet 
nem Munkácsy, hanem utánzói, tanítványai, például 
Karlovszky Bertalan készítettek. Munkácsy afféle 
iskolaműtermet vezetett Párizsban. Bevett szokás 
volt akkortájt, hogy a vezető korrigálta a 
tanítványok munkáit, és a sikeres alkotásokat a 
mester sajátjaként kezelte, látta el kézjegyével 
azokat. A Pákh gyűjteményben is található két- 
három ilyen kép. Az meg sajnálatosan nem mond 
újra semmit, hogy külföldi aukciókon az ilyen fest
ményeket kisebb kikiáltási áron indítják, és hogy 
ezeket mindenütt elfogadják eredetinek. Az auk
ciósházaknak egyáltalán nem áll érdekében kételyt 
ébreszteni akár egy halványan felvetődő alkotói 
saját kezűségben sem.

Antoine Watteau: Gilles, a bohóc (1718-20) 
Louvre, Párizs

Nagyon finom kis bizonytalanságok teszik valójában 
szakmailag is kétessé a hajlamaink szerint makulát
lannak tekintendő személyiséget. Jellemző lehet az 
Európában most igen kelendő Max Liebermann 
esete is, akire Párizsban erősen hatott Munkácsy." 
1871-ben, Düsseldorfban ismerkedtek meg. Itt látta 
a Tépéscsinálókat, amely alapján több képet is fes
tett. Majd követte Munkácsyt Párizsba. A Pákh 
gyűjteményben lévő Erdőrészlet két alakkal (1873) 
című munkáról jut eszünkbe, hogy hozzá nagyon 
hasonló a hamburgi Kunsthalléban lévő Erdő belse
jében (1874-75) című festmény, amelynek kizárólag 
a szignójáról gondolják, hogy tényleg Munkácsytó! 
ered. Ugyanakkor a Kunsthalle katalógusa úgy véli, 
hogy a kép maga Paál Lászlótól származik, majd 
a figurát Liebermann festette bele, végül pedig 
Munkácsy tette rá a piaci hasznosulás érdekében a 
kézjegyét. Max Liebermann egyébként korai korsza
kában nem festett egyetlen ilyen barbizoni jellegű 
képet sem.

Munkácsy — ahogy a róla szóló szakirodalom 
megjegyzi — a hetvenes évek elején igen jól 
egyezteti a német művészet tudálékosságát és 
akadémiai ízű hagyománytiszteletét a barbizoni fran
ciák hangulatfestészetével. E jegyben születtek a 
Pákh gyűjtemény Zálogházhoz készült tanulmányai, 
a Bohém és az Öregasszony (1873) és ez a 
felfogás jellemzi a Cigányok az erdőszélen (1873), 
valamint a Konyhában (1872-73), Erdőrészlet két 
alakkal (1873) című képeit. Bizonyos részleteiben 
nehéz, zsíros felületek, olykor azonban felszabadult, 
fényes foltok és minden esetben kitűnően rendezett 
tömegek, terek jellemzik ezt a korszakot, amelyre 
egyébkén a Nemzeti Galéria állandó 
gyűjteményében találjuk a legszebb bizonyítékokat. 
(Rőzseszedő) Ezt a természetszemléletet követik 
azután a nyolcvanas években festett tájképek, ame
lyek minden bizonnyal sokkal színesebbek voltak 
korábban, de még így is felhívják a figyelmet 
magukra tekintélyt parancsolóan érzéki festésmód
jukkal. A Szántás Colpachban (1885) összefogott 
nagy foltjaival, egének ellenfényes mozgalmasságá
val éppoly erőteljes visszautalás a barbizoni indulás
ra, mint a Séta a Parc Monceau-ban (1882), vagy 
a Téli út (1882). A tájképek mellett a korszak egyik 
uralkodó festménytípusa, a belső tereket ábrázoló 
jelenetek segítenek elmélyíteni ismereteinket 
Munkácsy 1885-körüli törekvéseiről. Az 1884-ben 
készült Merengő nő világítástechnikája a barokk jól 
ismert rafinériáját idézi fel, miközben a teológiai 
mondandótól kissé távolra kerül. Mindent részlete
sen letapogató precizitással feldolgozva tömörít a 
látványba sokszínű fodros, selymes, bársonyos, 
szövött és fonott kelmét, virágokat és vázákat,
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függönyöket, harisnyát és topánt, kacsót és köny
vet. Ugyanennek a korszaknak a terméke a szűksza
vúsággal aligha vádolható, már-már giccsközelbe 
került 1882-es Apa születésnapja című kép. 
Miközben színpadiassága kelt bizonyos ellenszen
vet, lenyűgöző a részletgazdag előadás, amely az 
anyagoknak paradicsomi bőségű felhalmozásával, 
valóban a századforduló historizmusának és eklek
tikájának hiteles belsőépítészeti minőségét tolmá
csolja. A nagypolgár otthonának gazdagságáról szól 
a kép és a kép közepén, a sűrű mintás szőnyeggel 
letakart asztalon ott van a sikerképesség leg
fontosabb kulcsa, a vázába édesanya és két leány- 
gyermeke által rendeződő virágcsokor. Csaknem 
melodramatikus — főleg, ha a nyolcvanas évek 
végének éppen aktuális teljesítményeihez mérjük 
Magyarországon és Franciaországban— a Ballada 
(1888), valamint a Két család a szalonban (1882), 
című képek. Munkácsy korában már nem illusztrál 
a művészet, értékét gesztusainak már nem 
kizárólagosan az adja, hogy milyen ábrázolási
szimulációs viszonyok kereshetők vissza a művek
ből, valamiféle hasonlítás alapján. A német 
művészet ekkor már teljességgel meghaladott nor
mái, kifejezetten szellemtelen és irodalmiaskodó 
tematikái jönnek itt elő, amit nem ment meg a jól 
begyakorolt részletező előadásmód. Amikor a szem
lélő ehhez a felismeréshez jut, akkor érdemesnek 
látszik kezébe venni azokat a katalógusokat, 
könyveket, amelyek a kérdéses korszak 
nemzedékeket egymás mellett felmutató szemléjét 
adják. Ekkor aztán tapinthatóan pontos tesz a kép, 
amelyben Munkácsy középponti jelentősége eltűnik.

dokumentumai. Munkácsy — kiállításunkon látható 
— műveinek többsége, főleg a nyolcvanas évek 
végén készültek, alig érintkeznek nemzeti tematiká
val, és nem emelkednek Csontváry módra 
egyetemes jelentésekig sem.

Tematikái nem nyugtalanítanak jelentéstani 
talányokkal. Előadásmódja és a hozzá rendelhető 
technika igen hatékony volt, jól kipróbált trükknek 
látszott, amit Munkácsy előtt már vagy harminc éve 
előszeretettel használtak a műtermi sebesség (piaci 
megtérülés) hívei. Kár kajánkodni a kortárs 
képzőművészet jelenségein. Munkácsy és kora 
bizonyították, hogy a marketing módszerei 
végérvényesen velük törtek a művészet világába és, 
hogy a művészet kompromittálódásának küszöbe is 
ekkor rajzolható fel már határozottabb vonalakkal. 
Egy kis kiállításon nem tűnik fel, hogy ezek a mód
szerek az iparéi, a sorozatgyártáséi. Munkácsynak 
magának is súlyos lelkiismereti problémája volt, 
hogy képeinek — még ha valami „nem 
művészinek” a szolgálatában állnak is, ha kül
sődleges szabályoknak és normáknak 
engedelmeskednek is — mindig az a céljuk, hogy 
kitörjenek a szimplán üzleti meghatározottság 
keretei közül. De a kitörés szándéka — esetében — 
sajnálatosan nem párosult a kitörés kivitelezésre 
irányuló valódi indulattal. Láttatni engedi, hogy 
a művészet intézményrendszer, amelynek 
működtetése technikai algoritmusokkal biztosítható. 
És azt is, hogy előállhat egy társadalmi állapot, 
amelyben a siker egyetlen fokmérője az anyagi 
haszon. Munkácsy példája már igazolja, hogy a 
zseni létrehozásához" elégséges három, a

Munkácsynál fel sem vetődik a kérdés, hogy ne a 
valóságról volna szó. Ezért megszünteti a privát fan
táziát. Minél tömörebben van jelen az anyag, annál 
nehezebb annak átszellemítése. A kiállítás szem
léletesen segíti megragadni azt a nagy változást, 
ami Munkácsy tevékenységében végbement. A het
venes évek elején Munkácsy szinte kizárólagos 
tematikai vezérelve a magyar lélek és a magyar táj 
karakterének megjelenítése volt. A századfordulót 
jellemző Nyolcak csoportjának tagjai a polgári 
nemzeti jelleg elévülését próféciálták. Egyetemes 
magasságig azonban Csontváry jutott el, aki a 
századforduló mítoszkeresését és természetességét 
egyaránt visszaadta és felülmúlhatatlan 
ösztönösséggel közvetítette, hogy a sorsdöntő pil
lanatok megragadására csak a nemzeti jelleget tar
talmazó, de azon túlmutató szférában van mód. 
Munkácsy a Golgota (1883), a Krisztus Pilátus 
előtt (1881) című képekkel együtt ebben a sorban 
csekély szerepet játszik. A kissé megkésett magyar 
történeti festészet Kiegyezés utáni tematikái éppúgy 
meghaladottak voltak, mint a polgári létforma sem
mit nem kockáztató, semmilyen irányban nem aktív

művészetek világában jártas ember. Kell egy 
befolyásos műkritikus, kell egy, a műgyűjtés és 
múzeumok köreiben némi tekintéllyel rendelkező 
galérista, vagy múzeumigazgató, és egy művész, aki 
nagy mennyiségben (ez marketingszempontból 
elengedhetetlen) hoz létre műtárgyakat. Munkácsy 
esetében is felállt a hármasság, amely egy speciális 
francia társadalmi körben — és ez más volt, mint a 
válaszutakat kitörésekkel felvázoló művészeké — fel 
is építette azt a látszatot, hogy új tehetség tűnt fel. 
Divatos párizsi színészek, nagypolgárok, agrár-, és 
pénzarisztokrácia, a Bonaparte-család tagjai stb. 
voltak a „fogyasztói”. Nem az a polgári réteg, amely 
a maga szabadságának metaforáit fedezte fel a 
művészetek megújulásában, amely a létrejövő szép
ség vad, zabolátlan tájait kívánja bejárni, hanem az, 
amely a szépelgés kockázatmentes lapályain 
tartózkodik szívesebben. A modernizációs divatokra 
reflexszerűen lecsapó magyar kulturális politikai 
közeg szinte kizárólagos valóságként fogta fel az 
említett tényt és kevés tekintettel volt a tényleges 
történelmi téridőhöz rendelődő — kortárs — tel
jesítményekre. A Munkácsy kultusz állékonyságának

titka nem kulturális és esztétikai normává válásában 
van, hanem abban, hogy politikai és didaktikus 
olvasatokkal kiegészítve történelmi periódusonként 
meg-megújuló aktualitással volt felruházható. A 
századforduló galériaiparának kifejezés-, és eszköz
parkja önmagában nem magyarázza Munkácsy 
kivételes helyét. Ebből még nem következik, hogy 
a művészet területére is betörő gyors avulás 
ellenére miért marad fent Munkácsy kivételes
ségének és zsenialitásának képzete. És ne ítéljünk 
elhamarkodottan, a felgyorsult fogyasztás tényleges 
darabszáma, mint mennyiség, feltétlenül ered
ményez bizonyos minőséget is.13

Számos jeles tényről nem tudunk, nem akarunk 
tudni, nem áll módunkban tudni. Együttélésünket a 
művészetekkel rengeteg körülmény befolyásolja, 
aminek eredője, hogy nem élünk együtt a 
művészetekkel. Zsonglőrökkel, idomított 
késztetésekkel, többnyire kiszámítható cselekvésor
namentikákkal csupán. Slágerszövegekkel, ame
lyekkel kapcsolatban nevetséges volna felvetni 
alkotói oldalról az erkölcsi természetű 
felelősségérzetet, befogadói oldalról pedig az erköl
csi alapú megtisztulás rilkei programját. (Változtasd 
meg élted...) Ma már nevetséges —, mert nevet
ségessé tették — az „isteni” komplexitása felé iga
zodás. Jellemző méretű menekülés tapasztatható az 
eligazító vagy kritikai természetű megfogalmazások
tól, ekként semmi csodálnivaló nincs az alacsony és 
magas kultúra torz arányú osztatain.

Kérdezzük akkor meg magunktól, hogy miben 
tett gazdagabbá bennünket ez a kiállítás. Hogy 
élményünk — ha volt ilyen — nem elsősorban 
annak az előzetesen kipreparált rítusnak szól-e, 
amely mint megfeleléskényszer hat ma? Aminek 
előkészítettségéről és élő elevenségéről a pisztoly- 
csöves kísérlet bizonyító erővel szól? Van mélysége, 
drámája élő, idiltje hiteles? Milyen tulajdonságaival 
mire késztet? Milyen mértékű kárt okozott már 
eddig mindaz, ami a Munkácsy örökségből származ
tatható volt? Felmérhetetlent. Ráadásul a kultúra 
minden eresztékében. Felidézhetjük azokat az 
intoleráns kultúrpolitikai dogmákat, amelyek a két 
háború közötti időszakban, majd a felszabadulás 
után éppen Munkácsy nevét középpontba állítva 
zárták ki az esztétikai megújulás esélyét. 
Felidézhetjük, hogy a szocialista realizmus „tar
talmában szocialista, formájában nemzeti” 
követelményrendszere a Munkácsy örökségre építve, 
mint mondta ki a valóság újraértelmezését követelő 
képzőművészeti kísérletezés kockázatos/ellenséges 
voltát. Mert plebejus indulatokkal alátámasztott iro- 
dalmias mesélőkedve minden ellenállást legyőz. Aki 
nem ismeri a művészképzés konzervatív gyakorlatát, 
az ma is odaadással csodálja felületeit. Miközben 
anekdoták szólnak legendás intoleranciájáról, amivel 
kortársainak alkotásait, személyét illette.'4 Az élet 
drámáját képtelen volt drámai művészetté 
szublimálni. Precíz volt, kedvelte a konkrétumokat, 
használta a fotográfiát festés közben, de szellemi és 
ízlés-korlátai még azt sem hagyták, hogy igazi natu
ralista legyen. Mindenből csipegetett, ami a piaci 
sikerképesség akkori receptúrái szerint kedvezőnek 
látszott.

Bemutathatjuk a műveket egyenként, leírhatjuk 
ezeket, és bizonytalankodás nélkül lejegyezhetjük 
újra meg újra, hogy kitűnő adottságú mesterre 
leltünk. Kalandos életsorsra, amely bővelkedik frivol 
és romantikusra színezhető eseményekben, ha ezt 
kívánjuk látni benne. És kívánjuk, hiszen népsze
rűsége nem bizonyít mást.’5 Mit kívánunk látni 
benne? Ez egy nagy kérdés. Mert ha azt, ami a 
művészettörténeti értékskálán bizonyos leegysze
rűsítések után látszik, akkor viszonylag kevés 
marad. Nem jellemzi tematikai sokszínűség, a tech
nikai megújításra való készség, sokkal inkább a 
hatásvadász és rutinos megoldások keresése. Nem
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jellemzik kompozicionális, perspektívával kapcso
latos eredeti meglátások. Mindenekelőtt érdemes 
ízlelgetni azokat a lehetőségeket, amelyeket az 
abszolút művészettörténeti értékrend sugall. 
Izgalmas időpont és műalkotás társításokat 
végezhetünk el, amelyeknek a nyomán kezdjük 
elégtelennek érezni Munkácsy mindeddig megnyug
tatónak tekinthető dominanciáját. Beszélhetünk egy 
áldozatról, aki a galéristák kezében tönkrement. De 
beszélhetünk az erkölcsi fogódzóktól mentes siker 
szerkezetének egyik első modelljéről. Aki az „udvari 
művész” hagyományának megfelelően fenntartások 
nélkül tesz meg mindent, anyagi előnyök 
érdekében.

Nem magyarázhatjuk mással, mint a piaci 
kényszerek megkövetelte sietséggel a festőtech
nikát, amit még Düsseldorfban alakított ki. Ez a 
módszer, a francia impresszionizmus szokásosan 
fehér alapra letett „peinture daire-jével” tökéletesen 
szembenálló bitumenes alapozás.'1 2 3 4 5 6 A megoldás — 
Csontváry például már tudja ezt — a legrosszabb 
XIX. század eleji kommersz fogyasztási galéria-fes
tészet normája lett. Munkácsy érthetetlenül (vagy 
nagyonis érthetően?) nem csupán az alapozáshoz 
használta a bitument. Festékei között ott tartott 
nagy mennyiségű bitument, amiből a vászonra 
felvinni szándékolt színhez mindig hozzákevert. Alig 
cáfolhatóan jutott a legkönnyebben elérhető szín- 
harmóniákhoz így, hiszen a bitumen sötétje kézen
fekvő tónusegységet eredményezett. A bitumen 
lassan elnyeli azonban a vele összekevert színeket. 
Munkácsy önmaga fokozta avval a veszélyeket, 
hogy képeinek felvázolásakor a bitumenes vödörből 
kézzel rakta fel a masszát, amely máig képlékeny 
maradt. Tehát nem csak a színek eltűnése, hanem 
a festett részek „lefolyása” is veszélyezteti a 
Munkácsy-műveket. Ezért ezeket a műveit hűtött 
tárlókban kell őrizni, ahol azonban a képek így is 
egyre sötétebbé válnak.'7

Pécsett különös dilemma feloldására szólít fel 
Munkácsy kiállítása. Szembe kerültünk egy ma már 
szentimentális és tudományos alapon is bizonyított 
ténnyel. A Munkácsy képek bekerültek a nemzeti 
pantheonba. Az ábrázolási konvenciók, a látásmód, 
kolorit és kompozíció szempontjából olyan kipróbált 
toposzokkal fogalmaz, amelyeknek birtokában

valóban megerősíthető a hagyomány. Ez azonban 
sajnálatosan élettelen, a modern művészet normáit 
látva befejezett és nem is folytatható szakasz. 
Inkább dráma, egyre inkább az, amelynek alapja a 
tehetség és a szellemi, lelki restség összeütközése.

Mai műkereskedelmi helyzetünkben a megalku
vásokra és félrenézésekre való hajlam nagy korsza
kában igen ellenszenves olvasata a mostani 
Munkácsy kiállításnak a hitelesség kérdése körüli 
szemérmes félrenézés. „Művek” persze természete
sen azok is, amelyekkel kapcsolatban a kétely 
felmerül, de „másképpen” jelentősek. Ezt a különb
ségtételt egy szakmai szempontból jobban karban
tartott áttekintés szolgálta volna igazán. A kiállítás 
elégedett látogatója azonban jogos kíváncsisággal 
teszi fel magának a kérdést: Pécs elöljárói vajon mit 
hoznak majd a Chagall és Munkácsy bemutatók 
után? Giovanni Bellinit, Cézanne-t, Gauguint, C. D. 
Friedrichet, Le Corbusiert, jeff Koons-ot? Melyek 
lesznek az újabb kulturális meglepetések a mostani 
jeles indulás után? És ezeknek, a minden bizonnyal 
hasonlóképpen „nagy” kiállításoknak a sora hol, 
milyen eseményekkel zárul majd 2010-ben, a 
Kulturális Főváros státus betöltésének esztende
jében?

1 Alexander Bernét írta az 1896-os ezredéves országos kiállításról, 
hogy „nem a quid határoz, hanem a quomodo. Nem a problé
ma, hanem a megalakítás mikéntje”. In: Magyar Művészet 
1890-1919. I. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1981.-80. old., illetve 
Thomas Brezina: Wer knackt den Leonardo-Code? Prestel Verlag, 
München, Museum dér Abenteuer sorozat,. 2004., Brown, Dán:
A Da Vinci-kód. Gabo Kiadó, 2003., Ezek a könyvek az élet
műben mindeddig nem értelmezett titokzatos mozzanatok 
feloldását célozzák a legkülönbözőbb módszerekkel.

2  Hogy Munkácsy életműve is kezelhető így, mutatja Sinkó Katalin 
cikke: A Munkácsy-kérdés a művészettörténetben. In: BUKSZ, II. 
1990. ősze, 3. sz. 362-67. p.

3 Munkácsy pécsi kapcsolatairól ír Pandúr József: Munkácsy és 
rokonsága. In: A  Hermán Ottó Múzeum Évkönyve XXXII. Miskolc, 
1994.

4 A Munkácsy kiállítások sorozata is indokolta az Enigma 2005. 
4 3-4 4. számának megjelenését, amelyet teljes egészében a 
Munkácsy-kérdésnek szenteltek. 114 oldalon Markója Csilla, 
Perneczky Géza, Gosztonyi Ferenc, Molnos Péter, Gellér Katalin, 
Császtvay Tünde tanulmányai, 120 oldalon források olvashatók.

5 Sámuel Clemens, írói álnevén Mark Twain (1835-1910) amerikai
regényíró.

6 Dávid Garrick (1717 -1779 ), Edmund Kean (1789-1833) a leg
nevezetesebb angol drámai színészek közé tartoztak, Garrick a 
londoni Királyi Drury Lane Színház másodigazgatója volt sokáig.

7 Amikor Lenin filozófiai munkásságáról beszélnek, rendszerint
a „Materializmus és empiriokriticizmus” című művét tartják szem 
előtt. Ennek a könyvnek jelentősége, hogy védelmezi a marxiz
mus — a dialektikus és történelmi materializmus — alapelveit, 
hiszen Lenin summázta mindazt, amit a tudomány elért a 
történelem folyamán. In: Természet és Technika, CX. évfolyam, 
új sorozat, 1951., Vlagyimir lljics Lenin: Materializmus és 
empiriokriticizmus (Kritikai megjegyzések egy reakciós filozó
fiáról) Budapest, Szikra Kiadás, 1949. A kötetnek és a fordítás
nak a moszkvai Marx-Engels-Lenin Intézet által sajtó alá ren
dezett, 1945-ben megjelent orosz kiadás szolgált alapul.

8 Kari Marx: A  német ideológia. Fordította Kislégi Nagy Dénes. 
Magyar Helikon, Budapest, 19 74 .17 -6 2.

9 Jean-Antoine Watteau francia festő (1684-1721), a Gersaint — 
kép 163 x 308 cm, olaj és vászon, Berlinben, a Chartottenburgi 
kastélyban van kiállítva.

10 Antoine Watteau: Gilles, a bohóc. 17 18 -20 ., olaj, vászon, 184,5 x 
149,5 cm. a Louvre Múzeuma, Párizs

11  Max Liebermann in seiner Zeit. Nationalgalerie Berlin, 6. 
September-4. November 1979. Prestel Veri., München. 382.old. 
„Das Bild soll übrigens von dem sehr begabten L  de Paal her- 
rühren und von Munkácsy, um es verkáuflicher zu machen, nur 
unterzeichnet sein."

12 Csontváry: A  lángész. Ki lehet és ki nem lehet zseni.. In: 
Csontváry emlékkönyv, Budapest, Corvina Kiadó, 1976. 68.old.

13 Ezredvégi beszélgetések — Jean Clair művészettörténésszel. 
(Monory M. András — Tillmann J.A.) In: Balkon — 1996/10.)

14 Ismeretes, hogy Puvis de Chavannes kitüntetésekor vissza 
kívánta adni becsületrendjét. A  Szépművészeti Múzeumban lévő 
Mária Magdolna című kép alkotóját „mázoló bolondnak” 
nevezte. In: Aknai Tamás: Rippl Rónai József. Budapest, 1971. 
Kohner Adolf gyűjteményéből került 1930-ban a Szépművészeti 
Múzeumba. Pierre Puvis de Chavannes: Mária Magdolna. 
114x87,5 cm. olaj, vászon. Jjl: P. Puvis de Chavannes 1897. 
Rippl-Rónai 1911-ben, a Nyugatnál megjelent Emlékezéseiben is 
tett néhány sokat sejtetően kritikus megjegyzést Munkácsyra, 
aki Munkácsy képeket festetett a neki kiszolgáltatott Rippl- 
Rónaival Párizsban. Számos ellentmondás rejtőzik viszonyában 
Paál Lászlóval, amit megszépítve idéz fel később Munkácsy a 
maga életrajzában. Levelezését és emlékezéseit Emlékeim 
(Budapest, 1921. és 1951.) és Munkácsy Mihály válogatott levelei 
(szerk. Farkas Zoltán, Budapest, 1952.) címmel adták ki.

15 Dallos Sándor és Gál György Sándor: Aranyecset, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Bp., 1967., A  nap szerelmese. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1967.), Munkácsy Mihály élete. Budapest: Móra 
Könyvkiadó 1969. (Nagy emberek élete))

16 A bitumen vagy aszfalt terpentinben oldható szurokfájta. 
Bamásfekete tónusa jól kiemeli a ráfestett színeket, és sokáig 
nedvesen maradó anyaga olajos fényt ad a festéknek. Mivel 
azonban soha nem szárad meg teljesen, és melegedésnél 
mindig újra felolvad, állandó mozgásban van, idővel magába 
szívja és elfeketíti a színeket, és ráfolyhat a fölötte levő olajfes
tékre is. A  bitumenes aláfestés a XIX. században terjedt el.
In.: Perneczky Géza: Munkácsy, Corvina Kiadó, 1970, 46. oldal

17  Végvári Lajos: Munkácsy Mihály 1844-1900, Képzőművészeti 
Kiadó, 1983, Düsseldorf c. fejezet, 32-43. oldal
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EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA

ü □

Pécs város önkormányzatának közgyűlése 2006. január 27-én elfogadta az EKF- 
program irányítási szerkezetét Az alábbiakban az irányítási szeikezet ágrajzát, az 
ezt értelmező közgyűlési előterjesztést, valamint az irányítási szerkezetben szerep
lő Programtanács tagjainak testületi állásfoglalását közöljük.

Az Európa Kulturális Fővárosa 
program irányítási szerkezete

Az alábbi előterjesztés — a bizottsági bírálatok eredményeként — némileg módosított változata a december folyamán megtárgyalt és több bizottság által elfo
gadott előterjesztésnek. Az eredeti szöveghez képest jelen előterjesztés nem tartalmazza az EKF-program pénzügyi előtervezését (mivel annak 
véglegesítésére csak a város 2006. évi költségvetésének elfogadásakor kerülhet sor), csak a program irányítási szerkezetének leírását és indoklását. Az 
irányítási szerkezetről 2005. december 15-i ülésén már szavazott a közgyűlés az Európa Bizottság számára beadott EKF-pályázat részeként. Jelen előterjesztés 
a már elfogadott irányítási szerkezet pontosabb és részletesebb kibontását és indoklását tartalmazza.

Bevezetés

Pécs M. J. Város Közgyűlése 2005. január 27-én 
16/2005 (01.27.) számú határozatával alakította ki az 
EKF-pályázat létrehozásának és menedzselésének 
irányítási szerkezetét (beleértve az Európa Centrum 
Kht. megbízását a pályázat menedzselésének fel
adatával). A magyar kormány 2005. október 19-én 
bejelentett döntése értelmében Pécs pályázata si
keres volt: Magyarország a 2010-es évre Európa 
Kulturális Fővárosának Pécset jelöli. A város 
pályázatát 2005 decemberében a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma továbbította az Európa 
Bizottsághoz. Várhatóan 2006 márciusában kell 
bemutatni Pécs pályázatát Brüsszelben az Európa 
Bizottság javaslattevő bizottságának.

Már az említett 16/2005 (01.27.) számú köz
gyűlési határozat oly módon alakította ki a 
pályázási szakasz irányítási szerkezetét, hogy 
egyrészt megfeleljen az általános európai gyakorlat
nak, amely az Európai Unió megrendelésére készült 
ún. Róbert Palmer-jelentésben ajánlásként fogal
mazódik meg az EKF-címet elnyerni, viselni kívánó 
városok számára, másrészt hogy a város pályázati 
sikere esetén kis változtatásokkal átalakítható 
legyen az EKF-program megvalósítását irányító, 
illetve menedzselő szerkezetté.

Ennek megfelelően a jelen előterjesztésbe 
foglalt irányítási szerkezet valójában a már közel 
egy éve sikeresen működő előbbi kissé módosított 
változata, amelynek kialakítása során figyelembe

vettük mind az elmúlt évek európai „kulturális 
fővárosainak” szervezeti modelljeit, mind városunk 
sajátos kulturális intézményi szerkezetét.

Az irányítási szerkezet

Miként általában a „kulturális fővárosok” szervezeti 
modelljeiben, a pécsi Kulturális Főváros-program 
irányításának is két döntő szintje van: a stratégiai 
irányítást végző politikai szint, illetve a menedzs
ment szintje, amely a részfeladatok megoldásával és 
koordinátásával foglalkozik. E két szint világos fel
adatmegosztása és együttműködése, valamint a 
struktúra átláthatósága a sikeresség egyik záloga.

Jelen előterjesztés nem tér ki az EKF-program 
fejlesztéseinek irányítási kérdéseire, mivel azok 
összefüggnek a város más megvalósítandó fejleszté
seinek a koordinálásával; továbbá nem tér ki mind
azon időszaki munkacsoportok felállítására, amelyek 
működése szükséges lehet az EKF-program vala
mely részének sikeres megvalósításához.

Az irányítási szerkezet alapvető egységei:

3. Pécs 2010 Irányító Tanács 
Az Irányító Tanács feladata a Kulturális Főváros
projekt stratégiai irányítása a kormányzati, önkor
mányzati és menedzsment-feladatok összehangolása 
révén, s helyet ad a legfontosabb városi és 
regionális partnerek vezetőinek is. Vezetője Pécs 
polgármestere, állandó helyettese a város kulturális

ügyekért felelős alpolgármestere. A polgármester 
a Tanács tagjának kéri fel legfontosabb városi tár
sadalmi partnereinek vezetőit, a Baranya Megyei 
Önkormányzat elnökét, a Pécsi Tudományegyetem 
rektorát, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és 
Iparkamara elnökét. Tagja a Tanácsnak a Magyar 
Kormány kijelölt képviselője, a fejlesztésekért felelős 
alpolgármester, valamint a Pécs 2010 Menedzsment
központ igazgatója és stratégiai főtanácsadója.

2. Nemzetközi Tanácsadó Testület 
A projekt tervezése és megvalósítása során nem 
nélkülözhetők azok a tapasztalatok, ismeretek és 
kapcsolatok, amelyek azon városokban halmozód
tak fel, amelyek már viselték a Kulturális Főváros 
címet. A Nemzetközi Tanácsadó Testület olyan 
szakemberekből áll majd, akik intendánsként vagy 
igazgatóként irányítói voltak korábbi ECC-projek- 
teknek.

5. Programtanács
A kulturális programtervezésnek, a városi-regionális 
kulturális aktivitás fenntartásának és a felmerülő 
kulturális programjavaslatok válogatásának szerve 
a Programtanács, amely már a pályázatkészítésnek 
is fontos eleme volt. Tagjai egy-egy kulturális, 
művészeti terület országos tekintélyű, szervezési 
vagy intézményvezetői tapasztalattal is rendelkező 
helyi alakjai. Az irányítási szerkezet tanácsadói szint
jének továbbra is részesei a Programtanács által 
felkért állandó konzulensek.

A Pécs 2010-program  
irányítási szerkezete

6 echo 2006/1



A K U L T Ú R A  F O V A R O S A

4. Pécs 2010 Menedzsmentközpont 
A Menedzsmentközpont öt kulcsterület (hazai és 
nemzetközi kapcsolatok; kulturális programtervezés; 
marketing és kommunikáció; pénzügyek és szpon- 
zoráció; termékértékesítés) tervező és szervező 
tevékenységét fogja össze. A Menedzsmentközpont 
az eddigi Pécs 2010 Pályázati Központ átalakulásá
val jön létre az Európa Centrum Kht. keretei között. 
A központ az operatív menedzsmentet fogja össze, 
hálózatosán együttműködve a város és a régió kul
turális intézményeivel és művészeti szereplőivel. A 
központ élén igazgató áll, koordinációs és tervezési 
munkáját stratégiai főtanácsadó segíti. A Kht. fel
adatkörének bővülése öt, a Kht. állományába nem 
tartozó munkatárs alkalmazását teszi szükségessé. 
Általános európai gyakorlat, hogy a Kulturális 
Főváros programok menedzsmentjei városi tulajdon
ban lévő, kizárólag ezzel a programmal foglalkozó, 
not-for-profit jellegű szervezetek. Mivel a pályázat
készítést menedzselő szervezet, az Európa Centrum 
Kht. majdnem teljesen megfelel ennek a leírásnak, 
a legkézenfekvőbb megoldás, ha az EKF-program 
menedzsmentje az Európa Centrum Kht.-ra épülve, 
feladatkörét részben átalakítva jön létre. E megoldás 
mellett szólnak további fontos érvek is:

■  az elmúlt háromnegyed évben ebben az 
intézményben halmozódott fel a legtöbb tapasz
talat, ismeret, kapcsolat az EKF-fel kapcsolatban,

■  az EKF-projekt szervezése, főként első sza
kaszában, s főként egy közép-kelet-európai 
országban, nagyrészt (nem kizárólag) 
nemzetközi kapcsolatépítési feladatokat jelent, 
márpedig az Európa Centrum Kht.-nak éppen ez 
a profilja,

■  az Európa Centrum Kht.-ban működő Pályázati 
Központ (a kabinet és az iroda) nemcsak sikere
sen működött, hanem a különböző társadalmi 
partnerek, a szélesebb városi közvélemény 
bizalmát is élvezve,

■  a város többségi tulajdonában lévő Európa 
Centrum Kht. előnyös jellemzője, hogy tulajdoni 
szerkezetét tekintve a város mellett a megyei 
önkormányzatot, az egyetemet és az iparka
marát is felvonultatja. A Kht. 2005. december 
16-i közgyűlése egyhangúlag támogatta a Kht. 
tevékenységének itt említett bővítését.

A Menedzsmentközpont a Pécs 2010-program 
nemzetközi jelenlétének biztosításával; a program 
és a város intézményei, kulturális szereplői 
regionális és nemzetközi kapcsolatainak bővítésével; 
a program helyi, hazai és nemzetközi kommuniká
ciójával, marketingjével; a városi lakosság bevonási 
formáinak kialakításával; szponzorációszervezéssel; 
a felvezető évek és a 2010-es év kulturális prog
ramtervezésével foglalkozik; továbbá a Pécs 2010- 
program irányítási szerkezete további szervezeti 
egységei (Irányító Tanács, Nemzetközi Tanácsadó 
Testület, Programtanács) működésének adminiszt
ratív hátterét és szakmai előkészítő munkáját biz
tosítja — folytatva Pályázati Központként végzett 
tevékenységét, együttműködve az önkormányzat 
Közoktatási, Közművelődési és Sport Főosztályával. 
A Menedzsmentközpont nem foglalkozik kulturális 
program szervezéssel — ezen a területen 
működését partnerségben végzi az ezzel foglalkozó 
városi intézményekkel. ■

A Pécs 2010 Programtanács állásfoglalása

Amikor 2006. január 12-én Kunszt Márta alpolgármester asszony — a városvezetés nevében — újból felkérte az Európa Kulturális Fővárosa-pályázat elkészítésében 
résztvevő Programtanács tagjait a Pécs 2010-programban való részvételre, két feladatot bízott a testületünkre: egyfelől, hogy legyen a Programtanács a Pécs 2010- 
program „minőségbiztosítással” foglalkozó szerve, másfelől, hogy adjon karaktert, jellegzetes arculatot az EKF-évek kulturális programjainak. A Programtanács állás- 
foglalása azt kívánja leszögezni, milyen feltételeket és milyen hatókört tart szükségesnek a maga számára ahhoz, hogy képes legyen megfelelni ennek a kihívásnak.

A Programtanács a Pécs 2010-program hivatalos kulturális eseménynaptára tervezésének és összeállításának döntéshozó testületéként mindenekelőtt ragaszkod
ni kíván A határtalan város címet viselő pályázat szelleméhez és a szövegébe foglalt tervekhez, elősegítendő a megvalósulásukat. Arra kívánja emlékeztetni a Pécs 
2010-program minden résztvevőjét, hogy a Kulturális Főváros-év nem lehet a meglévő városi kulturális kínálat és gyakorlat kissé feljavított változata, épp ellenkező
leg: 2010 (és a felvezető évek) lehetőség arra, hogy új kapcsolatokra tegyenek szert a város kulturális szereplői, új elemek jelenjenek meg a városi kulturális kíná
latban, s új minőségek jöjjenek létre a város kulturális terében.

A Kulturális Főváros program elsősorban a nemzetközi együttműködés lehetőségét kell, hogy jelentse számunkra. 2010-ben (és a felvezető években) olyan — 
elsősorban kortárs — európai kulturális teljesítményeket kell elhoznunk Pécsre és ezzel Magyarországra, amelyeknek a megismerése révén a magyar kultúra köze
lebb kerülhet a nemzetközi trendekhez. A Programtanács elsősorban ilyen eseményekhez, folyamatokhoz szeretné társítani a Pécs 2010-logót, a program védjegyét.

Helyi érdekű helyett európai színvonalú eseménysorrá csak akkor válhat a Pécs 2010-program, ha magas színvonalú szakmai előkészítés előzi meg a meghívá
sokat és döntéseket, s ha biztosított a több évre tekintő kulturális programtervezés költségvetési háttere. Már 2006-ban tudniuk kell a programtervezéssel foglalko
zóknak, hogy 2010-ben milyen pénzügyi keret áll majd a rendelkezésükre.

A Programtanács ugyanúgy látja, ahogyan a Pécs 2010 Irányító-egyeztető Tanácsa (boardja) fogalmazott 2005. november 8-i nyilatkozatában: „a Kulturális Fő
város-projektnek az Európai Unió és a magyar kormány által elvárt színvonalú megvalósítása és nemzetközi megismertetése csak abban az esetben lehet sikeres, 
ha 2006-tól kezdődően a város költségvetésének tervezésekor és a konkrét döntésekben is prioritást kap a Kulturális Főváros-pályázat fejlesztéseinek, továbbá a 
Kulturális Főváros-év (és a felvezető évek) programjainak és menedzsmentjének a finanszírozása”.

A Programtanács annak érdekében, hogy betöltse a ráruházott „minőségbiztosítási” és karakteradó szerepet, időről időre jelezni fogja a Pécs 2010-program Irá
nyító Tanácsa felé, milyen teendőket lát szükségesnek a program sikeres lebonyolítása érdekében, amint, ha szükségesnek véli, alkalomszerűen jelzi majd a városi 
vagy megyei önkormányzat szervei és intézményei felé is. Mindannyiunk figyelme szükséges ahhoz, hogy Pécs sikeres kulturális főváros legyen 2010-ben.

Pécs, 2006. február 6.
Király Csaba, Pálné Kovács Ilona, Pinczehelyi Sándor, P. Müller Péter, Takáts József, Tóth József, Újvári Jenő
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Hol terem a
Pécs EKF-pályázatában az első számú kulcsprojekt 
a zene- és konferenciaközpont Ennek a tervnek 
szentelte legutóbbi szakmai estjét az ECHO. A be
szélgetés meghívott részvevője volt: Horváth Zsolt 
a Pannon Filharmonikusok igazgatója; Lugosi Ág
nes építész, településtervező; Patartics Zorán épí
tész, az ECHO szerkesztője, a pécsi EKF-pályázat 
közvetlen munkatársa; Vargha Mihály építész, az 
epiteszfbrum.hu főszerkesztője, az EKF-pályázato- 
kat véleményező nemzetközi bizottság tagja; Vár
nagy Attila, a Dél-Dunántúli Filharmónia Kht ügy
vezető igazgatója.
A beszélgetést P. Müller Péter, az ECHO főszerkesz
tője vezetette. Az alábbiakban a népes közönség 
aktív részvételével lezajlott kétórás beszélgetésből 
közlünk részleteket

P. Müller Péter: A pályázati kötetből szeretnék 
néhány mondatot felolvasni, a regionális zenei és 
konferenciaközpontra vonatkozó részből. A másfél 
oldalnyi szövegből pár mondatot emelek ki.

— Nemcsak a dél-dunántúli régióban, hanem 
Pécs nemzetközi régiójában sincs — kb. 200 km-es 
körzetben — korszerű, nemzetközi mércével 
mérhető hangversenyterem.

— A Zenei és Konferenciaközpont zöldmezős 
beruházás, amely az Európa Kulturális Fővárosa prog
ram egyik emblematikus épülete kell, hogy legyen.

— Az épület helyszínét a Balokány liget köz
parkja mellett jelölte ki a város közgyűlése.

— Becsült költsége: 7,9 milliárd Ft.
A pályázat ezen részleteivel kapcsolatban azt 

szeretném kérdezni, hogy a beruházások, a 
fejlesztések, a helyszínek kiválasztása mi módon 
történt.

Patartics Zorán: A beruházások köréről sokféle 
vita folyt. Részletesen föltárni, hogy hogyan dőlt el 
az öt projekt, arra itt nem volna keret, de ezek 
szakmai álláspontot képviselnek. Az öt kulcsprojekt 
közül a legelőkészítettebb a hangversenyterem, 
ezért tudunk erről most a legtöbbet beszélni, de 
biztosan kellene a többiről is. Azt a kérdést nem 
látom eldöntöttnek ugyanis, hogy pontosan mire 
van szüksége a városnak. A hangversenyterem

jelenlegi problematikája két szinten látszik eldőlni. 
Az egyik mintha már eldőlt volna, ez a helyszín. 
Másrészt el kellene dönteni azt is, hogy ez a — vél
hetően legnagyobb — beruházás ikonjává tehető-e 
a pécsi európai kulturális főváros programnak. 
Érdemes olvasni azon tapasztalatokról, hogy melyik 
korábbi EKF-város hogyan kezelte az ilyen típusú 
kérdéseket, mekkora terhek születtek általa, 
mennyire jól, precízen fogalmazták meg az épület 
funkcióját stb.

Az sem mindegy, hogy például a területen 
kialakítandó parkolóhelyek (itt kb. kétszáz) miféle 
prérit fognak eredményezni az épület körül. Vagy ha 
a parkolókat betesszük az épület alá, akkor vajon 
azon az egy darab garázskijáraton-bejáraton be 
lehet-e menni 200 autóval negyed óra alatt. 
Nyilvánvalóan nem lehet bemenni. Az sem mindegy, 
hogy milyen zajterhelése van egy adott 
környezetnek. A jelenlegi esetben vasút is megy a 
kijelölt helyszín mellett, ami rezgésszigetelést tesz 
szükségessé. Ennek, vagy a garázsépítésnek nyil
vánvalóan százmilliókban mérhető anyagi 
következményei vannak.

Amikor úgy döntünk, hogy hangversenytermet 
építünk, tudjuk, hogy a zenei programok bevétele 
nem fogja eltartani a házat. Ezért érdemes föltenni 
a kérdést, hogy — anélkül, hogy a zenei funkció 
rovására történne — lehet-e funkciópárosítást 
kitalálni. A konferenciahasználat ezért vetődött föl, 
mert a konferenciák jelentős része egy egyébként 
hangverseny céljára kialakított épületben jól 
működtethető. Különösen abban az esetben, ha a 
szekcióülések számára a kisebb terek biztosíthatók. 
Ily módon jelentősen lehet csökkenteni a ráfizetést. 
És nyilván fölmerülhet még egy sor funkció. Nem 
érdemes mind fölsorolni, de egyet még igen, mert 
a pályázatban még mindig benne van, hogy miként 
lehetne használható az egyébként lejtő nézőtér egy

Patartics Zorán, Horváth Zsolt, Várnagy Attila, 
Lugosi Ágnes, Vargha Mihály és P. Müller Péter

vízszintes padozatú bálteremként, az előcsarnokával 
összenyitva. Ez teljesen nyilvánvalóan marhaság. Ha 
meg is oldható, olyan borzalmasan megnöveli a 
költségeket, ami semmilyen racionális számítással 
nem igazolható.

A helyszín kérdését a testületek csak 
városszöveti problémaként kezelték. Ebből 
kifolyólag nem járhatták körül ezt a kérdést eléggé. 
Ugyanakkor nagyjából egybehangzó vélemény 
alakult ki arról, hogy az egyik legjobb helyszín biz
tosan a tízes tömb volna. Arról is egyetértés volt, 
hogy a politika által erőltetett Balokány 
helyszínéhez két feltételt kell kötni, és ez a helyszín 
még így is maximum a harmadik helyre sorolható.
Az egyik feltétel a környezet nagyobb léptékű ren
dezése (a Penny Markét, a Shell kút, a McDonald’s 
és a szomszédos putri szanálása), a másik a vasút 
szomszédsága által felvetett problémák orvoslása 
(vagyis hogy a város tudomásul veszi, hogy ez eset
ben a rezgésszigetelés a plusz költségekkel együtt 
elkerülhetetlen). Ezt azért tartottuk fontosnak 
rögzíteni, mert ha majd nem lesz rá pénz, akkor 
nyilvánvaló lesz az eredmény.

Lugosi Ágnes: Már jóval régebb óta keres helyet 
a város ennek a hangversenyteremnek. Én a 70-es 
évek elején kerültem Pécsre, akkor volt egy viszony
lagos fellendülés az országban, amikor minden 
nagyobb megyei városban művelődési központokat 
építettek, olyanokat, amilynek alkalmasak voltak 
arra is, hogy hangversenyeket lehessen tartani. 
Pécsett is szó volt arról, hogy épül ilyen művelődési 
központ, mert akkor még a DOZSO volt az egyedüli 
ilyen létesítmény. Nagyon sok vita volt akkor is, 
hogy hol legyen. Végül is úgy döntöttek, hogy az 
akkor szanált Majláth utca környékén, tehát a mai 
Centrum Áruház helyén lenne az a nagy művelődési 
központ, ami befogadna minden jót és szépet.
Ebből aztán megvalósult torzóként az Ifjúsági Ház. 
Mindenki látja az északi falát, ami arra vár, hogy 
arra majd folytatódjon egyszer egy nagy művelődési 
ház. A többi városban azért megépültek ezek, 
például Debrecenben a Kölcsey-központ, amit most
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hangversenyterem?
bontottak le, hogy a helyén 
építsenek egy vadonatúj, 
korszerű konferenciaköz
pontot, ami valószínűleg 
hangversenyteremnek is 
alkalmas lesz. Nekünk nagy 
nehezen a Centrum Áruház 
épült fel.

Aztán a másik, nagyon 
sokáig fenntartott hely az 
úgynevezett MTESZ 
székháznak az északi,
sokáig éktelenkedő tűzfala volt. Arra kellett volna 
északra folytatódni ennek a hangversenyteremnek. 
Már készülgetett a Pécs 2010 pályázat, amikor a 
város eladta ezt a telket lakások céljára, holott 
többen figyelmeztették, hogy ez az utolsó hely arra, 
hogy valami igazán városi funkciót elhelyezzen, mert 
nincs már több erre alkalmas telke a városnak. De 
eladásra került, és ott épül a Király-ház. Howard 
Williams elmenekült ebből a városból, mert minden
ki megígérte neki, hogy lesz hangversenyterem, de 
nem lett, és ő már nem bírta tovább. Hamar Zsolt 
még reménykedik. Nagyon sok helyfelmérés történt 
egyébként. Több építész, településtervező foglalko
zott vele, több tanulmány készült arra, hogy hol 
lehet elhelyezni, és sok hely alkalmas is rá. Ez, amit 
végül eldöntött a város, nem a legalkalmasabb, ezt 
mindenki tudja, viszont a város tulajdonában van. 
Nekünk erősen az a gyanúnk, gyakorlatias 
településtervezőknek, hogy tulajdonképpen ez volt 
az egyedüli ésszerűsége a döntésnek, más olyan 
nagyon nem szól emellett. Ugyanakkor azt az 
előnyt, hogy ez a város tulajdona, meglehetősen 
lerontja valóban ez a vasútvonal, amit Zorán mond, 
és amire megint csak nem nyilvánosan, de hallunk 
olyan előkészületeket — politikusainktól főleg —, 
hogy hát ezt a vasútvonalat megszüntetjük, odébb 
visszük, és itt majd egy zártpályás villamosköz
lekedés lesz, ami aztán milyen jól illeszkedik majd 
a hangversenyteremhez. Egy kicsit olyan ugye, mint 
hogyha most a gombhoz a kabátot próbálnánk, 
holott nem a telek a legnagyobb költsége egy ilyen 
beruházásnak. Valószínűleg sokkal többe kerül a 
vasúti pályát áthelyezni, bár igazából nem olyan jó 
állapotú, nem olyan nagy a forgalom rajta, azt is el 
lehet képzelni, hogy amikor hangverseny van, 
megállítják a vonatokat, és majd később indulnak. 
Minden lehetséges egyébként a mai világunkban.
A lényeg az, én úgy veszem, hogy lerakott a város 
egy pályázatot az asztalra. Ezt a város, a politikusok 
fogadták el, mert ez egy képviselői rendelettel elfo
gadott olyan törvénye a városnak, ami mindenkire 
kötelező. Ami ebben benne van, azt lehet csinálni. 
Ami ebben nincsen benne, azt nem lehet csinálni.
Én nagyon meglepődtem, hogy ide szeretnénk 
hangversenytermet. Ha én politikus vagyok, aki meg 
akarom valósítani ezt a tervet, akkor először is 
leülök a főépítészemmel, és megkérdezem, hogy 
építészetileg mit kell tenni ahhoz, hogy ez ott 
felépíthető legyen. És akkor azt mondja a 
főépítészem, hogy ha ide akarom tenni, akkor ezt, 
ha pedig oda akarom tenni, akkor azt és azt.

E hangversenyterem céljára kijelölt területen, 
illetve előtt egy borzalmasan lepukkant lakónegyed

van, amelyet kb. 20 
éve szanálásra ter
veznek. De időközben 
a hely városközponti 
területté lett minősítve.
Alatta van az egyetem 
területe, amely vala
mikor a város temetője 
volt. Ez jelenleg az 
oktatás/rekreáció 
övezetébe van sorolva. A szabályozási terv pedig 
azt mondja, hogy ezekben a különleges intézményi 
övezetekben csak olyan funkció helyezhető el, ami 
a terven szerepel, tehát oktatás és rekreáció. A két 
területet egy út is elvágja egymástól, az pedig 
megint csak kötelező szabályozási elem, hogy az így 
szétvágott területre nem lehet egyetlen épületet 
építeni. Ahhoz, hogy itt bontani és majd építeni 
lehessen, ezt a rendezési tervet már réges-rég 
módosítani kellett volna, amit a város könnyen 
megtehetett volna, mert az ő dolga, az ő 
felelőssége, senki másé. De el se kezdte. Én így 
nem látom olyan nagyon azt a bizonyos politikai 
akaratot. Mert ez a módosítás pénzbe se került 
volna, és csak a városnak a dolga lett volna. 
Körülbelül ugyanez érvényes a másik két tervezett 
nagyobb létesítményre is.

P. Müller Péter: Horváth Zsolt készített egy 
tanulmányt arról, hogy milyen zenei funkciókat 
milyen paraméterekkel kellene ellátnia a tervezett 
hangversenyteremnek, amelyben nyilván férőhely, 
rendezvényszám, saját és befogadott programok 
kérdése stb. is szerepel.

Horváth Zsolt: Kicsit félve hallgatom 
mostanában, hogy újra felmerül a hangversenyterem 
helyszínének a kérdése, mert erről van egy köz
gyűlési határozat. Hogy ez a döntés jó vagy nem, 
azon biztosan sokáig lehet majd vitatkozni, mert 
reméljük, ha megépült a hangversenyterem, és 
utána száz év múlva is elbölcselkedünk ezen, de 
minden esetre megvolt az az időszak, amikor azt 
kellett körbejárnunk, hogy mik a város lehetőségei 
és mik a szempontok. Mindketten részesei is 
voltunk Zoránnal ennek és még oly sok mindenki 
más.

Megpróbáltuk összeállítani azt a szakmai háttér
anyagot, amely alapján a közgyűlés tagjai döntést 
hoztak. És ezt a döntést hozták. És innentől kezdve 
azt gondolom, hogy ez az a helyszín, amelyben 
gondolkodni kell. Valóban van egy kettősség a 
mostani helyzetben, és pedig ez a 2010-es pályázat, 
illetve a város ütemezése közti kettősség. Miről is 
van szó? Arról, hogy a 2010-es pályázati anyag és 
a hangversenyterem megvalósíthatósági tanulmánya 
számolt egy területnagysággal, amelyet be kíván 
építeni a hangversenyteremnek, illetve a

környezetének kíván kijelöl
ni. Ez 12 különböző helyraj
zi számon szerepel jelenleg 
a város szövetében. 
Ugyanakkor az a tervpá
lyázati kiírás, amely végül 
is a december 15-i köz
gyűlésről lekerült, és így 
nem született meg a hang- 
versenyterem pályázati 
kiírása, az összesen egy 
helyrajzi számról szól, 

nevezetesen arról az egyetlenegy telekről, ami a 
város tulajdona, ez — ha pontos vagyok — a 
teniszpályák területe. Azon a telken csak a hang- 
versenyterem épülete helyezhető el, és akkor nem 
gondolkodtunk megközelítésről, és oly sok minden 
másról. A területnek nincsen kapcsolódási pontja 
a 6-os úttal, a belvárossal. A legnagyobb veszélyt 
a vasút hordozza magában.

Az a programleírás, amely a tervpályázat doku
mentációjaként készült, a ház béltartalmával 
foglalkozik, azzal, hogy melyek azok a funkciók és 
sajátosságok, amelyet egy hangversenyterem ter
vezésekor különösen figyelembe kell venni. 
Törekedtem arra, hogy ez nagyon részletes legyen.
Itt egy európai léptékű intézményről beszélünk, 
zenekarok jönnek-mennek kamionokkal. Akkor lehet 
a szakmánk biztonságban, hogyha a tervpályázat 
kiírásaként egy nagyon részletes háttéranyag van, 
ami rögzíti például, hogy hangszertároló — ahol az 
a négy-öt Steinway zongora áll, amelyek közül a 
művész majd választ az adott hangversenyre — hol 
helyezkedik el a hangversenypódiumhoz képest. 
Hogy milyen útvonal kell hogy vezessen a zenekari 
öltözőből a nézőtérre. Hogy milyen hőmérsékletre 
van szükség. Sok-sok egyéb ilyen kis apróság, és 
azért is gondoltam ezeket végtelenül fontosnak, 
mert ebben az országban most építettek először 
hangversenytermet a Művészetek Palotája esetében. 
Ugyanez az akusztikai témakörre is fennáll. Kiváló 
akusztikusaink vannak, ugyanakkor soha senki nem 
kapott lehetőséget arra, hogy ebben az országban 
tervezzen egy hangversenytermet, a Zeneakadémia 
után most épült meg az első. Tehát ez az anyag 
ilyen kérdésekre próbál választ adni.

És egy másik nagyon lényeges pontja ennek 
a tanulmánynak természetesen az volt, hogy 
próbáljuk meg körbejárni, hogy mik azok az egyéb 
funkciók, amire ez az épület alkalmas lehet, hiszen 
valóban, ahogy Zorán említette, ezt az épületet fenn 
kell majd tartani. Bármennyire is szeretnénk mi 
muzsikusok, nem állítható, hogy évente 50-nél több 
hangverseny lesz ebben a házban. Nem lesz erre 
ennél nagyobb kereslet. Ennyi hangverseny nem 
hogy a házat, de azt a menedzsmentet sem fogja 
eltartani, aki a házat működteti. Ily módon nagyon 
fontos megtenni azokat a társfunkciókat, amik segít
hetnek. A költségeket 2060-ig kellett kiszámolni, és 
a számítások alapján úgy vélem, hogy tíz év alatt 
juthat el ez a ház odáig, hogy a benne felállított 
programok és a bérleti dijak fedezik a működtetési 
költségeket, de az üzemeltetés (pl. világítás, fűtés, 
takarítás, stb.) költségei tartósan állami szerepvál
lalást tesznek majd szükségessé. Külön kérdés, 
hogy Magyarországon kizárólag a fővárosban talál
hatók olyan kulturális intézmények, amelynek a
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A K U L T Ú R A  F Ő V Á R O S A

fenntartásából, üzemeltetéséből a központi költ
ségvetés szerepet vállal. Minden egyebet az önkor
mányzatok saját terhűkre látnak el, és azt gondo
lom, hogy ezzel az épülettel egy olyan kulturális 
centrum jön létre, amely valóban, ahogy a bevezető 
szövegben olvastad, egy 200 km-es körzetben kínál 
szolgáltatást, és ily módon bizonyosan a központi 
költségvetés szerepet vállalhatna.

P. Müller Péter: Vargha Mihálytól, aki a 
nemzetközi zsűri tagja volt, azt szeretném kérni, 
hogy egy picit idézze vissza azt, hogy mi szólt a 
bírálat során Pécs mellett, és most — az elmúlt 
három hónap fejleményei és az eddig elhangzottak 
alapján — mi szól Pécs mellett.

Vargha Mihály: Nem volt ennyire konzekvensen 
kidolgozott programja a többi városnak. A kulturális 
alapú városfejlesztést a pécsi program vázolta föl 
legjobban, amiben a lényeg az, hogy nem csak egy 
2010-es rendezvénysorozat
ról van szó, hanem a 
városnak egy később foly
tatható kiteljesedéséről.
Volt más város is, aki jó 
programot csinált, de úgy 
érzékeltük, mint hogyha 
Debrecen meg Miskolc 
előbbre szaladt volna, 
olyan kész terveket mutat
tak be, amelyeknél úgy lát
tuk,'ők ebből sok mindent 
meg tudnának csinálni, 
mert már lendületben vannak, és nem is volt nekik 
annyira fontos, hogy folyamatba helyezzék ezt 
a dolgot. Most itt tényleg elég fura hallani, ami 
Pécsett eddig történt, mert kimondottan úgy láttuk, 
hogy a Zsolnay-program egy kicsit más, ott 
konkrétabb elképzelések voltak. Habár a zsűriben 
még vitatkoztunk is, tehát leginkább ez volt az 
a pontja a kulcsprojekteknek, amit bírált a zsűri, 
a Zsolnay, hogy azon esetleg változtatni kéne. A 
többi tervről úgy tűnt, hogy ezek jó ötletek, ezeket 
meg kelt csinálni. És most is azt mondom, hogy 
másképp nem megy. Itt új ötletekkel előállni már 
nem nagyon lehet, mert ha az Európa Kulturális 
Fővárosa eszmeiségét és gyakorlatát komolyan 
vesszük, akkor itt — ha a fene fenét eszik, akkor is 
— a pályázatban szereplő terveket kell megvalósí
tani. És akkor fölvetődnek a kérdések. Ha azt mon
dom, hogy a hangversenytermet meg kell építeni, 
akkor vajon van-e lehetőség másik helyszínt válasz
tani. Ezt a kérdést most kerek perec föl kell tennem.

P. Müller Péter: Ki tud rá válaszolni?

hát megépítem. Mint ahogy Debrecen azt mondja 
most is, hogy ő megépíti majd azokat az 
intézményeket, amelyeket eltervezett. Tehát nem 
kell neki hozzá kulturális főváros projekt. Pécs 
ugyanis, ha nézték, 5%-o t vállalt a megvalósítás 
költségeiből. 9 5%-o t össze kellene valahonnan 
kalapozni. A pénz nagy részét állami forrásokból 
várja, a többit pedig EU-s pályázatokból. De az EU-s 
pályázatok nincsenek még kiírva. Tehát nem tudja a 
város, hogy mire tud pályázni. Sajnos nem úgy írják 

ki, hogy pályázat a 
pécsi hangverseny- 
teremre. Az EU eleve 
figyelmezteti a kul
turális főváros címre 
ácsingózó városokat, 
hogy ne az ő pénzével 
számoljanak. 
Folyamatban van a 
Nemzeti Fejlesztési

Terv, aminek nagyon 
sok hangzatos fejezete 
van, és bele lehet 
illeszteni nagyon sok 
pécsi elképzelést is, 
valószínűleg a hang
versenytermet is, csak 
ehhez pontosan kell 
tudni, hogy mi lesz a 
kiírás. És az a gyanúm, 
hogy akkor fog eldőlni, 

hogy hol lesz a hangversenyterem, ha kiderül, hogy 
lehet-e zöldmezős beruházásra EU-s pályázatot 
benyújtani, vagy nem lehet. Mert ha nem lehet, 
akkor villámgyorsan keresni kell valami olyan helyet, 
ahol valaminek a rekonstrukciójával meg lehet 
oldani. Ugyanis az EU inkább azt szereti támogatni. 
Nem az újakat. A városrehabilitációra, a rekonstruk
cióra sokkal többet lehetne szerezni, és akkor nincs 
kizárva, hogy össze kell vonni a két projektet, 
és majd a Zsolnay-projekten belül lesz a hang- 
versenyterem is. Nem szeretnék itt károgni, 
de egy kicsit reálisan gondolkodva sajnos, ez van.

Lugosi Ágnes: Lehetne sok terület, csak az a 
baj, hogy egyrészt ezzel pályázott Pécs. Én nem 
hiszem, hogy nagyon okos lenne, hogyha most 
nagyon más területet kezdenénk keresni. Nekem 
megütötte a polgármesteri nyilatkozatban a fülemet, 
ugyanis — ha jól emlékszem — azzal vette le ezt a 
témát a napirendről, hogy nincsen pályázati 
lehetőség új épület építésére (legalább is ez jelent 
meg a sajtóban). Be kell látnunk, hogy Pécs egy 
kicsi és szegény város. Egyáltalán nem úgy néz ki, 
hogy gazdagabb lesz idén, és az elkövetkezendő 
években. Ez a „Jesszus Mária, győztünk!” effektus 
van most körülbelül bennünk, és azt is látnunk kell, 
csak nem nagyon meri kimondani senki, hogy a 
kormányzat abszolút magára hagyta ebben Pécset, 
ebben a tervben. Aki egy kicsit is olvas újságot, 
vagy gondolkodik, az tisztában van vele, hogy itt 
áprilisig senki semmit nem ígér Pécsnek.
Amikor a választások eldőlnek, akkor derül ki, hogy 
egyáltalán mire számíthat pénzekben Pécs. Ez az 
egész végül is pénzről szól. Nagyon könnyű 
helyzetben lennénk, hogyha Pécs azt mondaná,

P. Müller Péter: Az sohasem volt titok, hogy az 
EU milyen mértékben (maximum 10%-ban) támogat
ta a kulturális főváros címet elnyert városok prog
ramját. Ez az adat már a legelső, Takáts József által 
2004 októberében szervezett civil konferencia 
meghívójában ott volt. Ez az információ meglepetést 
csak azokban kelthet, akik egyáltalán nem követték 
nyomon a pécsi pályázat alakulását, vagy akik 
pusztán az elnyert címet látják, és nem látják a 
mögötte lévő munkát. A beszélgetést lezárva rá 
szeretnék térni azokra a tennivalókra, amelyeket 
mielőbb végre kell hajtani, mert 2010-ben ebben 
a bizonyos zene- és konferenciaközpontban ren
dezvényeknek kell lenniük, amelyeket már az idén

el kellene kezdeni szervezni. Ha nagy hírű 
művészeket szeretnénk idehozni, akiknek a naptára 
több évre előre betelik, nem várhatunk a 
nemzetközi hírű és vonzerejű programok 
előkészítésével. Azt kérdezném, hogy milyen üte
mezés mellett valósítható meg a 2010-es év zenei 
és konferenciaprogramja, és mi az az időbeni távlat, 
amelyet a felkéréseknél be kell tartani.

Várnagy Attila: Azt hiszem, a Filharmónia 
könnyebb helyzetben van, mert mi nem tudjuk várni 
a sült galambot, nekünk abból kell épülnünk, amink 
van. Mert sem a várostól, sem a kormánytól, 
senkitől nem kapunk több pénzt. Évente 200 hang
versenyt rendezünk, ehhez a minisztérium támo
gatása 28 millió forint, amiből 16 millió visszamegy 
a járulékokra. Ha nem lenne a Raiffeisen Bank és 
néhány támogató, akkor nem tudnánk semmit 
tenni. Egyedül a pécsi önkormányzat ad 
közművelődési támogatás címén a pécsi ifjúsági 
hangversenyekre egymillió forintot, ami egy sorozat
ra elég. Én már tulajdonképpen végigterveztem 
2010-ig a mesterbérletünket. Abból indulok ki, hogy 
Európában világszínvonalat képviselő zenekar a 
Bécsi Filharmonikusok meg a berlini, akiket nem 
tudunk megfizetni soha. A környezetünkben ilyen 
még a prágai, ami elfogadható, de a világ legjobb 
tíz zenekara között számon tartott Budapesti 
Fesztiválzenekar például minden évben szerepel a 
bérletünkben. A jövő évi bérletünkben a bayreuthi 
főzeneigazgató ingyen fog Pécsett dirigálni. 
Magyarországon nincs még egy olyan város, mint 
Pécs, ahol a Pannon Filharmonikusok kitűnő prog
ramja mellett a világszínvonal is megjelenik, és 
fillérekért megvásárolják önök. Az biztos, hogy a 
zenekar is és a filharmónia is a saját keretén belül 
eléri majd, hogy nagyon színvonalas programok 
legyenek 2010-ben. Hogy hol, azt majd a 
körülmények adják.

Horváth Zsolt Természetesen most az előttünk 
álló legfontosabb döntés az, hogy a hangverseny- 
terem tervezete kiírásra kerüljön, és eldőljön 
végérvényesen a helyszín, hogy ki tervezi — mind
ennek megvan egy nagyon pontos ütemezése.
De ezzel még nincs vége azoknak a döntéseknek, 
amelyek a város politikusaira várnak, hiszen csak az 
dőlt el, hogy a terem megépül és remélhetőleg 
2010. január í-jén ott hangverseny lesz hallható. 
Melyek a további döntések? Például az, hogy ki 
fogja azt a házat üzemeltetni. Nem lehet túl sokat 
várni, hogy az önkormányzat erről gondolkodjon. 
2007-ben biztosan fel kell, hogy álljon az a csapat, 
az a menedzsment, aki ezt a házat üzemelteti, aki 
elkezdi tervezni a háznak a 2010-es időszakát. Ezt a 
házat be kell vezetni a nemzetközi zenei piacra. Már 
a Pannon Filharmonikusok sem tud fogadni 2006-ra 
felkéréseket. 2007-re is csak módjával. És akkor mi 
van a Várnagy Attila által említett Bécsi 
Filharmonikusokkal, akiknek a költsége százezer 
euró egy estére. Nagyon sokszor hangzanak el nagy 
nevek, de kérdés, hogy a Bécsi Filharmonikusokat 
akarjuk-e százezer euróért egy alkalommal hallgatni, 
vagy azt a pénzt még sok módon lehet másképp is 
hasznosítani. Legkésőbb az idei ősz folyamán dön
tésnek kellene születnie arról, hogy milyen for
mában és ki üzemelteti ezt a házat. Azért azt 
szeretném hangsúlyozni, hogy jelen pillanatban úgy 
ülünk itt, hogy a városnak az összes érintett 
bizottsága meghozta a döntéseket arról, mi az a 
szakmai program, amely alapján a tervpályázati 
kiírást megteszi. Azóta semmiféle érdemi változás 
nem történt, amely ezt felülírná, illetve visszadobná 
ezt az anyagot egy korábbi fázisba. Ha vissza
csúszunk abba az időszakba, hogy elkezdjük újra
értelmezni azt, hogy valóban hat szekcióteremre 
van-e szükség, vagy ötre, akkor ebben a hang- 
versenyteremben 2010-ben nem fogunk játszani. ■
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Pécs művészeti intézményeiről
2005. november/december folyamán az alábbi tartalmú levéllel fordult az Echo néhány művészeti ág magyarországi képviselőjéhez:

Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat előkészítése során élesen vetődött fel és mutatkozott meg az a sajátosság, hogy Pécs kulturális intézményei egy 
részének szakmai-művészi teljesítménye egy ekkora horderejű, nemzetközi összehasonlítást feltételező megmérettetésben számos kívánni valót hagy maga 
után. Miután azonban a város — a magyar mezőnyben — a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa címet elnyerte, több itteni intézmény úgy tekint erre a 
tényre, mint eddigi ténykedésének elismerésére, mintha ez a cím egyúttal kitűnőnek is minősítené az eddigi művészi színvonalat, szakmai teljesítményt.

Hogy ez az intézmények által sugallt önkép helytálló-e, azzal kapcsolatban a helyben megfogalmazott vélemények pro és kontra nem esnek olyan 
súllyal latba, mintha országos és nemzetközi tapasztalattal és kitekintéssel rendelkező szakemberek mondják el véleményüket Pécs kulturális-művészeti 
intézményeinek rangjáról és a világban elfoglalt helyéről.

Arra szeretném kérni Önt, hogy saját szakterületén a hazai és nemzetközi folyamatokat évtizedek óta figyelemmel kísérő, szemléző és elemző szakem
berként helyezze el az Ön területéhez kapcsolódó pécsi művészeti intézmény(ek)nek az elmúlt öt-tíz év során nyújtott művészi teljesítményét a magyar 
(esetleg a nemzetközi) művészeti életben.

Szívélyes üdvözlettel: P. Müller Péter

A t o v á b b i a k b a n  a z  e d d i g  b e é r k e z e t t  v á l a s z o k a t  k ö z ö l j ü k

Kedves Péter!

Köszönöm megtisztelő fölkérésedet, amelyben a 
pécsi színházak közelmúltjának értékelésére biztatsz. 
A feladatot nem tudom teljesíteni, ami valószínűleg 
az én hibám. Egyszerűen nem láttam annyi 
előadást, hogy följogosítva érezzem magam az 
elemző értékítélet kialakítására. Sajnos, tehetném 
hozzá majd gondterhelt homlokkal, ami ugyan a 
levélben nem látszana, de megfelelő stiláris fordula
tokkal helyettesíthető elfoglaltságaimra hivatkoznék. 
Ezután akár be is fejezhetném a szabadkozást, és 
az udvariassági formulák fölhasználásával pontot 
tehetnék a levél végére.

Azt hiszem, így járnánk a legjobban. Én minde
nesetre.

Mégsem hagy nyugodni valami, így hát szoká
som szerint beleugrom a verembe. Mindenekelőtt 
megpróbálom fölidézni a Pécsi Nemzeti Színház 
valamelyik előadását. Mégsem lehet, hogy egyetlen 
hatalmas lyuk tátongjon azon a helyen, ahol emlé
kezetes produkcióknak kellene megjelenniük. Meg is 
jelenik néhány, legnagyobb meglepetésemre a het
venes-nyolcvanas évekből. Hernádi Falansztere, 
a Sík rendezte Tévedések vígjátéka, egy Hamlet 
Kulkával (talán Szegvári?), egy Don Carlos (ugyan
csak?), egy Tennessee Williams (nem szeretem a 
szerzőt, de Vári Éva miatt beválogattam az első 
„újkori” országos találkozó műsorába, Kaposvárra). 
Ennyi? Ja, volt egy Viktor Rozov, nem fogod elhinni, 
Haumann-nal, még ezeknél is jóval korábban. Azt 
hiszed, manipulálom az emlékeimet? Hát nem. Nem 
akarok hazudni, hirtelen felötlik Bagossy nem is 
olyan régi Éjjeli menedékhely rendezése, az tény
leg jó volt. Nem volna nehéz utánanézni, miket lát
tam még — az is lehet, hogy írtam róluk —, de 
minek? Más a dokumentum, és más az emlék.
Amire mégis emlékszem — a Nemzeti-fölhozatalból, 
a pécsi vagy a tháliabeli fesztiválokról —, azt jobb 
lenne elfelejteni.

Az a helyzet, hogy a Pécsi Nemzeti Színház a 
hetvenes évek óta nincs rajta az országos színházi 
térképen. Lehettek jó előadások, bizonyára voltak 
is — a színház azóta nem volt jó. Még úgy sem, 
ahogy több vidéki társulat is — ideiglenesen, 
átmenetileg. Ahogy Kaposvár (jó sokáig), Miskolc, 
Zalaegerszeg, Nyíregyháza (hosszabb-rövidebb 
ideig). A magyar vidéki színjátszás jellegzetessége 
ez a „minőségi stafétarendszert’, amelyben néhány 
együttes váltakozva veszi át — ha nem is a

vezetést, de a huzamosabban egyenletes, jó tem
pót. Pécs a futottak még kategóriáját képviseli.

Nem akarok igazságtalan lenni, nincs szó 
kardinális különbségről a színházak között, inkább 
csak arról, hogy melyik város, melyik színházi 
vezetés száll szembe kicsit merészebben, kicsit 
radikálisabban — vagy egyáltalán — a magyar szín
házi hagyományokkal. Hol próbálkoznak megtörni a 
konvencionálisán híg szórakoztató tucatszínház 
évszázados tradícióját, ami a mi teátrális gyakor
latunkat alapvetően megkülönbözteti a jelentős 
színházkultúrájú nyugati és keleti országok legtöbb
jétől. A konzervatív-reprezentatív opera-, operett- és 
musicalelőadásokra, zenés vagy zenétien bulvárra, 
a külföldi giccsipar vígjáték- vagy melodrámater
mésére épülő pécsi repertoárt csak mutatóban töri 
meg egy-egy véletlenül sem kiállásból, csupán 
muszájból vállalt kortárs dráma. A nagy színpadon 
és a kamaraszínházban végképp nem próbálkoznak 
ilyesmivel, nyilván mert „nem kell a közönségnek”; 
a stúdióban és a szobaszínházban viszont, ami 
a „kísérletek” színhelye lenne, két hónap alatt jön 
össze fél tucat előadás, és ezekkel sem lehet 
találkozni a fontosabb produkciókat gyűjtő 
alternatív találkozókon (ami aligha véletlen).

A magyar színházkultúra általános állapota — 
ezen nemcsak a csökött tradíciókat értem, hanem 
a struktúra és a finanszírozás abszurdumait, a 
vezetői kinevezések szakmaiságtól független, poli
tikai döntésmechanizmusát, az áltársulatokra alapo
zott, túldimenzionált társulatmítoszt, a kiemelkedő 
teljesítmények és az innovatív kezdeményezések

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ

anyagi-szellemi besorolását az átlagba, a szűkebben 
vett és a távolabbi európai régiókhoz képest 
egyaránt mérhetetlen bezárkózást és provincializ
must is — lehetetlenné teszi, hogy akár Budapest, 
akár bármely vidéki nagyvárosunk színházi életét a 
színházkultúra máshol létező, valóságos perspek
tívájából tekintsük át. Hogy mást ne mondjak, a 
Pécsi Harmadik Színház, aki magára vállalná a 
Pécsi Nemzeti Színház által negligált kulturális 
feladatokat (igaz is, miért nemzeti színház, miért 
tarthatja fönn az üresen kongó, hazaffyas kifejezést 
e kifejezés tartalmának meg nem felelő intézmények 
sora?), a kultúra fenntartására kötelezett hivatalok 
és hivatalnokok hozzá nem értése, közömbössége, 
sőt ellenszenve folytán szubkulturális gettóba 
kényszerítve, a léthatáron vegetál.

Egy Pécs karakterű régióközpontnak több lábon 
álló, színes, változatos, alternatívákat nyújtó színházi 
életet kellene produkálnia. Ehelyett van szu
perközpontosított, egy kézben tartott, drágán 
üzemelő, üzemegységeit ki nem használó dzsentroid 
színházgyára, amelyet egy, a közönség (ásatag) 
igényeire hivatkozó, egymást fenntartás nélkül 
támogató — másokat ezáltal egyértelműen 
kirekesztő — színház- és városvezetői érdekszövet
ség tart fenn. Ha körülnézünk Európában, a hasonló 
kaliberű városok színházi gyakorlata a kortárs 
drámára, a legváltozatosabb szellemi-stiláris színházi 
mozgalmakra és a jelentős külföldi előadások rend
szeres vendégjátékára épül. Lehet, hogy Pécs mint 
Európa kulturális fővárosa 2010-ben szépségflast- 
romként megvásárol majd néhány méregdrága, 
lehetőleg populáris „sztárprodukciót” — a pénz 
szerepe a kultúrában című kiemelt projekt sajátos 
értelmezéseként. Annál rosszabb. A kultúra felmu
tatásához ugyanis mindenekelőtt kultúra kell.

Kedves Péter, körülbelül ez az oka annak, hogy 
nem tudok eleget tenni fölkérésednek, azaz nincs 
módomban elemzően áttekinteni Pécs városának 
színházi életét. Most, hogy a végére jutottam a 
magyarázatnak, talán megérted, miért írtam az ele
jén, hogy jobban járnék, ha hallgatnék. De úgy lát
szik, még mindig mozog bennem valami, ami arra 
késztet, hogy kimondjam, amit gondolok.

Barátsággal üdvözöllek.

Budapest, 2006. január 23.

Koltai Tamás
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A K U

Fuchs Lívia

A 70-es évek végétől, ha valamelyik budapesti 
táncelőadás szünetében összefutottam a Pécsi 
Balett tagjaival, hamarosan elhangzott a helyzetüket 
öniróniával rögzítő mondat: Pécs valahogy távolabb 
lehet Budapesttől, mint a főváros Pécstől. Az újdon
ságok iránt érdeklődő pécsi táncosok ugyanis 
gyakran utaztak egy-egy előadás, vendégjáték vagy 
fesztivál kedvéért a fővárosba, a Budapesten élők 
azonban réges-rég nem vándoroltak le Pécsre még 
a premierek miatt sem. Ekkorra eltagadhatatlanul és 
visszahozhatatlanul lezárult a pécsiek másfél 
évtizednyi legendás és megérdemelt sikereinek 
korszaka. A Pécsi Balett többé nem az egyetlen, 
hanem csupán egy volt a vidéken működő balett
együttesek közül, ráadásul lassacskán amolyan 
kötelező előadásszámot és bemutatót produkáló 
„táncgyár” lett, ahogyan Eck Imre keserűen megfo
galmazta. Az országos érdeklődés a 80-as években 
a Győri Balett újdonságait kísérte, e társulat 
születése, az első évek nemzetközi sikerei és Markó 
személyisége pedig egy új legenda kiépülését 
alapozta meg. Tíz év alatt aztán a Markó-féle tánc
színház „modernsége” is kifulladt, ekkortól már egy 
új táncos ikon vonzotta a közönséget: a lázadó és 
független, feminista és posztmodern Bozsik Yvette.

A Pécsi Balett tehát évtizedek óta — sokféle 
belső és külső okból is — egyre távolabb került 
attól az állandóan változó művészeti progressziótól, 
ami a hazai tánckultúra élvonalát jelenti. Ezen vál
toztatni nemes és régóta elkerülhetetlenül aktuális 
cél, de eddig a Pécsi Balettel méltán azonosított Eck 
Imrét követő vezetők-koreográfusok egyikének sem 
sikerült. Elsőként a Németországból hazatelepült 
Herczog István próbálta új irányba fordítani a társu
latot úgy, hogy egyszerűen nem vett tudomást az 
együttes saját tradícióiról. Az ő alkatától ugyanis mi 
sem állt távolabb, mint a radikalizmus és a kísér
letezés, ezért a múltat lezártnak és így folytathatat- 
tannak látta. Az új arculatot pedig, amelyet saját 
művei jelöltek ki, a neoklasszikus táncnyelvre építő, 
narratív és érzelmekkel teli táncdrámák jelentették.
Ez az irányzat — amely a 70-es években oly sikeres 
volt (Nyugat-)Németország többtagozatú vidéki szín
padain — találkozhatott a közönség rokonszen- 
vével, hiszen kellően érthető, egyszerre látványos 
és táncos is volt, miközben az érzelmi azonosulás 
lehetőségeit is felkínálta. Herczogot azonban nem 
csak a helyi múlt, hanem az országos jelen sem 
érintette, az a kor követelte tülekedés, ami a 
pénzekért, pozíciókért, kapcsolatokért, 
lehetőségekért zajlott. így aztán kezdeti lendülete 
lassan elfogyott, helyi pártfogás, az együttes új 
korszaka iránti országos érdeklődés pedig már a 
kezdetekben sem kísérte munkáját.

Az ezredfordulóra az újabb váltás elkerül
hetetlenné vált, így a színház a balettegyüttes 
megújulását remélve pályázatot hirdetett, amelyet 
hat jelentkező közül Egerházi Attila nyert meg, aki
hez menedzserként csatlakozott Keveházi Gábor. 
Budapesti és operaházi művészek vehették tehát át 
a vezetést, ám a kinevezettek szakmai háttere, 
közös anyaintézményük ellenére is igencsak külön
bözött. Keveházi korának legfantasztikusabb fér

Honnan hová?
fitáncosa volt, aki a klasszikus és az ehhez képest 
„modem” balett-repertoár minden férfiszerepét 
könnyed eleganciával, nemegyszer megindító 
művészi erővel, és mindig fölényes technikával tán
colta el. Aztán előadói visszavonulását követően 
operaházi balettigazgató lett, és közben vál
lalkozóként az Operaház adottságaira építve nyári 
fesztivált és operabálokat indított útjára. S ha már 
helyzetben volt, saját műveket is gyártott, s ezeket 
ugyancsak vállalkozásban kívánta forgalmazni: a 
közelgő olimpiai játékokra sandítva egyfetvonásost 
rittyentett Olympia címmel, Amerika felfedezésének 
közelgő évfordulója alkalmából pedig egy monstre 
bukást, a Cristoforót produkálta. Viharos operaházi 
távozását-lemondását követően aztán végre csak 
az üzleti tevékenységének és saját balettiskolájának 
szentelhette magát, bár később akár szegedi szín
házigazgatóként is el tudta volna képzelni a jövőjét. 
Ám váratlanul kínálkozott a pécsi lehetőség, ahol 
a város és a színház vezetése Egerházi, a „művész” 
mellé hathatós „menedzseri” segítséget álmodott.
És Keveházi — aki minden nyilatkozatában „vál
lalkozó típusaként határozta meg önmagát — a 
sajtóban rögtön hétéves tervet ígért: új lógót és 
szponzorokat, operabált és világsztárokat, vál
lalkozási formában gyermekprodukciót, sok-sok új 
darabot, és persze a pécsi közönség vissza- 
hódítását, meg országos, sőt nemzetközi hírnevet.

Egerházi Attila ezzel szemben soha nem 
üzletemberként definiálta önmagát: az ő pályája egy 
nevezetes magániskolában, és ebből következően 
az alternativitásból indult, ahol pénzről legfeljebb 
az életben maradás kapcsán esik szó. Egerházi, 
Keveházival ellentétben, soha nem mutatott kima
gasló előadói erényeket, ám koreográfusként régóta 
figyelni kellett rá. Éveken át az általa is alapított 
független Budapest Táncszínháznál alkotott, s csak 
ezek után lett az Operaház táncosa. Itt és hollandiai 
tanulmányútjain újabb döntő impulzusokat szerzett, 
s így koreográfusi munkája nemcsak folytatódott — 
többek között vendégként Pécsett is —, hanem ki 
is szélesedett, az általa vezetett operaházi Stúdió, 
majd a „nagy” társulat is műsorra tűzte koreográ
fiáit.

S hogy művészileg ő milyen új Pécsi Balettet 
szeretett volna? Nem könnyű rekonstruálni, mert 
2001-es gondolatait rendre elnyomják a hangzatos 
menedzseri nyilatkozatok, és a jól csengő, ám 
végiggondolatlan szlogen: „a legenda tovább él”.
Az együttes múltja, Eck monumentális árnyéka 
Egerházi felfogásában a korszerűséget jelenti, ami 
ma egészen más, mint negyven éve volt. A „legen
da”, vagyis Eck és a fénykor emlegetése nála egy 
olyan szellemi hagyaték és művészi minőség, amely 
ma már történeti érték, míg a művészi minta 
mégiscsak a jelen egyik vezető európai kortárs 
balett-társulata, a Holland Táncszínház, amelyet egy 
korszakos zseni, J. Kylian munkái fémjeleznek.
E modellbe persze beleértendő a nemzetközileg 
elismert kimagasló színvonal, a tradíciót finoman 
megújító táncnyelv és dramaturgia. Egerházi olyan 
együttesben gondolkodott, amelyben több alkotó is 
megmutatkozhat. Saját korábbi (Reminiszcenciák)

és új, rövid (Carmen) és egész estés (Támad a 
szél, Diótörő), nem igazán eredeti, de a közelmúlt 
trendjeit sikeresen alkalmazó művei mellé ezért 
külföldi vendégalkotókat — mint a csodálatosan 
míves egyfelvonásost komponáló Miriam Naisyt, a 
dzsesszbalettet a szórakoztató műfajokból a színpa
di táncba átemelő Raza Hammadit és a Holland 
Táncszínház másodvonalából Jorma Elot — hívott 
meg, akik a fiatal társulatot rögvest sokrétű táncos 
feladatok elé állították. Ez a repertoár egy olyan 
társulati profilt vázolt, amelynek középpontjában a 
modem tánc elemeit magába olvasztó balett-techni
ka, az emberi viszonylatokat drámai vagy lírai 
módon feldolgozó táncszínházi megközelítés áll. Az 
utóbbi két évtized Európa-szerte kipróbált és bevált 
irányzata alkalmasnak tűnt a tánctól elpártolt közön
ség visszahódítására, hiszen a közvetlen cél elsősor

ban a helyi közönség megnyerése volt. Egerházi 
Európára nyitott művészeti elképzeléseibe azonban 
váratlanul betüremkedtek a menedzser Keveházi 
koreográfusi ambícióinak termékei, s ez megkérdő- 
jelezhetővé tette Egerházi kvalitásérzékét és meg
bontotta a repertoár éppen alakuló művészi 
koherenciáját. Az az együttes ugyanis, amelyik nem 
csak honosítani szeretné az európai trendeket, 
hanem maga is ki akar lépni ebbe a művészeti 
térbe, sőt ne legyünk kicsinyesek, világhírre vágyik, 
nem léphet színpadra olyan táncnyelvében szedett- 
vedett, dramaturgiailag zagyva, stílusában és 
felfogásában avítt darabocskákkal (Az utolsó 
látomás, Salome), mint amelyet Keveházi — és az 
újabban vendégként meghívott — Román Sándor 
(Vágyak vándorlása) is képvisel.
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De a show produkcióival elhíresült Román fel
bukkanása a szavakban folyamatosan Eck korsze
rűségére és kísérleteire hivatkozó társulatnál már 
egy következő „korszak” története, hiszen az új 
vezetők szerződése 2004-ben lejárt, és Egerháziét 
nem hosszabbította meg a színház. így Egerházi 
elfogadta a Debrecenben szinte megszállottan ba
lettegyüttest építő Csutka István ajánlatát, és az őt 
követő pécsi táncosokkal együtt Debrecenbe 
szerződött. Keveházi azonban, akit újabb három 
évre neveztek ki, változatlan lendülettel folytatta a 
marketingmunkát: világhírt ígért és sokféleséget, 
gyerekbalettet és népszerűséget, és az 1956-os for
radalomra emlékező szuperprodukciót. Ám ami min
dennél fontosabb lett volna, a színházi struktúrán 
belüli változás tervét — a győri és a szegedi balett
együttesek mintájára végre megteremteni (!) az 
önálló Pécsi Balettet — már újbóli kinevezése előtt 
lesöpörte Balikó Tamás és Toller László: a színház 
vezetője szerint a balett lehet önálló, ha elmegy a 
színháztól, míg a polgármester nem is foglalkozott a 
kérdéssel — írja a Dunántúli Napló. Minden 
maradt tehát a régiben, csak ettől kezdve a 
művészeti vezetést is Keveházi látta el, így egyre 
kevesebb ideje jutott a koreografálásra, ezért csak 
az együttes jubileumi műsorán és a Nyári 
Színházban jelentkezett egy-egy produkcióval — a 
nyilatkozatok szintjén megint „hű” maradva Eck 
Imre mindig az aktuális produkcióhoz igazított 
„elvárásaihoz”. Viszont több fiatal hazai koreográfus

szellemisége a meggyőző — végre valóban a 
jelenkori táncvilág levegőjét hozták az együttesbe.

E nyitást ígérő, és ezért biztató programok után 
azonban váratlan fordulat történt: Keveházi megpá
lyázta és ismét elnyerte a budapesti Operaház balett
igazgatói székét. S ekkori nyilatkozataiból egy meg 
nem valósult monumentális terv bontakozik ki, 
amelyről az együttesnél eltöltött három és fél évben 
egyetlen nyilvános szó nem esett: egy európai 
nívójú táncközpont felépítése, ami 6-7 balett-termet 
foglalna magába, és egy új, 300 nézőt befogadni 
képes játszóhelyet. E terv kudarcára azonban sok 
szót nem veszteget, mint ahogy arra sem tér ki, 
miért üres megint a nézőtér a balettelőadásokon. 
Amire viszont büszke, hogy regnálása alatt „másfél 
tucat” koreográfus adta egymásnak a balett-terem 
kilincsét. Ne firtassuk, valójában hányán voltak, és 
hogy egyáltalán kívánatos-e, hogy a repertoáron 
egymás mellett legyen a szemléletében és 
minőségében összeegyeztethetetlen Kun Attila és 
Keveházi Gábor, Miriam Naisy és Román Sándor 
egy-egy műve. A számok önmagukban egyébként 
sem művészeti célokról vagy eredményekről szól
nak, csupán jól hangzanak. Távozása legfontosabb 
indokaiként Keveházi művészeti kérdéseket nem 
említ, viszont a számok ezúttal beszédesek: míg 
Pécsett 20 táncos és 60 millió forint állt a balett
igazgató rendelkezésére, hasonló poszton az 
Operaházban 154 táncos és 1,5 milliárd forint felett

2  számára teremtett alkotói lehetőséget a társulatnál, 
< ami azt a reményt kelhette az együttes munkáját 
í  nyomon követőkben, hogy talán mégiscsak létezik 
^  valamiféle művészi koncepció. Az ország uniós 
°  belépésének apropójából például nem csupán hol

landiai vendégalkotókat — ismét a minden művét 
egy kaptafára komponáló Jorma Elot és a Budapest 
Táncszínháztól már ismerős Neel Verdoont — látott 
vendégül a társulat, hanem Kun Attilát, aki kiválva 
az Operaházból az utóbbi években az európai 
táncvilág egyik legfontosabb kortárs műhelyében, a 
londoni Rambert Dance Companyban táncolt, a 
következő premieren pedig a valaha a pécsi 
iskolából indult és a kortárs tánc irányzatait 
külföldön megtanuló, ma pedig sokfelé tanító Fejes 
Ádámot. ők ketten — még ha Fejes kompozíciójá
nak (Origó) csupán formavilága, és nem a

rendelkezhet. így aztán Keveházi búcsút int a Pécsi 
Balettnek, a színház bizalma azonban olyan erős, 
hogy továbbra is marad: vállalja a művészeti 
vezetést. Az ő javaslatára kezdődnek tárgyalások 
Kun Attilával, akinek kinevezését az évad kellős 
közepén be is jelentik. Ettől a pillanattól kezdve 
lázas tempójú munka kezdődik, mert ha valaki, hát 
a Rambert volt táncosa tudja, hogy mi ma a 
nemzetközi minimum tánctechnikában, balettmester
ben, évadok tervezésben és menedzselésben — és 
akkor még művekről, társalkotókról és előadókról 
szót sem ejtettünk. Kun európai gondolkodásmód
ját, igényét az intelligens táncosokra, művészeti 
elképzeléseit egy egyszerre kortárs és népszerű

repertoárra — ahogyan mindezt már a „távoli” 
Budapesten működő saját független együttesével 
fényesen bizonyította — azonban néhány hét alatt 
kisöpri a váratlanul balett-szakértővé vált pécsi szín
házigazgató, amikor kijelenti: „az az út, amelyen 
Kun Attila elindult, nem járható”. Sőt, egyenesen 
veszedelmesnek ítéli a „trafósítást”, ami aligha 
értelmezhető másként, mint a Pécsi Nemzeti 
Színház elhatárolódásaként a kortárs művészetektől 
és a sokat emlegetett európaiságtól. Merthogy a 
Trafó nem kevesebbet jelent a magyar kulturális 
életben, mint a szellemi bekapcsolódás lehetőségét 
a jelen legfrissebb nemzetközi színházi, zenei, 
képzőművészeti és tánc áramlataiba.

Kun Attila villámgyors kipenderítését követően 
újabb vezető került az együttes élére, így a társulat 
munkájáért azóta Vincze Balázs felel. Vincze mögött 
sem alkotói, sem vezetői tapasztalat nincs, nevével 
eddig csak a Magyar Fesztivál Balett, később a 
Pécsi Balett táncosaként találkozhattunk. így nem is 
várható el tőle, hogy valamiféle új és karakteres 
arculatot adjon a társulatnak, különösen, hogy sem
miféle nemzetközi tapasztalattal és kitekintéssel 
nem rendelkezik. De hát senki nem is igényeli tőle 
ezt a „felesleges” tudást, elég, ha rendben lebonyo
lódnak az előadások. És Keveházi, a korábbi 
menedzser, majd művészeti vezető most művészeti 
tanácsadóként segít. Vincze tánckarvezetői (sic!) 
székfoglalójában így aztán nem is tér ki semmiféle 
művészeti elképzelésre, csupán azt ígéri, hogy „a 
programok minden eddiginél erőteljesebben közön
ségbarát vállalkozások lesznek.” Ars poetica? Ugyan 
már! A fogyasztó kiszolgálása, a táncgyári működés 
kritikátlan megvalósítása a cél, és így is lön: a 
korábban az Operaházban táncoló, de a koreográfiái 
munkában járatlan Jurányi Patrickot rögvest egy két- 
felvonásos darab komponálásával bízzák meg. 
Jurányi nagy szerencséje, hogy benne fel sem ötlik 
mindaz — mondjuk egy torz test táncos ábrázolásá
nak problémája —, ami egy koreográfust elriasztana 
egy olyan összetett és kényes feladattól, mint a 
Notre Dame-i toronyőr. így a vakok biztonságával 
vág neki a Vidor Hugó regény színpadi adaptációjá
nak, s ehhez társakat is talál a „tematikus-elektro- 
nikus-akusztikus-szintetikus-romantikus” zenét 
összetákoló Weisz Nándorban, valamint a 
jelmezeket és díszleteket rendezői koncepció 
hiányában valamiféle általánosra — eközben azon
ban a táncot kimondottan akadályozóvá — tervező 
Tresz Zsuzsában. Jurányi sem jellemeket, sem szituá
ciókat nem tud teremteni a táncszínház eszköztárá
val, a balett-cselekményének tagolását, az egész és 
a részek viszonyát sem oldja meg sikeresen, 
kialakult táncnyelve pedig egyszerűen nincs, bár 
eddigi táncos tapasztalatait néhány percben talán 
jól össze is tudná foglalni. Munkája — a nézőtéren 
sikítozó teenager lányok boldogsága ellenére is — 
egy olyan kezdő kudarca, akit agyonnyomott a fel
adat, s most már csak azt remélem, hogy az évad 
következő „koreográfusa” — az önálló munkákban 
épp csak szárnyait bontogató, különben pedig 
egészen rendkívüli előadói tehetségű Góbi Rita — 
épen kerül ki az egész estés művek hínárokkal és 
örvényekkel teli mélyvízéből.

A jelen pillanatban tehát csupán annyi látszik a 
színház zenés darabjait kiszolgáló, ám az önálló 
arculat igényével már nem is bajlódó Pécsi 
Balettből, hogy az együttes — néhány „pillanatot” 
kivéve — nemhogy nemzetközi, de még országos 
rangját sem tudta visszaszerezni a 21. század első 
fél évtizedében. Hiszen a színház és/vagy a város, 
két olyan művészt — Egerházi Attilát, majd Kun 
Attilát — is távozni hagyott, illetve eltávolított, akik 
nagyon is eltérő, de mégiscsak mai táncfelfogá
sukkal és vitathatatlan igényességükkel fordíthattak 
volna ezen a helyzeten. ■
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Petrányi Zsolt

Pécs,
Megjegyzések a

Európa Kulturális Fővárosa!
város stratégiájáról és annak külső kommunikációjáról

sainak küldött felhívásra, abban Pécs a tematikához 
történő kapcsolódás éves ciklusokra való bon
tásában látta a kommunikáció lehetőségét úgy, 
hogy semmiféle megosztott pályázati vagy egyéb 
forráslehetőséget nem kínált fel a megszólított 
településeknek, így Dunaújvárosnak sem. Mindez 
könnyed olvasatban azt jelentené, hogy mindazok 
az intézmények, amelyek saját programjuk szerint 
dolgoznak, Pécs „érdekében” csatlakozzanak, erősít
senek rá néhány ottani elképzelésre a közös média
megjelenés reményében. De mint mondtam, min
denki Pécsre lesz kíváncsi, tehát a régióban való 
gondolkodásról — azért, hogy ne áltassam a töb
bieket — lemondanék.

Ha egyébként arról elmélkedünk, hogy Pécs 
miféle esélyekkel indul a kortárs képzőművészet 
területén, azt kell hogy mondjuk, az intézmények 
száma tekintetében érezhető a leginkább nem-cent
rum jellege. Különös, hogy egy képzőművészettel is 
foglalkozó egyetem, és néhány környékbeli jelentős 
művésztelep szomszédságában a Pécsi Galérián és 
a Közelítés Galérián kívül nem tudok, csak alkalmi 
tereket felsorolni a városban. Ha a programok vizi- 
bilitása felől közelítjük meg ezt a két kiállítóteret, a 
Közelítés messze elöl jár tárlataival és kommuniká
cióval, míg a nagy tradícióval rendelkező Pécsi 
Galéria mostanában mintha jóval kevesebb feltűnő 
eseményt tudna felmutatni.

Mindezen túl még néhány szó a realitásokról, 
és a megvalósíthatóságról. Pécs csak akkor nyerhet, 
ha a személyes érdekeket a közérdek alá rendeli.
Ha a projektben résztvevők hosszú távra gondol
koznak és olyan intézményi struktúrát hoznak létre, 
amelynek összefogott kommunikációjával meg 
tudják győzni a szakminisztériumokat és a magán
szférát azok továbbélésének lehetőségéről és 
értelméről. A képzőművészet területén innen, 
Budapestről nézve, dimenzióját tekintve egyetlen 
ilyen tervről hallottam csupán, a Közelítés Művészeti 
Egyesület kezdeményezéséről egy Kortárs Művészeti 
Központ megteremtéséről a Zsolnay-gyár területén. 
Lehet, hogy az alulról jövő kezdeményezés 
érdekeket sért, de úgy gondolom, hogy a 
„Médiagyár” kipróbált sikere után ez az az eset, 
amikor egy már belátható útirány nyomán volna 
érdemes haladnia Pécsnek azért, nehogy a 
felkészülési idő egyszer csak elfogyjon, és kapkodás 
vegye át a helyét a közös, egyetértésen alapuló cse
lekedetnek. Hogy ez illúzió? Attól félek, sajnos arra 
már nincs idő, hogy ezen filozofáljunk. ■

A tényt, hogy Magyarország egyik vidéki városa 
nyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, igen 
fontosnak tartom túlcentralizált országunkban. 
Hazánk művészeti élete régóta szenved attól a 
ténytől, hogy egy központ által vezetve jelenít meg 
mértékadó művészeti programokat, amelynek nem
igen mond ellent a vidéken rendezett fesztiválok 
sora. A kultúra több lábra állításához ennél több 
kell: a szellemi központ létét a vonzás alapozza 
meg, azaz hogy az értelmiség és a művészetek 
gyakorlói számára olyan légkör jöjjön létre, amely 
kedvező feltételekkel, infrastruktúrával és szemlélet
tel adott esetben jobb lehetőségeket adjon a 
centrum(ok)nál. Ez pedig addig nem jöhet létre, 
ameddig itt a fővárosban azt gondoljuk, hogy 
vidéken dolgozni — tényleg ezer bocsánat az álta
lam igen nagyra tisztelt érintettektől — kényszer- 
helyzet.

Pécs győzelmének alapélményét az adja, 
hogy ezzel a ténnyel talán ez a helyzet megszűnik. 
Hogy az összefogás és az együttgondolkodás révén 
olyan konstelláció jön létre, amely hosszú időre 
előrevetítve sejtteti Magyarország kulturális központ
jainak öndefinícióját, amelyben Pécs mellett a többi 
pályázó város, Debrecen, Veszprém, Eger, 
Székesfehérvár stb. kísérletei is nagy szerepet 
kapnak.

A reményt féltjük, mint valami törékeny tárgyat. 
A nyerés ténye ugyanis nem egyenlő a jól végzett 
munkával, a szándék nem azonos a tettel, az össze
fogás hívószava pedig nem feledteti az utolsó pil
lanatban az egyéni érdeket. Ezért talán nem 
érdemtelen a teljesség igénye nélkül egy-két 
észrevételt tennünk azzal kapcsolatban, hogy 
a pályázat megírása és a benne foglaltak milyen 
reményeket és csalódásokat keltettek azokban, 
akik nem pécsiként lettek megszólítva a projektben.

Abban az időben a Dunaújvárosi Kortárs 
Művészeti Intézetet vezettem, és kaptam kézhez azt

a tervezetet, amelyben a Pécsi Önkormányzat az 
együttműködés lehetőségére szólította fel a várost, 
kijelölve a felhívásban azt a vonzáskört, amelyben 
Pécs önmagát mint egy régió kulturális központját 
értelmezte.

E tekintetben némi kritikával élnék, egyfelől 
azzal kapcsolatban, hogy ennek a vonzáskörnek hol 
vannak a határai, másfelől amiatt, ahogyan Pécs az 
együttműködés mikéntjét értelmezi.

A megszólítást Dunaújváros mellett más városok 
is megkapták, nem emlékszem mindegyikre, lehet, 
hogy tévedek is a felsorolásban, de az elképzelés 
dimenzióiban nem hiszem. Veszprém, 
Székesfehérvár, Kaposvár, Szeged, sőt a déli, 
határon túli városok is szerepeltek a pályázati 
anyagban, ami elbizonytalanította Pécsnek 
kultúrközpontként való értelmezését. A meghívások 
és a szándéknyilatkozatok bekérése mögött a pozí
ció erősítésének gondolata állt, abban a hiszemben, 
hogy minél több város érdekeltté tételével a dolgo
zat súlya is növelhető, így a pályázat a várost egy 
régió központjaként és nem önálló pályázóként 
határozta meg.

Ez a gondolat a pécsi pályázatban a túl tág 
körben körvonalazott régió dilemmáját vetette fel.
A szöveg nagyon helyesen határozta meg a város 
etnikai és kultúrtörténeti dimenzióit, amihez a többi 
városra tényleg csak a pozíciószerzés pillanatában 
volt szüksége. A magam részéről most, egy új sza
kaszba lépve azt javasolnám, hogy ezen túllépve 
Pécs törekedjen „önmagára”, azaz vállalja fel azt a 
tényt, hogy ezek az erények a sajátjai, és nem más 
megyeszékhelyek tulajdonságai. A „pillanatban” 
majd, amikor Pécs kulturális fővárosként bemu
tatkozik, a környék városai teljesen lényegtelenek 
lesznek még akkor is, ha néhány rendezvény majd 
kapcsolódni is kíván a központi tematikához. 
Mindenki Pécsre lesz kíváncsi, ez tény, és ezért 
mától Pécsre kell koncentrálni és nem másra.

De visszatérve a szűkebb-tágabb régió váro
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Kiállítás Lubomir és Cestmir Slapeta 
műveiből 
Művészetek Háza 
2005. szeptember

A szintézis kísérlete

A sajátos arculatú cseh modem építészet második generációjához tartozó 
Slapeta testvérpár életművét bemutató vándorkiállítás Olomouc, Bmo, Prá
ga, Wroclaw és Varsó után az elmúlt év végén érkezett Pécsre. Az irigylés
re méltóan gazdag építészeti anyaggal rendelkező Olmützi Művészeti Múze
um kiállítását Vladimír Slapeta, a Prágai Műszaki Egyetem építészettörténet 
professzora, a 20. századi építészet kutatója, Lubomir Slapeta fia rendezte.

A kiállítás elsődleges célja, amint azt a monográfiá
nak is beillő katalógus bevezetőjében Slapeta pro
fesszor megfogalmazta az volt, hogy ráirányítsa a 
figyelmet a morva-sziléziai régió modern építészeti 
örökségének azon részére, amely a nagy gazdasági
kulturális központokon, Wrodawon, Bmón és Zlínen 
kívül, a régió kisebb városaiban, Ostravában, 
Olomoucban, Frydek-Místekben, illetve a Beszkidek 
tájának kisebb helységeiben alakult ki. Ennek az 
örökségnek a létrehozásában a Slapeta fivérek — 
elsősorban Lubomir — egészen az 1948-as politikai 
fordulatig jelentős szerepet játszottak. A szocialista 
Csehszlovákiában azonban, mivel képtelenek voltak 
besorolódni az állami nagyvállalati struktúrába, alig 
jutottak nagyobb szabású feladathoz; nevüket a 
„bársonyos forradalomig” száműzték a cseh 
építészet történetéből, a folyóiratok hasábjairól.
Nem csoda, ha a két Slapeta nem találta meg a 
helyét a szocialista nagyvállalati tömegtermelésben, 
hiszen egzisztenciájuk mindenestül a fejlett, német- 
cseh-lengyel kultúrájú iparvidék európai kitekintésű 
nagypolgárságában gyökerezett. A kisvárosnak 
számító Místekben születtek, ám Közép-Európának 
e nálunk jóval szerencsésebb, többnyelvű, gazdasá
gilag és kulturális szempontból egyaránt prosperáló 
fertályán a kisvárosi lét nem jelentett feltétlenül 
provincializmust: a textilgyáros apával tett külföldi 
utazások, a rangos építészeti folyóiratok, amiket az 
apa, a fiúk érdeklődését látva előfizetett számukra, 
kamaszkoruktól kezdve széles horizontot nyitottak 
előttük.

Brno, a Morva-Sziléziai tartomány fővárosa, ahol 
a két testvér a húszas évek közepén megkezdte 
szakmai tanulmányait, már a tizenkilencedik század 
közepétől élen járt a modern ipari-építési tech
nológiák átvétele, a mérnöki tudomá-nyok ered
ményeinek alkalmazása terén. Az 1918-ban 
megszülető Csehszlovákia második legjelentősebb 
városaként az avantgárd mozgalom, ezen belül a 
modern építészet európai rangú központja lett.

A Monarchiából kiváló fiatal cseh állam számára 
az avantgárd az új nemzeti identitás egyik kulturális 
alappillérét jelentette; nem csodálkozhatunk tehát 
azon, hogy az ebben a közegben nevelkedő két 
fiatal építészjelölt már tizenhat-tizenhét éves korától 
funkcionalista ideáltervek rajzolásával tölti szabad
idejét. Érdeklődésük akkor vált valódi 
elkötelezettséggé, amikor 1924-ben az egyik helyi 
művésztársaság meghívására olyan személyiségek 
tartanak előadásokat Brnóban az új építészetről, 
mint Theo van Doesburg, Jacobus P. Oud, Walter 
Gropius, Amédée Ozenfant, Le Corbusier és Adolf 
Loos.

A technikum befejezése után a két testvér arról 
ábrándozott, hogy tanulmányaikat a dessaui 
Bauhausban, esetleg Le Corbusier párizsi műter
mében folytatják. A sors iróniája, hogy egy fiatal 
hamburgi építész ajánlására mégis inkább a wroc- 
lawi (Breslau) Képző- és Iparművészeti Akadémiára 
jelentkeztek, amely idővel éppen a Bauhaus sokak 
által doktrinernek ítélt funkcionalizmusa és

tek ki: az igazgató, Oskar Moll, Matisse tanítványa 
volt, a festészetet a Die Brücke csoport egyik tagja, 
az expresszionista Ottó Müller, valamint a Neue 
Sachlichkeit képviselője, Alexander Kanoldt oktatta, 
és 1929 után, a Bauhaust elhagyva itt folytatta 
tevékenységét Oskar Schlemmer is.

A Slapeta testvérek művészetének alakulását 
meghatározó módon befolyásolta az építészeti 
fakultás fiatal tanára, Hans Scharoun, akit a modem 
mozgalom outsidere ként tart számon az 
építészettörténet. Scharoun a Brúnó Taut által alapí
tott, utópisztikus-expresszionista „Üveglánc” kör 
tagjaként vált ismertté. Architektúráját egész 
pályáján az expresszív, geometriai kötöttségektől 
mentes, „aerodinamikus” formálás jellemezte; 
munkássága a modem mozgalom leggyakrabban 
organikusként definiált, a Bauhaus és a CIAM 
szellemétől lényeges pontokon eltérő paradigmáját 
képviseli, mely egyrészt Frank Lloyd Wright, más
részt a német Hugó Haring, és az általa vezetett

Urbanek villa,
Ostrava
1933-1934
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Corbusier platonista-kartéziánus esztétikája ellen
súlyaként lépett fel az építészoktatásban.

Wroclaw, Dél-Szilézia német-lengyel lakosságú 
ipari és bányászati központja szintén kitüntetett 
szerepet játszott a huszadik századi építészet 
történetében: 1929-ben itt rendezték a „Wohnung 
und Werkraum” című kiállítást, mely a két évvel 
korábbi stuttgarti kiállítással együtt széles 
tömegekkel ismertette meg az új építészet törekvé
seit. A helyi művészetoktatás alapjait Hans Poelzig, 
a Deutsche Werkbund expresszionista csoportjának 
vezéralakja fektette le, aki közvetítő szerepet ját
szott az angol Árts and Crafts mozgalom és a 
kialakuló modern irányzatok között. A művészeti 
főiskola igazgatójaként már a század tízes éveiben 
bevezette a klasszikus akadémiai tradícióval szem
behelyezkedő műhelyszerű oktatási formát, amely 
később nagymértékben befolyásolta Gropiusnak 
a Bauhausban bevezetett képzési gyakorlatát. A 
Poelzig nyomdokain haladó wrodawi iskola tanárai 
az európai avantgárd centrumaihoz kapcsolódó, 
széles látókörű művész-személyiségek közül kerül

„Der Ring” elnevezésű társaság tevékenységében 
gyökerezik.' A „Dér Ring” és a Deutsche Werkbund 
elméleti tevékenysége révén már a huszas évek 
közepétől megkezdődött a koramodem építészet 
kulcsfogalmainak, a funkciónak és a funkcionaliz
musnak a gropiusitól eltérő értelmezése, differen
ciálódása.2

A két cseh nevelődésének újabb fontos 
állomását jelentette az Egyesült Államokban tett 
tanulmányút a 20-as évek végén, mely személyes 
ismeretséget hozott számukra Wrighttal, Richard 
Neutrával és az aerodinamikus építészet 
utópisztikus vonulatát képviselő Norman Bel 
Geddesszel. Wright alaprajzszervezése, nyújtott tető
formái, de Bel Geddes gépi esztétikája is újra meg 
újra felbukkan majd pályájuk különböző pontjain. 
Megismerkedtek Philip johnsonnal és Henry Russel- 
Hitchcockkal is, akik akkoriban kezdték előkészíteni 
a New York-i Museum of Modem Altban 1932-ben 
megrendezett építészeti kiállítást, melyhez a modern 
építészeti mozgalom újabb modusának, a 
„nemzetközi stílus” fogalmának a bevezetése
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kötődik. Pályájuk alakulásában egy kalandos 
motívum is szerepet játszott: hazafelé, a hajó 
fedélzetén ismerkedtek meg azzal a fiatal svájci 
építésszel, aki hamarosan Le Corbusier párizsi 
műtermében kezdett dolgozni, s a vele folytatott 
levelezés révén a testvérek az elkövetkező években 
első kézből értesülhettek Corbusier munkáiról, 
művészetének alakulásáról. 1931-ben, hazatérésük 
után kezdik meg önálló tervezői tevékenységüket, 
abban az évben, amikor a cseh avantgárd radikális 
vezéralakja, Karéi Teige és Le Corbusier között 
kibontakozik az az elméleti vita, amely megosztja 
a cseh építészvilágot. A vita tárgya egy a századfor
duló óta újra és újra terítékre kerülő dilemma volt, 
nevezetesen, hogy az építészetet tudományként 
kell-e felfognunk — ez volt Teige álláspontja —, 
vagy művészetként, amint azt Corbusier vallotta 
„Az építészet megvédése” című vitairatában. A cseh 
építészet nagyjaival együtt a Slapeta testvérek sem 
kerülhették meg az állásfoglalást. Mivel Teige kije
lentette, hogy a magánépítkezés ideje lejárt, s a 
modern építészet jövőjét a kollektív életformához 
kötődő épülettípusok képviselik, a Slapeta fivérek, 
akik érdeklődésének homlokterében kezdettől fogva 
a családi ill. hétvégi ház állt, a cseh avantgárd 
radikális csoportjaitól eltávolodva, a Csehszlovák 
Werkbund köréhez csatlakoztak; a Werkbund prog
ramjában ugyanis a korszerű családi ház témája 
jelentős hangsúlyt kapott. A Teige és a radikális 
baloldali építészek által kidolgozott lakótelepi 
„minimális lakás” ellenében írta ki a Csehszlovák 
Werkbund a „Ház mindenkinek” elnevezésű 
pályázatát, amelyre Lubomir „Polly”, Cestmir pedig 
„Kolibri” néven készített tervsorozatot. Típusházaik 
a gazdasági válság idején is sokak számára meg
fizethető, mégis individuális életformát lehetővé 
tevő polgári otthont kínáltak; jellemző, hogy a 
minimális térigényű, 2x45 négyzetméter alapterületű 
lakásokhoz cselédszoba is tartozott.

Hétvégi ház a Beszkidekben, 1935

Vitéz — víkendház, 1936-37

A testvérek, mindenekelőtt Lubomir pályájának fő 
profilját a harmincas évek elejétől a negyvenes évek 
végéig tartó, felfelé ívelő szakaszban az igényesebb 
családi házak, villák és nyaralók alkotják, melyek 
főként Ostravában, Opavában, szülővárosukban, 
Frydek-Místekben illetve a Beszkidek kisebb 
településein épültek. Villái, ha reprezentativitás
igényük nem is éri el a Tugendhat- vagy a Savoy 
villa nagypolgári luxusát, a két világháború közötti 
korszak cseh középosztályának progresszív 
szelleméről, korszerű ízléséről vallanak, ami még 
erre a Prágához, Bmóhoz képest „provinciálisnak” 
számító térségre is jellemző volt.

A villák jellegzetessége az elnyújtott tömeg, 
a Wright-i mintára gyakran T vagy kereszt alakú 
alaprajz, a ház egész hosszán végighúzódó, szek- 
cionált, két-háromrészes nappali tér (ülősarok + 
zeneszóba + étkező) és a homlokzatot ritmizáló, 
szélesebb fixüveg felülethez kétoldalt nyíló szárnnyal 
kapcsolódó ablaktípus, a „Slapeta-ablak”. Lubomir 
villaépületeinek kezdettől fogva elengedhetetlen tar
tozéka a nappali teréhez kapcsolt üvegfalú veranda 
vagy télikert, mely korai épületein az épület 
főtömegétől élesen elkülönül, mintegy annak 
tömörségét ellensúlyozza, a 40-es évektől kezdve 
pedig egyre inkább szervesül, integrálódik a 
főtömegbe, mígnem elveszti önállóságát és a nap
pali kiteresedéseként, ablakfülkeként jelenik meg.

(98. o., Macourka villa, Lubomir Slapeta, Frydek- 
Místek, 1932-33, Urbánek villa, Lubomir Slapeta, 
19 3 3 -19 3 4 ,117. 0.) Noha Scharoun a modern 
építészet organikus szemléletét közvetítette feléjük, 
a Slapeta testvérek mindvégig nyitottak maradtak 
más hatások iránt is. Le Corbusier fehér villáinak 
víziója ugyanúgy megtermékenyítette Lubomir 
építészetét, mint Wright vagy Scharoun világa. 
Építészi karakterük egyik legfigyelemreméltóbb 
vonása éppen nagyfokú művészi autonómiájuk, 
amelynek köszönhetően különböző, ideológiailag 
gyakran egyenesen szembenálló esztétikai paradig
mák szintézisét voltak képesek létrehozni.

Ezt illusztrálja az 1934-ben épült Kremer villa is, 
Lubomir Slapeta egyik legjelentősebb műve, ami 
fordulópontot képvisel pályáján: architektúrája az 
addig uralkodó tárgyias világtól itt az individuáli- 
sabb formálás felé mozdul el. A tartózkodó elegan- 
ciájú bejárati homlokzat plaszticitása ismét 
Corbusier-t idézi, a kandalló mint forgáspont köré 
szervezett alaprajz Wright-i eszméje, a kerti hom
lokzat expresszív dinamikája, az ék alakban kiugró 
terasz, a télikert ferde üvegfala (melyet Scharoun 
löbaui Schminkel villája ihletett) azonban már a 
modern építészet másik ösvényére vezet.

Hugó Háring és Hans Scharoun öröksége a 
Slapeta fivérek építészetében a Beszkidek 
hegyvidékére tervezett, fából készült hétvégi házak
ban tükröződik a legvilágosabban. A harmincas 
évek közepétől Európa-szerte megnőtt az érdek
lődés a faépítészet iránt. Mindazok, akik úgy 
érezték, az „anyagtalan” purista formálás 
kifáradóban van, természetes módon fordultak 
a nyers beton, a kő és a fa felé. Németországban 
ennek a művészi szempontokon túl politikai okai is 
voltak. Azok az építészek, akik 1933 után sem 
hagyták el az országot — közéjük tartozott Scharoun 
is —, egyfelől a náci ideológia áltat „elfajzott 
művészetként” megbélyegzett nemzetközi stílus, 
másfelől a „Heimatstil” alternatívájaként nyúltak 
a fához, amelynek progresszív irányát Wright egyre 
erősebb európai recepciója mellett mindenekelőtt 
a skandináv kortárs építészet jelölte ki. A Slapeta 
testvérek számára közvetlen mintául ezen a téren is 
mesterük, Hans Scharoun szolgált, akinek 1935-ben 
a Berlin melletti Falkensee közelében épült nyaralója 
(Pflaum-Bornschein ház) a vemakuláris és a 
funkcionalista szótár szintézisére törekszik. A hétvé
gi házak sajátos rendeltetése, a táji kontextus, a 
topográfiai és klimatikus szempontok 
elsődlegessége, a karakteres építőanyag új játék
teret nyitott Lubomir előtt, és a 30-as évek végétől 
visszahatott városi lakóházaira is.

A legszembetűnőbb változás a lapostető 
elhagyása: a kőlábazatra állított víkendházak félnye
regtetővel vagy a talajig húzott hatalmas, védelmet 
adó nyeregtetővel készülnek. Az 1935-ben tervezett 
Rybák víkendház (Staré Hamry 132. 0.) az első 
példa Lubomir épületei között, amely az addig 
következetesen alkalmazott szalagablak felsza- 
kadozását, a homlokzat összetettebb, „zeneibb” 
ritmizálását mutatja. Ennél is radikálisabb újítás a 
Rozsnyó közelében épült Vitéz nyaraló 1937-ből, 
(147. 0.) amely földig húzott nyeregtetőjével 
tudatosan a helyi hagyomány adaptációjára törek
szik, anélkül, hogy valamiféle „rusztikus” irányba 
menne el. A fa, amely mind a homlokzatokon, mind 
a belső terekben főszerephez jut, egzakt síkok for
májában jelenik meg. A lehúzott tető dinamikus, 
ferde felületként uralja az enteriőrt, amelynek szép
sége éppen a menedékszerűség és a táj látványá
nak akadálytalan beáramlása, a megnyugtató, sely
mes fényű fafelület és az expresszív, éles kiszögel- 
lésekkel megformált nyílások kontrasztjában rejlik.
Az alaprajz és a tömegek összetettebb, aprózottabb, 
feszültséggel telített kompozícióját mutató olmützi 
MiSauer ház (Lubomir Slapeta, 19 3 9 ,162. 0.) a 
nyaralók tervezése során bensőségesen megismert
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helyi tradíció tudatos integrálásáról tanúskodik, 
összhangban a Csehszlovák Werkbund akkori 
törekvésével, amely az ország német megszállása, 
1938 után a cseh és morva népi hagyomány 
ápolásában látta a német kultúrpolitika stílusdiktá
tumával, a monumentalizmussal szembeni ellenállás 
lehetőségét.

A Slapeta fivérek a lakóháztervezésen kívül a 
kulturális létesítmények, színházak, mozik, koncert
termek tervezése terén is jelentősét alkottak.
Cestmir már a háború előtt is a nagy, csamokszerű 
épületekre és az akusztikai megoldások 
tökéletesítésére koncentrált, míg Lubomir főként az 
1948-as politikai fordulatot követően fordult ebbe az 
irányba, miután a modern villaépítészet felvirágzása 
mögött álló polgári réteg megrendelőként gyakor
latilag megszűnt létezni. Reprezentatív munkáik 
esetében is mindvégig képesek voltak ellenállni 
a különböző oldalról érkező ideológiai nyomásnak; 
esztétikai következetességüket etikai kiállásként kell 
értékelnünk, hiszen a modern elvekhez való 
ragaszkodásuk nemegyszer egyet jelentett a sikerről, 
a tervek megvalósulásáról való lemondással. Egyik 
legizgalmasabb közös munkájuk az ostravai Alfa 
mozi, még 1933-ból, melynek belső tere Hans 
Poelzig és Erich Mendelssohn breslaui és berlini 
filmszínházainak expresszív-aerodinamikus világát

Alfa mozi, Ostrava, 1933 Bár a szocialista Csehszlovákiában pályájuk nem tel
jesedhetett ki, a Slapeta fivérek így is jelentős élet

vitte tovább (156. 0.). Lubomir Slapeta jelentős 
részben megvalósítatlan színházterveinek közös 
vonása a fő funkciók, a foyer, a nézőtér, valamint 
a színpadot és a zsinórpadlást magában foglaló tér 
kivetítése a tömegre, ami ilyenformán három, lép
csőzetesen emelkedő egységből áll (287. 0., 236. 
0.). Sajátos törekvése, hogy a nézőtér köríves, az 
amfiteátrumi eredetre utaló elrendezése a külsőn 
is megjelenjen. (225. 0. A bmói német színház 
terve, 1935.) A funkcionális egységek erős artikulá
ciója ismét Hans Scharoun elgondolásával vág 
egybe, amely szerint az épület részeinek úgy kell 
viselkedniük, mint az individuumoknak a demokrá
ciában: hozzá kell járulniuk az egészhez, 
ugyanakkor meg kell őrizniük identitásukat. Lubomir 
és Cestmir Slapeta olyan „individuumok” voltak, 
akik nem csak a demokráciában, de a diktatúrában 
is meg tudták őrizni identitásukat. Az ostravai Hotel 
Imperial, a 1948 és 1953 közötti időszak egyik 
„megaprojektjének” tragikomikus története is ezt 
bizonyítja: az egzisztenciális ellehetetlenülés veszé
lye sem tudta rávenni őket arra, hogy racionális ele- 
ganciájú szállodaépületükre az akkori elvárásoknak 
megfelelő szocreál homlokzatot ragasszanak.

Hangversenyterem és színház, Jesenik, 2946

művet hagytak maguk után, s hogy ennek az élet
műnek legalább egy része ma is élvezhető, abban 
nyilván közrejátszik a jelenlegi cseh kultúrpolitika 
felelősségteljessége is, amellyel a modern építészeti 
örökséget kezeli. A cseh modernizmus egyik 
kiemelkedő alakjának, Bohuslav Fuchsnak 1925-ben 
épült híres „Zeman Café”-ját, a bmói funkcionaliz
mus első, kiáltványszerű alkotását, melyet 1964-ben 
lebontottak, 1994-ben az eredeti tervek szerint 
újjáépítették, és Lubomir Slapeta villái között is 
szép számmal találunk olyanokat, amelyek felkerül
tek a műemlékek listájára. ■

1 Haring elgondolása szerint az épület priori ideáját sohasem 
szabad a hely fölébe helyezni, az épületnek mindig a 
körülmények feltárásából kell fakadnia. A  produktummal szem
ben az alkotói folyamatra, az építész személyes önkifejezése 
helyett a feladat kibontására helyezi a hangsúlyt: mivel az 
épület legfőbb célja, hogy „azzá legyen, amivé lennie kell”, a 
geometria posztulátuma, a platóni ideális testek absztrakciója 
nem más, mint „kényszerzubbony”, amely akadályozza ennek a 
célnak a megvalósulását.

2 A funkcionalizmus fogalmának komplex értelmezésére, végső 
soron az organikus alkotásmóddal való azonosítására és az 
utilitarizmustól történő elhatárolására Adolf Behne tesz érdekes 
kísérletet Túl a megformált téren -  az alakított valóság című 
írásában (in: A  mérhető és a mérhetetlen. Építészeti írások a 
huszadik századból. Szerk.: Kerékgyártó Béla, 45-55. oldal). 
Behne funkciófogalmának értelmében a valóban funkcionalista 
gondolkodást Haring és Scharoun képviseli, amennyiben „a 
funkcionalista számára a kiindulás minden egyes új épületnél 
más és más...”, ezért „kézenfekvő, hogy alkotása során a végte
len természetre hivatkozzon. Eszménye valóban a természettel 
való teljes egybeolvadás, az épület nem idegen test a ter
mészetben, hanem annak organikus alkotórésze”.

Irodalom:
Lubomir Slapeta, Chestmir Slapeta. Architektonické dílo -  

Architectural work (A kiállítás katalógusa, írta: Vladimír Slapeta, 
Petr Pelcák), Olomouc Museum of Art, 2003.

Peter Blundell Jones: Discovering Haring. Architectural Review, 
2002/1.

Kenneth Frampton: A modern építészet kritikai története,
TERC kiadó, Budapest, 2002

P. Gössel-G. Leuthauser: Architecture in the Twentieth Century, 
Taschen Verlag, Köln, 1991

A mérhető és a mérhetetlen. Építészeti írások a huszadik 
századból. Szerk.: Kerékgyártó Béla, Typotex, Budapest, 2004.

Az olmützi Misauer ház lakótere
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15 év tranzit —
magyarországi kortárs építészet
Pécs, HattyúHáz
2006. január 25 -  február 15.

Tranzit -  a HattyúHázban
Szíjártó Zsolt megnyitóbeszéde elhangzott 
2006. január 25-én

Kedves érdeklődők,
„mi, tervezők vázoljuk föl a jövőt, még nem tudni 
pontosan, milyenre, de annak, aki a jövőt szereti, 
bennünket is szeretnie kell, s ha nem lássa 
következményeit. A jövő törvény, nem előrejelzés, 
vágjunk bele, majd kiderül, a lovasról- am kürtjele 
megelőzi a hullaszámolást. (...)

Tervezni akartam magam is... Nagyvárost, 
sűrűsödő időterek kihívóan alkalmazkodó rend
szerét, feltornyosuló és elcsituló ingertársulások 
biotechnikai domborzatával, amely az autópályák, 
műszaki vezetékek és üvegcső-alaguták mentén 
csápokban, tengelyekben, csillaghalmaz-csóvákban 
emelkedik ki a villanypásztorokkal szegélyezett 
marhalegelők, az egész évben termő üveges ház 
kertek, a távvezérelt gépekkel művelt szántók, a 
terjeszkedve lélegző erdők szabatosan merengő 
kultúrájából. Bár nem tudtam még, hogy a műszaki 
utópiák közül melyiket veszi pártfogásába az idő,
(...) hittem azonban, hogy az új társadalom új várost 
szervez maga köré, környezetbe fogalmazott 
történetfilozófiát”.’

Alig kétszáz méterre innét, ahol vagyunk, az 
utca végén, jobbra fel — fogalmazódtak meg ezek a 
gondolatok, egy legendás épületben (a Nádorban), 
egy legendásan bőbeszédű író regényében, a 
városszociológiai kutató-felmérő munka pillanatnyi 
szünetében.1 2 A kötetben részletesen Vázolt építé
szet-felfogás sok szempontból a jelen kiállítás ki
nem mondott, de az interjúkban és a? épületekben 
ott rejlő előtörténete — ez a Tranzit kiindulópontja.

A kiállítás valahol itt veszi fel a történet szálát, s 
fordítja ellentétére az építészetről, tervezésről, városi 
térről folytatott diskurzust — s eközben rögzíti, 
hogy mi történt az elmúlt 15 év magyarországi 
építészetében, hogyan értelmezhetők a változások, 
kirajzolódnak-e irányok, tendenciák. Számomra talán 
nem is a konkrét épületek a legérdekesebbek, 
hanem annak felismerése, hogyan változott meg, 
alakult át az építészetről való beszéd — nevezhet
jük akár kommunikációnak is — az elmúlt évtized
ben, milyen kikristályosodási pontok találhatók e 
területen. Mert e kiállítás legnagyobb érdeme az, 
hogy nagy bőséggel és friss kreativitással mutat fel 
lehetséges konceptuatizácókat, különböző 
közelítéseket az épített környezethez. Melyek ezek?

A kiállítás mint leltár — szigorú számok 
sorakoznak a meghívón figyelemfelhívó egymás- 
utániságukban (15 év tranzit: magyarországi 
kortárs építészet 1989-2004.13 épi let / 2 7  
építész /7 0  perc), vagy támadnak ránk a demo-vál- 
tozaton hirtelen előugró, vöröslő felkiáltójelekként a 
képernyő fókuszpontjából (www.tran Ut.epiteszfo- 
rum.hu) — a címben nem kevesebb, mint 6. Azon 
túl, hogy ezek nyilván matematikailag is 
értelmezhetők, így például többségben vannak a 
kétjegyűek, aztán akad közöttük prím ;zám — a 13 
— és persze összetett számok is, szé| > számmal..., 
de azért nem mennék ilyen messze.

Impozáns és változatos a lista: találhatók benne 
reprezentatív nagyberuházások (ING Központi 
Irodaház, Millenáris Park, Budapest SportAréna),

mint ahogyan jelen vannak a másik oldalon a 
közterek és a belsőépítészet intimebb, kevésbé cím
lapérzékeny felszínei (Köztérkavics utcabútorok a 
Móricz Zsigmond körtéren). S a leltár kapcsán — 
ez már csak így van — mindig felvetődnek a 
hiányok is: érdekes, s értelmezendő a félországnyi 
területre kiterjedő vakfolt (az ország keleti részéről 
nem szerepel épület) vagy éppen az irányzat
nélküliség: az ideológiailag terhelt korszakok 
lecsengése után nehéz jelzőket találni az egyes 
épületekre. Ugyanakkor ez a sokféleség mégsem 
jelent rendezetlenséget, hiszen az interjúkban és az 
épületekben végigvonul egy új diskurzus központi 
eleme: nem az épület, hanem maga a tér válik a 
konceptualizáció fő szervező-elemévé. A 15 év 
építészetét bemutató anyag kulcsszava a kiállítás 
felvezető szövegben is említett helyspecifikusság, 
amit másképpen „lokalitásnak”, vagy „vemakuláris- 
nak” is szoktak nevezni. Ez a kitágult perspektíva 
jellemzi a megnyilatkozásokat, s rögzíti a háttérben 
zajló, sajátos kulturális mozgást, a hely felértékelő
dését; ahogyan a tértől való függetlenedés korsza
kában, erre a folyamatra reflektálva az identitás
képzések fontos eszköze lesz a hely, a közvetlenül 
átélhető fizikai környezet.

A kiállítás mint kutatás — ráadásul kettős 
meghatározottságban: társadalmi is, kvalitatív is.
A szociológia kérdőíves, survey-felmérésein túllépve 
a kiállítás során alkalmazott vizsgálati módszer 
visszafordul a személyhez, az adatsorokat rögzítő 
kérdőívektől az alig strukturált interjúkig. 
Voltaképpen két kutatási dokumentum pereg 
párhuzamosan a kifeszített vásznakon, mindkettő 
némileg kifordítja a műfaji magától értődéseket: 
az egyik az épületekről szólj a másik pedig az 
építészekről; az egyik szubjektív és reflexív nyelvet 
használ, a másik szándékosan eltávolít, objektivál.
A videóinstalláció egyik fontos hozadéka nyilván
valóan a koordinátarendszer e két tengelyének 
összekapcsolása, amely mentén személyiség és 
épített tér viszonyba kerülnek egymással, egymásba 
tükröződnek. Ha így nézzük a hangos vásznakon 
elmondott vallomásfoszlányokon keresztül elénk
táruló épület nem más mint példa, a szóban

kimondott elvek aktualizálása; afféle konceptualista 
krédó, szöveg és épület viszonyának újragondolása.

A kiállítás mint prezentáció — labirintusszerű 
köztes térben mozgunk, az épületek vászonra 
kivetített képei közötti zegzugos utcákon, ahol nincs 
előre meghatározott útvonal, valamilyen rögzített, 
elérendő végcél, csak nyugodt, ráérős sétálás.
A vásznakra vetített épületek itt úgy jelennek meg, 
mint valamifajta endoszkopikus vizsgálatnak, diag
nózisnak alávetett élő testek, amelyekbe egy bonyo
lult technikai implementum hatol be, s közvetít egy 
organizmus belső életéről, artériákról és érfalakról 
a beavatkozást végző rezdüléseit is dokumentáló 
klinikai képeket.

De nézhetjük kissé másként is, a tudományos 
megismeréstől nem idegen diszciplináris (azaz 
fegyelmező) megközelítést alkalmazva: az épület, 
mint felderítendő terület, egy frissen meghódított 
határvidék, Frontier, természet és kultúra között, 
ahova speciális felszereltségű felderítők indulnak, 
akik élő kameraként mozogva közvetítenek a 
központ felé a retinától alig pár tíz centiméterre 
keletkező szemcsés, bizonytalan mozgású képet.
A lényeg mindkettő esetben a szubjektivitáson, a 
megfigyelő involváltságán, belehelyezettségén van, 
és ez az episztemológiai pozíció hitelesíti és egyé- 
nesíti a rögzített képeket, melyek így nem mások 
mint szubjektív épületportrék, egy saját albumba 
ragasztva. És innét csak egy lépés, amikor ezek a 
magánképek sajátos metamorfózison átesve egy 
másik, szigorú szabályszerűséggel létrehozott 
képrepertoár részévé válnak: ahogyan a mindig 
ugyanazon ritmusra mozgó, köztéri biztonsági 
kamerák opálos kékségű képei az épületet körözött 
személyek felvételeire hasonlító, standardizált objek
tumképpé alakítják — természetesen kitüntetett 
figyelmet fordítva a homlokzati részre.

S végül még egy helyspecifikus utalás — éppen 
idén lesz negyven éve, hogy 1966 nyarán pár 
buszmegállónyira innét az Újmecsekalja lakótelepen, 
az Uránváros több száz háztartásában lezajlott a 
magyar empirikus városszociológia egyik első nagy 
felmérése, amely Szelényi Iván nevéhez köthető.3 
Talán ez a kiállítás alkalmat nyújthat arra, hogy az 
épületeken túl a házak lakóiról, a városlakókról, az 
épített környezethez fűződő, átalakulófélben lévő 
viszonyukról is készüljenek reprezentatív, mégis 
egyéniesített gyorsporték... S ezek — eltérően a 
negyven évvel ezelőttitől — lehetnének akár 
olyanok, mint ez a kiállítás: messzire figyelő — 
mégis hely-specifikus, kvalitatív — mégis érvényes 
megállapításokra jutó, áttekintő jellegű — mégis 
személyes.

Köszönöm a figyelmet.

1  Konrád György: A városalapító. Budapest, Pesti Szalon, 1992,

71. 72.
2 Erről bővebbet: Konrád György: „Az a jó város, ahova szívesen 

megyünk" (Ágoston Zoltán beszélgetése) Jelenkor 2005/9, 818- 
819.

3 Ennek általánosítható eredményeit foglalta össze Konrád 
Györggyel közös Az új lakótelepek szociológiai problémái 
című klasszikus monográfiájuk 1969-ben, míg a pécsi kutatások 
konkrét tapasztalatai csak 1990-ben, már a rendszerváltás után 
jelentek meg a Városi társadalmi egyenlőtlenségek című
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É P Í T É S Z E T R Ő L  F

Fiatal győri építészek kiállítása 
a Művészetek Házában 
2006. január 27 -  február 17.
A kiállítás szervezője: Tárkányi Sándor

K E T É N - F E H É R E N

G E T T O K A T A L I N

Az idei Térjel kiállítás katalógusához írt 
bevezetőjében Karácsony Tamás a „provincialitás 
vagy regionalitás” ismerős dilemmáját veti fel. Ami 
a provincializmust illeti, úgy vélem, ennek az árnyé
ka sem vetülhet a Térjel fiatal alkotóira, hiszen 
munkáik széles, nemzetközi horizontú szakmai 
tájékozottságról, a külföldi egyetemeken és irodák
ban szerzett tapasztalatokról tanúskodnak. A regiona
litás kérdése nyilván a győriek számára is aktuális; 
nem tudom, vajon az ottani közbeszédben is 
létezik-e a „győriség” fogalma abban az értelemben, 
ahogy mi „pécsiségről” szoktunk beszélni, de abban 
biztos vagyok, hogy a városimázs átalakulása az 
utóbbi években ott is jelentős hangsúlyt kapott.

Csoportos kiállítások esetén mindig felmerül 
a kérdés, hogy a közösen fellépő alkotókat és 
műveket valódi kohézió fűzi-e össze, vagy pusztán 
szervezési okokból kerültek egymás mellé. A 
győriek anyagában világosan érzékelhető egyfajta 
közös minőség, amely azonban nem elsősorban 
a város vagy a régió történeti építészetéhez való 
morfologikus kötődésből fakad1, inkább a racionális, 
visszafogott, mégis erősen plasztikus tömegfor
málásban és az épület autonómiájának 
deklarálásában ragadható meg. A környezethez való 
kapcsolódás sokszoros áttétellel, finom átírások 
révén valósul meg munkáikban, talán ezért tűnik 
úgy, hogy a generációs közösség, illetve a városban 
dolgozó mesterek, iskolák, műhelyek hatása 
legalább olyan fontos impulzust jelent számukra, 
mint a regionális identitás.

Győr gazdag történeti öröksége mellett olyas
valamivel is rendelkezik, amit mi, pécsiek igencsak 
hiányolunk: a víz eleven közelségével. A folyóvizek 
jelenléte egyik alappillére volt a győri EKF pályázat 
fejlesztési elképzeléseinek is, amely nagy súlyt fek
tetett a városlakók és a vízpart kapcsolatának 
gazdagítására. Ezt a célt hivatott szolgálni Rosta S. 
Csaba látványos, szoborszerű elemekkel a vízpartot 
épített tájjá alakító Dunakapu Projektje csakúgy, 
mint Németh Arnold kávéháza, melynek üveghártya 
mögött felsejlő tömör elliptikus tömege cölöpökre 
állítva lebeg a Rába vize fölött.

A Győrött élő és alkotó új építészgeneráció tevékenységét ismer
tető kiállítássorozat 1999-ben indult útjára. Idén negyedik alka
lommal léptek a nyilvánosság elé, s a 2005-ben Győrben bemu
tatott anyagukat ezúttal Budapest után Pécsre is elhozták. A beér
kezett munkákat szakmai zsűri bírálta el, a tablók és makettek 
segítségével a megvalósult épületeken kívül tanulmányterveket, 
pályázati anyagokat is megismerhettek az érdeklődők.

Győr történelmi városnegyedének tömbös beépítés
módját viszi tovább, s az egykori városfel zárt, 
tömör felületét idézi Tárkányi Sándor Klub étterme. 
A homogén, nyílásokkal alig tagolt tömeg, a városi 
tér szervezésének határozott szándéka jellemzi 
Tárkányi pécsi tervét is: internet-kávézója a Tettye 
utca és a Böckh János utca találkozásánál keletkező, 
jellegzetesen spontán atmoszférájú kiteresedésnek 
igyekszik erőteljes lezárást adni. A bosnyákházak 
módjára befelé nyíló, az utca irányában szinte telje
sen zárt kávézó tervét azért látom problematikus
nak, mert noha magáévá teszi a helyi beépítésmód 
és morfológia sajátosságait, a tettyei életforma 
közvetlenségét, közterület és magánszféra határait 
összemosó spontaneitását kiaknázatlanul hagyja.
A funkció értelmezése is megkérdőjelezhető: a ter
vező a kávéházat elválasztja éltető elemétől, a 
köztér „színpadától” és a szűk belső udvar felé 
nyitja meg. A helyi lakóházépítésből átvett 
megoldás, amely a lakók minimális intimitás
igényének kielégítését szolgálja, a kávézó közössé
galakító szerepének betöltését nem segíti elő (más 
kérdés, hogy az internet-café egyáltalán alkalmas-e 
erre a szerepre).

Az ország egyik legnagyobb hagyományokkal 
rendelkező szellemi és spirituális centrumának, 
Pannonhalmának a kisugárzása Győr kulturális 
életében és építészetében is érzékelhető. Itt épült 
fel a hazai kortárs építészet egyik kiemelkedő jelen
tőségű projektuma, az apátság borászata, (Papp 
Róbert, Czigány Tamás, Tóth Györgyi), amely a

műemléki együttes, a világörökségi helyszín és 
a bor szakrális konnotációi által eszmeileg már-már 
túlterhelt kontextusban is autentikusan él az 
építészeti jelteremtés eszközeivel. A műemléki 
környezet utalásszerű beemelésére nyújt példát 
Pólyák György dongaboltozatos pannonhalmi 
kávézó pavilonja is.

A CZITA építésziroda stábjához tartozó Páll 
Anikó a mosonmagyaróvári óváros egyik műemlék- 
épületének rekonstrukcióját és bővítését mutatja be 
a kiállításon. Az új lakóépület párkánymagasságával, 
léptékével, köztes tereinek bensőséges alakításával 
a régi ház hangvételéhez igazodik, anélkül, hogy 
átvenné annak formai szótárát. Homlokzatának jelle
gadó elemei, az árnyékoló lamellák más terveken is 
jelentős — esetenként talán túlságosan is hangsú
lyos — szerephez jutnak. A Mesteriskola demonstrá
toraként és egyetemi oktatóként is aktív tervező 
kvalitásait jelzi, hogy elsőként ő kapta meg az

Németh Arnold. Kávéház és kiállítótér. 
Tanulmányterv, 2005 -  Győr, Radó-sziget

Papp Róbert (Czigány Tamással és Tóth 
Györgyivel) Pannonhalmi Apátsági Borászat, 
2002-2003

Pállá Károly. Szent Mihály krematórium és 
ravatalozó. Sopron -  tanulmányterv
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Építész Mesteriskola által alapított Szendrőy Jenő- 
díjat.

A regionalitás sajátos értelmezésére, egyúttal 
a modern építészet eltérő indíttatású tradícióinak 
összekapcsolására tesz izgalmas kísérletet Katona 
István, akinek alsóörsi nyaralója Philip Johnson 
szellemét idézi meg a balatoni tájban. A vidék jel
legzetes vörös homokkövének alkalmazása révén 
egyetlen gesztussal érvényteleníti a „nemzetközi 
stílus” esztétikája és a vernakuláris gondolkodás- 
mód között húzódó ideológiai határokat.

A kiállítás programjában nagy hangsúlyt kap 
a kommunikáció, az építész szakma és a laikus 
közönség közötti párbeszéd, a vizuális nevelés 
szándéka, az alkotók által képviselt építészeti 
minőség megismertetése, elfogadtatása a szakmán 
kívüliekkel. Az anyag túlnyomó részének színvonala, 
megjelenítésének minősége erre alkalmas is, néhány 
tablóé azonban — mind a bemutatott munka, mind 
a reprezentáció színvonalának tekintetében — 
elmarad a többitől. Az Apor Vilmos püspök boldog
gá avatásának emlékeit megörökítő kiállítás Sándor 
János nevével fémjelzett tablója nem elég infor
matív, vizuális megjelenítése zsúfolt. A püspök 
mártíriumának rekvizítumai alatt, mintegy lábjegy
zetként bemutatott épületek (sportuszoda, borpatika 
stb.) a fotók mérete és elhelyezése miatt alig 
élvezhetők, profanitásuk az adott kontextusban 
zavaróan hat. Németh Géza családi ház tervei szin
tén nem érik el a kiállítás színvonalának átlagát. Az 
alkotó hitvallása szerint ugyan „az építészet nem 
divat, s főleg nem ízlés kérdése”, közhelyszerű ele
meket öncélúan egymásra halmozó, túlformált 
házainál divatszerűbbet aligha találnánk, különösen 
nem ezen a kiállításon.

Kényes, elmélyült elemző munkát igénylő fela
datra vállalkozott a soproni krematórium- és ravata
lozó épületével a mezőny egyik legfiatalabb alkotó
ja, Pállá Károly. Tárgyias, a szerkezet esztétikumát 
érvényesítő épülete a hamvasztás technológiai és 
szakrális aspektusát igyekszik egymáshoz közelíteni, 
ahelyett, hogy az utóbbival igyekezne álcázni az 
előbbit. A kettős kéménynek a templomtoronnyal 
történő túlságosan szoros azonosítását — amely 
könnyen belátható okok miatt nem lenne kívánatos 
— az oldalt elhelyezett, gondosan szerkesztett 
harangkompozíció segít elkerülni. Nagyfokú 
érzékenységről tett bizonyságot Tóth Györgyi is a 
győri Szent Imre templomot körülvevő urnafal ter
vezésekor. Szinte eszköztelen, a humanizáló gesztu
sokat mellőző együttese a tér emberi léptékű, nyu
galmat sugalló tagolására, a funkció empatikus 
megközelítésére koncentrál.

A közvetlen kommunikáció szándéka tükröződik 
Gunther Zsolt budapesti műemlék újrahasznosítási 
és bővítési tervében. A várkerületben álló, háborús 
mementóként megmaradt épületet az új tömbbel 
egységbe foglaló héj, amely lepelként borul a múl
tat képviselő romra, meglehetősen irodalmias 
megközelítést sugall. Nehéz, s talán nem is szük
séges leszögezni, hol húzódnak az architektúra 
határai, a lepel felületén futó, folyamatosan 
olvasható szöveg azonban aligha értelmezhető 
építészeti eszközként, noha a közönség számára 
kétségkívül megkönnyíti az interpretáció munkáját.

Gyakran esik szó manapság az építészet media- 
tizálódásáról, „folyóirat-építészetről”, a lassan min
dent ikonokra redukáló vizuális percepcióról. A 
Térjelhez hasonló kiállítások, melyek a fogyasztói 
magatartás helyett a látogató kreatív befogadói 
attitűdjét igyekeznek előhívni, sokat tehetnek —
U. Nagy Gábor kifejezésével élve — „az építészet 
képpé válása” ellen. ■

i  Erre a megközelítésre ad példát Jurcsik Károly 1986-1988-ban 
tervezett Batthyány téri lakóépülete, amely a győri belváros 
egyik emblematikus motívumát, a sarokerkélyt fogalmazza újra. 
(Lásd: Magyar Építőművészet 19 9 3/2 .18 . 0.)

Németh Géza. Lakóház terv.
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Páll Anikó. Mosonmagyaróvár- Műemléki épület 
rekonstrukció és új lakásépítés, 2004.

Tárkányi Sándor: Internet kávézó terve, 2004.
Pécs, Tettye utca.



Pannon Filharmonikusok koncertje
Budapest, Művészetek Palotája M E S T E R H Á Z I  G Á B O R
2006. február 11.

Megelégedés
„Vonzások és választások” a címe a Pannon 
Filharmonikusok idei pesti koncertsorozatának.
Ismét négy hangversenyt ad a zenekar a budapesti 
Művészetek Palotájában, a Nemzeti 
Hangversenyteremben. Február 11-én hallhattuk a 
második előadást, melynek címe: „Vágyódás”.

A műsorválasztás természetesen kulcskérdés — 
a közönségtoborzás, a figyelemkeltés fontos 
eszköze. A tavalyi sorozatban a négy elemet (tűz, 
víz, föld, levegő) „tűzte műsorra” a zenekar, és itt
— úgy érzem — kevésbé volt erőltetett a tematikus 
elrendezés, mint idén, amikor pl. a „hazatérés” 
nevet viselő koncerten nemcsak Bartók 
Brácsaversenye hangzik el, ahol talán még védhető 
a cím, de Beethoven Pastorale-szimfóniájánál 
szépírói véna szükségeltetik, hogy összefüggésbe 
hozzuk a hazatéréssel. Hasonlóképp a mostani kon
certen is keresettnek tűnik a címválasztás: Brahms 
Szerenádja egyáltalán nem vágyakozós zene, és 
Brahms korára a műfaj is „intézményesedik” annyi
ra, hogy semmi köze sem marad eredeti rendel
tetéséhez. És Bartók operájának, A kékszakállú 
herceg várának is brutális leegyszerűsítése az, ha 
vágyódásként értelmezzük.

Ha a címválasztás nem is tökéletes, ugyanezt a 
műsorválasztásról nem mondhatjuk el. Brahms D- 
dúr szerenádját sose hallottam színpadon, 
lemezfelvétele is alig akad, jó előadása pláne.
Holott ebben a korai Brahms-műben sok minden 
benne van. Az első tételben a későbbi, érett 
Brahms (sőt az őt sok mindenben követő Dvorák) 
zenéje szólal meg, a scherzóban Mendelssohnra, az 
Adagióban Schubertre, a menüettben Csajkovszkijra, 
az utolsó előtti scherzo-tételben pedig Beethovenre 
asszociálhatunk, míg a zárótétel e kavalkádot szinte
tizálja. (A Beethoven-függőség közismert brahmsi 
vonás, különösen a fiatal szerzőre nagyon jellemző
— Csajkovszkij és Dvorák viszont jócskán a 
Szerenád keletkezése után írta műveit, itt tehát nem 
hatásokat, inkább rokonságokat soroltam.) Ha 
olykor vannak is kisebb üresjáratok a műben, sem
miképp sem érthető, miért nem játsszák többet — 
első osztályú zene ez, egészében véve pedig na
gyon brahmsi — ha nem is kell feltétlenül az érett 
Brahms (osztályon felüli) muzsikáival összehasonlít- 
gatnunk. És bőven ad lehetőséget arra, hogy egy 
zenekar megmutassa, mit tud.

A Pannon Filharmonikusok ezúttal sem vallottak 
szégyent. A karmester, Will Humburg széles moz
dulatai ugyan eleinte zavartak, olykor szinte 
komikusnak hatottak hatalmas gesztusai — a 
vezénylés azonban olyan művészet, melynek nin
csenek külső esztétikai szabályai: ki-ki úgy érvénye
síti akaratát, ahogy tudja. És az első perctől világos 
volt: a színpadon az történik, amit Will Humburg 
eltervezett. Mozdulatai mindvégig könnyen követ
hetőek voltak, a részletekre ugyanúgy ügyelt, mint 
a szélesebb zenei folyamatokra — ahol kellett, alfa 
breve ütötte a taktust, másutt jobban szédszedte, 
mikor valami részletet óhajtott kiemelni. A szerenád 
sehol sem „ült le”, kimondottan egyenletes metrum
ban haladtunk végig minden tételen, de jutott idő 
és lehetőség a zenei játékra és a szépségre is.

A zenészek pedig éltek e lehetőséggel. Főként 
a fafúvósokat emelném ki (kár, hogy a fuvola és a 
klarinét intonációja ezúttal sem volt kristálytisztának 
nevezhető, de ez akár a hangszerek hibájából is 
adódhat), összjátékuk és árnyaltan sokszínű 
hangjuk igazán maradandó élményt nyújtott. A 
vonóskar alapvetően kulturált játéka kevesebb rész
letgazdagságot rejtett — itt van még hova fejlődnie 
az együttesnek. Ami nem azt jelenti, hogy hamisak 
lettek vagy bántóan szétszóltak volna — csak úgy 
érzem, ez az együttes képes még ennél is szebb 
hangzásra, ha a legnagyobbakkal akarja felvenni a 
versenyt.

És ehhez minden lehetőség adva van — 
bizonyítja a Bartók-opera előadása. Igazságtalanság 
lenne csak a zenekar javára írni, hogy elejétől 
végéig feszült figyelmet követelő, nagyszerű produk
ciót hallhattunk. A két énekes közül Meláth Andrea 
nem először bizonyítja: nemcsak hangjában nagy 
énekes, hanem zenei gondolkodásában is. Judit 
szerepe ugyanis roppantul összetett. Számos 
előadás hibája abban rejlik, hogy a jó, ám naivut 
kíváncsi Juditot állítja szembe a rossz 
Kékszakállúval. Tévedés azt gondolni továbbá, hogy 
a darab kizárólag a férfilélek mélységeiről szólna. 
Mert azt még elhihetjük, hogy a virágok töve véres, 
hogy a legszebbik korona véres, de a felhő, mely 
véres árnyat vet, alighanem ugyanúgy a lelki 
képzetek (és a jelképek) birodalmához tartozik, mint

a hetedik ajtó mögött rejlő nőalakok. Meláthnak si
került úgy visszaadnia a szerelmes, de tanácstalan, 
határozott, de olykor tehetetlen, kíváncsi, de meg
megrettenő menyasszonyt, hogy nem egy hisztérika 
állt előttünk, hanem az örök Éva, az örök Judit, azaz 
bárki, aki mélyebben kapcsolatba kerül egy másik 
emberrel. Ehhez méltó partnere volt Fried Péter, aki 
— helyesen — nem a gonosz, inkább a sokat 
tapasztalt, kiábrándult, de szeretere vágyó 
Kékszakállút jelenítette meg bravúros beugrásában 
az utolsó pillanatban beteget jelentő Kovács István 
helyett. Az ő hangját a zenekar rézfúvóskara olykor 
elnyomta, talán ez az előadás egyetlen hibája.
A másik hiba nem az előadóké, hanem a 
körülményeké: az ötödik ajtó kinyílásakor 
megszólaló orgona brutális hangja csúnyán kilógott 
a hangképből — és az egész előadásból. Az a 
sejtésem, az orgona felvételről szólt, vagy ha nem 
a sejtésem, akkor a reményem — nem lenne jó azt 
gondolni, hogy az új hangversenyterem méregdrága 
orgonája szól ilyen csúnyán.

Ettől eltekintve a végén megelégedve tapsoltam 
meg a produkciót. A Pannon Filharmonikusok ismét 
bizonyítottak: nem csak valamihez, valakikhez 
képest jó együttes, hanem abszolút mércével mérve 
is. Jó ezt tudni, így könnyen lehet, hogy a Pannon 
Filharmonikusok már nem meglepetése, hanem 
főszereplője lesz Pécs 2010-es európai szintű 
megmérettetésének. ■
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Egy a tizennégyből
Fővárosi megjegyzések a Prometheus Szonáta Duó fellépése apropóján

E pillanatban nincs információm arról, hogy mekko
ra érdeklődés kísérte a Szegedi Szimfonikus Zenekar 
február 16-i pécsi vendégszereplését. Tény, hogy 
ugyanazon az estén a Művészetek Házában cselló
zongora szonátapárost hallgattak az érdeklődők: 
magamat is beleértve szám szerint tizennégyen! 
Örvendetes — és a művészek játékának értékére 
utal —, hogy a koncert szünetében csupán egyvala
ki távozott, vagyis az ilyenkor szokásosnál jóval 
kisebb mérvű, alig több mint 7,1 százalékos volt a 
létszámcsökkenés...

Hadd spóroljam meg mindannyiunknak a jót 
ismert önáltató fejtegetést az „illetékesek” gondat
lanságáról, amivel méltánytalan helyzetbe hozták, 
választásra kényszerítették a nagyzenekari kon
certekért és kamaraestekért egyaránt rajongó pécsi 
közönséget (úgy tudom, jazzkoncert is volt aznap, 
nem is beszélve a kávéházak, sörözők és házibulik 
sokaságáról). Talán nem is akarom tudni, hogy az 
Orvosi Kar aulájában hányán tolongtak-szorongtak a 
vendégzenekar játékát hallgatva; akárhányan is, 
azért „hivatalból” maradnia kellett volna még vagy 
ötven zenebarátnak és/vagy szakmabelinek (zene- 
művészeti szakokon tanuló közép- és főiskolások
nak, zenetanároknak, a műsor valamely részlete 
iránt különös érdeklődést tápláló zeneőrülteknek) 
ahhoz, hogy tizennégyünk többsége ne élje meg oly 
drasztikus egyértelműséggel, oly védhetetlen szé
gyenként a szituációt. Képzeletemben felvillan a 
Pannon Filharmonikusok valamely csellistájának 
gyötrődése, amint egyre kétségbeesettebben latol
gatja, hogy a két — más-más okból egyaránt szak
mai épülésével kecsegtető — koncert közül 
melyikre látogasson el, s már-már eluralkodik rajta a 
pánik és depresszió, amikor megtudja, hogy aznap 
este próbálnia kell a Park moziban, így az utolsó 
pillanatban megússza a teljes összeomlást.

A szépemlékű nyári zenekari fesztivál első évei 
egyikében (a Muzsika folyóiratba írt beszámolóm
ban) egyszer kemény szavakkal illettem „a 
zenekultúra magukat Pécsre besáncolt” 
letéteményeseit, miután egy külföldön élő énekes
nagyságunk kuriózum számba menő vendégszerep
lésére a hivatalból jelenlévő Szkladányi Péteren és 
rajtam kívül senki nem volt kíváncsi (a Palatínus 
Szálló Bartók termét akkor angol anyanyelvű turis
ták népesítették be valamelyest). Ma e téma fesze- 
getéséhez fogni csak nagyfokú türelemmel és körül
tekintéssel szabad! A popkultúra fokozott támo

gatásáért síkra szálló rockminiszter, a koncertterem 
és sportaréna fogalmát önleleplezően összezagyváló 
felelős politikus, a Művészetek Palotájában drága 
pénzért felvonuló, a tételszünetekbe garantáltan 
beletapsoló vállalkozói/üzleti szféra uralkodása ide
jén csak ostoba ember lepődik meg azon, hogy egy 
— Aknai Tamással szólva — kulturális értelemben 
harmincezres kisvárosnak tekintendő helyen érdek
telenségbe fullad valamely kamaraest. De ha el 
akarom kerülni, hogy a manapság szitokszóként 
használt konzervatív jelzőt aggassák rám haladó 
polgártársaim — így tehát kerülök olyan gyanús 
kategóriákat, mint: megvédendő értékek, magyar 
zenei hagyomány stb. —, és csupán az állítólag 
egyedül üdvözítő üzleti szemlélettel tekintek a 
történtekre, akkor sem hagyhatom figyelmen kívül 
Pécs 2010-es évének fenyegetően kirajzolódó vízió
ját. Ha némi fővárosias érdeklődés és látókörbővítő 
hajlandóság nem települ meg itt az addig hátra lévő 
években, akkor a régión kívülről érkező művészek 
és a városon kívülről idecsábítandó közönség 
esetleges, tünékeny egymásra találásához 
asszisztáló tüke-öntudat valós alapjait mindhiába 
keresgéljük majd a karneváli forgatag elmúltával itt 
maradó díszletek között! így hát: kedves „illetéke
sek”, egyetlen pillanatig se legyen lelkifurdalásuk, 
ha koncertek amúgy is kivédhetetlen egybeesését 
tapasztalják! A leendő főváros nem falusi kultúrház, 
ahol értő népművelők egész évre szólóan ügyelnek 
a beterelendő konstans közönség szellemi 
táplálékának belső arányaira, Lagzi Lajcsival, heavy 
metallal, népszerű melódiák tárogató-átirataival és 
kiöregedőben lévő operaénekesek hamis pianinón 
kísért áriázgatásával.

Az említett népművelők azért bizonyos dolgokat 
lényegesen jobban csináltak, mint ma divatos 
egyetemi büfé-szakokon szerénység ellen beoltott, 
nyegle utódaik. Például egész biztosan nem 
engedtek nyilvánosságra kerülni olyan zavaros és 
primitív szövegezésű, irreleváns tartalmú 
szóróanyagot, amilyen e koncert művészeit lett 
volna hivatott kedvező színben feltüntetni. Húsz éve 
még ez a balfogás önmagában is elégséges magya
rázatot jelentett volna a Művészetek Háza széksorai 
közt tátongó űrre. Ha azóta nem váltam volna olyan 
harcedzetté a szabadelvű televíziózás aknáinak 
kerülgetése közepette, ha nem ismerném a nyelv és 
kommunikáció manapság oly sivár és nyomorult 
létállapotát, bizony magam is elkerülném az efféle 
értelmetlen és ostoba mondatokkal jellemzett for

máció fellépését: A Prometheus névválasztás arra 
a tűzre és temperamentumra utal, amellyel a 
duett játszik és zenét szerez. Zenei céljuk, hogy 
a zongorát és csellót egyenrangú hangszerként 
fogadtassák el.

Mit tegyek azok után, hogy kritikusi küldetéssel 
a helyszínre érkezve tapasztalnom kellett a kon
certre vonatkozó információk közérdekűségének 
ilyeténképpen nyilvánvaló hiányát? Akik jelen voltak, 
minden további értelmezés nélkül is megtalátták- 
megtalálják benne a számukra fontos értékeket: 
Erdős Csaba nemes fényű, változatos, telt, de soha 
nem forszírozott csellóhangját, Hornyák Andrea 
zongorázásának minden szépséghez odahajoló, 
minden fontos pillanatot kiemelő részleteit, Vierne 
h-moll szonátájának fűtötten meditatív gazdagságát, 
a Grieg cselló-zongoraszonáta összetéveszthetetlen 
áradását. Ha észlelték is a páros játékának árny
oldalait — a zongora időnkénti tempótlanságát 
Beethoven Mozart áriatémájára írt variációiban 
(Varázsfuvola: Bei Mannem, welche liebe fühlen), 
az intenzív pianók hiányát, bizonyos virtuózabb 
mozzanatok kissé felületes kivitelezését, a cselló 
olykor szükségtelenül sokszor újrakezdő gesztusait 
(lásd: Grieg I. tétel melléktéma), és mindenekelőtt 
az ilyen régóta együtt zenélő párostól elvárható 
minden rezdülésre kiterjedő összehangoltság, 
együttlélegzés itt-ott tapasztalt hiányát — nos, 
akkor sem lehet kétséges, hogy tartalmas, elgon
dolkodtató, a zene lényegi kérdéseire figyelő kama
razenélés tanúi lehettek, olyané, amely a város telt 
házas, zajos sikerű hangversenyein sem minden 
esetben adatik meg.

Legszebb emlékem erről az alkalomról 
alighanem mégis csak a terem leghátsó sorában 
üldögélő tízéves-forma kislány jelenléte marad.
A köztük látott kommunikáció jellegéből ítélve a 
művészek közvetlen hozzátartozójaként volt jelen 
az esten. Arcának érdeklődő szépsége, tekintetének 
tisztasága, a természetesség, amellyel teljes 
figyelmét a nem éppen gyerekekre méretezett 
művekre fordította — mindezek talán segítettek a 
két muzsikusnak abban, hogy elűzzék az érdekte
lenség láttán felmerülő nyomasztó gondolataikat, 
hogy úgy érezhessék: még holnap, holnapután is 
akad majd egy-egy hallgató az ország és a világ 
koncerttermeiben, akinek jelenléte értelmet ad 
munkájuknak. ■
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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

Guttman Barbara, Korodi János, Nyári 
Zsolt, Varga Rita. A PTE Művészeti Kar 
Mesteriskola végzős doktorjelölt 
hallgatóinak (DLA) kiállítása.
Pécs, HattyúHáz Kiállítóterem 
2005. december 9. -  2006. január 16.

A K N A I  T A M Á S

Célgörbe
A doktori fokozat megszerzése a művészeket elsősorban újabb alkalmaztatási lehetőségekhez segítheti. 
Papírt, jogosítványt jelent, amelynek birtokában kicsivel többet, mást is tehet a művész, mint az, aki a mun
kamegosztás szabályozott menetében kevésbé alkalmazkodó módon kíván részt vállalni. A tudományos fo
kozattal azonos szakmai minősítés elsősorban hasznossága miatt lehet figyelemre méltó, és ez vonatkozik 
a majdani alkalmaztatás formáira éppúgy, mint a szakmai érlelödés hivatalos számonkérésekkel, ellenőrzés
sel kísért folyamatára.' A mú'vészdoktori (Doctor of Liberal Árts -  DLA) képzés a felsőoktatási törvény alap
ján született meg, a szaktudományos filozófiai doktor (PhD) képzésekkel párhuzamosan. Képzőművészeti te
rületen az országban két helyen, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Művészeti Karán és a Magyar Képzőmű
vészeti Egyetemen (MKE) folyik DLA minősítés. Néhányszor említettük már, de ezúttal fokozottabb jelentő
sége van feüdézni, hogy Pécsett indult 1995-ben az ország első doktori programja.

Ez a kiállítóterem — bár nem annak jött létre — 
szinte az egyetlen belvárosi tér, amelyben az alkotó 
nem kényszerül különösebb megalkuvásokra és 
járulékos jelentéskombinációk kezelésére csupán 
abból következően, hogy mintás a fal, hajlik a tér, 
és szűk is, tagolhatatlan a felület stb. (Más kérdés, 
hogy a belvárosi terem, lépcsőháza és műszaki 
környezete — vagyis azok a körülmények, ame
lyeken a művész önmaga már nem változtathat — 
mennyire nem képes a megjelenésével, a „felveze
téssel” sem érzékeltetni, hogy itt a kultúra, a 
művészetek ügyét önmagán túlmutató jelentőséggel 
kezelnék.) Birkás Ákos azt mondja egy helyütt, hogy 
a „magyar művészet nem rossz, nem jó, hanem 
gyenge”. Vélemény, amit a nemzetközi művészélet 
viszonyaiban folyamatosan megmártózó alkotó 
mond, és amit már megfogalmazójának tekintélye 
okán sem lehetséges figyelmen kívül hagyni. A cím
ben említettek rövidesen a szabad művészetek dok
torai lesznek. Amennyiben magyar művészek ők és 
amennyiben művészet, ami tevékenységük nyomán 
létrejön, amennyiben a kívülről rájuk tekintés 
dimenziói valóságosak, a „rossz, jó, gyenge” jelzők 
értelmezése velük kapcsolatban is megkerülhetetlen. 
Az is, hogy az erősekhez vagy gyengékhez tartoz
nak-e vajon. És miben áll erejük, gyengeségük?
De mi is ez az új típusú művészeti cluster analysis 
kényszer?

Aligha lesz meglepő, hogy a klasszikus hét 
szabad művészet (septem artes liberales) szövegek
kel, kijelentésekkel és más tárgyias viszonylatokkal 
foglalkozó triviuma (grammatika, retorika, logika és 
dialektika) valamint quadriviuma (aritmetika, muzsi
ka, geometria, asztronómia) tartalmát képező 
tudományszakok ma a művészetekkel kapcsolatban 
felvetődhetnek. A szaktudományos differenciálódás 
már régóta nem csak az „emberről szóló beszéd
ként” mutatkozik a szavakat és jeleket értők 
számára. Az autonómia a szabadság nevében 
vezetett a kollektív értékektől és cselekvésformáktól 
az elszigetelődéshez. Most ugyanennek a szabad
ságnak a reményében menekülünk újra valami 
egységesebb, áttekinthetőbb, és mégis kevésbé 
lehatárolt valóság felé, ami mindennek ellenére 
sincs összetűzésben a tapasztalattal. A klasszikus 
ismeret-rendszertan a „szabad művészetekben” 
megteremtette a szabadság, a tapasztalat és 
a titok számára adott kereteket, noha éppen a 
művészetek nagy részét a plátói alapvetés szerint 
száműzte a csepűrágás gyékényére.

Az csak egy majdnem mulatságos, közvetve 
mégis tanulságos apróság, hogy a nemzetközileg 
ismert megjelölés más-más szövegösszefüggésben

mi mindent tud jelenteni. A következőkből is 
világosan látszik, hogy a DLA elnevezés minden 
történeti és globális használhatósága ellenére 
mennyi félrevezető, egyszersmind gyümölcsöző 
képzettársítással jár együtt. Fussunk át csak sebe
sen a DLA rövidítéssel illetett intézmények, mód
szerek legszűkebb körén. így hívják az amerikai 
haderő elhárítással foglalkozó egyik központi 
egységét: Defense Logistics Agency (DLA). így 
nevezik a képességeikben korlátozottak élet- 
feltételeit jobbító szervezetet: Disability Living 
Allowance (DLA), a németek Deutsche Logistik 
Akademie-áját (DLA), a kísérleti fogászati laboratóri
umok szervezetét: Dental Laboratories Association-t 
(DLA) és az elektronikus könyvtárak, adattárak 
szervezetét: Digital Library and Archives (DLA). 
Kizárólag azért utaltunk mindezekre, mert érdekes 
módon kapcsolódik hozzájuk a kortárs művészet 
leginkább ígéretes alkotóinak szakmai tovább
képzésére hivatott felsőoktatási szervezet, a 
művészeti egyetem egy továbbképzési programja. 
De főként azoknak a műalkotásoknak a szelleme, 
amelyeket ezúttal Pécsett, a HattyúHázban láthat
tunk.

Ki, miért vállal ilyen kalandokat? Miért kockáz
tat, ha már belülről is csak a „gyenge” vélelme elő- 
jelzi a várható teljesítést? Az egyszerűen valószínű 
válasz alighanem az, hogy az effajta tevékenység 
valamennyire kényszer. De a válaszhoz tartozhat 
még, hogy a tudatos belátás is erősítheti ennek a 
pályának a jelentőségtudatát. Ahol művészből több
ször annyi kellene, mint amennyi van, ahol a tár

sadalom megújulás és változásigénye olyan 
mértékű, mint Magyarországon, ott a vállal
kozókészség bátorságának és a kivitelező kreativi
tásnak többszörös esélyeket kellene adni, mint 
amennyi készültség erre ma mutatkozik. Kevesen 
gondolják át még: a kultúra értékteremtő gyakor
latában súlyos szakadások következtek be, a poli
tikai és gazdasági hatalom hivatalos eszközökkel 
kordában tartható intézményeket teremtett. így 
értelemszerűen megtört a teremtő magatartások 
szabályozásának a gyakorlata, illetve az erkölcsi 
értékrend mindenkori cselekvéseket szabályozó 
közvetlensége. Ennek a tarthatatlan helyzetnek a 
kiküszöbölésére ösztönösen irányul a művészi cse
lekvés. Itt az erő és gyengeség pólusai másodlagos 
szerepet játszanak. Egy erős társadalmi helyzetben 
a válaszok is erőteljesek. Egy megbomlott morati- 
tású és megosztott akaratú nemzet legfeljebb indi
viduális értékű, közösségi szempontból feltétlenül 
gyenge válaszokat képes csak megfogalmazni.
A gyengeségben fejezi ki magát, mert ereje nincs, 
ezért ez a létállapota objektív. Még az is meglehet, 
hogy humorforrássá vátna, ha másként tenne. A 
sehova nem vezető nyitottságot nevezhetjük min
denirányú szabadságnak. Ebben a legnagyobb és 
legerősebb közlés is a végtelennel kerül szembe. 
Esélytelenné válik.

Annyi a keresgélés, annyi a maszatolás, hogy 
most már mindenki az erőt keresi, a világosan 
kimondott igen-t és nem-et, az ezekkel együtt járó 
szabatossági hiányokkal együtt és ezek ellenére is. 
Nincs már előítélet és ízléspreferencia, amely 
valamely összefüggésben ne lenne a leghatározot
tabban időszerű, vagy éppen ennek ellentettje. Nos, 
Birkás Ákos summás véleménye aligha kizárólag 
csak a magyar művészet új áramlataira érvényes. És 
nem egészen függetlenül attól, hogy milyen hatásos 
szociáltechnikák állnak bizonyos kulturális folyama
tok mögött, azt még senki nem vonta kétségbe, 
hogy az elsődleges gesztusok, vagy az értelmező 
„újraolvasások” mögött egy magányos és végletekig
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személyes pillanatban fel ne töltődhetne tartalom
mal a jó, a rossz kategóriája. Hogy e pillanatban 
az „erő” és a „gyengeség” is csupán személyes 
vélelem, tulajdonítás, nagymértékben a műalkotások 
elsajátítását segítő több ezer éves mechanizmusnak 
köszönhető. A genetikus „tanításnak”. Amit persze 
felülírhat aktuális elvárás, norma, dogma, divat. 
Kondicionálhatja mindez a befogadói érzékenységet, 
de érvényét teljesen nem szüntetheti meg. Az 
álláspontok hitelesen megsokszorozódott relevanciá
ja mögött a kritika feladata sem vált könnyebbé, 
amennyiben hivatala szerint e sokpoláros értékmező 
bejárását köznyelvi formában köteles elvégezni.

A DLA hároméves periódusa változó koncentrá
ciójú intézményi-szakmai segítséggel megvalósított 
önálló alkotómunkát jelent, amelynek tartalma egy 
vállalt és a doktoriskola mestertestülete által elfo
gadott program. A kiállítás, amit láttunk, semmiben 
nem különbözik azoktól, amelyek egyéni, esetleges 
kiscsoportos bemutatónak számítanak. Lehet az jó 
is természetesen, hogy nem jelzi semmi 
különösebben a „kutatási programot”, a folyamatot, 
amely befogadhatóan valószínűsíti a látott „ered
ményt”, beteljesült célt. Amelyhez a viszonyítás for
mális műveletét köthetnénk. Ezt a segítséget nem 
adta meg a kiállítás. A valószínű programok azon
ban — mint látni fogjuk — kiolvashatók a munkák
ból. Talán az sem egészen célszerűtlen, hogy ebben 
az esetben a semmi máshoz, mint a csak 
önmagához mérhető (autonóm) mű ideája kissé fel
erősödik a kiállítótérben. A feldolgozás aztán úgyis 
tartalmakat fog majd társítani ehhez a redukcionista 
beállításhoz.

Guttman Barbara

A négy kiállító — mint művész — már régtől fogva 
„készen van”. Bemutatott munkáik azonban mégis 
egy újabb készülődés idejét tárgyiasítják, amelynek 
kezdete és vége van. A művek tartalma a 
megérkezésig a rájuk fordított idő tartama is egyben 
és ekként, amennyiben kidolgozott logikák, karban
tartott és céltudatosan irányított emóciók, valamint 
technikai eljárások is tagolódnak a folyamatba, már- 
már ténylegesen is programként tekinthetjük őket.

Az architektúra ténye és eszméje adja Korodi 
János kiállított műveinek fizikai és szellemi hátterét, 
amennyiben Zöld képe, Antitér, Bontás-montázs 
és Elektromos tűz című képei önsúlyukat a lehet
séges külső erők koncentrálásával belsővé fokozzák. 
A munkák esztétikai értékét felerősítő strukturális

összefüggések olyan ravasz támasztékot adnak, 
amelyek majdhogynem valamiféle „billenőperemre” 
kerülve egyszerre stabil egyensúlyi állapotot és 
ugyanakkor, ugyanilyen bizonyosságé labilitást 
idéznek elő. A labilis egyensúlyi állapot feszültségei 
azonban nem csupán az architektonikus utalásokon 
keresztül hatnak, hanem átitatják a koloritot is, 
a kolorithiányos felületeket is. Sajátságos táj és 
interieur átiratok a munkák, amelyekben a konst
ruáló természet mintázatai adják a tematikus 
réteget, a megjelenés az említett támaszték 
„puhább” és személyesebb adataiként kapcsolód
nak egymáshoz. Emlékeztet az eljárás a „décollage” 
logikai gyakorlatára, miközben aligha tartjuk 
valószínűnek a kompozíció „quodlibet” típusú 
feladásának esélyét. Korodi jános vonzódása 
a valóságfestészethez a képekből pontosan 
kiolvasható. Választásaiban az „alátámasztás” 
a „billenőperem” veszélyes vonalán belül marad, 
eljutott a legszélsőbb határig és ott megtartja a 
szerkezetet a teljes széthullás előtti állapotban. 
Ebből az állapotból tökéletesen rekonstruálható a 
látszatvalóság és a vízió szerkezete is. Az aktív erők 
győznek. A széthullás utáni állapot erre már nem 
adna módot. Mint ahogyan arra sem a fogódzók 
elvesztése a garancia, hogy azt a kivételesen erős 
szenzuális készséget „bevesse”, amit a valóságos 
materiális-vizuális viszonylatok feldolgozásában 
tehetsége okán magáénak mondhat. Ez az adottsá
ga is erősen a hagyomány része. Korábbi képein 
állatbőrökkel, szőnyegekkel, a keleti kultúra ter
mékeivel adott alkalmat magának arra, hogy érzéki 
érdeklődését és festői talentumát kiélje. Ezúttal 
sokkal szigorúbb pályára tévedt (pályát választott), 

ahol a kiindulás léptéke a 
„személyes” és intim tematika 
fölötti keretekként hat, ennél
fogva az idő és tér tágasabb 
metaforáját alapozza meg.
A képi köznyelv azonban 
ezeknek is éppoly elfogadható 
letapogatását biztosítja, mint a 
csekély méretű mintázatoknak. 
Ennek következtében sokak
ban az elsődleges „lefestés” 
képzetei ébrednek fel. Ezek 
a képek azonban nemcsak 
valóságszimulációk, hanem 
érzéki és szenvedélyes 
felületek, melyek ténylegesen 
elhitető erővel idézik fel egy 
eredeti felület anyagszerűsé
gét, aztán pedig a reflexek, 
egymást átható élek, csillaná- 
sok, egymásba hatoló minősé
geit, amik viszont már a 
művészi lelemény hozamát 
jelentik. Itt kétségtelenül 
személyessé válik a „mese”.

Ez a „nagy egész” keretei között létrejövő belső és 
finom dialógus, ez a szőnyegszerűen puha, szagga
tott, tömör és mély, olykor pedig kemény tónus 
adja Korodi kiállított festményeinek tárgyi valóságon 
átlépő igazi mélységét.

„A vég nem esemény. Fényhasadék, tisztás” — 
írta Thomas Bernhardt.1 Guttman Barbara éterien 
tiszta felfogásban tűzött ki egy irányt, amit két kiállí
tott műve, két multimédiás program tesz megragad
hatóvá. A rezignáció, egyes helyzetekben a 
szenvedés alig megfogható utalásaival itatja át a 
„fénnyé válás” kifehéredése előtti helyzeteket, ame
lyek paradox módon a megszűnés közelébe von
zanak, közben pedig az ismétlődés révén folyama
tosan újra és újra feltámadnak. Guttman Barbara 
jelkombinációja két meghatározó réteg körül ren
deződik. Visszafogott, hallatlanul feszes ritmusai, 
kitűnő arányú mozgástagolásai észrevehetetlenül is

szívbe markoló céltudatossággal közelítenek egy, a 
művekben már közvetlenül nem kifejezhető érzelmi 
— morális szint felé, ahol a megtalált nyugalom, 
beérkezés telítődéssel és kiürüléssel egyformán 
leírható helyzete vár ránk. A kettősen körkörös 
téridejű — önmagába visszatérően egyszerre időt 
megszüntető és a valóságos időben egyenes vona- 
lúan is haladó — cselekmény az ember számára 
rendelt „haladékot” spirálisan egyre magasabbra, 
egyre elérhetetlenebbé téve jeleníti meg. Aki 
közelebbről ismeri Guttman Barbara tevékenységét, 
tudja, hogy milyen sokféle és milyen, egymástól lát
szólag távol elhelyezkedő élmény és formatartalom, 
technikai előtanulmány alapozta meg a mestermun
ka kiállításdarabjait. Kétségtelenül szintetikus 
művek, de a komplexitás sokkal inkább kifejezi az 
egyidejű és szerves, egyetlen részletkérdésben sem 
mérlegelés nélküli minőséget, amit hordoznak. Az 
alkotó számára, mint egy bőséges hozamú forrás áll 
ez esetben rendelkezésre a doktori időszak alatt 
megtalált (megszenvedett) sokféle adottság. 
Kézenfekvő tehát számára a kikísérletezett, saját 
kézműves módszerrel létrehozott merített papír 
használata. Erre kerülhet rá az ezernyi megelőző 
tanulmányban elemzett erős plasztikai kifejezőerővel 
rendelkező tér és formakijelölő festői-rajzos jel. 
Ugyanígy teljes hatállyal vesz részt a jelentés- 
együttes kialakításában a vetített, de önmagába 
visszakapcsolódóan végtelenné váló jelenet, a 
mozgókép által valószínűsített cselekmény. Ami 
azután minden felfoghatatlan színességű belső 
mozgása ellenére is lassan kötött téridejű oma- 
menssé, határozott periodicitású rendezett halmazzá 
válik. A két gondolati — technikai — mediális réteg 
koherenciáját a cselekmény, mint dokumentáció, 
képzőművészeti lényegét pedig a magába visszatérő 
mozgás viszonylagos nyitottsága és szabadsága, 
mindennek végeredményben „egyidejű” kvalitása 
adja. A melegbarna tónusokban rejtőző fényekkel 
tárgyilagosan előadott Tejeslány — Milkmaid'' 
sajátlagos átiratában Guttman Barbara elsősorban 
atmoszférájával meggyőző művet hozott létre. Nem 
hallgathatjuk el, hogy az alkotó egy „önbeállítá
sáról” is szó van a munkában, ilyenformán azt sem, 
hogy a felfogásában testet öltő „ábrázolás” során 
egy kétséget kizáróan hiteles női szerepbe 
helyezkedés kísérletét látjuk. A végtelenítés idéző
jelében különös jelentőséget kap minden akusztikus 
és képi utalás. így a kifehéredés ellenére is gazdag 
a kolorit, ami a fényes fehér közelében kifeszülve 
árnyalja a képeket. Egyszerre monoton-visszafogott 
és egyszerre mégis színgazda felületekkel 
találkozunk, amelyeknek összhatásában a 
tartózkodás és a megközelíthetetlen érzékiség válik 
uralkodóvá. Ezt a folyadék öntésének és felfogásá
nak hangjai támogatják. Teljességgel más, fesze
sebb és drámaibb „látomás” a Tejeslányhoz hason
ló szerkezetű és „működési elvet” megvalósító 
alkotás, a Fal, amelynek visszatérő alakjai, ember- 
csoportjai, haladási irányai összetettebb ritmusok
kal, képekkel élnek. Egyik médium sem értelmes 
a másik nélkül, önmagában egyik sem rendelkezik 
teljes jelentéssel. Mélyértelmű felismeréshez vezet a 
cselekmény időben hiteles „meséje” mögött rejtőző 
kiterjedés. A virtuális kép kiteljesedéséhez szük
séges felfogó ernyő jelentőségét nem becsülhetjük 
alá, hiszen a diagonális rövidülésben jelzett felfelület 
ezen az öntött papíron van. A vonulás-haladás 
cselekményei a felhoz fehérített áttetsző formában 
evvel a más anyagban kifejezett jellel kerülnek 
kapcsolatba, épülnek össze vele és válnak ezáltal 
teljes értékű közléssé. Az elképzelés a tiszta 
mediális üzenet és eszköz magában való jel
értékének hangsúlyozása mellett érzékenyen vezeti 
rá nézőjét arra a felismerésre, hogy a „felfogásban”, 
a szándékolt „regisztrációban” válik igazán haté
konnyá egy „külső” szándéktól vezérelt „üzenet”.5
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Varga RitaVarga Rita nem mondhatja siker nélkülinek 
a 2005-ös esztendőt. A Műcsarnok „EgyHetes”6 
kiállításán szereplő „bombás” Ophelia sorozata és 
„filmjelenetei”, amellett, hogy erős benyomást kel
tettek műtermének szakmai-festészeti és elméleti 
installációjáról, tiszta bizonyosságot is jelentettek 
afelől, hogy alkotójuk éppúgy elvárja magától a 
festői tradíció korszerű továbbépítését, mint azt a 
követelményt, hogy a mindennapi élet teljességét 
befogadó mediális memóriájának, illetve tech
nológiájának a közelében maradjon. A kultikus 
jelentőségű Elvis Prestley (itt inkább Pelvis Restley) 
szám köré felépített film, a Lőve Me Tender You, 
illetve az emellé rendelt Terror fioőy-téma valósá
gos werkfilmekben mutatkozó performanszai, 
valamint a kiállított kisplasztikák, illetve nagyméretű, 
színes számítógépes nyomat jelzik, hogy egy új 
rétegízlés és rétegkörnyezet szellemes expanziójá
nak bekövetkezése az új „magas művészet” tekin
tetében már ténykérdés. Azt is jelzik azonban, hogy 
ezek a megkerülhetetlen „érintkezések” a képző
művészet továbbélésének megújító mozzanatait is 
hordozzák, hogy drámai és humoros olvasatuk is 
lehet. Egyáltalán, hogy emberre, kultúraépítő gya
korlatára, kultuszaira ezeken keresztül legalább 
olyan éles fénnyel világíthatunk, mint a mindent a 
„személyesben” oldó gesztus misztikumával. Már a 
műcsarnoki EgyHetesen is bizonyította, hogy sem 
az anyag, sem az eszközhasználat, sem a tematika 
nem jelent kötöttséget a számára, hogy szinte fékte
len elevenséggel képes összekapcsolni romantiku
san historizáló történéseket a pszichedelikus 
korszak fény és színjelenségeivel, az ezeket kiváltó 
optikai hatásokkal, illetve a jelenben gyökerező 
látványokat, a divat és játék elemeivel. Kétségtelen 
komplexitásának festészeti megnyilatkozásai 
lenyűgözők, palettájának szélső pontjai között a 
távolság megbecsülhetetlen, e széles horizonton és 
kiterjedésben minden lehetséges kombináció elfér

a csillagközi hipertér magnetikus kisüléseinek 
szikrázó tónusától a fekete számolatlan árnyalatáig. 
Mindennek a megjelenítéséhez viszont kétségtelenül 
nagy felületekre, bonyolult kiterjedésű dimenziókra, 
vagyis „berendezési” készültségre lenne szükség. 
„Kiváltásukhoz” tökéletesen megfelelő médium a 
film. Varga Rita „történéseinek” valóságkarakteréhez 
igen alkalmazkodóan simul ez a kollektív műfaj, 
jelezve azt is, hogy maguk a „történések” és azok 
a jelzések, amelyek egyébként megjelennek a tet
szőleges eszközhasználat során, nem idegenek már 
születésük pillanatában sem az optika törvényeitől, 
az objektív és fényérzékeny lemeztől vagy 
fényérzékeny celláktól. És nem idegenek attól a 
jelvilágtól sem, amelynek hordozója döntő mérték
ben az optikai eszközökkel mechanikusan előállított 
kép. A gyártott és fogyasztott kép. És ennek a kép
nek szoros kapcsolata van a tárgyakkal, amelyek a 
használat során funkcionális minőségükben éppúgy 
ellentmondásokkal (furcsa olvasatokkal) terhesek, 
mint diszfunkcionátis feladataik teljesítése közben.
A „show business” totemje éppúgy egy „nagy 
korszak” felidézésének szentimentális eszköze, mint 
az izolátorokkal foglalkozó ipari munkás az ötvenes 
évek Zsolnay gyárából, fehér porcelánban elbeszél
ve. E logikához érzékenyen tapad a tényleges gyer
mekjáték és irracionális terror képzeteiből összeszőtt 
tárgy, a Terror Baby. Ami passzív és aktív központja 
a terrortól szenvedésnek és az önmaga megsem
misülését is vállaló támadó agressziónak. A 
giccsvilág rózsaszín álmai éppoly koncentráltan 
keverednek itt a bombariadóval, mint a valóságban. 
Varga Rita jó érzékkel hoz felszínre minden másod
lagos jelentést a modern politikai „társasjáték” 
képzetköréhez tartozó szelíd és támadó kapacitású 
játékbabából és társnőiből, amik azután a film

jeleneteiben kiteljesednek, virtuális részletgazdag
sággal összesűrítve teszik láthatóvá a térben és 
időben esetleg széttagoltabb, ugyanakkor keserűen 
valóságos tárgy-, és jelenetrendszereket. A színes 
performansz szereplői többek között művészkol
légák köréből verbuválódnak, akik a belehelyezke- 
dés feladatát kedves közvetlenséggel oldják meg.

Nyári Zsolt két munkával szerepel a kiállításon. 
Egy végtelenül apróval és egy kiállítóterem lép
tékűvel. A szobor finoman hullámzó felszínén — 
mint egy terepasztalon a kartográfia felülettagolásá
nak megfelelően felosztott síkon — egy ujjlenyomat 
barázdái vannak. A piciny kis mozaikon ugyanez.
A mikro és makró-összefüggések közötti kapcsolat 
felvillantása már önmagában is elég érdekes felad
ványt sejtet, amelyben a „ki, mikor, kit-mit fogad 
be?’ kérdésére igen színes válaszok fogalmazhatók 
meg. És ebben nem kizárólag a vérmérséklet a 
meghatározó. Az első üzenet? Minden determinált. 
Nyári Zsolt európai művész, aki nem hiszi, hogy 
volna mód úgy kísérletezni a jelennel, mint valami
lyen magában való dologgal, amelynek a jövőre 
nézve sincsenek következményei. Ezért mondhatjuk, 
hogy kiállított munkájának egyik jellemző minősége 
a biztonság, amellyel a jelentések bizonytalan
ságáról szól. A mű valódi és talányosán parányi 
méretű intimitása a titok egyik olvasata, majd a 
bensőségesség átalakulása olyan plasztikai értékű 
meglepetésekhez vezet, amelyek geomorfológiai 
olvasatban ismétlik meg a miniatúrán regisztráltakat. 
Nyilvánvalóvá lesz Nyári Zsolt esetében is, hogy 
számára a tapasztalati tények elválaszthatatlanok a 
képzelettől és az emlékezettől, így az ujjhegyekre írt 
jelzések (ujjlenyomat) arabeszkje nemcsak hogy a 
törzsfejlődés szisztémába alig préselhető rendjét 
nem közvetítik, de éppenséggel a létező titok per- 
szonifikálásának műveletét végzi el. A titok szól a 
maga szerkezetes, erőteljes faragástechnikával 
pompásan konstruált kőlapjain. Amit az evolúció 
hozott létre, és aminek ős oka önmagán kívül van. 
Látható: az ujjnyomba bezáruló múlt nem tehető 
zárttá és formalizálhatóvá, mint egy információs 
rendszer. Miközben információs rendszer. De miről 
informál? Az életnek — lám még az ember bőrére 
kiülő — legfelül lévő felületét is átitató titokról, 
aminek létét egyetlen tudomány sem vonta két
ségbe. Ami miatt Európa számára a történelem és 
művészet megszűnésének alternatívája nem fogad
ható el. Erős jelet hozott létre Nyári Zsolt. Nem 
gyengét. Már azok számára, akik úgy vélik, hogy a 
közösségi jelentések kompromittálódásának folya
mata visszafordítható.

Tudjuk hogy mely, de nem tudjuk, hogy milyen 
értékű kiállítások várnak még Pécsett ránk. Érezzük 
azonban: ez az év igen jól kezdődött. És kit érdekel 
az Európai Kulturális Főváros absztrakciója, amíg 
ilyen bizonyítékai vannak a bárhol értékként taksál
ható teljesítőképességnek. ■

1  Házas Nikoletta: Iskola a határon — avagy mitől lesz doktor a 
művész? DLA hallgatók közös kiállítása, Balkon, 2003/9; 
Készman József: A művészet doktorai DLA és mesteriskola. 
Múzeum Galéria és Pécsi Galéria, 1998. május 21. In: ECH0, 
1998. július (3. szám); Tolnay Imre : DLÁ-s(z)ok randevúja. 
Doktorandusz (DLA) hallgatók közös kiállítása. Pécsi Galéria, 
2003. június 13. -  július 20. In: ECHO, 2003. október (3-4. 
szám); Aknai Katalin: Az Ómega közelében... A  PTE Művészeti 
Karának Doktori Iskolája a Pécsi Galériában. 2004. május 23. -  
június 13. In: ECHO, 2004. július, (3. szám).

2  Antik Sándor: DLA — mi az? A  Hét., 2/13 2004. április 1.
3 Thomas Bernhard: Korrektúra. Ferenczy Könyvkiadó, Budapest, 

1996. 309. old.
4 Jan Vermeer képe. Konyhalány (The Kitchen Maid) 1658-60, 

Rijksmuseum, Amsterdam, olaj, vászon, 45,5 x 41 cm.
5 A 2005-ös Velencei Biennálé egyik jelmondata volt: I(Attenzione: 

la percezione richiede impegno” (Figyelem: hogy észrevegyenek, 
ott kell lenned).

6 EgyHetes kiállítás 2005. szeptember 19. Műcsarnok, Budapest. 
Varga Rita elnyerte a T-System Hungary Kft. díját.

Nyári Zsolt
FOTÓ: KALMÁR LAJOS
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Szemle

Gaál József munkája

Pécsi Galéria
2005. november 11 -  december 4.
Gaál József kiállításáról

A tavalyi ősz egyik legrangosabb kiállítása nyílt meg 
a Pécsi Galériában. Gaál József kiállítása a fővárosi 
kiállítótermek mellett a pécsi szcénában is méltán 
feltűnést keltett. A kiállítótermet jószerivel teknőkből 
faragott, bálványszerű arcok szegélyezték, amelyek 
különlegességét a faragás illetve a megfestés módja 
adja. Az arcok torzulnak, elnyúlnak, vagy néha gri
maszokat vágnak. Fenyegető vagy éppen barátsá
gos arcukat mutatják természetük szerint, nem tudni 
miért ijesztgetve-rémisztgetve a nézőt.

Gaál József a hazai művészeti életben különös 
utat jár be, mint a hazai Art-brut képviselője.
Jóllehet ezt a művészeti terminus technicust lerázná 
magáról, sajátos művészetét lehet így is nevezni. 
Különös, tépett meggyűrt figurákkal népesíti be 
vásznait, rajzait. A kérdés az, hogy nem ilyenek 
vagyunk-e mindnyájan? Jószerivel bevallani is fél az 
ember tűnődéseit e munkák kapcsán Jakab Irén

hajdani városában. Sajátos világ, ahová Gaál és 
a kortárs művészet invitál bennünket. Gnómok, és 
más mitológiai lények élik életüket a festő keze 
által. Gaál fölényesen használja ezt a képi világot, 
és érzékelni lehet munkáin a mélybe merüléseket 
melyeknek eredményeként különös szörnyek jelen
nek meg vásznain és riogatnak bennünket, ha 
restellünk megbarátkozni velük. A címek ritkán vagy 
csak a felszínen igazítanak el bennünket, de a 
homályos érzés, amit teremtenek bennünk marad 
és együtt tekergünk-vonaglunk ezekkel az alakokkal.

Gaál József találkozása Merics Imrévél szeren
csés csillagzat alatt jött létre és pompás eredményt 
hozott. Merics Imre, aki már valóságos intézmény 
lett a régióban és a fővárosban egyaránt, meghívta 
magához a művészt. Ő az a tormási állatorvos, aki 
megszállott műgyűjtőként járja a műtermeket, 
valamelyest pótolva a hiányzó állami mecenatúrát, 
szinte egyedül a baranyai művészeti életben. Merics 
Imre azonban — mint egyik méltatója írja róla — 
„barátságokat gyűjt”. így történt hogy Gaál József is 
megérkezett a faluba, ahol a még meglévő népi 
emlékek közt rábukkant a fából faragott nagy 
mosóteknőkre és kenyérdagasztó kádakra. A 
faragott tárgyak összegyűjtésében Merics Imre 
segített. Megragadták az alkotó képzeletét, és új 
életet kezdtek élni a keze alatt, hiszen tovább farag
va, továbbfejlesztve, színezve elindultak titokkal teli 
második életükben. Szemük, szájuk lett és pillantá
suk, ami sajátos arckifejezéseket adott a hajdan volt 
használati tárgyaknak, amik immár műtárggyá 
nemesedtek vagy vadultak a keze alatt. A 
bálványokra emlékeztető formák különösen ilyen 
nagy csoportban megjelenve az afrikai nép
művészetre emlékeztettek. Az egybeesés is jelentős 
volt számomra, amit az egyik kisplasztikái biennálén 
kiállított munkájával kapcsolatban érzek. Ott a fából 
faragott fejformákat bőrdarabokkal vonta be. A 
Macula elnevezésű maszkokból aztán sorozat lett.

Most azonban új széria indult el a tormási 
kiruccanással és ki tudja hová viszi az alkotót útján. 
A maszkok, álarcok új utakat látszanak kijelölni.
A sorozat egyes darabjai a klasszikus műveltség- 
eszményhez képest tákoltnak tűnnek, de szép
ségüket éppen ebben láthatjuk meg. Akárcsak 
a Macula sorozatban, a Pécsett bemutatott szob
rokban valamiféle megkínzott szépség van. A finom 
ráfestések segítenek abban, hogy e tárgyakkal 
összebarátkozzunk, és rejtélyes szépségük sokáig 
elkísérjen bennünket.

GELLÉR B. ISTVÁN

Horvát Színház Csopor(t)-Horda Galéria 
2005. december 15 -  2006. január 10. 
Halász Károly kiállítása

Om am ens =  bicepsz, pötty, lábnyom , 
stb.

Huszonhat éve ment el Pécsről Halász Károly. 
Közben a Pécsi Műhely kiállításain szerepelt és a 
Civil Közösségek Házában is volt egy kisebb bemu
tatója. És miért lényeges, hogy a Horvát Színház 
galériájában nyílott kiállításáról szóljunk? Mert egy 
különös, nemzedékeken átnyúló szemle tanúi let
tünk így, amelynek fejezetei a személyes életmű 
legutóbbi húsz évet átfogó szakaszait teszik meg
ragadhatóvá. Ezek között szerencsére vannak pub
likálatlan és ismeretlen új munkák, amelyeknek 
emberi és festői problematikája sokkal erősebb 
koncentrációt követel, mint a viszonylag széles körű 
kritikai nyilvánosságot és számos interpretációt 
kiváltó korábbi művek. Amelyek közül nem egy már 
múzeumok állandó kiállításain szerepel.1

Mindig is erős késztetései voltak arra, hogy 
naprakész tájékozottsággal rendelkezzen a 
képzőművészet aktuális alakulásának módozatairól, 
ami természetesen Halász esetében sem minősítő 
körülmény, mégis azt a benyomást kelti művein 
keresztül a kiállítás látogatójában, hogy a művészek 
céhének aktív tagja. A pécsi kiállítás megren
dezésében alighanem szentimentális motívumok is 
játszottak szerepet, hiszen emberi és szakmai kap
csolatainak jó része még mindig ebben a városban 
valószínűsíthető.

Halász festészetének alakulását meghatározzák 
az akció, a performansz (cselekményes önbemu
tatás) és a bodyart (testművészet) munkák, ame
lyek közé mintegy átmeneti formációként tartoznak 
a kiállításon is látható lábbal taposott képek. Az 
1981-ben és 1985-ben a (dunaújvárosi Acélszobrász 
Alkotótelepen készítette el, és fejlesztette tovább 
a korábban már tervek szintjén meglévő minimál 
plasztikáit. A 8o-as évek második felében festésze
tében az új-geometria problémakörével foglalkozott, 
a plasztika, installáció és fotóhasználat együttes 
lehetőségeivel élve. (Az 1987-88-as évekre jellemző 
installációk monolit struktúrákkal, a Neo-Geo- 
Monolit struktúrák, a „Nyitott geometria-sorozat” 
darabjai). Művészetét mindmáig a kutató, kísér
letező, új lehetőségeket feltáró alkotói tevékenység 
jellemzi — mondhatnánk lexikon címszószerűen. 
Mindennek azonban kitüntetett jelentősége van, 
ha a vizuális művészetek mai működési modelljeit 
tekintjük át.

Elsősorban azért, mert Halász modelljében egy 
olyan tartomány, egy olyan elem hangsúlya 
fokozódik fel, amely a sikerképesség feltételének 
mai mértékei szerint elenyésző jelentőségűnek lát
szik, a művészet fennmaradásának mégis lényegi 
minősége. (Jellemző kommunikációs alaphelyzet, 
amikor a minőség játssza a legelenyészőbb szerepet 
a folyamatban...) És ez a minőség a különböző 
anyagokban megfogalmazható plasztikai jelentés-,
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Halász Károly: Magasles.
1972 - 1994. Akril, farost, 50 x 50 cm

és jelkombinációk, valamint cselekvés és mediális 
dokumentációk — szerkezetben egységes — har
monikus koncentrációját jelenti. Ami, mint ilyen, 
magával hoz ugyan egy sor hagyományosnak 
tekinthető esztétikai szabályt, ugyanakkor ezek nagy 
feszültségű feldarabolásával, a szürrealisztikus 
elemkapcsolatok egyszerre dekoratív, egyszerre 
dokumentatív rendezettségével speciális szerkezetű 
sémákat épít fel. És ezek nem emlékeztetnek senki 
másra, mint Halász Károlyra. Minden mintából kerül 
a Horvát Színház galériájának falára. Az elemek 
segítségével olykor irodalmi-anekdotikus, olykor 
tudományos-analitikus utalásokkal telítve teljesség
gel ismeretlen képtípus jelenik meg, amelynek 
közvetítésében a megformálandó (tágítandó) érzék 
és intellektuális befogadókészség egyaránt próbára 
van téve. Majd egyaránt ki lehet elégítve. Ez a kép
típus — bár alkalmas volna — az olykor frivol, 
olykor végpontokig elvont jelek révén — a jelen 
kommersz vizuális világában is elvegyülni —, 
ekként akár reklámhordozóként is pénzt, hírnevet 
hozni alkotójának — a hatékony beépülési 
stratégiában mégsincs helye, mert a modern kom
munikáció mai eszközei és céljai ezt a kimért és 
károsodás nélkül egyetlen milliméterrel sem megvál
toztatható arányvilágot nem alkalmazhatja. 
Elszigetelt, túlságosan magának való marad, amitől 
még akár exkluzív is lehetne a szónak kivételessé
get, ritkaságot jelentő értelmében. De mégsem válik 
azzá, és ennek valójában nem találjuk a magyaráza
tát. Hacsak abban nem, hogy a majdnem roman
tikus hangulatú vidéki életforma, amit megvalósított 
Halász, a Paksi Képtár megteremtéséért folyó hero
ikus küzdelem a kultúrpolitikai értékelemzések, dön
tések centrumától mégiscsak távol vannak. A lokális 
értéktudat, vállalkozó-, és kockáztatókészség pedig 
alighanem ezer más irányban van próbára téve.
És hiába szólnak róla elismert auktorok, hiába jelzi 
nemzetközi recepciója a kivételes kapacitást, a szá
mos előterjesztés ellenére még egy Munkácsy-díjra 
sem futotta. Nem úgy vidéki, hogy provinciális. Úgy 
vidéki, hogy nincsenek kijárói, nincs ideje előszobá- 
zásokra, nincs módja lesni az asztalról éppen 
lepottyanó falatokat. És hiába mondják, hogy az idő 
is eljár a művek felett. Pontosan az efféle kiállítások 
vetik fel újra és újra, hogy a keresések és a sikeres 
rátalálások, az ötletforgácsok és a szintetikus 
megoldások végtére is kiadnak valami egészen 
páratlan jelenséget. Műhelye van Halásznak, amely

nek levegője példásan tiszta. Megteremtett egy 
előadásmódot, amelyben a nagy viszonylatok 
éppoly eleven érzéki erővel képesek hatni, mint az 
élet legforróbb kísértései, és ugyanilyen intenzitású 
könyörtelenséggel képesek közvetíteni a 
„törvénynek” alávetett ember sérülékenységét.

AKNAI TAMÁS

1  Halász Károly művei a következő közgyűjteményekben talál
hatók: Artpool, Budapest: De Appel Found, Communa de 
Villasiius, Cagliari; Hermán Ottó Múzeum, Miskolc; István király 
Múzeum, Székesfehérvár; Janus Pannonius Múzeum, Pécs; 
Ludwig Múzeum/Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest; Magyar 
Nemzeti Galéria; Neue G. am Landesmuseum Joanneum, Graz; 
Sárospataki Képtár; Szombathelyi Képtár, Szombathely; Paksi 
Képtár stb.

Fejős Miklós: Testvérek I. 
olaj, szövött ágytakaró 135 x 93 cm

Horvát Színház Csopor(t)-Horda Galéria 
2006. január 12 -  február 15.
Fejős M iklós kiállítása

„M agadat figyeld és a term észetet.

A Horvát Színház rendszeres képzőművészeti bemu
tatói Pécs kulturális életének nem tartoznak a leg
nagyobb eseményei közé, de az Erdős jános által 
szervezett kiállítások a művészetek iránt érdeklődők 
belső körei számára mindig jelentenek inspiráló 
meglepetéseket. Ilyeneket „szállítanak” a fiatal 
művészek bemutatói, akikről a szakmai nyil
vánosságnak ezek a meghatározó véleményformáló 
fórumai itt szereznek úgyszólván először tudomást.

A művészek céhe már régóta nem állítja teljesít
hetetlen feladatok elé a felvételért folyamodókat. 
Részint, mert a kissé középkorias műhelyforma job
bára csupán jelképi értelemben idéződik fel, más
részt azért, mert a megméretésnek (a leminősítés- 
nek és csúcsra járatásnak) a mesterség és műhely 
hagyományos kereteitől eltérő módszerei és fórumai 
időközben ugyancsak hatékonyak lettek. Az 
egyetemes „felsőbb ént” megtestesítő nyilvánossá
got ma aligha rendítik meg a szakmai hitelesség 
adatai, a finom összefüggések felfogására rendelt 
idő pedig össztársadalmi méretekben szűkült pil
lanatszerűvé. Nagyszámú véletlen, esetleges — a 
művészmesterség részeként korábban alig számon 
kérhető — körülmény alakítja tehát a választásokat. 
Hazárd viszonyok között a kalandozás kevesebb 
kockázattal jár, mint a józan, kimért és tervezett 
aprómunka.

Mindezt egy kiállítás bevezetéseként azért 
érdemes felidézni, mert Fejős Miklós szakmai 
múltjából érzékenyen bontakozik ki a sikerképesség 
formális kényszerének fittyet hányó személyiség kör
vonala, amely a művészi tevékenység tartalmi és 
erkölcsi kérdéseivel kíván érintkezésben maradni 
mindenekelőtt. A céh fikciója mintha valóságos 
kötelezettségként írná elő számára az anyag, 
eszköz, program, lépték és határidő módozatait. 
Már-már szenvtelen egykedvűséggel összpontosít 
önmagának és közösségének időszerű hangulataira, 
a hangulatokat idéző képekre, a képeket alkotó 
anyagokra, anyagokat mozgásba hozó alakító mód
szerekre. W. Hogarth írta egyik utolsó művének 
keretére: „Magadat figyeld és a természetet, ne 
másoktól lesd el az érzelmeket...” Az önmagát bon
coló orvos vállalását idézi, amikor Fejős Miklós az 
„igazodás” kétségtelen társadalmi kényszerét első
sorban nem „átvételekben”, hanem az „átadás” 
műveleteiben valósítja meg. Nem azt nézi, amit 
kaphat, hanem azt, amit adhat. Rezzenetten 
következetességgel éli a felelős értelmiségi életét, 
akiben az építésre irányuló késztetés mindennél 
erősebb, de nem kíván megalkudni már az alapok 
kijelölésénél sem. A tárgyi és élménykor, aminek 
bejárására kiállításával hív, gazdag. Jelképes 
értelemben éppúgy bevonja hivatkozásai közé egy 
meghaladottnak vélt korszak vidékies életformáját, 
mint a kommersz kulturális fogyasztás tárgyait, az 
emlékezet terének villanásszerűen — látszólag értel
metlenül — felidézhető apró részleteit, alakjait, 
helyzeteit. (Két hónap telt el, 2002.,
Kolbásztöltés, 2003., Láncfűrész, 2003.)

A művész kiállításon bemutatott egyik 
leleménye a festővászonnak megfeleltetett gyári 
szőttes, a múlt század elejének otthonaiban oly jól 
ismert ágyterítő, a maga tompa unalmú színeivel, 
izgalmát vesztett rokokó mintáival. Többnyire 
nyersen erre kerülnek az emlékezet teréből vett 
helyzetek pontosan és tárgyilagos részletességgel
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megmunkált alakjai. Az ornamens fordulatai, egy
szerre száraz, egyszerre a „nagy kultúra” emlékét 
rögzítő formai minőségei, szerkesztettségük és fel- 
használásuk szándékolt párbeszéde a téglány for
mátumon belül az alkotó lehetséges beavatkozásá
nak háttérszem minimálprogramja. Erre a hord- 
felületre rétegződik aztán az elsődleges jelentések 
köre, aminek forrása a képzeletben és 
emlékezetben éppúgy lehet, mint a jelentős és 
jelentéktelen — de létező — dolgokra rátaláló 
tényleges gyakorlatban, a gyűjtésben. (Eozin 
madár, 2005., Játékautó, 2005.) A festőmesterség 
mindeddig elfogadottnak tekintett szabályai szerint 
formált vásznak minden furcsaságuk és szokatlan 
nyelvi fordulataik ellenére is visszavisznek bennün
ket abba a lakályos térbeli és időbeli kiterjedésbe, 
ahol a valóságosan és képletesen is üres felületet 
ténylegesen jelentéssel ruházták fel, tartalommal 
töltötték meg a műalkotások, és amelyeknek 
létezése tárgyi létezésként állt rendelkezésére aztán 
nemzedékeknek. Fejős Miklós minden bizonnyal 
számos vitát kiváltó alkotói stratégiájában erős 
hangsúlyt kap a valóságos döntés, az erős igen és 
erős nem. A visszavonhatatlanul testi formába 
költözött jelentés és felelősség, amelyben ugyan az 
emlékek „filmjei” is ott vannak, de éppoly súlyos 
szerkezetekben, mint a múltat hordozó belső terek 
szövött takarói, vagy a láncfűrész.

AKNAI TAMÁS

Fejős Miklós: Eozin madár, 2005

Magbeton

M észáros Gergely szobra
a PTE AOK
Gyermekklinika kertjében 
2005. december 1.

Ma a tér és az idő tagolásának 
kényszerét (az eligazodás szük
ségét) csupa köznapi és ter
mészetesnek mondott adat segíti. 
Ebben a folyamatban a 
meghökkentő mozzanatok 
valóban „kizökkentik az időt” és 
megzavarják a mindeddig gyakor
lottan feldolgozott tér-idő kapcso
latokat. Valami hasonló történik 
most velünk és valószínűsíthet
jük, hogy ez sem természetel
lenes. Szobrot avatni nem túl 
gyakori alkalom, egyben — de 
nemcsak ezért — ritka tisztesség. 
Nem mindennapi élmény. Egyén 
és közösség felelősségvállalása 
éppúgy megvan egy ilyen 
eseményben, mint az értelemadás 
kísértése, a talány.
Hasonlóképpen elkerülhetetlenek 

az izgalmas képzetek, amint a szobor tényleges helye, a tér funkciója, a „használók” kiléte, az „ábra” 
jelértéke, a felhasznált anyagok és formáik számba vétetnek. Elismeréssel kell nyugtáznunk a szobrot 
felállítani kívánó közösség eltökéltségét. Figyelemre méltó, ahogy a Gyermekklinika elöljárósága és 
közönsége befogadta és támogatta a korántsem megszokott szemlélettel fogalmazott és techno
lógiákkal létrehozott szobrot, vállalva a nyilvánvalóan megkerülhetetlen kritikai visszhangot is, ami 
mindig „kijár” egy-egy bátor, a normákhoz és hagyományokhoz kevéssé illeszkedő döntésnek.

A szobor üzeneteit aktualizáló és megerősítő avatási ünnep csak megfelelő alkalom arra, hogy egy 
közösség ezúttal műalkotásra is figyeljen, és abban lelje meg önmaga küldetésének igazolását, az élet 
megújulásra törekvő erejének kifejeződését, a jelekben hagyományosan megmutatkozó múlt és a min
dennapi cselekvés sokértelmű kapcsolódásait. Az ünnep elmúltával az éppen időszerű képzettársítások 
átalakulnak majd és a szobor a maga anyagi-térbeli minőségével már csak, mint egy különös érvényű 
tanítás kér figyelmet. Egyszerű a képlet. Szerény tömegű faszerkezet sejlik fel a mértaniasan épített, de 
egyszersmind az élő szervezetekre is emlékeztető vázrendszerben, melynek tagozatait bebugyolálták. 
Egyszerre emberi alak, miközben belső erőktől feszülő, külső erőkkel küzdő szerkezet. Sérülékeny váz, 
amit féltőén óv egy szövettextúrára emlékeztető „csomagolás”. A feltekert kötözés réseiből azonban 
a mozgó és fejlődő anyag ellenállhatatlanul kitüremkedik. A finom megmunkálású bronz és a beton 
„együttműködése” egyszerre szól a biológiai természetű teremtmény mechanikai tökéletességéről, az 
áttörések-áthatolások fizikai képességéről és jelképesen arról a feladatáról, hogy az őt veszélyeztető 
erővel szemben fellépjen. Ennek a küldetésnek nem véletlenül válik kifejezőjévé a megfeszítést felidéző 
keresztforma, ami persze tévedhetetlenül vezeti a képzettársításokat az emberi alak ábrájának 
felidézése felé. Érdekes és alig kiértékelt minőségeleme a szobornak a majdhogynem ötvös 
igényességgel megmunkált felület és lépték. Mindezek együtt olyan koncentrációt követelnek és olyan 
mértékben „szűkítik” a szobor terét, hogy annak formai egységét veszélyeztető mozzanatok szinte nem 
is kaphatnak erőre. Elveszíti a tér a mélységélességét és valóban középponttá tud válni így a munka. 
Komoly szobrászati lelemény, mesteri megoldás egy úgyszólván alkalmatlan közegben. Szobrászt is 
avathattunk tehát egyszersmind.

Ebben a szokatlanul megfogalmazott szoborszerkezetben különös anyagok együttműködése 
valószínűsíti, hogy az ember alakja igen szoros összeköttetésben van az élet megjelenésének és fenn
tartásának eltérő szintű és összetettségű figurációival, de az életet veszélyeztető erőkkel is. Finom, 
mégis örök küzdelem képévé válik így a szobor, amint az ember az önmaga által kihívott, a megis
merés, a munka, az eredményesség képzeteivel működtetett cselekvései alig elviselhető teherré, 
sérülésekké, védeni való értékké válnak. Plasztikai értelemben is izgalmas fizikai változások játszódnak 
le a megtartó „szerkezetben”, a sokértelmű alakon.

Ritka alkalom tehát minderről egy új szobor avatása során megemlékezni. Pedig a szobor meg
valósítása nem történt zökkenőmentesen. Több pályázat eredményeként született meg a szóban forgó 
szobor. A terv elgondolói, a közösség a mai magyar szobrászat egyik ígéretes tehetségének, Mészáros 
Gergelynek a munkáját találták megvalósítandónak. Kockázata bőven van e döntésnek, de már 
önmagában is rendkívüli az, hogy az értelemadás örök kényszerét nem megalkuvás, hanem bátor vál
lalás eredményeként létrejövő műalkotás hívja ki. A jelenleg is egyetemi hallgató alkotó segítségére 
voltak a betonösszefüggéseinek és öntési technikájának kialakításában Csurgai Ferenc szobrász- 
művész, a bronzöntés műhelymunkálatai során pedig Rétfalvi Sándor és Németh Pál szobrász- 
művészek.

AKNAI TAMÁS
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Közelítés Művészeti Egyesület Galéria 
2006. január 24 -  február 24.
Makra Zoltán kiállítása

Világrezervátum

Korábban, nálunk sem ritkán, a művészet vírusaként 
interpretált reklám jelenléte minden kétséget 
kizáróan és elháríthatatlanul univerzálissá vált, min
den szempontból komoly változásokat provokálva 
a szellem, így a művészet világában. Érveléssel 
alátámasztani felesleges ténynek véli a művészet- 
elmélet is, hogy maga a reklám művészetté vált.
A reklám, művészeti kontextusba állítva funkcionális 
eszköz a fogyasztók — és ne szemérmeskedjünk, 
a kiállítások szemlélői — megnyerésére. Az autonóm 
művészet reklámba lépése a műveltség világából a 
közhelyek konfliktusmentes világába fordulást jelen
tette, de ez a „belépés” önmagában annyi konflik
tust hordozott, hogy az már szinte vitalizáló jelen
tőségű volt az „új művészet” lehetséges stratégiái 
számára. A reklám és a szórakozás, a trivialitás a 
vulgaritás, mind a média mindennapi mesevilágához 
kötött közlés-, és kifejezésformák jelentek meg. 
Makra Zoltán kézbevett néhányat ezek között, s 
azokat saját esztétikai principiumává tette.

Makra Zoltán kiállítása többértelmű telitalálat. 
Alkotónak látszólag nyoma sincs a körben kirakott 
tárgyakban, mégis minden róla szól. Közben pedig 
semmi nem szól róla. Mindezeknek az ellentétes 
irányú kijelentéseknek az érvénye — bár jelei a ma 
egyetemesnek mondható, semmiféle jelentéstani 
problémát nem támasztó kommersz reklámtechnika 
révén jönnek létre — csak a kiállítóteremben, itt 
ragadható meg. Paradoxon a javából, amely a 
kortárs művészet egzisztenciális problémáit éppoly 
világossággal állítja „kirakatba”, mint ezredéves 
esszenciájának aktuális sérülékenységét. Hiszen 
műtárgyakat látunk, hiszen galériában vagyunk.
De nem látunk műtárgyakat, mivelhogy a „művek” 
itt a reklámnyelv vizuális fordulataival élnek, és 
alkatuk szerint nem egyebek, mint fénylő, kivilágí
tott dobozok, felületeiken mutatkozó egyszerű 
konstrukciójú grafikai előadással nemigen mások, 
mint a kereskedelmi célú kommunikáció eszközei. 
Akkor most mi van? A jel és jelentés, a kulturális 
és kereskedelmi nyelv kódjainak milyen feszültségét 
érzékeltetik Makra Zoltán állításai és honnan ez a 
rendkívül időszerű figyelem, ami a feszültség 
valódiságát mégiscsak a „művészetcsináláshoz” 
közelítő előadással kívánja hitelesíteni?

Ezrek szaladnak el a tömegfogyasztással fenntartott 
termelési és megújulási kényszerek kísérőjelenségei 
mellett anélkül, hogy mechanizmusaikat a kulturális
művészeti értékteremtéssel kapcsolatba kívánnák 
hozni. Művészetképük, amely állítólag 
érzelemviláguk, emberségük karbantartására 
esztétikai természetű eredetiség révén hat, nem 
fogad be semmit abból a valóságból, amely a lehet
séges életformák kereteit éppúgy megszabja, mint a 
keretek között megvalósítható viselkedés, emóció, 
tervezés formáit. Az emberek többsége képtelen 
elgondolni, hogy a művészetek világa ezúttal, a 
huszonegyedik század elején sem tud tökéletesen 
megszabadulni a szálaktól, amelyek a köznapi 
cselekvések világához kötik. Ezért igen sokan élnek 
„két világban”. Egy misztikus-éteriben, stilizáltban 
és egy pragmatikus-tárgyiban, céltudatosan 
szervezettben.

Mintha a Magyarországra valójában csupán kul
turális reflexként „begyűrűző” tengerentúli és nyu
gat-európai művészeti irányzat, a „pop” körvonalai 
most válnának az életszerűen viselkedő „keleti” 
modernizáció leképzésére alkalmassá. Senki nem 
gondol személyes üzenetekre a nagyvárosok 
sétálóutcáinak színes, káprázatos fénytechnikával 
megerősített reklámjaira nézve. Az „elektrografikus 
környezetben” fajdalommentesen tűnik el a nap
palok és a közvetlen tapasztalat létalapja, a tárgyi 
valóság. Izgalmas vizsgálati terület. Összefoglalva: 
mindaz, amit PeterHalley, Ashley Bickerton,
Mayer Vaisman, JeffKoons, Maim Steinbach és 
sokan mások el szerettek volna érni, nem volt más, 
mint javaslattétel a művészi „teremtő aktivitás” 
könyörtelen szembeállítására a valódi világ terme
lésben létrehozott tárgyi természetével. A festészet 
és a szobrászat, mint eszmék által átszőtt cselekvési 
területek nézeteik szerint vizuálisan éppen olyan 
kelendő és magával ragadó tárgyakban képesek 
hatást kelteni, mint bármely más fogyasztási, a 
tömegkultúra keretei között létrejött tárgy, amit pl. 
a dizájn formál meg. Egy 1985-ös kiállítási kataló
gusban megjelent az „infotainement” kifejezés — 
az információ és entertrainement (szórakoztatás) 
szavak összemosásából. Újfajta elképzelésről volt itt 
szó. Nyilvánvalóvá vált, hogy az új művekben meg
mutatkozó jelentés a reklám, a rádió, tv és kiadó
ipar hibrid termékeit összekapcsolja a szórakoztatás
sal és a fogyasztás kemény társadalmi tényeivel.' 
Olyan alkotói stratégiának látszik ez, amelyben a 
mindennapi lét közegének tárgyi és információs 
rétegei egyazon forrásból származnak, és egyazon 
célt valósítanak meg. Egy, a kortárs művészet 
kérdéseiről rendezett vita során mindezt „végjáték
nak” nevezték, és ez nemcsak a sakkjátszmák befe

jező játékrészére, hanem Marcel Duchamp „jelen
létére” is utalt. Duchamp, életének utolsó éveit a 
sakktábla mellett töltötte újra, miközben különböző 
dobozokban és albumokban, multiplikákban 
felidézett (legyártott) korai művek sorozatkiadásai 
piaci — igaz műtárgypiaci — tényezőkké lettek.
Az idézett művészek túlléptek tehát az egyszerű 
„kisajátítások” programjain, dönteni látszottak 
abban, hogy számukra a simulacrum, (ami többé- 
kevésbé tartalmazza a kulturális termékek 
elfoglalásának, de újraformálásának a lehetőségét 
is), egy újfajta, a cateringhez is hasonló (ellátás- 
szükséglet-kielégítés) komplex hiper-valóságos 
minőségében mutathatja fel mindazt, aminek az 
elfogadtatására a média önmagában nem képes.
A virtuálisból valóságos tárgyi alakzatokba forduló 
műformák világa ez, amelyben az alakítás tartalmaz 
poétikai értékű önkényességet. Ez azonban több
nyire az összeállítás tárgycsoportjainak érdekes
ségéből és valami alig leleplezhető személyességből 
áll.

Akkor, amikor a kubizmustól kezdve a tárgyakra 
irányuló szimulációs szándékok azt ígérték, hogy a 
művészet számára megjelenik mindebben valami
lyen új, nem várt energiaforrás, és ígérték, hogy a 
kiürültnek látszó műtárgy szellemi és fizikai távolsá
ga megszűnik a fogyasztáshoz közeledéssel, mintha 
valóban megjelent volna egy sajátos tónus a 
vizuális művészetben. Mintha evvel a közeledéssel 
valóban visszanyert volna a művészet bizonyos 
történeti időhöz kötött speciális tartalmat, ami némi 
társadalmi és esztétikai kritikát is érzékeltetett.

Makra Zoltán, aki a magyar formakisajátítók új 
nemzedékéhez tartozik, közvetlenül nem él 
közvetlen kritikai álláspont érvényesítésével. 
Munkájának eredménye abban a körben, amiben 
forma-feldolgozásait vállalta, nem is lehetett több és 
más, mint a gyáripari termékké vált konfliktus
mentesség (reklám) másolása. Ezek a művészi meg
nyilvánulások a kereskedelembe, a médiába 
beilleszkedve nem képesek közvetlen támadásra, 
negációra is ritkán, de az egyszerű manierista póz 
mögött radikális szellem rejtőzik. Példa és minta 
arra, hogy miképpen lehetséges valóságos tényeket 
és helyzeteket a saját műhelyben „énképpé” alakí
tani anélkül, hogy a személyesség tolakodóan 
kilépne inkognitójából. Példa arra is, hogy mikép
pen lehetséges a valóság megegyezésekkel forgal
mazott szintaxisait mégis „saját” üzenetek 
érdekében igénybe venni. És ha röviden kellene 
mindennek az értelmét, vagy jelentőségét megfogal
mazni, csak azt mondhatnánk, hogy Makra Zoltán 
műveiben ezúttal kiváló és éppen ide való mester
ségbeli tudással alátámasztott derű, némi irónia 
talál kivezető utakat a reménytelenül zárt és terro- 
risztikus reklámvilág világméretű rezervátumából.

AKNAI TAMÁS

1  Peter Nagy írásai jól tájékoztatnak a kérdésről. Peter Nagy 
magyar származású amerikai művész, 1959-ben született 
Connecticutban, jelenleg Új Delhiben él és dolgozik, nézeteivel, 
munkáival többek között a következő könyvekben találkoztunk: 
Davenport, Ray: Davenport’s Art Reference, 2 0 4 7 .1. 2001., 
Deitch, Jeffrey: The Dakis Joannou Collection, 1996. 302.I., 
Bowman, Russell/Dean Sobel: Word As Image. In: American Art 
19 6 0 -19 9 0 .19 9 0 .172.I., Gustafeon, Donna (és mások): Art What 
Thou Eat .In: Images of Food in American Art. 1 9 9 0 .1 9 1 .1., 
Plous, Phyllis /  Mary Looker: Neo York. Report on a 
Phenomenon. 1984. 5 6 .1., Kardon, Janet: The East Viliágé 
Scene. 1984. 6 4 .1., Duncan, Michael: Queering. Report írom 
Berkeley. Art in America, július, 1995.

Makra Zoltán alkotása



Ernst Múzeum, Budapest 
2006. január 8 -  február 19.
Budapest, színes város —
Zsolnay épületkerám ia Budapesten

„Családregény”

Budapest a mérsékelten színes városok közé tar
tozik. Persze, viszonyítás kérdése, hogy annak 
látjuk-e vagy sem. A szín, mint állandó eposzi jelző 
azonban nem illik a városra. Az északi mérsékelt 
égöv alatt, Drezdához képest azonban feltétlenül 
színesnek látjuk Budapest. Ugyanakkor elszürkül 
Barcelona vagy Velence mellett. Viszont élőbb mint 
a hundertwasseri mesterséges színezékek Bécsben. 
Ráadásul, ha a napfény megfelelő szögben esik a 
városra, az uralkodó, észak—dél irányú széljárás 
kisöpri a makacsul megülő szmogot, és éppen 
repülőén ereszkedünk a város fölé, konstatálhatjuk 
az élénk pírt, ami ekkor elönti a házakat és 
háztetőket. Esetleg a színes mátrixot is, ami egy 
szűk időintervallumban a Zsolnay Vilmos alapította 
gyár jóvoltából került színes cserép formájában a 
háztetőkre. Mert a valóság annak megfelelően más 
és más, hogy megfigyeljük-e vagy sem. A pesti 
belvárosban lévő Párizsi-udvar épülettömbjének 
tetejét is csak felülnézetből láthatjuk. Testközelből 
mást is láthatunk. Ilyenkor elvarázsol a zöld 
pirogránit indák keleti mesékbe illő lüktetése, jólle
het, teljes rejtettségéből nem egyszerű kibontani ezt 
a gazdag formaáramlást.

A színes város vízióját felfoghatjuk városter
vezésnek, a kedvező gazdasági helyzet és innovatív 
erők szerencsés összejátszásának vagy egy tehet
séges vállalkozó és feltaláló család történetének — 
megint csak viszonyítás kérdése.

Az Ernst Múzeum kiállításának hívószava az 
ornamentika, amelyet a koncepció több szemszög

ből jár körbe: a Zsolnay-gyár tevékenységével, 
Medgyaszay István munkásságának bemutatásával 
és Bódis Erzsébet kárpitművész kamara kiállításá
val. A hangsúly — mennyiségben is — a Zsolnay 
anyagon van, és talán kiállításkoncepciója 
ellenében hat, hogy az érdeklődés nem is a 19-20. 
század fordulóján fellendülő Budapest, hanem a 
Zsolnay-család felé fordul, aki a folyamatos 
nehézségek ellenére az 1948-as államosításig 
megőrizte a családi vállalkozásként működő gyárat. 
Mattyasovszky Zsolnay Tamás (Zsolnay Vilmos 
dédunokája) közeli részletfelvételei, impresszio- 
nisztikus fotói a gyárudvarról és a család
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Budapest, Szent László plébániatemplom,
1894-1898

(Építész: Lechner Ödön és Pártos Gyula)

Budapest, az állatkerti elefántház, 1907-1912  
(Építész: Dr. Neuschloss-Knüsli Kornél)

lakóházáról — már a családi érintettség miatt is — 
a nézőben a közeli látásszöget erősíti.

Megannyi részlet — sokszor az elpusztult egész 
helyett — minta- és receptkönyvek, megrendelők, 
anyaglisták dokumentatív módon épületeket vonul
tatnak fel. Bepillanthatunk az akkurátusán vezetett 
adminisztrációba, a gondos munkával készült 
fazonkönyvekbe. Talán, hogy a szertelen képzelgés 
helyett az építészeti fantáziákat szigorúbb 
funkcionális meghatározottságukban is lássuk.
A díszítő homlokzat mögött — avval egyenértékűen 
— legalább olyan érdekes lesz az is, ami a látható 
határokon túl feszül. Egy gyár születése, a családi

Budapest, Szent Erzsébet plébániatemplom, 
1895-1901
(Építész: Steindl Imre)

Budapest, az állatkerti elefántház, 1907-1912  
(Építész: Dr. Neuschloss-Knüsli Kornél)
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viszonyok erőterében alakuló vállalkozás, az 
utódlás, az utazások, a női munka fókuszváltásai, 
a különböző személyek gondos munkáján keresztül 
megragadható történet az irodalmi szál. És ettől a 
száltól nem függetlenül, de az érzékek más nyelvén 
megszólalva az ünnepélyes eozin fátyla mögött 
hirtelen érdekesebb lesz a mögötte sejthető 
durvább anyag, a finomságokat hordozó közeg, 
aminek a mindennapi élethez legalább annyi köze 
van, mint a „művészethez”. Jól érzékelteti ezt a 
helyzetet Zsolnay Vilmos versenyfutása az idővel.
A már-már „avantgardista” lendület, amellyel az új, 
és kiaknázatlan lehetőségeket keresi, hogy aztán 
megtalálva ezeket, a kor leginkább korszerűnek 
tekinthető technológiai szintjén elégítsen ki alapvető 
vizuális szükségleteket és hozzon létre újakat.

1875 és 1918 között, egy kivételesen prosperáló 
időszakban a pécsi és budapesti Zsolnay-gyár uralta 
a hazai piacot; kézműves jelleggel, de korszerű 
minőségben és ipari mennyiségben gyártotta a 
színes mázas pirogránit épületkerámiát. Ez az anyag 
a kor vezető építészeinek, Steindl Imrének, Lechner 
Ödönnek, Schulek Frigyesnek, Schikedanz Albertnek 
stb. adott lehetőséget építészeti fantáziájuk kiter
jesztésére. A belga-francia art nouveau éppúgy 
otthonra talált a Zsolnay-gyárban mint a Lajta Béla- 
féle geometrikus szecesszió. Lechner Ödön és 
Zsolnay Vilmos közös érdeklődése, majd barátsága 
a homlokzatformálásban új utakat nyitott, 
városképeket formált, nem csak Budapesten. Sok 
minden megmaradt ebből a vállalkozásból, sok min
den elpusztult, és sok olyan emlék van, amit észre 
sem veszünk. A színes város szintézisének ideája, a 
megvalósulás valóságos és feltételezhető potenciál
jaival végzett játék, az eredmények „értéktudatos" 
felmutatása a Zsolnay-gyár jóvoltából e kiállítás 
elvitathatatlan érdeme.

AKNAI KATALIN

Budapest, Műcsarnok 
1894-1896 

(Építész: Schickedanz Albert 
és Herzog Fülöp)

Görlitzi labirintus
Fiatal pécsi művészek a kultúra „másik” fővárosában

Görtitz (az egyik legkeletibb német város) a tőle csak a Neisse folyóval elválasz
tott — vele valamikor egy testet képező — lengyel Zgorzeleccel ugyancsak 
pályázott a 2010-es Európai Kulturális Főváros címre. Nemcsak saját közeli 
határán, hanem az európai határokon is átívelő együttműködéseket keres a 
kulturális és képzési területeken. Belvárosát tökéletesen felújították. Építészeti 
műemlékeit a gótikán, reneszánszon, barokkon, historizmuson és szecesszión 
keresztül eredeti szépségükben megtartották. A város kulturális pozíciójának 
megerősödésétől a rendszerváltás óta mély válságot átélő gazdasági élet fel
lendülését, a munka, a tanulás, az általános életfeltételek megújulását és jobbra 
fordítását is várják. A város internetes honlapján (www.görlitz.de) a teljes értékű 
tájékoztatás mellett már most is felhívást olvashatnak a városlakók és az ide
látogatók, amelyben bármilyen típusú együttműködésre, ötletek, javaslatok meg
fogalmazására kéri őket a város vezetése.

Mintha a Süsü a sárkány 
díszletei elevenedtek volna 
meg, noha egy valóságos 
város falai közé került az a 
néhány fiatal művész, aki 
2005. szeptember 11 -  25. 
között Görlitzbe látogatott.
Egy képzőművészeti „pro
jekt” bemutatása, a róla 
szóló viták lefolytatása volt 
a látogatás célja, amely már 
előzményeit is tekintve 
összefügg a Kulturális 
Főváros pályázatokkal. Az 
esemény a III. Nemzetközi 
Művészeti Nyári Iskola 
keretei között játszódott le.
A németországi eseményt 
megelőzően — 2005 nyarán 
— fiatal német, lengyel és 
magyar művészek, műbará
tok, képzőművészek és 
muzsikusok a pécsi egyetem 
Művészeti Karának istenkúti 
szobrász-műtermeiben és 
kertjében rendezték azt a 
nyári iskolát (Sommerschule), 
amelyen megfogalmazódott 
egy ma már tartalmas és 
ígéretes, számos alkotó 
közreműködését követelő 
terv. Az a tény akkor már 
ismert volt, hogy Pécs körül
tekintő pályázatot készít a 

Kulturális Fővárosi státus elnyerése érdekében, ezért külön érdekként fogalmazó
dott meg az európai és hazai támogatásokkal hozzánk utazó görlitziek számára 
a lehetséges kapcsolatfelvétel programja. A már tízéves múltra visszatekintő 
Sommerschule egyébként elsősorban a zenével kötelezte el magát, éspedig a 
kortárs komolyzene megismerése, művelése állt a középpontjában, az utóbbi 
két évben fogadta csupán be a vizuális művészeteket. Szólni kell természetesen 
arról a városról, amely komoly érdeklődést tanúsított az akkor még csak esélyes 
európai kultúrfőváros, Pécs irányában.

A pécsi Sommerschule időtartama alatt fogalmazódott meg Szigethy Gyula 
ötödéves szobrászhallgatóban a gondolat, hogy az alkotó és befogadó hagyo
mányos szerepét újrafogalmazó művet hozzon létre. Majd ő jött rá arra is, hogy 
ez az idea nem valósítható meg a romantikus magányos művész szerepkész
letén belül. Együttműködő társakat kellett keresni hozzá, minthogy eleve a 
közönség bevonását követelő műtárgy elkészítését tervezték barátaival és 
egyetemi kollégáival, Illa Gáborral, Gyurics Balázzsal, Kiss Andorral.
Egy hatalmas félgömb palástja alatt elképzelhető labirintus tervét dolgozták ki, 
amelynek léptéke a felnőtt ember arányait követi, amelyben sétálni lehet, de 
amelynek középpontja mindig titokban marad, megközelíthetetlen. Falai alkal
mat adnak a legkülönfélébb „nyomhagyó” beavatkozásoknak, élő párbeszédes 
formát kínálva az alkotó gesztusoknak. A tartalmi és formai szempontból is 
komplex mű makettjét és egy folyosó részletét állították fel Görlitzben, ezek 
alapján szólt a vita a terv lehetséges véglegesítéséről, a helyszín kijelöléséről.
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Humor, megilletődöttség és vendégjárás a 45. évfordulón
— a Pécsi Balett első bemutatójának emlékére —

Érintettként ugyanolyan megilletődötten toporgok 
itt, a Pécsi Balett 45 éves jubileumáról szóló 
tudósításba kezdve, mint azok, akik a születésnapi 
est folyamán megszólaltak. Ahogy növekszik ez a 
számjegy (eszméltem a 25-nél, aztán lett 30, sőt 35, 
majd 40 és 45: a társulat mindig fontosnak tartotta 
a mérföldkövek felállítását, függetlenül attól, milyen 
korszakát élte éppen) — azzal párhuzamosan adja 
át helyét a megemlékezők érzéseiben a „buli-hangu
lat” a megilletődöttségnek.

Nem csupán azért, mert növekszik azon volt tár
sulati tagok száma, akik végleg eltávoztak, hanem 
azért, mert a megemlékezők átlagéletkora — 
értelemszerűen — egyre nő, életeinkben egyre 
inkább átveszi a jövő iránti nyitottság helyét a múl
tunkba kapaszkodás...

De félre a köldöknéző megilletődöttséggel: néz
zük, mi történt a Pécsi Nemzeti Színházban 2006. 
január 14-én, 45 évvel és 11 nappal a Pécsi Balett 
első bemutatója után!

A színház szépterű, kiállításra azonban alkalmat
lan előcsarnokában kiállítás-megnyitóval indult az 
est. Bármilyen impozáns, arányos és kellemes is 
a kis előtérből nyíló két kapubeugró, s a korlátos 
emeletre szélesen felvezető lépcsősor, nincs itt 
olyan pont, amelyet egy ünneplő tömeg minden 
tagja lát és hall. A szertartást elindító Tóth Sándor 
(az egyik volt igazgató, alapító tag), aki szemmel 
láthatóan a megemlékezés egyik fő mozgatórugója 
volt, nehéz helyzetbe került. Míg a lépcsőn állva 
bekonferálta a megnyitó zeneszámot, az utcán 
rekedt, érkező közönség már az ajtókat ostromolta. 
Aki addigra már felszállingózott a jéghideg és 
szűkös előtérből, az azért nem hallott semmit, aki 
lent szorult a pár négyzetméteren századmagával, 
az azért. (A rossz akusztikán persze nem javított 
az egymással 5-10-30 év óta itt először összefutó 
régiek izgatott pusmogása, ami egyikünknek sem 
róható fel persze, hiszen ez az este éppen ezért

került megrendezésre!) Barth István fuvolaművész 
Edgár Varese különleges, 21,5 Density című kom
pozíciójával készült az alkalomra: ezt viszont jól 
lehetett hallani, míg a művész szóbeli bevezetőjét 
egyáltalán nem. Utólag megtudtam tőle, hogy ez a 
számjegy annak a platina hangszernek a karátérték- 
jelölése, melyre a művész — a 1930-as években — 
ezt a merészen lecsupaszított művet készítette.

Mint ahogyan utólag ismertem meg 
dr. Bachman Zoltán Kossuth-díjas építész ünnepi 
beszédét is, melyben a szemtanú intenzitásával 
sorolja el az 1961. január 3-i előadás eseményeit, 
a műveket, s név szerint a résztvevőket. Külön 
figyelmet szentel a korai 60-as évek pécsi szellemi 
közegének, aki nemcsak befogadta, de tovább 
gazdagította, segítette az akkori körülmények között 
meglehetősen alternatív társulat működését.

A jelentékeny fotóművészek (Féner Tamás, 
Korniss Péter, Szalay Zoltán) alkotásaiból összeál
lított szerény kiállítás is ezt a korszakot, a 60-as 
évek elejét dokumentálja a paravánokon: a beszéd 
az ő tanúságtételüket hivatott kiegészíteni. (Szerepel 
egy kisebb montázs is az azóta eltelt időszakok 
különböző, túlnyomóan helyi fotográfusok által 
készült papírképeiből: hadd nosztalgiázzanak azok 
is, akik jóval az indulás után érkeztek a társulathoz.) 
Az a vegytiszta szeretet és hit, amely e prológus 
szereplőiből (Tóth, Barth, Bachman) áradt, amellett, 
hogy az egész est későbbi hangulatát is megalapoz
ta, mélységesen kárpótolt az ügyetlenségért, hogy 
senki sem hozatott egy mikrofont.

A nézőtérre beülve újabb köszöntők sora 
következett, ám itt már nem hiányzott a mikrofon:

Magyar Nemzeti Balett: A Cédrus 
(Cserta József és Hágai Katalin)

Győri Balett: Macbeth 
(Pátkai Balázs és Sóthy Virág)

a remek akusztikájú térben csupán a családiasságot 
hangsúlyozta az elektronika mellőzése: minden szót 
tisztán értettünk. Simon István, aki jelenleg a szín
ház „intendánsa”, és évtizedek óta részese az ott 
folyó munkának, szerényen visszafogott, mégis ele
mentáris humorral idézte meg, hogyan érintette őt 
— még diák korában — a Pécsi Balett legendás 
előadása. A humor azután az őt követő két 
megszólaló beszédének is alaptónusként szolgált, s 
ez óriásit könnyített a már említett megilletődöttség 
terhén. Köszönet jár tehát nemcsak neki a szeretet
és tiszteletteljes, ám könnyeden szellemes, több
nyire improvizált fordulatokban gazdag szövegért, 
de az őt követő polgármesternek, Toller Lászlónak 
is, aki a maga stílusára és profiljára alkalmazta 
ugyanezt a hangnemet. Vincze Balázs, a társulat 
jelenlegi vezetője szintén ezekkel az eszközökkel 
tudott erényt kovácsolni a maga által is többször 
hangsúlyozott tényből: fiatal, s így tapasztalata min
den előtte szólónál szerényebb. Beszédéből inkább 
egy megiltetődött kamasz kedvessége, mintsem a 
vezetői fölény sütött, s ez, függetlenül attól, hogy 
helyzetbe kerülésének körülményeit jellemzi, kife
jezetten rokonszenves.

Aztán jött a tánc. Az első rész: ajándékcsokor, 
melyet duettekből kötött és nyújtott át az alkalom
ból Pécsnek az ország három hivatásos balett
együttese. Hogy vajon miért éppen duettekből — 
férfi-női kettősökből — állt össze ez a felvonás, ki 
szerkesztette, válogatta, azt a közönséggel semmi
lyen kommentár nem közölte, viszont Katona 
Ágnes hivatásos konferálásának köszönhetően 
magukról a műsorszámokról minden fontosat meg
tudhattak a nézőtéren ülők.

Méltó indítás egy ilyen ajándékcsokorban a 
nagy magyar balettalkotó kortárs: Seregi László 
„Cédrus” kettőse: a 25 éves pálya után is 
gyönyörű Hágai Katalin, s partnere, Cserfa József 
előadásában. A 70-es években készült balett rész-

32 echo 2006/1
FOTÓK: KÖRTVÉLYESI LÁSZLÓ

L Ő R I N C  K A T A L I N



■  W

É V F O R D U L Ó

lete ma sem poros — holott stílusa markánsan 
idézi az akkor friss reveláció: Maurice Béjart hatását 
—, harmóniája és muzikalitása időtálló.

Egész más korszak: napjaink „szülötte” az 
Örvényeimű kettős. Lukács András — az a fiatal 
tehetség, aki londoni tanulmányai után üstökösként 
robbant be itthon pár éve koreográfusként, jelenleg 
a bécsi Staatsoper szólistája — lendületes, tech
nikás, a test minden izomrostját „megszólaltató” 
és különösen: szenvedélyes kettősöket készít.
Ez is ilyen, s Bácskái Ildikó és Bajári Levente 
előadásában érvényre is juthatott minden erénye.

A Győri Balett tavalyelőtti skandináv vendég
alkotója, Marié Brolin-Tani alkotásával érkezett.
A Macbeth című, egész estét betöltő Shakespeare 
feldolgozásból most Sóthy Virág és Pátkai Balázs 
előadásában a Macbeth-házaspár konfliktusokkal 
terhelt kapcsolatába nyertünk egy rövid bepillantást.

Ezen a ponton a balettművészet egy korai 
korszakába fordítottak minket vissza a műsor 
szerkesztői. Marius Petipa a Kalóz című — amúgy 
teljes egészében már nemigen játszott — balett
jének bravúrszámát, a „nagy pás de deux”-t hozta 
most a Magyar Nemzeti Balett. Somorjai Enikő és 
Cserfa József kellő csillogásában prezentálta a ket
tőst és a hozzá tartozó szólókat, szellemiségében 
azonban ez a szám nem illett ahhoz az ünnephez, 
melyet a vakmerő formabontás, a merész 
szellemiség műhelyének szentelnek. A XIX. század
vég kristályosán csillogó, lenyűgöző táncparádéja a 
cári udvar és általában: az arisztokrácia konzervatív 
kényelmében születhetett meg.

Sebaj, mire túlságosan elméláznánk ezen a 
kérdésen, máris ott a színpadon korunk egy 
„hatalomátvevő”, formabontó fenegyereke: Juronics 
Tamás. Olyan kettőst láttunk most tőle (társával, a 
nagyszerű Barta Dórával előadva), melyet magyar 
nézők még nem láthattak. Juronics egy német társu
latnak tanította be Carmen-adaptációját két éve, s 
ennek azt a részletét mutatták most be, melyben 
Michaela szembesül a ténnyel: Don Jósé már nem 
őt szereti. A felvonás legfűtöttebb, leghatásosabb,

leghitelesebben előadott virtuóz és drámai kettőse 
méltó lezárása volt ennek az ajándék-felvonásnak.

A második részt — méltón és indokoltan —
Eck Imre egyetlen rövid felvonásnyi (ám komplett: 
maga mellett más műsorszámokat nem megtűrő) 
alkotása: a Tavaszünnep. A felvonás előtt Vincze 
Balázs újra a függöny elé lépett, s nem csupán 
azért, hogy lerója most inkább megilletődött 
tiszteletét az alapító mester emléke előtt, hanem 
azért is, hogy bejelentsen egy beugrást. Az egyik 
legfontosabb szerep előadója, Czebe Tünde sérült le 
az előesti főpróbán, s helyette Budapestről „hozzat- 
ták” Hucker Katalint, aki szerencsére részt vett 
júniusban a darab szabadtéri felújításán.

Arról a nyári jubileumi estéről meg is 
emlékeztünk e hasábokon, s akkor megfogalmaztuk 
azt is, hogyan „jön le” a Tavaszünnep ma, 32 évvel 
a születése után. Azt, hogy muzikalitása, képi 
szervezettsége lenyűgöző, formanyelve (a csaknem 
afroba fojtott, de mindenképp népi elemekkel 
ötvözött klasszika, valamint a kéz- és karjelek rend

Pécsi Balett: Tavaszünnep

szere) határozottan egyéni, s azt, hogy a mai, 
vegyes képzettségű társulat tagjai micsoda 
odaadással próbálják felidézni ezt a formanyelvet.
A vélemény ezúttal sem lehet más. A Sztravinszkij 
ugyancsak nehéz partitúrájára kegyetlen pontosság
gal bepróbált darab stabilan állt a lábán (nyilván 
ismételten köszönet illeti az áldozatos munkát 
végző betanítókat: Végvári Zsuzsát, Hetényi Jánost 
és Lovas Pált), s a táncosok őszinte hite révén, 
mely kitöltötte a mozdulatokat, percre sem tűnt 
porosnak.

Az előadást követő fogadás végül protokoll- 
mentes volt — bár az azt megelőző beszédeket 
sem éreztük protokollárisnak, hála a papírlapok 
nélküli, laza és könnyed megszólalásoknak —, ez 
az alaphangulat itt folytatódott. Végre sietség nélkül 
beszélgethettek egymással olyanok, akik évek óta 
nem is tudnak egymásról — s mellé még vad
pörkölt és vargabétes is jutott bőségesen. ■

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ
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József Attila — 100
Kész a leltár. (Szabálytalan gondolatok az évfordulóról.)

Sok lesz vagy kevés? Lehet hogy kevés. Alig lehet majd hallani a zűrzavarban. De 
tehet hogy sok. És akkor a csapból is ez folyik majd. Ünnep lesz? Vagy csak ün
nepélyes? A legjobb szándékhoz képest is csak amolyan kötelessségszerű? Vagy 
igazolódik néhányaknak az a nézete (köztük az enyém is), hogy a költészetnek a 
mindennapokban is helye van (lenne)? Ugyanúgy, mint bármely mindennapi tevé
kenységnek? Vagy ez egy fixa idea, szeretetreméltó rögzültség? Egyáltalán: minek 
van /  lesz /  lehet igazán helye a 21. században? És ha minden a megfelelő szinten 
történik, akkor megfelelő lesz-e az adagolás? Jó időben, jó helyen szólal-e meg, 
aki megszólal, hogy ne csak az amúgy is köréje ülők hallják meg? (Szóval: még a 
csapból se?) Vagy elégedjünk meg esetleg ennyivel is? A puritán-szigorú igény 
adott: „Csak az olvassa versemet...” De mennyi az a „csak”? Mennyinek kell /  kel
lene lennie? És ki kit ismer, és hogy is állunk mi most a szeretettel mint olyan
nal....?

dőlt keresztet. Mélybe zuhanni, ledőlni készülőt. De Jordán szemének mozdulat
lan izzása is Krisztus-képre emlékeztet. Hány versmondó, idősebbek és fiatalok, 
és mennyi a vers! És hányféleképpen lehet elmondani egy verset! Színésznő isme
rősöm a veszprémi profi versmondó versenyről mond egy-két kulisszatitkot (a tel
jes anyag hamarosan CD-n is megjelenik, az általa mondottak nem), színész bará
tom elújságolja, hogy az elődöntőig jutott. — Ez azért nem rossz — mondja, és 
elismerést váróan, elégedetten néz rám. A televízióban különben két adón is, he
tekig, hónapokig, az egész évben megy a József Attila — 100 című műsor, az egyi
ken délután, a másikon éjfél körül öt-öt percig. Versek, visszaemlékezések, doku
mentumok... József A. éjjel-nappal..., hogy azért ne feledkezzünk meg Jeleczki Ist
ván többrészes életrajzi filmjéről, filmjének csillagfény-tisztasággal beszélő képei
ről, csöndjeiről. Újra kell nézni, hallgatni majd.

200Z1/2005. fordulója körül megannyi kérdés. József Attila — 100. József Attila szü
letésének 100. évfordulója. 1905-2005. Aztán megkezdődött és folytatódott: rá
dióban, tv-ben, napilapok és folyóiratok ha
sábjain, pódiumokon, színházakban, tudomá
nyos tanácskozások színterein, előadásokon, 
iskolai órákon, itt Pécsett, Debrecenben, Lon
donban és Párizsban, és ki tudja hol.

Rádió és televízió. A Bartókon a Vágó Mártával 
folytatott levelezést olvassák föl. Aztán szintén 
több alkalommal Etus emlékezéseit. Egy más 
alkalommal kiderül, hogy a Gyömrői Editet 
megbosszulni akaró látogatás nem egészen 
úgy volt, ahogy Németh Andor leírta. U. Lász
ló, Gyömrői vőlegénye ti. még az utcán, s nem 
bent a lakásban találta magát szembe a boxert 
szorongató feldúlt Attilával...

Aztán egy Párizsban élő magyar származású 
színésznő beszél arról, hogy József Attila verse
it a legnevesebb költők közül fordították fran
ciára: Rousselaut, Cocteau (igaz csak egyet),
Tzara és mások.

A televízióban valamikor nyáron Cserépfalvi 
beszél arról, hogy 1926 őszén, Párizsban mu
tatták be neki azt a több mint ígéretes tehet
ségű, végtelenül kedves fiút, akit József Attilá
nak hívtak. Nem a Louvre, a múzeumok, ha
nem inkább az utcák, az élet — 21 éves volt, 
naná! — érdekelte. Gobbi Hilda a Születésna
pomra, Gábor Miklós a Levegőt! című verset 
mondja el, Bálint András pedig azt a sort, 
hogy „a mosogatótál ragyog” — s aztán ezt el
mondja még — tízszer? Ötvenszer? Sokszor, hál’ Istennek. Nem számolom. Látom, 
hallgatom. Jeleníts István az ún. „tükörbe néző” versekről beszél. Olyanokról, pl. 
mint a Tiszta szívvel, vagy a József Attila címűek. Olyanok ezek a versek, mint 
amikor az ember a tükörbe néz, amikor más, mert szembesül magával. Istenhez 
is hasonlíthat, hogyne, mert mint az Isten, az ember is egyetlen a maga nemében. 
És hányféleképpen lehet elmondani egy verset!(?) Egy válogatás során a „régiek” 
közül a maga talányosán okos tekintetével Kálmán György tűnik föl a képernyőn. 
Az Ars poeticá-t mondja. József Etel a gyerek Attiláról beszél, aki „szomorú volt, 
ha a mamát szomorúnak láttuk.” Elhangzik a De szeretnék gazdag lenni, a Nyolc
esztendős lányok. Dómján Edit ártatlanszép, érzéki hangján az Altató. Az álom
szerűén titokzatos Indiában, hol éjjel a vadak című verset Sebő énekli. Igen, a 
régiek! (Persze, akik még élnek közülük, újak ma is.) Egy huszonötperces össze
állításban a fiatal Jordán Tamás és Latinovits Zoltán tűnik föl. Jordán sötét szakállt 
visel (Latinovits is?), arca ég, szeme izzik. Latinovits testéből keresztet képez, meg

Művészetek Háza, Pécs. A József Attila-év alkalmából több részből álló előadásso
rozat indul. Agárdi Péter, Bókay Antal, N. Horváth Béla, Schein Gábor, Tverdota 
György, Veres András az eddigi ismereteket is összefoglaló, de mindenekelőtt új

szempontokat felvető előadásokat tartanak 
József Attila költészetének egészéről vagy 
annak egy részéről. N. Horváth Béla a „szü
lettem, elvegyültem, kiváltam” folyamat ala
kulására koncentrál, a József Attila-recepció 
1980-as változásával összefüggő módosulá
sára, melynek jegyében a képviseleti be
széd abszolút volta kérdőjeleződik meg — 
ezt figyelembe véve érthető az 1920-as évek 
vége költészetfelfogásának a lényege, ami
kor is a költő, a vers, kiszakítja létezését a 
történeti meghatározottságokból, a szellemi 
útkeresés későbbi, állandó igényét, felada
tát is vállalva, kutatva.

Veres András a kései József Attiláról szólva 
megállapítja, hogy bár az élesen feleselő én
pozíciókat (is) figyelembe véve, az életmű 
szólamai az én funkciója szerint nem föltét
lenül konszonánsak, az én destabilizálása 
nem átfogó szempont a költőnél. Az én el
bizonytalanodása a pszichoanalitikus keze
lés idején jelentkezik. (De vö. A Dunánál és 
Talán eltűnők hirtelen...). A versek módo
sításai pedig nem a klasszicizmus, vagy ép
pen a posztmodern jegyében történnek, ha
nem a részeket világegésszé növelő szán
dék, végeredményben a hiteles vers-egész 
igénye vezeti a költőt. Bókay Antal — aki a 
Mindentudás Egyetemén is beszélt József 
Attiláról, a Kortársba írt tanulmányában a 
szelf poézisével kapcsolatosan a szerelem

ben való hit megjelenését, majd lerombolódását egy tizenegy költeményből álló 
versfüzérben látja megfogalmazódni — egy estén a Születésnapomra című ver
set a kortárs költőnő Tóth Krisztina: Porhó című versével veti össze.

Schein Gábor a nem is olyan régi, két-három évtizedes modellek (önmegszólító 
vers, a verstér és a személyiség dialogizálódása) módosulását, s a későbbi ma
gyar költészet szempontjából való értelmezését vizsgálja. És „közben”, pontosab
ban a vége felé, az év határai felé tartva „Minket Gyuszi, szeretni kell” címmel Va- 
lachi Anna dokumentumjátéka Illyés Gyuláné József Attila könyve, és Illyés Gyula 
naplójegyzetei alapján, Bertalan Ágnes, Forgách András és Hegedűs D. Géza 
(lllyés-szerepében) előadásában. És persze, hogy élnek a viták arról ma is, itt is, 
az értésen és a megértésen túl, jóindulaton, felelősségen, komolyságon túl, a rá
ció és a lelkiismeret közötti senkiföldje környékére űzve, örökös kérdésként, hogy 
ki, kiért felelős, mennyiben, mennyiben magáért, másért, hol vannak az ember ha-

34 echo 2006/1

G.  T Ó T H  K Á R O L Y



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

tárai, és ki, kit ismer, és hogy is állunk mi most (ak
kor) a szeretettel, mint olyannal... (Vö. tényleg csak 
például: „Jaj, szeressetek szilajon”!)

A sors, Sors (?) az idő, Idő, emberen túliról érkező, s 
azon túlira, ki tudja hova áradó folyamában, sodrá
ban (színtér a kozmosz, a Kozmosz), az áramlásra 
merőlegesen, vele szemben erős, hideg fényű, ko
losszális ércoszlopok állnak. Ezekre van írva ércbe- 
tűkkel minden ami volt, az emberi történet minden 
történése, letörölhetetlenül. Ezek az ércoszlopok az 
idők végezetéig állnak így, s őrzik a történéseket. Né
ha, ritkán jön valaki, s akkor egyszercsak fölhevülnek 
a betűk, atomjaikra izzanak, s gomolyognak úgy, 
ahogy a forró anyag annak idején ősvilági felhőkként 
gomolygott. Mintha újra a teremtés kezdete térne 
vissza. Aztán lassan lehűlnek a felhők, az anyag 
megnyugszik, alakot ölt, és a betűk ismét visszake
rülnek az ércoszlopokra. De most már másképpen 
állnak össze. Az általuk alkotott szöveg jelentése mé
lyebb, több, igazabb. A megtörtént történések iga- 
zabbak lesznek. így az ember is igazabbá válik. Kiin
duló kérdéseit és végső válaszait illetően is. Vissza
menőleg — és jövendő sorsában is. Nem azért, mert 
még haladékot kap, hanem mert a több értelemmel, 
szellemmel több lesz az esélye. Még akkor is, ha 
nem tud róla. Akkor is, ha nem érdekli. Vagy ha tör
ténetesen el is játssza az esélyeket.

És akkor vissza a kiinduló kérdésekhez. Szép év volt 
a József Attila — 100. József Attila éve. Nem olyan, 
„hogy még a csapból is”. Aki nem gyáva megismer
ni és szeretni, az mélyebb, több, igazabb lehetett.

Mindamellett... — egy kicsit mintha sok lett volna a 
való világ. Csatornákon az ilyen-olyan showműsorok. 
A féligazságok zsoldjába állt szó. Az akciófilm, a vér 
és a robbantások akárhol. Természeti katasztrófák. 
És nagyszámúak voltak az elegáns, de kétes hivat
kozások. A kibúvók, az utalások arra, hogy „de hisz 
emberek vagyunk”. A magyarázat. A biztonság is sok 
volt egy kicsit, az úgysem változhat, úgysem változ
tatható semmi biztonsága. Kívül és belül, mindez. 
Úgyhogy összegezve: nem is tudom. Ugyanakkor az 
is igaz, hogy a nagy kérdésekre adott válasz szava 
nem a szó, hanem a szótlanság. A költészet a szót
lanság szava. Egy biztos: nagy szükségünk van, len
ne rád Attila. (Milyen érdekes: hányszor csak így 
hangzik el: Attila. Elképzelhető lenne ez más esetben 
hasonlóképpen — mondjuk: Sándor?, János?, End
re?, Dezső? Mihály? Ha nem, vajon miért nem?) Min
denesetre, míg mi, magyarok csendben, rendben fo
gyunk, és más is persze (de éppen ez lenne szá- 
munkra/számukra vigasz, pontosabban: Vigasz), ad
dig már hatmilliárd ember kötöz /- ködik, -tetik, -ődik 
stb. itt. Nem tévedés, nem két, hanem hatmilliárd, 
vagy azóta több is talán. Mit lehet tenni ekkora kü
lönbséggel?

Próbálgatom: akkor most mi legyen? „Már kétmilli
árd...”?, vagy: „édes Hazám”?, esetleg: „Ne hadd el 
magad, öregem,”? az „én hadd legyek bo!dog!”(?). 
Nincs alku. Persze, hogy ez: „Csak az olvassa...”

Ui. Időközben megkezdődött a Mozart-, s ez nekünk 
legyen még fontosabb: a Bartók-év. Bartók — 125. 
Ismét egy esély. ■

Géza, az isten
Háy János: A Gézagyerek 
Pécsi Harmadik Színház 
2006. február 12.

A korábban költőként és prózaíróként ismert Háy 
János első színdarabja a Színház 2000. novemberi 
számának mellékletében jelent meg. A művet még 
abban az évadban bemutatta a Debreceni Csokonai 
Színház. Ez a Pinczés István rendezte előadás a 
2001. évi POSZT-on is szerepelt és jelentős sikert 
aratott. A mű a színikritikusok szavazatai alapján 
elnyerte az évad legjobb új magyar drámája díját.
A darabot legutóbb 2004 júniusában láttam 
Londonban a National Theatre Cottesloe 
Stúdiójában, ahol a Magyar Magic keretében került 
a brit közönség elé, megrendezett felolvasás 
(rehearsed reading) formájában A kőnéző (The 
Stonewatcher) címmel — három további kortárs 
magyar darab társaságában. Ezeket a drámákat a 
bemutatóra időzítve a londoni Oberon Books külön 
kötetekben meg is jelentette.
Háy második darabját, A Herner Ferike faterját 
ősbemutatóként vitte színre a Pécsi Harmadik 
Színház 2003 januárjában.

Az újabb pécsi Háy-bemutató a Harmadik 
Színháznak a kortárs magyar dráma műhelyeként 
kivívott szakmai rangját erősíti. A darabot rendező 
Vincze János nem először visz színre korábban már 
másutt sikerrel bemutatott új magyar drámát (Pisti, 
Csirkefej stb.), és nem először mutat be kortárs 
írótól egynél több művet (Örkény, Spiró stb.). Ezzel 
a színházvezetői gyakorlatával meglehetősen 
egyedül áll a magyar szakmában. Választásai és 
megvalósított munkái mind ez idáig visszaigazolták 
azt az ebből a gyakorlatból kivilágló ars poeticát, 
hogy a kortárs dráma tudja a legintenzívebben fel
tenni a jelen kérdéseit, ez tudja a legközvetlenebbül 
megszólítani a nézőt, ez biztosítja a leghitelesebben 
azt az ön- és valóságismereti szerepet, amely a min
denkori művészet egyik fontos funkciója.

Háy János a művét istendrámának nevezi (ez a 
műfaji megjelölés az első publikációban még nem, 
de az első színrevitelkor már megjelent), és központi
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alakként egy korlátolt gyerekfelnőttet állít elénk.
A darabot alkotó kisjelenetek egy-egy mikrovilágot, 
mozaik darabkát jelenítenek meg. Ezek a mikrovilá
gok jelennek meg a címszereplő, a munkatársak 
(a kőfejtőben dolgozók), a kocsma, a boltos, a 
szomszédok létközegében. Mindegyik világdarabka 
hétköznapi trivialitásokkal van tele, mindegyiket a 
hétköznapi élet monotóniája jellemzi, ugyanazok az 
élettapasztalatok és cselekvések ismétlődnek újra 
meg újra. Nagyon-nagyon korlátozott a szereplők 
tapasztalati köre, és nagyon korlátozott az az 
intellektus, amellyel a világot fölfogják.

A Harmadik Színház játéktere (Kovács Yvette, 
Steiner Zsolt és Vincze János munkája) egyidejűleg 
láttatja valamennyi helyszínt, s így lehetőséget nyújt 
a szimultán játékra, illetve a jelenetek gördülékeny 
átkötésére. A színrevitel egyik nehézsége ugyanis 
a sok mikrojelenet dinamikus összekapcsolása, a 
jelenetek folyamatosságának a biztosítása. A látvány 
szegényes, matt fekete felületek mindenütt, 
középütt egy, a nézőtér felé lejtő másfél méter 
széles rámpa, ennek alsó végén egy négyzet alakú 
tér jelöli a konyhát. Ez a rámpa lesz a kőfejtőben 
a gumiszalag. A rámpa tetején keresztben vezet a 
járdát, buszmegállót jelképező járás. A rámpa fölött 
szemben egy kétfelé szétnyitható tolóajtó, ennek 
szétnyitása jelzi: beállt a megállóba a buszsofőr, és 
itt van Géza kőnézős széke is. A rámpa két oldalán 
arányos elrendezésben négy további helyszín, balra 
elöl egy ágy (Víziké otthona), a rámpa bal oldali 
tövében egy hálós kerítés (a szomszédok élettere), 
ezzel áteltenben a boltot jelölő kis pénztársarok, 
jobbra elöl pedig egy, a kocsmát jelölő pult.

A kőnézés Gézát végigkíséri a darabon, hiszen 
ő már otthon is kőnéző, ahol egyetlen tevékenysége 
az, hogy a konyha kövét nézi, és azt számolgatja, 
hogy a szürkén van-e a fekete, vagy a feketén van-e 
a szürke. A színpadon nincsenek konyhakövek, az 
előtérben a konyhát jelző színpadrészt ugyanaz a 
szürkésfekete matt felület borítja, mint a járásokat 
és a falfelületeket. Géza a kőfejtőben is a köveket 
nézi, ahol fekete gumiszalagon haladnak el alatta 
a szürke kőtömbök. Ezt a folyamatot az előadás 
hang- és fényeffektusokkal oldja meg, a rámpán 
futó fény/ámyék és a szalag hangja érzékelteti 
a gép működését. Géza életében a darab során 
a napját kitöltő tevékenység szempontjából nem 
történik változás, hiszen mind a két helyszínen 
ugyanazt csinálja. A különbség „csupán” annyi, 
hogy otthon időtöltésként nézi a követ, a kőfej
tőben viszont ez a munkája.

A darab egyik alapmotívuma a hülyeség bemu
tatása, annak érzékeltetése, hogy a hülyeség 
megítélése rendkívül viszonylagos. Ha a címszerep
lőt a környezete hülyének is nézi, a néző látja, hogy 
vannak Gézánál hülyébbek is ebben a világban. 
Gézát, aki nagyon sokféle értelemben korlátolt, nem 
teszi nevetségessé a darab, ellentétben a szereplők 
többségével. Géza azért nem nevetséges, mert van 
egy olyan vonása, ami a többieknek (talán az anyja 
kivételével) nincs. Ezt az anya és bolti eladó 
párbeszéde a következőképpen fejezi ki. Rózsika: 
„Hát a Gézát lehet is szeretni, nem igaz?” Marika:
„Az biztos. Mert a Géza is szeret mindenkit”. Ebben 
a szeretetteljességben rejlik a címszereplő 
elkülönülésének, a többiekkel szembeni kiválóságá
nak magyarázata. Ez a lelki szegények szeretettel- 
jessége, az együgyűeké, akik nincsenek tisztában 
a világ különböző bűneivel.

Széli Horváth Lajos a címszerepben szimpto- 
matizálja az alakot, olyan mozgásos és kommuniká
ciós tüneteket épít be a szerepbe, amelyek másnak, 
eltérőnek, deviánsnak mutatják Gézát, és ezzel ő 
maga stigmatizálja a szerepet, ahelyett, hogy

kiaknázná azt a kontrasztot, ami a darabbeli szerep
lők Gézához való viszonya és a nézőnek ettől eltérő 
tapasztalatai, benyomásai között feszül. Értelmezés 
kérdése az is, hogy egyszerűen autistának, vagy 
másféle betegnek tekintjük Gézát, avagy különb
séget teszünk a személye és a helyzete között. 
Magam ez utóbbi állásponton vagyok. Géza az 
egyetlen gondolkodó, helyzetére reflektáló szereplő 
a darabban, a vele szembeállított szomszédok, 
melósok, kocsmázók mind szánalmasan nevetsége
sek a maguk bomírt kisvilágával.

Az egyik kezével a másik keze ujjait babráló, 
fejét erre-arra mozgató, elnyújtottan intonáló, testi 
merevséget, görcsösséget érzékeltető Széli Horváth 
Lajos adós marad Géza lelki és gondolati szép
ségének az érzékeltetésével. Színpadi jelenléte nem 
annyira erős, hogy a komikus szereplőkkel és 
helyzetekkel szemben egyenlő tényezővé váljon, így 
a produkció első részében inkább a komikus 
életképek hatnak, a másodikban pedig a monotónia 
a nézőtéri figyelmet is ellankasztja.

Krasznói Klára

A darab szereplőcsoportjai: a két melós —
Banda Lajos (Krum Ádám) és Herda Pityu (Nagy 
Bandó András), a szomszéd házaspár (Bacskó 
Tünde és Bánky Gábor), illetve a két kocsmázó 
(Németh János és Krasznói Klára). Ezek a szerep
lők a darabban mind korlátoltabbak a Gézánál. Őket 
Háy többnyire „duettekben”, párjelenetekben lépteti 
fel. Ilyen kettősből áll a darab legtöbb mozaikja. 
Ezekben a jelentekben az egyik leggyakoribb 
szerkesztési elv az, hogy az egyik szereplő többet 
tud, mint a másik, aki viszont ettől a másiknál 
mindig egy picit hülyébbnek látszik. Egy másik 
szerkesztési sajátosság, hogy a kétszereplős jelenet
ben az egyik szereplő fölvet egy témát, és akkor 
perceken át arról folyik a szó. Az egyik ilyen körbe
járt téma a mű elején a böfögés. Az egyik melós föl
böfög valamit, és akkor következik a belső organiz
musok témája. Aztán egy másik eset, amikor valaki 
valamit elfelejtett vagy nem emlékszik rá, és aztán 
erről fecsegnek hosszasan, hogy mit jelent valamire 
emlékezni vagy nem emlékezni. Ilyen téma az is, 
hogy már itt van a tavasz, a hűtőszekrényt újra be 
lehet kapcsolni, mert télire nem volt bekapcsolva, 
amúgy is olyan hideg volt, és milyen hülyeség lett 
volna fűteni a konyhát, és közben hűteni az egyik 
sarkát.

A leghálásabb szerep pár a darabban a két 
munkásé, Bandáé és Herdáé. Krum Ádám és Nagy 
Bandó András nagy kedvvel komédiáznak a

jelenetekben. Noha Háy velük is kimondat súlyos 
mondatokat (sorban elhalálozó kortársaikról, orvosi 
figyelmeztetésekről stb.), ezek Krum és Nagy Bandó 
játékában mellékessé, szinte észrevétlenné válnak a 
komikus mozzanatok és megoldások mellett. Pedig 
mélyebb és súlyosabb volna a hatás, ha a vicce
lődés (is) tétre menő lenne, s nem csúszna át 
gyakran a közönség szórakoztatásába. Szórakoztatni 
persze nagyon hálás és rokonszenves dolog, az 
arányok azonban ezúttal kettejük játékában elbillen
tek az élet értelmét firtató istendráma oldaláról a 
részegség színészi patronjait elpuffogtató bohózat 
oldalára.

A szomszéd házaspár kevésbé megírt 
szerepében Bacskó Tünde és Bánky Gábor a min
denkire irigykedő és folyton egymást maró párost 
jeleníti meg. Kevés eszközzel is pontos és érzék
letes alakítást nyújtanak. A két kocsmázó vázlatos 
szerepében Németh János illetve Krasznói Klára a 
részegség fokozatait ábrázolja, a komikus vonások 
kiemelése mellett az idült alkoholisták sorsának 
néhány tragikus mozzanatát is felvillantva.

Van a darabban néhány szóló szerep is: a főnök 
Laci bácsié (László Csaba), a buszsofőré (Ujláb 
Tamás), illetve a boltos Marikáé (Tamás Éva). Az ő 
alakjuk neutrális az ostobaság motívumát tekintve 
(talán a buszsofőrt kivéve, akinél szerepel egy ilyen 
szál, az akkumulátor kiszerelése, kölcsönadása, 
visszaszerzése, ami miatt mindig késve jön a busz). 
Szerepük a környezetrajz árnyalása, amit kevés 
eszközzel, az előadás összhatását szolgálva, pon
tosan oldanak meg.

A darab szerkesztési elve azt mutatja, hogy itt 
nem a történet a lényeges. A történet nagyon 
egyszerű: Gézát fölveszik a kőfejtőbe, ahol rájön, 
hogy ami a feladata, annak nincs értelme. A 
munkatársai egy színlelt balesettel megtréfálják.
Géza ezek után otthagyja a kőfejtőt, és visszakerül 
abba a helyzetbe, amiben a darab kezdetén volt. 
Azaz a történetnél fontosabbak a helyzetek. A 
Gézagyerek stáció-dramaturgiával megírt darab, 
amely nem gyorsítható, nem fokozható, ilyen 
értelemben nem lehet meghúzni, vagy nem lehet az 
akciófilmek típusára átfordítani, mert a lényege az, 
hogy a jelenetekben ábrázolt helyzetek voltaképpen 
mozdulatlanok. Általuk bepillantást nyerünk egy-egy 
életvilágba, egy-egy kis mikrokozmoszba, és minde
gyikről az derül ki, hogy mindig mindenhol ugyanaz 
ismétlődik. Mindenütt a mindennapi élet trivialitásai 
ismétlődnek.

Ebben a stációdramaturgiában és a kiinduló 
állapothoz történő végső (de más minőségű) vissza
térésben van kulcsszerepe az Anyának, akit Koszta 
Gabriella játszik. Az előadás és a helyzetváltozás 
igazi ívét valójában az ő játéka teremti meg. Ő az, 
aki érzékelteti és kifejezi a Géza helyzetében 
bekövetkező változás fölötti örömét, büszkeségét — 
amit az állásajánlatot követően valamennyi interak
ciójában (boltban, szomszédokkal, kőfejtős munká
sokkal) érzékeltet. Mint ahogy ő fejezi ki a darab 
végén azt is, hogy szeretete orvosolni lesz képes 
a Gézát traumatizáló sokkot.

Noha a darab egy lefokozó módon ábrázolt, 
redukált világot mutat be, mégis ott van ennek 
a világnak a mélyén a sors, a sorssal való szem
benézés kényszere. A darabbeli emberek fölmérik, 
vagy megélik, megértik azt, hogy végül is ez az ő 
életük. Valamilyen hatvány érzésük keletkezik arról, 
hogy tehát akkor ez és ennyi az élet. Ennek a 
tapasztalatnak a kifejezéséhez, érzékeltetéséhez az 
kell, hogy az ismétlődésből eleve létrejövő komikus 
hatás mélyén ott legyen a lelki szegények tragikus 
boldogságának történelem alatti világa. ■
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Németh Ákos: Autótolvajok
Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza Z A B R A D I  M A R I A N N  
2006. január 5.

Tolvaj banda! — morog diszkréten a ruhatártól 
távozóban az értelmiségi férfi. Autótolvaj banda — 
riposztoz nem kevésbé morcos párja, majd elnyeli 
őket a szürke, ködös éjszaka. Én meg azon 
töprengek, hogy milyen igazságtalanok, meg hogy 
mit akarnak, hiszen ez itten a progresszió. A taranti- 
nós színház. A nagy büdös magyar valóság 
némethákosos nyelvezettel és dramaturgiával, 
hargitaiivános rendezésben.

Nekem egyszerűen dejavu-m van.
Vastraverz építmény a színpadon, a rácsokon 

fel-lerohangáló, traverzen lógó ismerős arcok 
(színészek a pécsi felhozatalból), a perifériáról, az 
alsóbb néprétegből, vagy egyenesen az alvilágból 
citált jelmezekben, kicsit trágár, de csak mérsékelt 
tónusban dialogizálnak, hogy eladható legyen. Vagy 
dalra fakadnak? Nem, nem fakadnak dalra, az a 
Godspell volt, itt autót lopnak, meg drogoznak, meg 
zabigyereket nevelnek, meg jobb életről álmodnak, 
meg az ostoba fakabátot szivatják. Ez az autó
tolvajok.

A darab 2002-es ősbemutatója óta csak három 
év telt el, mégis olyan benyomása van a szövegre 
koncentráló nézőnek, mintha több évtizedes por
réteg rakódott volna rá az évek folyamán. Németh 
Ákos szövege emlékeim szerint a 2002-es POSZT 
Nyílt Fórumán, a felolvasószínházban debütált, s a 
szakmai beszélgetésen is több ponton kritizálta a 
szakma. Elsőként a műfaji megjelölést — a darab 
vígjáték voltát — kérdőjelezték meg, amit jelen 
előadás is teljes mértékben alátámaszt, hiszen 
a szövegpoénok és a szituációk között az esetek 
nagy részében semmi kohézió sincsen.

Németh Ákos vígjátéka a látott előadás tanulsá
ga szerint sem víg.

A néző nem nevet, hanem ásítozik. Korra, 
nemre való tekintet nélkül. Ennek persze nem 
egyedül Németh Ákos szellemtelen szövege az oka, 
talán nem is egyedül az, hogy az alvilágról alkotott 
kép némiképp mórickai, hanem az is, hogy a ren
dezői ötletek s a színészi alakítások is erőtlenek 
a figyelem ébrentartásához.

A laza jelenetfűzés, a filmszerűségre való 
törekvés nem lenne rossz ötlet, ám önmagában 
csak akkor tudna ez a forma érdekes lenni, ha 
az egyes jelenetek tartalmaznának egyedi stílus
jegyeket, ha a formán belül felismerhető tartalom 
minden egyes jelenetnél végül összefűzhető egység
gé állna össze. Ennek hiányában az unalom marad, 
illetve a tizenéves kamaszok hol szemérmesen elfoj
tott, hol kirobbanó vihorászása a szaftosabb kife
jezések hallatán.

Nagyon nehéz dolguk lehetett ugyanakkor a 
színészeknek, hogy a vázlatosan megírt, kevéssé 
cizellált karaktereket megformálják, így előszeretettel 
nyúlnak a kézenfekvő, unalomig rágott sztereo
típiákhoz, klisékhez. Avíttas viccek, ellaposodott 
poénok követik egymást sorra, a maffiaábrázolás is 
inkább azok idiotizmusba hajló oldalát, mint inkább 
a mélyen ironizáló, kegyetlen rétegét mutatja meg.

A középpontban három fiatal sors, három létező 
probléma áll: iskolázatlanság, narkó-bűnözés, a ren
dezett család iránti reménytelen vágyódás. Az írni- 
olvasni nem tudó húszéves Áron, a narkós,

Tolvajbanda
önmagát lopásokból fenntartó Lacika, a szülők 
nélkül felnőtt, jobb sorsra vágyó lányanya Móni 
kalandja a maffiavezér ellopott autójával 
önmagában nem rossz ötlet egy tarantinós road- 
movie-hoz, kár, hogy olyan steril, kiherélt állapotban 
marad.

Akárhonnan nézzük, az előadás majdnem 
összes hibája mindig a problémás szöveghez vezet
hető vissza. Minden bizonnyal egy sokkal kritiku
sabb rendezői attitűd vezethetett volna egy fesze
sebb ritmusú, az eklektikát kiszűrő, egységes stílusú 
produkcióhoz, mint például a vérfagyasztó 
tragikomédia vagy a megrendítő társadalmi dráma.

A színpadi látvány, a díszlet — leszámítva a 
Godspell utánérzést — adekvát és jól is funkcionál, 
viszont stiláris tér lévén, csak egy teljes mértékben 
stilizált játék működhetne jól benne.

„Nem szeretem azokat a színdarabokat, ame
lyek unalmasak. Nekem a néző a heppem. Olyan, 
hogy a néző unatkozik, olyan nincs” — idézem 
Németh Ákost egy 1990-ben készült interjúból.
Lehet, hogy nem túl elegáns ezt most itt a szerző 
fejére olvasni, mégsem hagyhatom ki, mert az 
Autótolvajok című darabjával, bárhogy is igyekezett, 
mégis csak elérte szándéka ellenére a végső 
rosszat. Untat. Untat, mert érdektelen. Érdektelen, 
mert felszínes. Érdektelen, mert nem sikerült az 
ötletet sem formailag, sem tartalmilag hitelesen 
ábrázolnia.

A szerző sok sebből vérző nyelvi és dramatur
giai kásahegyéből — a pergő snittek, s a jó 
szándék ellenére — a rendező sem tudott egységes 
stílust teremtő előadást létrehozni.

Álszereplők, álruhában, álszöveget, álvalóságot 
mutatnak be, amin az „újszülöttek” még csak-csak 
elnevetgélnek, a többi néma csend. ■

Játsszák:
Sztankay Orsolya, Zayzon Zsolt, Simon Andrea, Urbán Tibor,
Köles Ferenc, Széli Horváth Lajos, Ujláb Tamás, Herczeg Adrienn,
Domonyai András
Díszlettervező: Tresz Zsuzsa
Jelmeztervező: Kovalcsik Anikó
Koreográfus: Kocsis László
Rendező: Hargitai Iván

Ujláb Tamás

Simon Andrea 
és Sztankay Orsolya

FOTÓK: KÖRTVÉLYESI LÁSZLÓ
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Ez igen!
Ez az! Bravó! Csak így tovább!
Esetleg: „Valahogy így!” — mondhatnám akár kol
légám, a jó tollú publicistaként s éles szemű, ám 
igazságos kritikusként ugyancsak ismert Kálmán C. 
György szavaival is, aki irodalmi hetilapunk hasáb
jain egy, az angol regényről írt monográfiát vezetett 
be ezzel a címmel.

Az életkori rétegződést tekintve vegyes 
összetételű közönséget ugyanis, amikor én láttam 
egyként lenyűgözte a JESZ Tartuffe-előadása. 
Megtörtént a színházi csoda: székhez szögezve, 
lélegzet-visszafojtva követtük a színpadi cselekmény 
minden pillanatát.

Klasszikus, nagy alkotó darabja, ha úgy 
vesszük: kötelező tananyag került színre, amelybe a 
jelenlévő középiskolás korosztály is belefeledkezett. 
Van tehát remény; a Nagy Könyv mozgalomnak is 
sikerült valamit eltalálni, ebben az előadásban pedig 
átütő erővel érvényesült sokunk meggyőződése, 
hogy a nagynevű régieket nem szükségszerű unal
masan játszani. Most már talán a középiskola sem 
képeskönyvszerű illusztrációt vár a színháztól, a 
diák pedig nem zanzásított, semmitmondó, halott 
kivonatot. Nem szolgálóleánya a teátrum az iroda
lomnak. Autonóm, zajló, jelen idejű művészeti ág; 
tétje a létezés élményének felismerése.

Irodalomelméleti és általános esztétikai tételeink 
is megelevenednek a M ikuli János rendezte 
Tartuffe láttán. A bölcsészek folytonosan napiren
den lévő kérdései közé tartozik ugyanis az aktuali
zálás mibenléte. Sokan tanulmányozzák, hogy a rég
múlt egy-egy alkotása miként íródik át mai horizont
ra, minek köszönhetően kerülhet be az érvényes 
kánonba. Ennek feltétele — teóriáink szerint — a 
műnek az a képessége, hogy dialógusba bocsát
kozik az adott Qelen)korral. Hogy kínálkoznak szá
munkra felületei, amelyek meg-, hangjai, amelyek 
felfoghatóak. Látószögek, ahonnan közelíthetünk 
hozzá, s fel tudjuk tenni neki mai kérdéseinket.

Úgy látszik, a Tartuffe ilyen.
Vagy talán az egész Moliére.

A klasszikusok tehát (azaz, attól klasszikusok 
egyes szerzők, hogy) valóban időtlenek (vagy időt- 
állóak), s szólnak a változó korokhoz. Talán nem 
minden óriás esetében mondható ez ki ilyen 
egyértelműséggel. (Tapasztalom, hogy vannak 
Goethe-, Thomas Mann-, Shakespeare-hívők, 
akiknek a halmazai nem esnek egybe, s akik nem is 
feltétlenül tartoznak az adott kultúrkörhöz.)
A vígjátékszerzővel, gondolom, az egyes történeti 
koroknak könnyebb dolga volt, még ha vitriolja 
nem is kenegette azok hiúságát, akiket érintett, sőt. 
Első színre kerülésének botrányai után tartottak tőle 
más uralmi rendszerek is, amelyek — nem 
véletlenül — magukra vették kritikáját. Megértési 
probléma viszont, minthogy túlzottan is működött 
az áthallás, kevesebb adódhatott a jellem- és 
helyzetkomikumra épülő, mint a más konstrukciójú 
drámai műfajok esetében.

A Tartuffe mégis kínál alternatív megfejtéseket. 
Korabeli, 17. századi értelmezésében sokkal na
gyobb nyomatékkai esett latba az antiklerikalizmus,

mai szögből viszont a korrupció mechanizmusa 
meghatározó. Az állam intézkedő képességébe, 
kompetenciájába, hatékonyságába vetett bizalom 
alapvető hiánya uralkodik benne most. Ehhez vi
szont meg kell születnie egy ilyen értelmű kreatív 
olvasatnak, ami után egyértelmű: igen, erről szól 
ma, és nem is kellett megerőszakolni ahhoz, hogy 
belássuk, ilyen rejtett szólama már akár tegnapelőtt 
is volt.

Ez itt és most a pécsi Tartuffe, amely a 
korhűség és a jelen -be-vonat rendkívül sikeres 
kombinációja, amelyben úgy alakítják a darab 
lezárását, hogy bár szerencsés pillanatban bukkan
nak fel a terhelő dokumentumok és még időben, 
a dramaturgiai csúcsponton érkezik meg a felsőbb 
utasítás, mégsem hisznek abban az érintettek, a 
csalás formálisan immár rehabilitálható áldozatai, 
hogy megvédi őket az állam, hogy valódi kárpótlás
ban részesülnek. Hiába derül ki időben a szem
fényvesztőről: körözött bűnöző, jobb, ha jelenlegi 
akciójának érintettjei (biztos, ami biztos, mégiscsak 
s bármi áron) visszaszerzik tőle az ajándékozási 
szerződést. Mire a hatóságok érvényesíteni tudnák 
ellenlépéseiket, mire mindenkihez eljutnak a szük
séges információk, rájuk akár még (ha átmeneti) 
kilakoltatás is várhat. S nem tudhatni, hova ér el 
még a keze, mit hozhat az ügymenet, mire vezetne 
a jogi procedúra, mivel járnának a fellebbezések, 
hamis tanúzások... mondatja már a 21. századi 
közép-európai nézővel, a friss demokrácia polgárá
val a rossz tapasztalat. Az igazságszolgáltatás csőd
jéről, az ártatlant védelmező, jogszerű állam totális 
illúziójáról, a jogbiztonság képtelenségéről, folya
matos lelepleződéséről szól ez a rendezés, s többek 
között ettől oly hátborzongatóan korszerű.

A fordító, újrafordító, dramaturg, rendező általi 
változtatások mértéke mind kardinális kérdései a 
művek autentikus jelenének. E produkció bizonyítja, 
hogy erőszakos, sarkos kiszólások, csavarások 
nélkül is kortársunkká válhat egy több, mint három
száz éve keletkezett mű. Nem írtak hozzá, általában 
nem is változtattak meg sorokat, inkább

(különösen az imént említett zárlatban) összevontak 
és elhagytak, hogy a színpadi akció, a színészi gesz
tusok és a szavak összjátéka a kívánt célt érje el.
A verbális közlés így jelentésmódosuláson megy át 
(a fent említett kollégám nevéhez is kapcsolódó 
beszédaktus-elmélet mintapéldájaként).

Ügyesen játszik a két fordítással a rendezés 
(alapvetően Vas Istvánéra épít, egyes sorokat vesz 
át Petritől). S különös erénye a színészeknek, hogy 
végre róluk is szó essék: a versbeszédben is 
remekelnek. Győzik a sok szöveget, érthetően adják 
azt át. Nem hat erőltetetten sem a klasszicista-szen
timentális korstílus, sem a mára szokatlan, könnyen 
modorosságba csúszó veretes verselés sem. A 
moliére-i sorok frissek, tartalmasak, kifejezőerőtől 
duzzadnak, előadóik természetessé tudják tenni 
azokat, testjátékukkal ötvözve egységes, teljes 
jelenlétté.

Érdekes kettősség nyilvánul meg a jelmezekben 
és a díszletekben. Míg a kosztümök (Szabó Zsuzsa, 
Várnái Zsóka) korhűek, cifrák, a díszlet (Németh 
Pál) jelzésszerű; itt aztán a legjobb formájában 
mutatkozik meg a szegény színház, a keretek 
ajtóként, asztalként, különféle eszközökként 
egyaránt funkcionálnak. Kézbe vehetők, játszanak, 
élnek, szerepük van. (Nem tudom, a JESZ mennyire 
szegény a valóságban, nincsenek illúzióim. 
Mindemellett az a szentimentális, bosszantó, 
mazochisztikus kelet-európai közhelyünk, miszerint 
a szerény külső feltételek kompenzálásaként nagy 
erővel tör elő a kreativitás, mintha az ő előadásuk 
kapcsán is beigazolódna...)

Azzal, hogy a színre állítok a korabeli pom
pázatos ruhák (ezen nem takarékoskodtak!) és az 
eredeti stílusú-verselésű szöveg (a művet ugyan a 
dramaturg-Mikuli ollója megrövidítette, egy tömény 
órába sűrített mindent) mellett voksoltak, zsigeri 
tapasztalattá tették a csak egy-egy kegyelmi pilla
natra megtestesülő művészet-elméleti tézist: hogy 
van esély egy másik kor megszólaltatására. A régi 
nagy mű egyes szintjein változatlanul hagyva sem 
idegen a mától, van esély köztü(n)k a dialógusra. 
Még radikális átírás, provokatív alul- vagy 
túlértelmezés nélkül is.
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„Játsszunk, Attila!” — 
Játsszunk Attilát!

Janus Egyetemi Színház:
Ez a mi munkánk — JAVM 
2006. február 7.

Vajon eleve él ez a szöveg, s így könnyeden kelt
hető színpadi létre? A művek egy részét a kiváló 
fordítások teszik elevenné, olykor esetleg gyengébb 
alapanyagba is lelket lehet lehelni megfelelő ren
dezéssel, határozott koncepcióval, erre természete
sen Moliére nem szorul rá. Ugyan mindegyik fenti 
esetre lehet példát találni, a pécsi előadás a legsze
rencsésebb csillagzat alatt született. Semmi nem 
volt didaktikus, a címet sem kellett lefordítani 
álszentre, szenteskedőre, hízelgőre. Még az sem 
dönthető el: történeti vagy mai olvasatot kapunk 
(összeolvadtak a korok horizontjai! Id. Gadamer), 
a lemeztelenített színpadi akción ugyanis az dereng 
át, az az elméleti evidencia lesz hús-vér élménnyé, 
hogy a történelmi korokban ugyanúgy 
szerelmeskedtek, féltékenykedtek, lótottak-futottak, 
csalták egymást és féltek, izzadtak — testben éltek 
az emberek. Egyedivé, közvetlen tapasztalattá lett 
itt az általános emberi. Nyers, pajzán testiség, 
naturális kontaktusok, vérbő, erőteljes szexualitású, 
közeli gesztusok, jól megkomponált, a tér, szöveg 
ritmusához illeszkedő mozgások (Bognár József) 
tanúsítják például: akinek van képe hozzá, mindent 
megtesz, s aki nem akar látni, a szemének sem 
hisz.

Az összjáték kiváló, még ha a csapatból ki is 
emelkednek néhányan (az Orgont játszó Tóth 
András Ernő, a TartufFe-ot alakító Rajnai Attila), 
kissé halványabb az ifjú szerelmespár.

Nagybetűs színésznőt avathatunk viszont. 
Különleges tehetség alakítja a komornát. Hollósi 
Orsolyának hívják. Elnézve, ahogy cikázik, 
ravaszkodik, csűr-csavar, érzéseket vált, sokszínű 
egyéniségével, gazdag, kifinomult eszközrendszeré
vel, ezer porcikájával játszik, hihetetlen a ritmus
érzéke s mindent elhitet a nézővel, örülünk, hogy itt 
van s hogy méltó partnerekre is talál. A színpad él, 
mindenütt zajlik valami, sűrű az előadás (időben és 
térben is), a teljesség ritkán megtapasztalt érzésével 
állunk fel.

Bandukolunk kifelé, s Lovasi András zenéje, 
dalszövege kísér, egy keserédes, fanyar ív: hogy 
akkor most már minden jó lesz?! A pár együtt 
maradhat, a csalótól megszabadultak, az apa 
szeméről is lehullt a hályog, megküzdöttek a töré
keny egyensúlyért, egymásnak feszülve, riadtan vár
nak, amikor vége szakad, s üvölt a dal.

A mai dalok és dallamok a produkció egyetlen 
nyilvánvalóan aktualizáló szintje. Érzéki élmény, de 
abban részesít a testbeszéd is, amit szinte a 
bőrünkkel érzékelünk, s a költészet verbalitása sem 
cseng ódonan. Lovasi-Leskovics zenéjével, e már 
kendőzetlenül jelenkori hangzás- és szövegvilággal 
még egy dimenziót kap viszont az előadás. 
Tobzódunk intellektuális, mélázó hangulatában, 
fülbemászó, slágerszerű, de a hangerőtől és a 
szavaktól mégis nyugtalanító atmoszférájában. Az 
előadás alatt többször megszólaló ének szervesen 
illeszkedik a jelenünk számára más eszközökkel is 
teljes mértékben befogadhatóvá tett történethez és 
problematikához.

Remélem, már elterjedt, mi történik itt, s 
szeretném hinni, hogy a janus Egyetemi Színház 
kisszámú Tűrfu/jfe-előadásának mindegyikén 
tülekednek a nézők közt a gimnazisták, akiknek tár
saik hírül vitték, hova kell kibuszozni, hogy ők se 
maradjanak le — bár itt nincs büfé, ruhatár, színlap, 
igaz, belépőjegy sem. Olyan helyre kell eltalálniuk 
az egyetemi campus sarkában, ahova az, aki 
közülük el- és be is jut, örökéletű darabbal kerül 
kapcsolatba. Mellékesen egy kötelező szerző 
ismeretével felvértezve, a lényeget tekintve azonban 
a színház mindörökre szenvedélyes szerelmeseként 
távozhat innen. ■

Az irodalmi vonatkozású emlékévek egyik nagy 
kérdése, hogy el lehet-e kerülni a „rendhagyó iro
dalomóra” és az „eszmei mondanivaló” rémképeit, 
el tehet-e mosni a didakszis éles kontúrjait annyira, 
hogy a néző ne csupán a kidolgozandó 
érettségi/szigorlati tétel illusztrációját lássa. A Janus 
Egyetemi Színház legújabb bemutatója a József 
Attila emlékév hivatalos zárása után, február 6-án 
került színre. Ha eltekintünk a halvány gyanútól, 
hogy a csúszást külső — és a közönségre nem tar
tozó — körülmények (vizsgaidőszak és társai) 
idézték elő, akkor a késői időpont pozitív jelképpé 
is válhat: jelezheti azt a törekvést, hogy az 
egyetemisták József Attila előadása nem akar 
betagozódni az ilyenkor szokásos, verses 
szavalóestek sorába, hanem egyéb formáját keresi 
a megemlékezésnek.

A másik nagy kérdés, hogy sikerül-e megszólí
tani a „célközönséget”, közel hozni a — jelen eset
ben — egyetemista korú nézőkhöz az aktuális 
emlékév ünnepeltjét. Tóth András Ernő ezt úgy 
oldja meg, hogy nem a „huszadik század jeles 
költőjének munkásságát” dolgozza fel, hanem a 
huszonéves József Attila életéből emel ki egy-egy 
eseményt, a fiatal költő Vágó Mártához fűződő 
szerelme köré szervezve a jeleneteket. A szöveg
vázat Vágó Márta emlékezései és levelei alkotják, 
ehhez kapcsolódnak Jung, Benedek Marcell és Illyés 
Gyula írásai. A visszaemlékezések színpadra állításá
nak módja heterogén: a szereplők leveleket olvas
nak fel (talán ez a legkevésbé sikerült megoldás), 
majd modern nők mondják el a pszichológiai szak
szöveget, intelligenciájukat fitogtatva beszélik ki a 
távollévő költőt. Az előadásban azok a szövegek 
működnek jól, amelyek dramatizálva lettek: ilyen az

Orosz Anna-jelenet, vagy Vágó Márta látogatása 
József Attila lakásán. A jelenetezés töredékes, a 
hosszabb-rövidebb egységeket filmes sötétek 
választják el egymástól, amikor dübörögnek a 
századelő bécsi modemjeinek zenéi: Schönberg, 
Webem, Berg.

A JESZ egyébként is stúdió méretű terét tovább 
szűkítik azzal, hogy az U alakú nézőtér közepén 
székek és egy, a térnek majdnem felét elfoglaló 
asztal áll (több helyszínt jelenít meg, Vágó Mártáék, 
illetve a költő otthonát, vagy éppen a kávéházat), 
amelyet a darab elején megterítenek: fekete 
tányérokon sült csirke, borospoharak. A játéktér 
fekete, kopár és nyomasztó — méltó az asztaltár
saság füstös modernségéhez. Az asztalnál ülők 
néha kimennek a szoba ajtaját jelző két vascső 
mögé, majd leülnek egy hosszú padra, mint fecskék 
a drótra. Szép, ahogyan ott kint gubbasztanak.

Mindenki lehet József Attila öt percre: az 
előadás Andy Warhol elhíresült mondásának színpa
di parafrázisa. Az előadásban nincsenek rögzített 
szerepek, József Attilát és Vágó Mártát mindig más
más pár testesíti meg. Ez egyrészt izgalmas, mivel 
a különböző párok eltérő karaktereket, és így eltérő 
viszonyokat villantanak fel, másrészt azonban hul
lámzóvá teszi az előadást az a tény, hogy nem min
denki képes ugyanolyan meggyőzően megmutatni 
az általa megjelenített alakot. (Egyetemista 
színészekről lévén azonban szó, mindenképpen 
hasznos számukra ez a gyakorlat.) A montázstechni
ka ezekben az esetekben megkönnyíti a színészek 
dolgát, hiszen az „egyik jelenet — sötét — másik 
jelenet /másik J.A. és V.M.” mechanikus váltással 
van idejük átállni az aktuális szereposztásra.
A nézők szempontjából ugyanakkor sokkal érdeke
sebb az az átmenet, amely az utolsó asztali jelenet
ben történik, amikor sötét nélkül, magában a 
jelenetben „megy át” a szerep egyik színészről 
a másikra, mintha láthatatlan labdát dobnának 
egymásnak a színészek. Ezen az estén a Molnár
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Kortárs tánc-sztori

Tamás -  Szomora Lívia duó kamaszos vibrálása, 
Jakabfi Edina nőies Mártája, valamint Keczán Pál 
alakítása volt a leginkább meggyőző (bár Keczán 
esetében nem annyira József Attila, hanem Illyés 
Gyula szerepe volt erős).

„Játsszunk, Attila!” A kritikus pillanatokban 
mindig a játékhoz folyamodik Vágó Mártáék asz
taltársasága: játszanak farkasszemet, kitalálósdit, 
szonett-versenyt. A legjobb és legizgalmasabb ezek 
közül az a játék, amikor Mártáért küzdenek: az 
győz, akinek nyomorúságosabb a sorsa (talán nem 
kell megneveznünk a győztest). Molnár Tamás és 
Kormos Balázs szépen építik fel az egymásra lici
tálás fokozatait. A többi játék esetében azonban az 
a probléma, hogy a szereplők ritkán töltik meg fe
szültséggel a csöndeket, így ezek a játékok, ame
lyek kiemelkedő pillanatai lehetnének az előadás
nak, bizonyos esetekben súlytalanná, tét nélkülivé 
válnak: a közönségnek nincs módja arra, hogy 
átérezze a kockázatot (farkasszem). (A feszültség 
hiánya ezeken a pontokon vélhetőleg csak eseti 
hiányosság volt és a későbbiekben jobban fog 
sikerülni: betudhatjuk ezt a szokásos premier utáni 
„másnaposságnak”, minthogy jelen kritika a 
második előadást elemzi.)

A JESZ működése során bevett gyakorlat az 
egymást követő generációk szerepeltetése egy 
adott darabban. A rangidősök táborát ebben az 
előadásban Inhof László képviseli, akinek az a fela
data, hogy markánsan felvázolja a fiatalokkal szem
ben álló mindenkori atyai/intézményi/szociális hatal
mat, á felnőtt racionalitást. Meg is oldja. Korrekt fel
nőtt módjára, pontosságával segítve partnereit.

A középső generáció reprezentánsa a Horváth 
Krisztina -  Kiss Andrea páros, akik nagyon kon
centráltan, nagy egymás iránti figyelemmel dolgoz
nak együtt. Esetükben a rendező mintha a „győztes 
csapaton ne változtass” elvét követte volna: Tóth 
András Ernő előző, Brecht, versek, dalok című ren
dezésében már láthattuk őket szinte ugyanebben a 
helyzetben, amint a játéktér két oldalán, egymással 
szemben, erős összpontosítással hol egyszerre, hol 
szinte kánonban mondják szövegeiket. Míg azon
ban az általuk elmondott, a gyermekgyilkos Marié 
Farrarról szóló ballada a Brecht-est egyik fénypontja 
volt, a mostani előadásban nehezebb dolguk van 
Vágó Márta leveleinek felolvasásával, mivel a 
papírok kezelése, maga az olvasás aktusa szét
tördeli azt a feszültséget, amelyet egyébként ők 
meg tudnak teremteni.

Az előadást záró, Gettó Ferenc által elmondott 
monológ-epilógus — József Attila ars poeticája — 
ügyesen egyensúlyoz a tanulság összegzése és a 
személyes vallomás között. Az addig impulzív, 
csapongó, sértődékeny József Attila figurája ko
mollyá, kristályossá válik: izgalmas ellentét, hogy 
a legfiatalabb színész szájából hangzanak el ezek a 
szavak. Mozart zenéjével fejeződik be az est (hiába, 
az emlékévek köteleznek...), a diszharmónia har
móniába olvad, a közönség pedig kifelé menet még 
kiállítást is nézegethet: a vitrinben fiktív és nem 
(vagy csak részben) fiktív ereklyék láthatók, zseb
óra, fényképezőgép, levelek másolatai, a társulatról 
készült fotográfiák.

A cím első része „Ez a mi munkánk” — látlelet 
a megközelítés tehetőségeiről, nehézségeiről, arról, 
hogy üggyé tud-e válni egy feladat. Az pedig már 
legyen „a mi munkánk”, nézőké, hogy József Attila 
2005 után idén is ügy maradjon, ne tétel, amit fel 
kell mondani. Pontosan, szépen. ■

Ez a mi munkánk -  JAVM 
Janus Egyetemi Színház
Szereplők: Inhof László, Horváth Krisztina, Kiss Andrea, Kormos 
Balázs, Szomora Lívia, Molnár Tamás, Keczán Pál, Jakabfi Edina, 
Bozó Tamás, László Virág, Gáspár Alida, Gettó Ferenc 
Rendezte: Tóth András Ernő

Pécsi Balett: A Notre Dame-i toronyőr 
2005. november 25.

Nem is a Budapest-Pécs távolság és a költségek, 
inkább a szokásos túlvállalás okolható azért, hogy 
ez az írás csupán az első szereposztás nyújtotta 
élményről számolhat be A Notre-Dame-i toronyőr 
bemutatóját követően. Nem mintha a november 
25-i premier előadóival bármi baj lett volna — 
ellenkezőleg! — a színlapon szereplő másnapi 
neveket olvasva azonban (Kozár Eszter, Valkai 
Csaba, Dóri István, Gallai Zsolt) sejthető, hogy 
újfent más hangsúlyokat kapott volna a történet.

A történet: a Pécsi balett új bemutatójának 
gerince, lényegi eleme ugyanis a sztori (a szín
házigazgató bevezető szavai szerint) — visszaka
nyarodva a társulat korábbi hagyományaihoz. Ez — 
a premier alkalmával többször is elhangzott megál
lapítás — árnyalást igényel. Tóth Sándor, majd 
később Herczog István valóban nemegyszer 
alapozott klasszikus történetekre, ám ezeket 
egyfelől neoklasszikus nyelvezet és hagyományos 
szerkesztés jellemezte (szemben a most látható 
kortárs technikai fúzióval), másfelől a Pécsi Balett 
alapító korszakára nem volt jellemző. Különösen 
nem azzal az előjellel, amellyel most a közismert 
irodalmi forrásra épített táncalkotást illetik (ti.: a 
legszélesebb néprétegek megszólítása), de hát más 
időket írtunk akkor. Az 1960-as években épp abban 
állt a Pécsi Balett különlegessége, hogy nem kívánt 
kiszolgálni semmilyen nézőréteget: tehette, amit 
értékesnek tartott — a még megfelelő politikai hát
tér birtokában ez nem okozott semmiféle egziszten
ciális problémát se a társulatnak, sem az azt befo
gadó Pécsi Nemzeti Színháznak.

Ma viszont éppen erről van szó. A művészetet 
— még hagyományosan progresszív kulturális 
létesítmény esetén is — a piaci kereslet irányítja. 
Finanszírozási gondok miatt a művész elsőrangú 
kötelessége a fizető néző becsalogatása az 
előadásra, ami aztán gyakran megalkuvásokat,

rosszabb esetben szakmai nívótlanságot „ered
ményez”.

Szerencsére a Pécsi Balett legújabb bemutatója 
esetében ilyesmiről nincs szó.

Igaz ugyan, hogy a közép-európai néző dráma
éhségét teljességgel kiszolgálja a nagy romantikus, 
Victor Hugó regényéből adaptált kétrészes táncmű, 
a feldolgozás módja friss és lendületes, nem 
érződik rajta rozsda vagy patina.

Jurányi Patrick — bár egy évtizede végzett 
a Magyar Táncművészeti Főiskolán —, mivel táncos 
szerződései hamar külföldre szólították, új 
„szerzeménynek” számít a magyar táncéletben.
A Pécsi Balett vezetésének vakmerősége, mellyel 
látatlanban megjátszotta őt a lutrin, mint alkotni 
éppen csak elkezdő fiatalt, most már csakis 
dicsérhető, mert „bejött”.

A Notre-Dame-i toronyőr hálás történet, 
ugyanakkor könnyen át lehet vele lépni a jó ízlés 
határait. Jurányi frappánsan pergő dramaturgiája 
(melynek kialakításában minden bizonnyal szerepet 
kapott a konzultáns, Németh Ákos), vagánysága és 
látható racionalizmusa megmenti a szirup veszé
lyétől.

Rövid prológgal indít az előadás: a négy főhős 
egy-egy szólórészlettel teszi le névjegyét, szűk 
fénykörökben, elemelve bármilyen konkrét kontex
tustól, kizárólag mozgással, tehát szándékoltan 
nem szerepükre, hanem jellemükre fókuszálva. 
Később aztán viszontlátjuk ezeket a mozdulatokat: 
Quasimodo drabális, mégis lágy, esendő gesztusait, 
Phoebus keménységét, Frollo elfojtott szenvedé
lyességét, Esmeralda puha nőiességét.

E bemutatkozások után kezdődik a történet: 
háttérben a Notre-Dame óriásira kinagyított hom
lokzata, a szintek, színterek elemelését pedig fém
állványzat szolgálja. (Tervező: Tresz Zsuzsa.)

Fő vonalaiban lepereg előttünk, kivel mi 
történik a regény során: Phoebus hódításai, 
Quasimodo meghurcolása, a pap eszelős

Spala Korinna és Kovács Gergely Csanád
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a Pécsi Nemzeti Színházban
féltékenységéből fakadó akciói, Esmeralda 
menekülései és menekítései, majd kötél általi 
halála, végül Quasimodo bosszúja. Pereg, mint egy 
film, pontos képek által tökéletesen érthető módon. 
Sehol egy fölösleges kellék — ami van, az viszont 
kikerülhetetlen funkcióval bír —, a kommunikáció fő 
eszköze a mozdulat.

Érezhető a változás, ahogy a koreográfus a 
darab készítésének folyamatában egyre magabiz-

a darab inkább szól az ő személyes tragédiájáról, 
mint bármi másról. A génjeibe kódolt keménység 
küzd benne az esendő férfival, a szenvtelen 
kíméletlenség az izzó szenvedéllyel. Hiába zárul a 
darab Quasimodo nagy formátumú (s ezen az estén 
különösen szépen előadott) szólójával, a balettmű 
igazi szenvedéstörténete Frollóé.

Vincze Balázs, az első szereposztás Frollója 
tisztán, egyértelműen építi fel a szerepet: a hűvös

ből, szárazból hitelesen vált a szenvedélyesbe. 
Alakítása erőteljes és mélyen meggyőző.

Quasimodót operaházi vendégművész, Kovács 
Gergely Csanád adta elő ezen az estén. A púpos
ság sztereotípiájának nyilvánvaló buktatóit ered
ményesen elkerüli: őszintén, „izomból” táncol, nem 
„lelkizi túl” a szerepet. Utolsó, a darabot záró 
szólójában a leghitelesebb, mintha itt talált volna 
rá a szerepre úgy istenigazából.

Esmeraldát, az amúgy mindig drámaian erőteljes 
Spala Korínná most játékosan nőiesre, szinte 
kislányosra „vette”. Váratlan megoldás, viszont 
következetes és a Quasimodóhoz fűződő gyerme
kien tiszta kapcsolatot is értelmezi.

Az est meglepetése Szalka Krisztián: talán még 
soha ilyen érett, felnőtt alakítást nem láttunk tőle, 
mint most Phoebus szerepében. Mozgása rugal
masabb lett, anélkül, hogy erejéből vesztett volna; 
játéka egyértelmű. (Igaz, feladata e hős alakjában 
nem túl összetett.)

tosabban és bátrabban kezdett játszani az általa 
ismert tánctechnikák és stílusok váltogatásával. Míg 
az első tánckarjelenet még kicsit aggályos a hagyo
mányosan formális balettszínházi pantomim és 
grimasz-repertoár bevetésével, valamint a férfi-női 
szerepek konvencionális ábrázolásával, úgy eszközei 
egyre merészebbekké válnak, s a darab utolsó 
részében megjelenő bizarr női gyászkórus már izgal
masan elvont.

Az alkotói szándék szerint a mű a négy fősze
replő jellemére összpontosít, a tánckar szerepe az 
ábrázolás szempontjából mégis nélkülözhetetlen. 
Táncaik stílusa kontextushoz igazodva váltogatja az 
amerikai posztmodern, a klasszikus, a jazz, sőt 
hip-hop és electric-boogie elemeket.

A főszereplők közötti viszonyok a darab első 
harmadáig konvencionálisán egyértelműek. Attól a 
momentumtól kezdve azonban, amikor a csuklóinál 
felfüggesztett Esmeralda lélegzetelállító légtomász- 
szólót prezentál, a gesztus bátorsága mintha 
lendületet adott volna a viszonyok alakulásának is. 
A papi reverendából szemünk láttára fejti ki magát 
a félmeztelen, frusztrált férfiember, hogy aztán majd 
abba, mint börtönébe, újra visszaburkolózzon. Frollo 
figurája nagyon erős: akár szándékoltan, akár nem,

És jó a csapat — rengeteg új, fiatal táncos —, 
jó látni, hogy a társulat nem esett szét, vagy talán 
fogalmazzunk így: újból összeállt.

Ha van valami, ami kicsit visszaveti az 
összbenyomást, az a darab zenei szerkesztése. Úgy 
látszik, van annak árnyoldala is, amikor rendelésre 
készül a kíséret: az egyes epizódok tartalmának 
való túlzott megfelelni akarás gyakran szájba
rágóssá, „filmzenévé” degradálja a hanganyagot.
Ez történt itt is: az elektronikus, hol ebből, hol 
amabból a stílusból ismerős dallamok tán túlsá
gosan szolgálatkészek, az összhatás mindenesetre 
eklektikus. (Zeneszerző: Weisz Nándori)

Nem így a jelmezek: bár jellegében mindenkin 
olyan holmit látunk, ami neki — stíluskorszakhoz 
nem ragaszkodva, de a megértést segítő utalá
sokkal — szerepe szerint jár: az összkép egységes, 
tónusaiban ízléssel, hozzáértő kivitelezésben. (Ismét 
Tresz Zsuzsa). ■

Esmeralda (Spala Korinna) 
és Quasimodo (Kovács Gergely Csanád)
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Gönczy László

Amtmann 
és Gyöngyössy
Illúziók vagy karnyújtásnyira lévő lehetőség? 
Átlépheti-e saját árnyékát egy periférikus helyzetű 
szellemi közösség? Közvetíthet-e valóban fontosat 
Európának egy Pécs-méretű település kultúrája?
A mindannyiunkat mostanában a szokásosnál is 
élénkebben foglalkoztató problémakörben releváns 
tájékozódási pontokat kínál a néhány hete a 
Hungaroton gondozásában megjelent, Amtmann 
Prosper fuvolaműveit Gyöngyössy Zoltán és 
Kemenes András tolmácsolásában kínáló kompakt- 
lemez. Hadd szögezzem le mindjárt: a program 
szerkesztésétől a háttérinformációk közlésén át a 
zenei felvételekig minden ízében professzionális 
megoldásokkal élve.

Amtmann Prosper (1809-1854) a korai romanti
ka nagyszerű hangszervirtuózainak egyikeként vonta 
magára egész Európa figyelmét, s miként hasonló 
kvalitású pályatársai általában, előadóként ő is 
nagymértékben támaszkodott saját zeneszerzői 
munkásságának gyümölcseire. Alig több mint húsz
éves' korában már a bécsi operazenekar első 
fuvolása volt, de hat évvel később szűknek érezte 
tehetsége számára az e poszt nyújtotta 
lehetőségeket, és odahagyva a zenekart, utazó 
szólistaként járta be Európát, a közönség és a sajtó 
lelkes fogadtatásától övezve. Amtmann karrierjének 
sajátos színezetet ad, hogy történetesen Sellyén 
született, Németbólyban kezdett zenét tanulni, 
Pécsett járt gimnáziumba, majd a pesti bölcsészkart 
hagyta faképnél, hogy végérvényesen a zenének 
szentelje magát. Mily’ jellegzetes: amikor nem 
sokkal később visszatér Pestre, hogy első 
szólóestjét adja, a bécsi zeneélet kiválóságaként 
harangozza be a sajtó. Szűkebb hazájával 
nemzetközi pályafutása során sem szakadnak meg 
kapcsolatai, és sikerei teljében, 1845-ben vissza
települ Pécsre, hogy tehetségével jobbára az itteni 
zeneélet fényét emelje korai haláláig.

Hogy az ő — és a hozzá hasonló magyar 
muzsikusok — jelentőségét jól érthessük, magunk 
elé kell képzelnünk azt a röpke másfél évszázadnyi 
folyamatot, amely a töröktől dúlt, elnéptelenedett 
magyar vidék kulturális újrakezdésének elszánt
ságától elvezet a Zeneakadémia megalapításának 
reális lehetőségéig, a többnyire német, osztrák, 
morva zenészek betelepítésével újjáéledő egyházi 
zene növekvő kisugárzásától a polgári műélvezet 
alkalmainak megteremtésén át a zenei magaskuttúra 
csúcsintézményeinek sikeres — és Európa-szerte 
méltányolt — működéséig. Amtmann életműve 
ebben a folyamatban azért is becses, mert a legko
rábbiak között demonstrálja annak tehetőségét, 
hogy a zene és zenészek importja valóban átválthat 
a magyar zenekultúra exportjába, és hogy eszerint 
a kulturális együvé tartozás többé nem vágyálom.

Miként Wilheim András okos és árnyalt 
ismertetőjében olvassuk, meglehet: a zeneszerzői 
kvalitást tekintve csak becsületes iparosmunka 
e kompozíciók többsége, de hadd tegyem hozzá 
gyorsan: a XIX. század nagy zenéjét megalapozó 
előadói kultúra tápláléka zömében semmivel nem 
magasabb rendű a CD-nken megszólaló műveknél. 
Aki hajlandó meghallgatni Paganinit, a kora-roman
tikus olasz operairodalmat, örömét lelte már valaha 
Popper gordonka-, netán Kreisler hegedű-, vagy a
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Doppler-fivérek fuvola-darabjaiban, aki tudja, hogy 
mivel élik le életük nagy részét harsonások, fagot
tosok — és még sorolhatnám —, annak bátran 
ajánlhatom Amtmann Prosper opera-parafrázisait, 
fantáziáit, variációit. Nem lehet nem meghallani, 
hogy e zene bizonyos pontjain Schuberttel, 
Chopinnel is érintkezik, no meg természetesen a 
reformkor verbunkos-hevületével — lásd a „Rákóczy 
— magyar induló” kurucos kvartjait, a Berlioz-féle 
harmonizálásra rezonáló veretes feldolgozást. Egy 
széles látókörű, érzékeny, biztos zeneelméleti tudás
sal és naprakész nyelvismerettel bíró, a pódium
művészet minden titkát kifürkésző muzsikus portré
ját rajzolja ki a megszólaló zene. A fantáziaszerű 
lassú bevezetést és virtuóz-variatív főszakaszt 
magában foglaló séma ismétlődése sem róható fel 
a szerző hibájául, ha látjuk, hogy a kor legnagyobb 
komponistái sem ódzkodnak ettől a szerkesztés- 
módtól. Számomra a legtöbbet mégis „A pásztor 
sípja” című aligöt perces kis „arabeszk” árul el a 
szerző belső világáról (3. track): megejtő szépségű, 
vallomásos lassú zene, végtelen békéjű dallam, 
egyetlen feldíszített változattal, benne bármilyen 
elemzés próbáját kiállóan választékos, kifinomult 
harmónia- és hangnemi fordulatok, boldog álom
világ, gyermeki tisztasággal felsejlő ideálkép: maga 
a romantika, a szó E. T. A. Hoffmann-i értelmében!

„Széles látókörű, érzékeny, biztos zeneelméleti 
tudással bíró...” — a fentebb leírtak a legcsekélyebb 
korrekció nélkül vonatkoztathatóak Gyöngyössyre és 
Kemenesre is. Mindent, csakugyan mindent tudnak 
erről a zenei világról. Előadásmódjuk elegáns, 
nagystílű, soha nem tolakodó, túlhajtott, mégis min
den pillanatban hatásos és megnyerő. Aki valame
lyest nyomon követte közös produkcióik történetét, 
természetesnek tartja sokféle stíluson edződött 
egyakaratúságukat, tökéletes összecsiszoló- 
dottságukat. Magától értődő intelligenciával kezelik 
természetes helyükön és értékükön e műveket, sem 
„feljavító” szándék szánalmas gegjei, sem 
leereszkedő attitűd felületessége nem rontja a tiszta 
szépség érvényesülését. Kettejük tehetségén, jelen
tőségén túl a zenei rendezés és a hangmérnöki 
munka avatottsága is belejátszik abba, hogy a felvé
tet — jól megválasztott távolságával, zengetésével, 
természetes spontaneitás benyomását keltő idő
viszonyaival — a zenehallgatás virtuális tereként 
képes pódiumérzetet varázsolni, ami épp e zenék 
akadálytalan érvényesülésének hallatlanul fontos 
feltétele.

Gyöngyössy zenei neveltetésénél és jelenénél 
fogva is kötődik szűkebb régiónkhoz. Rengeteget 
tett és tesz azért, hogy e régió zeneélete kikerüljön 
tíz-húsz év előtti provinciális státusából.
Tanulmányai és karrierje révén hazánk és Európa 
kiemelkedő muzsikusaival került — hosszabb- 
rövidebb időre — munkakapcsolatba. Legalább 
másfél évtizede hazánk egyik legjelentősebb 
fuvolaművészként tekint reá a szakma.
Művészetének most szóban forgó produktuma 
szerte Európában figyelmet keltett. Pécsett e recen
zió írásának idején azonban (még?) nem kapható. 
Mély kíváncsiság él bennem az iránt, hogy a 
„kulturális főváros-projekt” letéteményeseiként 
kulcsszerepet játszó felelős önkormányzati politiku
sok hogyan vélekednek tevékenységéről — 
merthogy Amtmann Prosperral kapcsolatos 
ismereteik mélységét aligha merném vizsgálat 
tárgyává tenni! ■

Cseri László

Pécs madártávlatból
Hámori
Gábor
fotóalbuma

Alexandra 
Kiadó -  Pécs

„A fénykép mindig láthatatlan; bármit mutat is, 
bárhogyan, soha nem a fényképet látjuk” — írja 
Roland Barthes a Világoskamrában. A legköny- 
nyebben talán akkor érthető, mire is gondol, ha 
fellapozunk egy képzőművészeti albumot. Fra 
Angelico Angyali üdvözlete, Bosch Édenkert\e, 
Van Dyck I. Károlya vagy Poussin Eszményi tája 
tárul elénk, pedig voltaképpen nem a fest
ményeket látjuk, hanem a róluk készült 
fényképeket. A fotó valóban észlelhetetlen, mikép
pen az ablaküveg, melyen keresztül a környező 
tájat szemléljük; mindkét esetben csak akkor lep- 
leződnek le, ha valami hiba kerül a rendszerbe: 
porszem a negatívra, koszcsík az üvegre. A 
fénykép tehát láthatatlan, ami látható, az csupán 
a tárgya, az, amit éppen ábrázol: a nagymama, 
egy ló, az Eiffel-torony, I. Károly fehér lovon.

Nem könnyű olyan képet értékelni, amely telje
sen összenőtt tárgyával, s első pillanatra nem is 
tudjuk, mi az ami értékelendő. A tárgy, melyet a 
kép által látunk, vagy pusztán az a lelemény, 
ügyeskedés, akár véletlenszerű mozzanat, amellyel 
a fotográfus a valóság egy szeletét kimetszette a 
végtelen egészéből. Ha visszatérünk egy pillanatra 
a képzőművészeti albumban fellelhető 
fényképekre, nyilvánvaló, hogy Bosch Édenkert\e 
esetében szóba sem jöhet a fényképész alkotó 
fantáziája, szemfülessége, amelynek következtében 
sikerült lencsevégre kapnia egy izgalmas jelenetet 
a paradicsomi életből. A kompozíció, a kép tartal
ma, színharmóniája mindenképpen Bosch érdeme, 
a fényképész munkája csupán reproduktív jellegű. 
Kérdés persze, hogy egyéb fotográfiai feladatok 
esetében, amikor ugyan a lehetőségek tárháza egy 
fokkal szélesebb, milyen arányban határozza meg 
a kép értékét annak tárgya, s milyen arányban a 
fényképész tudása, tehetsége. Mert akármit is 
fényképez, a reproduktív jelleg, a valóság egy 
darabkájának szolgai visszatükrözése mindenkép
pen fellelhető, s talán ez az oka annak, hogy a 
fénykép megítélése legtöbbször nem lényegre törő 
— miután a lényegről alig van tudásunk —, 
inkább technikai jellegű. Ha mégsem technikai, 
akkor leginkább a képzőművészetből kölcsönvett 
fogalmakkal közelítünk felé, de miután a fotográfia 
szférájában az esetek nagy százalékában nem 
műalkotással állunk szemben, semmire sem 
megyünk a képzőművészeti szempontrendszerrel. 
Mint ahogyan az ablakkeret által körbezárt táj kép
ként való értékelése is komoly nehézségbe 
ütközik, s ha a fényképészt dicsérjük, milyen 
remek képkivágást produkált, az építészt is di
csérhetjük azért, mert a legmegfelelőbb helyre 
tervezte az ablakot, amely ennek köszönhetően 
kiváló kompozíciót metsz ki számunkra a világból. 
A fénykép műalkotásként értelmezhetetlen volta 
számos műfajnál egyértelműnek tűnik: meteoroló-
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giai felvétel, útlevélkép, rakétasilóról készült kém
fotó, körözés céljából kiadott rendőrségi arcmás, 
rétegfelvételek agydaganatunkról stb.

Akadnak tehát olyan területei a fotográfiának, 
amelyek értékrendjében az esztétikum nem a 
hierarchia csúcsán helyezkedik el, sőt, azt lehet 
mondani, hogy a legtöbb fénykép esetében ez a 
helyzet; ezért vagyunk zavarban akkor, ha össze 
kell vetni bizonyos képeket pályázat, kiállítás vagy 
akár album esetében, s művészfotó keveredik 
tudományos vagy műszaki felvétellel, vagy akár 
puszta illusztrációval. Mert hiába fotó ez is, az is, 
ugyanaz a gond, mint amikor egy magasugró, egy 
távolugró és egy sakkozó közül kell kiválasztani a 
legjobbat. Pedig mindegyik teljesítménye sporttel
jesítmény, ráadásul az első kettőnél még a teljesít
mény mértékegysége is megegyezik.

Hámori Gábor könyve, a Pécs madártávlatból 
is azok közé a munkák közé tartozik, amelynek 
fotóanyagáról nem könnyű mit mondani, mert nem 
derül ki, miről is van szó, s ebben a fotográfus 
sincs segítségünkre; gyanítható, hogy nem pon
tosan tudta, mire is vállalkozott. Ha szokásos, 
a fotóművészet körébe tartozó albumot kívánt 
készíteni, akkor annak anyagára a művészettel 
szemben támasztott kritériumrendszer az érvényes,

s a művészi szabadság jegyében megengedett 
bármi, akár komoly beavatkozások, képrészletek 
átfestése, fölösleges, zavaró elemek eltüntetése, 
tehát a valóságdarabok pusztán alapanyagként 
történő felhasználása. Ha a város ezredforduló utáni 
állapotának tényszerű rögzítése volt a cél az utókor 
számára, madártávlatból, akkor semmiféle beavat
kozás nem megengedett, mert ebben az esetben a 
képanyag dokumentációnak, valósághű ábrázolás
nak alkalmatlan, elveszítve hitelességét. Ha idegen- 
forgalmi bédekker létrehozása volt a cél, akkor 
viszont nagyon kevés az információ, a puszta 
képaláírások csak alig nyújtanak némi támpontot 
ahhoz, mit is látunk.

Márpedig kideríthetetlen, hogy Hámori könyve 
pontosan milyen célból jött létre, a művészethez 
vagy a tudományhoz áll-e közelebb, hangulat
felvételekkel kíván-e szolgálni, vagy sajátos 
várostérképként kínálja fel a szemlélőnek a 
település szövetéből kiragadott különböző rész
egységeket; s ez azért is aggályos, mert amúgy 
igen értékes, hiánypótló munkáról van szó, amely 
igényelt volna egy kicsit több tudatosságot, átgon
doltságot.

Mindjárt az elején, maga a címlap zavarba ejtő. 
Makettfotóra gyanakszunk, aztán, ha közelebbről 
megvizsgáljuk, kiderül, hogy a kép eredetije valódi 
légifelvétel, csak a számítógépes feldolgozás torzí
totta hiteltelen papírmasé figurává a dzsámit.
Mintha sütne a Nap, de mégsem, mert az épületnek 
nincs vetett árnyéka, a színek pedig eltorzultak. Ha 
belelapozunk a kötetbe, a legfeltűnőbb, ami szem- 
beötlik, az a tetők pirosa. Mint egy kifestő
könyvben, egyforma intenzitással tüzelnek, ötlet
szerűen megjelenve különböző épületeken, 
régieken és újakon egyaránt. Ugyanez a tűzpiros 
máz került az uránvárosi hétemeletesekre is, itt a 
téglaburkolatú falakról gondolta az ismeretlen 
számítógépes mester, hogy ebben a kalocsai 
pingátt változatban jól mutatnak a képen. Számos 
épület teljes „renováláson” ment át, nemcsak a 
tetőzetük, de minden porcikájuk színezésre került, 
mézeskalács házként virítanak a képeken; egyes 
gépkocsik sem úszták meg, akad olyan bordó 
járgány, amelynek motorháztetője egy óvatlan pil
lanatban piros cserépborítást kapott. A székesegy
ház tetejére is egyenletes marcipánbevonat került, 
hol zöld, hol pedig kék, éppen mi volt kéznél. 
Vannak olyan felvételek, amelyeken a főtéma válik 
jellegtelenné azáltal, hogy az egyébként építészeti 
vagy fotográfiai szempontból lényegtelen elemek 
kaptak hangsúlyt a színezés által. Ilyen például a 
Dohánygyár, amelyről figyelmünket eltereli két mel
lékszereplőnek szánt épület, a kollégiumé és az 
egyetemé. Ebbe a körbe tartozik az MTA-székház 
képe, amelyen egy közeli lakóház kapott érde
meinél jóval erőteljesebb nyomatékot. A festés 
persze nem a művészi összhatás javításának 
szándékával jött létre, oka pusztán az a tévhit, 
vagy tán nem is az, hogy a színes eladhatóbb, 
minél tarkább, annál inkább. A képeket nyilván
valóan üzleti számításból tették tönkre, amelyhez 
adódott a hozzá nem értés is, mert lehetett volna 
finomabban, alig észrevehetően beavatkozni: jó 
példa erre a Kalmár-féle Pécs könyv, amely, 
apróbb tévedésektől eltekintve, lényegesen igénye
sebb módon készült.

A kötetnek természetesen nemcsak fogya
tékosságai vannak. Legfőbb érdeme, hogy olyan 
légifelvételeket tartalmaz, amelyek nem a szokásos 
messzi távolból, hanem szokatlanul kis magasság
ból készültek. Ennek következtében egyes épületek, 
épülettömbök, belső udvarok, lentről soha nem 
tapasztalható részletei tárulnak fel a szemlélő előtt, 
amelyek rendkívül sok információt hordoznak.
A nagyközönség a számára eddig titokként lap
pangó helyszínekbe nyer betekintést, bonyolult, 
értelmezhetetlennek tűnő térbeli kapcsolatrend
szerek válnak egycsapásra világossá. Hámori 
munkája fontos, s folytatható, kiegészíthető, telje
sebbé tehető. Egy következő kiadásban pedig talán 
gondosabban is feldolgozható. ■
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U T O L S Ó  O L D A L

A két idei tüke-díjazott az Echo több munkatársának életében meghatározó szerepet játszott, tanárként, kollé
gaként, példaképként Díjazásukkal az általuk is több évtizeden át formált közösség köszöni meg az áldozatos 
munkát A díjazottaknak (leszármazottaiknak) ehelyütt is gratulál az Echo. A díjazottak által is képviselt kritikus 
szellem készteti a pécsi kritikai szemlét az alábbi gtossza közlésére, amely a Tüke-díj átadásának egy olyan 
vonatkozására mutat rá, amelynek észrevételezésével bizonyára az eddigi díjazottak is egyetértenének.

Összekovácsolva és megosztva
A III. Tüke-díj átadása

Az 1997-ben alakult Tüke Alapítvány dija, mely ez év január 21-én már harmadik alkalommal került átadásra, 
eredeti és nagyszerű kezdeményezésre vall. A Tüke-díjat minden évben a Pécshez hű, a város életéért, 
szellemiségéért, nevéért folyamatosan tevékenykedő polgár kaphatja meg. Egyrészt kitűnően fejezi ki azt a 
kötődést, lokálpatriotizmust, amit csak nagyon kevés városban, településen tapasztalhatunk meg, másrészt 
— úgy gondolom — egyaránt idézi Pécs múltját, hagyományait, örökségét, és jelzi a jövőjébe vetett hitet, 
bizakodást. Miközben óhatatlanul összekovácsol és összetart minden városlakót.

Az eddigi díjazottak: Angster József, majd Mattyasovszky-Zsolnay Miklós (aki 
azóta sajnos már nincs közöttünk), valamint az idei, harmadik Tüke-díj tulaj
donosai, a január elején elhunyt dr. Rajczi Péter Pál, (a képen) valamint 
dr. Újvári Jenő mind olyan emberek, akiknek neve szorosan összeforrt a 
városéval. Vannak köztük olyanok is, akik családjának neve mára már fogalom, 
egy szakma vagy a kezdeményezőkészség, a vállalkozókedv, a tenni akarás 
révén. Mindegyikük más területen, más módon, másféle attitűddel él (élt) és 
dolgozik (dolgozott) Pécsért, de a díj létjogosultsága egyikük esetében sem 
megkérdőjelezhető, különösen, mivel azt a kuratórium a pécsiek szavazatai 
alapján ítéli oda.

Az a ceremónia azonban, ahogyan a Tüke-díj átadása zajlik, évről évre egyre 
zavaróbb a számomra. Az ünnepség ugyanis összeforrt a katolikus szentmise 

szertartásával, sőt a díjátadás pusztán egy néhány perces betét ebben a szertartásban. A helyszín — épp
úgy, mint az időpont — az alapítvány által megalkotott szabályzat szerint kötött, arra emlékezve, hogy 1870. 
január 21-én az akkori püspök közvetítésével kapta meg Pécs a Habsburgoktól a Szabad Királyi Város címet. 
További indok tehet Pécs ókeresztény múltja, több évszázados püspöki székhely volta, és az, hogy hívő lako
sainak többsége a katolikus egyházhoz tartozik. De az egyáltalán nem kellene, hogy magától értetődő 
legyen, hogy a Székesegyház, mint helyszín csak a katolikus szentmisét jelentheti, mint ünneplési módot.

Hiszen egy olyan városban, amely mindig büszkén hangoztatja soknemzetiségű és felekezetileg sokszínű 
voltát, amely sokkal inkább látja előnynek, mint hátránynak határközeliségét és kapujellegét, és amely — 
tegyen szó Világörökség-emlékekről, Kulturális Főváros projektről, vagy bármilyen nagyrendezvényről — leg
először nyitottságát és toleranciáját tartja fontosnak megemlíteni — nos, egy ilyen településen nem lenne-e 
rendkívül fontos, hogy egy, a város szellemiségét mindennél jobban kifejező díjátadó-ünnepségével senkit se 
rekesszen ki? Mert gondoljuk csak el azokat a pécsieket, akiknek családja generációk óta itt él, és évtizedről 
évtizedre ezért a városért dolgozik, de annak a számtalan kisebbségnek valamelyikéhez tartozik, aki a refor
mátus, evangélikus, baptista, zsidó, vagy bármely más egyház tagja, vagy egyházakhoz nem kötődve vallja 
hívőnek magát. Vagy gondoljunk azokra a későbbi Tüke-díjra felterjesztettekre, akik szintén valamelyik, 
felekezetileg kisebbségi csoportba tartoznak. Milyen lehetőségek állnak előttük? Azt természetesen elképzel
hetetlennek tartom, hogy bármelyikük azért ne kapja meg a díjat, miközben minden szempontból érdemes 
rá, mert nem katolikus. Viszont ha nem az, és díjazottá válik, két választása van. Vagy részt vesz a díjátadó- 
ünnepséggel kötelezően együtt járó katolikus szentmisén, és kínosan érzi magát, mert nem ismeri a ceremó
nia menetét, mert nem valódi részese ennek a szertartásnak. Vagy nem megy el a díjátadó ünnepségre, 
távolmaradásával azonban az ő viselkedése tűnhet majd furcsának, érthetetlennek, elítélendőnek mások 
szemében. Miközben esetleg nem mást tesz, minthogy hű marad a saját családjának, körének hitéhez és 
szokásrendszeréhez — többek közt épp a Tüke-díj szellemében.

Hiszen szinte minden, a Tüke-díjról eddig megjelent cikkben, interjúban kiemelten szerepelnek a toleranciára 
és a nyitottságra vonatkozó gondolatok, hangsúlyozva, hogy a tüke-életérzés nem fennhéjázást, elkülönült
séget jelent, hanem — épp ellenkezőleg — egyfajta közösségi érzést, amely minden pécsit összekapcsol.
Épp ezért szomorú, hogy maga az ünnepség és az ünneplő társaság, ahol ez a díj gazdára talál — bár nem 
nyíltan kimondva, deklaráltan, de át- és megélhetően — bizonyos embereket nem fogad be, csak azzal a 
feltétellel, ha elfogadják egy olyan szertartás szabályait, ami nem vonatkozik minden pécsi emberre.
Hisz egyáltalán nem felemelő érzés, ha egy díj és egy ünnep, amely becsülendően távol tartja magát az 
aktuálpolitikától, a hit és felekezethez tartozás szerint mégis megoszt — még ha nem is tudatosan vagy 
akaratlagosan. Nagy kár érte.

VARGA ÉVA

Echo az interneten

Lapunk internetes változatát az érdeklődő olvasó a W W W . e c h o p e C S . l l U  ámen 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.

In te rn e te s  m é d ia p a rtn e rü n k : w w w .e p ite s z fo ru m .h u

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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Az Opus Kiadó új kiadványai

Különös sorsok
Ezek a történetek a 
változásról szólnak, 
melyek a család és a 
barátok szeretetének, 
vagy akár vadidege
nek jó szándékának, 
néha pedig a vasaka
ratnak köszönhetően 
valósulhattak meg. 
Történeteink főhősei
nek sokszor az ima 
ereje és a megingat

hatatlan hit adott erőt a folytatáshoz.
A Különös sorsok az egyik legnemesebb embe
ri tulajdonság, az akaraterő ünneplését tűzte 
ki célul.
A kötet elbeszélései sokszor szívmelengetők és 
torokszorítóak, néha szomorúak vagy éppen 
vidámak, de mindig arra figyelmeztetnek, 
hogy módunkban áll gyökeresen megváltoztat
ni az életünket.
A szívmelengető és lélekemelő történeteiről is
mert amerikai Guideposts magazin legjobb 
írásaiból válogatták a szerzők ezt a több mint 
60 elbeszélést tartalmazó antológiát, mely a 
barátokkal megosztott örömnek, bánatnak és 
meghitt pillanatoknak állít emléket.

A szerzők között található:
Colin L. Powell 
Ernest Borgnine 
Lloyd Bridges 
Dave Dravecky 
Walter Cronkite 
Mrs. Armstrong 
Johnny Cash 
Martin Sheen 
Róbert Duvall 
Ray Bradbury 
Chris Evert

Wolf Serno

A campodiosi seborvos
A trilógia 
második része!

Campodiosi Vi- 
tust nagy öröm 
éri: hosszú kuta
tás után Angliá
ban a családja 
nyomára bukkan, 
és fellebben a fá
tyol származása 
titkáról.
Nagybátyja, az 
öreg lord halálos 
ágyán megkéri 
Vitust, keresse 

meg unokahúgát, Arlette-et, akivel együtt 
öröklik az ősi birtokot. Vitust nem kell hossza
san kérlelni, hiszen azóta szerelmes Arlette- 
be, amióta egyszer — szerencsétlen körülmé
nyek között — találkoztak.
Útra kel hát, és nem is sejti, hány kalandon, 
izgalmon és viszontagságon kell keresztül
mennie, míg végül szerelme nyomára buk
kan...

A kötetek megrendelhetők az alábbi címen: 
Opus Kiadó

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

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

/jz/O D ER N zIRT
/ TALÉRIA
7626 Pécs, Király u. 85.
Telefon: (72) 324-051 

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

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R  

CAD C E N T E R

CAD
C E N T E R

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