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E L S Ő  O L D A L

Levelek Pikszből, a kultúra fővárosából

Tolakvó tekintet
S a rossz úton, mert minden ellovan, 

Felüti néha fejét a lovam 
És megkérdi, míg szép feje kigyúl: 

Hát mi lesz ebből, tekintetes úr?
A.E.*

Drága nővérem, kedves M!

Az ember sokszor úgy van, hogy nem is veszi észre, 
miben van benne, mi történik vele, csak valahol 
öntudatlanul felsejlik benne néha valami, mígnem 
egyszer csak összeáll a kép, tudatosul egy jelenség, 
egy tapasztalat. Nem kell hozzá kutatásokat 
végezni, nem kell hozzá sajátos körülményeket 
teremteni, csak hagyni kell, hogy hassanak ránk a 
dolgok, s hogy menjen minden a maga megszokott 
útján. S aztán egyszer csak bevillan valami: ez az! 
Erről van szó!

Amióta itt vagyok Pikszben, így voltam egy 
megfoghatatlan érzéssel, az itt élők tekintetével. Itt 
másként néznek az emberek, mint nálunk. A mi 
közterekben zajló kapcsolatainkat a semleges nézés, 
az elfogadó tekintet jellemzi. Nálunk, ha valaki úgy 
néz(ne) a másikra, mint ahogy itt általános, 
valószínűleg beperelnék zaklatásért. Itt ugyanis az 
emberek nem néznek, hanem bámulnak. A tekin
tetekben minden pillanatban ott van a másik 
minősítése. Többnyire negatív módon.

Itt, ha valakivel üdvözöljük egymást, s az egy 
üzletben történik, a másik ember nem a szemembe 
néz, hanem a bevásárlókosaramba. Ha a találkozás 
egy vendéglátóhelyen történik, a másik ember nem 
a szemembe néz, hanem a tányéromba, poharam
ba. Ha a találkozás során együtt vagyok valakivel, 
nem rám néznek, hanem arra, akivel vagyok. Nem 
rám kíváncsiak, nem rám tekintenek, hanem arra, 
hogy nekem mim (mennyim) van.

Ez a bámuló tekintet egyben méricskélés is. És 
azonnali minősítés. Valamikor a lesajnálást, a 
fölényérzetet sugározzák ezek a tekintetek, 
valamikor az irigységet és ellenszenvet. S most nem 
szoros kapcsolatokról beszélek, hanem a nézés 
kultúrájáról. Nemcsak rám néznek így, a jövevényre, 
hanem mindannyian egymásra is. Mintha e sok 
tolakodó szempár mögött nem lenne önérték, 
önbizalom, önbecsülés. Mintha egy embernek a 
közérzetét, hangulatát attól kellene függővé tennie, 
hogy a másiknak több vagy kevesebb van-e a 
kosarában, a tányérjában, vagy hogy milyen part
nerrel mutatkozik.

Nézem ezeket a tekinteteket, nézem ezt a 
rengeteg kinyilvánított érzelmet, ezt a tengernyi 
minősítő szemvillanást, és arra gondolok, hogy 
vajon miért ilyen itt a nézés kultúrája, miért alakul 
ki az emberekben a másik „szemmel verésének” 
gyakorlata, miért adnak bele ennyi energiát abba, 
hogy a nyilvános jelenlét minden pillanatában 
készen álljanak arra, hogy a tekintetükkel megaláz
zák, megsértsék, megintsék a másikat.

tekintetével ítéletet mondjon.mindenki más fölött, 
akkor nem a saját életét éli, nem a saját érzéseit 
gyakorolja, nem a saját autonómiája alapján cselek
szik, hanem minden pillanata a többiektől függ.
Ez a totális függés, a soha el nem szakadó köldök- 
zsinór, amikor szabad emberek helyett megannyi 
egymásnak kiszolgáltatott és egymás életterébe 
belebámuló, egymást — minimum a tekintetével — 
bántó ember éli a csak a többiekből származtatható 
életét. Amit ki-ki a saját erejének hisz. Annak, hogy 
tolakvó és a másikat maga alá minősítő tekintetével 
kinyilváníthatja a fölényt, az erőt. Az ilyen — nézés
sel történő — erődemonstrációra azonban 
valójában annak van szüksége, aki belül gyenge.
És nem szabad.

A tekintet méltósága a létezés szabadsága.
Igen, a nézésben jelen van az emberek szabadságá
nak foka. Nézegettem itt készült régi újságképeket. 
Meggyötört arcokból gyermeki érzelmeket tükröző 
tekintetek meredtek rám: rettegők és álmélkodók, 
meghunyászkodók és kevélyek. Icipici érzelmi skála, 
egy-két érzelmi regiszter, még az előző rendszerből. 
S ez alatt az itt töltött másfél év alatt én is azt 
tapasztaltam, hogy a magyar mátrix alig pár elemű. 
A dicsekvés — irigység, és a panaszkodás — 
káröröm tengelyén helyezkedik el szinte minden 
társasági érzelmi megnyilvánulás.

S mindezt a szavak előtt, vagy azokon túl, a 
tekintetek hordozzák. Az a semmihez sem hason
lítható nézés, amellyel ez idáig csak itt találkoztam. 
Én úgy nézek az itteni világra és az itteni 
emberekre, ahogy azt nálunk, otthon megszoktam. 
Érdeklődéssel és respektálással. Ezt tartom ter
mészetesnek, nyilván azért, mivel a mi kultúránkban 
ezen nevelődtem. De hiába nézek így, a pikszi világ 
máshogy néz vissza. Máshogy tekintenek rám az 
emberek.

Igaztalan volnék persze, ha azt állítanám, hogy 
mindenkire ez a tolakodó, bámuló nézés a jellemző. 
Vannak természetesen kivételek. A közeli ismerő
seim között. De az alapélményem mégis az, amiről 
idáig szóltam. Nem tudom, hogy lehet-e ezen vál
toztatni, vagy el kell fogadni ténynek, természeti 
adottságnak. Mindenesetre, nemrégiben ráébredtem 
erre a különleges jelenségre, és úgy gondoltam, 
meg kell osztanom veled.

Még mielőtt neked írtam volna, egy-két közeleb
bi ismerősömnek beszéltem erről a dologról. 
Elmondtam nekik körülbelül azt amit itt leírtam, de 
az a különös dolog történt, hogy vagy nem is értet
ték hogy miről beszélek, vagy úgy tettek, mintha 
értenék, de a tekintetük felülírta a szavaikat, s úgy 
néztek rám, mint akinek a veséjébe látnak, s a 
nézésükkel kikérték maguknak azt, amit egyébként 
a tekintetükkel elkövettek.

A magyar nyelvben a tekintet és a tekintély 
összefüggenek egymással. Akinek tekintélye van, 
arra másként tekintenek. Tekintsd te is ezt a tekin
tetes levelet másként. Másként, mint egy egyszerű 
testvéri levelet. Nézd inkább úgy, mint egy felvetett, 
vizsgálatra érdemes szempontot, amely a pillanatnyi 
állapotnál messzebbre tekint.

Szeretettel ölel fivéred. W.

Fordította:

Arra jutottam, hogy ez a gyengeség jele. Hiszen 
ha valaki attól teszi függővé a saját hogylétét, hogy

129 éve született.



A siker szimbólumai
Több beruházás is elkészült vagy készülőfélben van Pécs városában. Ezek a hivatalos állás
pontok szerint mind sikertörténetek eredményei, de ha mögéjük nézünk, gyakran igénytelen
séggel, szakszerűtlenséggel, felelőtlenséggel vagy csupán közönséges ostobasággal találjuk 
magunkat szembe. Első pillanatban nehezen érthető, hogy egy Európa Kulturális Fővárosa cím
re pályázó, s a lehetőséget el is nyerő városnak miért nincs igénye arra, hogy legalább né
hány nevezetesebb beruházása kapcsán megpróbálkozzék az európai normáknak, vagy ha az 
elérhetetlennek tűnik, csupán a józan ész követelményének valamelyest megfelelni. De talán 
nem is olyan bonyolult a válasz. Azért, mert a város egyes vezetőinek, intézményei első em
bereinek aüg van kapcsolatuk a kultúrával, következésképpen nem sok elképzelésük lehet mi
féle elvárásnak kellene eleget tenniük ebben a számukra áttekinthetetlen és értelmezhetetlen, 
sajátos világban. Döntéseikkel így aligha szolgálhatják a kultúrát s félő, hogy az EKF öt 
kulcsprojektje is hasonló fogyatékosságokkal bír majd, mint amelyekről a következő sorokban 
hírt kívánunk adni.

Expo Center: az állatorvosi ló

Talányosán kezdődött a pécsi Expo Center 
története. A város ötletpályázatot írt ki a vásártér 
északi részének hasznosítására, amelyen számos 
kiváló elme vett részt, s amelyet egy pécsi szár
mazású, fővárosi tervező nyert meg. De már menet 
közben kiderült, hogy miközben a pályázaton dol
goznak a versenyzők, a város egyik cége, a P W  Rt. 
megbízásából a „Liszt-dijas” Bachman Zoltán 
professzor és csapata javában munkálkodik az út 
másik oldalára szánt, nagyszabású, több ütemet 
magában foglaló, sokmilliárdos beruházás tervein. 
Az akkori főépítésznek, Gömöry Jánosnak, minder
ről fogalma sem volt, nem tartották érdemesnek 
még arra sem, hogy tájékoztassák, milyen 
építkezések is várhatók a város egyik jeles pontján. 
A tervpályázat tehát fölöslegesen mozgatta meg az 
alkotó fantáziákat, s a semmiért dobtak ki pénzt az 
ablakon. Az Expo Center pedig megkerülhetetlen 
valósággá vált. A két és fél milliárdos létesítményt 
az elmúlt év szeptemberében kellett volna átadni 
rendeltetésének, de ez nem történhetett meg, mert 
bár külső jelei alig voltak, de valójában egy 
súlyosan rokkant épületet hoztak létre tervezők és 
kivitelezők, kalákában.

Volt egy pillanat ez év elején, amikor az Expo 
Center ki nem fizetett alvállalkozói azon morfon
díroztak, miként is szervezzenek tüntetést a 
Széchenyi térre. A városháza előtt táblákkal, felira
tokkal kívántak demonstrálni, követelve pénzüket, 
elvégzett munkájuk ellenértékét, közel 600 millió 
forintot. Petíciót is szerettek volna átnyújtani Toller 
László polgármesternek, mert úgy érezték, hogy a 
város is felelős mindazért, ami történt. Pedig a 
polgármester többször, nyomatékosan is kifejtette, 
hogy magánberuházásról van szó, az önkormányzat 
elhatárolja magát az eseményektől. A P W  Zrt. 
magáncég, függetlenül attól, hogy ki alapította — 
közölte az év polgármestere cím várományosa az 
egyik közgyűlésen az Expo Centerről kialakult 
vitában. Az Expo Center nem nevezhető kudarcnak, 
jelentette ki, csupán nincs befejezve. „Úgy gondo
lom, nem a sikertelenség, hanem a siker szim
bóluma ez a kétmilliárdos beruházás, s remélem, 
hogy a nyáron ott tombol és tapsol mindenki

azokon a rendezvényeken, amiket ott fognak ren
dezni. Ennek előrebocsátásával kérem, hogy 
mérsékeljük a felszínes megjegyzéseket ebben az 
ügyben” — humorizált a polgármester.

Ami biztosan állítható az az, hogy a létesítmény 
tervezője a Pécsi Tudományegyetem százszázalékos 
tulajdonában lévő PMMF Politechnika Kft. tervező 
kollektívája volt. A sátorszerkezet generálkivitelezője 
a KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Rt., amely a 
KIPSZER Kft.-t és a pécsi Bayer Centert bízta meg a 
kivitelezéssel. Ezek a cégek további alvállalkozókkal 
dolgoztattak, ők ugyancsak foglalkoztattak alvál
lalkozókat, hogy a rendszer még áttekinthetetlenebb 
legyen. A létesítmény beruházója a Pécsi 
Rendezvényszervező Kht., amelyet a P W  Zrt. hozott 
létre. Utóbbi a város százszázalékos tulajdonában 
lévő társaság. Túl ezen, a városnak szorosabb 
kötődése is kimutatható az Expo Center 
beruházásával, hiszen a közgyűlés 27/2005. számú 
határozata hatalmazta fel a polgármestert egy 
jelzálogjogot alapító szerződés aláírására. Ez arról 
szólt, hogy a város egyik ingatlanára a Magyar 
Fejlesztési Bank javára jelzálog legyen bejegyezve 
1,7 milliárd forint erejéig a Pécsi 
Rendezvényszervező Kht. részére nyújtott hitel 
fedezetéül. Ezt a közgyűlés, az 518/2005. számú, 
október 13-án kelt határozatában közel 1,8 milliárdra 
módosította, s ebből a hitelből épült fel az Expo 
Center.

Az alvállalkozók tüntetése persze elmaradt, 
miután alaposan átgondolták mit nyerhetnek és mit 
veszthetnek. Többségük hamar rájött arra, hogy egy 
tüntetésnek súlyos következménye is lehet: megren
delést ezen a vidéken az önkormányzattól soha 
többé nem kaphatnak. A vállalkozók egy részének 
követelése jogos volt, hiszen a munkát tisztessége
sen elvégezték. Nyilvánvaló azonban az is, hogy 
akadtak olyan vállalkozók, akik kívánnivalót hagytak 
maguk után, mert a végeredményt, vagyis a romhal
mazt nem természeti jelenség hozta létre, hanem az 
építtető, a tervezők és kivitelezők harmonikus 
tevékenysége.

A hiányosságok erdejében

Tény, hogy már a 2003-as engedélyezési terv sta
tikai műleírásában közölte a Budapesti Műszaki 
Egyetem (BME) egyik szakembere: „a nagysátor 
ponyvaszerkezetének jelen engedélyezési terven 
szereplő formája statikai szempontból nem opti
mális”. Javasolta, hogy a kiviteli tervek elkészítése 
előtt ezt változtassák meg. Érdekes módon így is 
kiadták az építési engedélyt, pedig felelős statikus 
nem volt. A javasolt módosításra viszont később 
nem került sor. A BME más szakértőinek anyagából 
kiderül például, hogy minden igyekezetük ellenére 
sem jutottak olyan terv birtokába a sátorszer
kezetről, amelyet kiviteli tervnek lehetne minősíteni. 
A kivitelezett központi sátorszerkezet viszont 
lényegesen eltért az engedélyezési tervben szereplő 
szerkezettől. A leginkább szembetűnő eltérés a 
központi szerepű, 20-30 tonnás rácsos ív 
elmaradása. A sátor építése során is több, a 
szerkezet működését lényegesen befolyásoló 
módosítást hajtottak végre. Az engedélyezési terv
hez képest megváltozott a ponyvaszerkezet alap
anyaga. Nem készült a sátor ponyvaszerkezetéről 
sem megfelelő részletességű kiviteli terv, sem a 
szerelés minden lényeges mozzanatát feldolgozó 
szereléstechnológiai terv. Nem volt, aki a felelős 
statikus tervező összes feladatát vállalta és ellátta 
volna. így a sátor felszerelése során törvényszerűen 
jelentkező nehézségek felmerülésekor a 
közreműködők rögtönöztek, nem teljesen végiggon
dolva a módosítások következményeit, és végső 
soron nem tudták megoldani a sátor kifeszítésének 
problémáját. A szerelés folyamán a ponyva erős 
mechanikai hatásnak lett kitéve. Több esetben 
durva betonéleken húzták az anyagot. A kivitelezés 
színvonalát és gondosságát a sok helyen 
keletkezett szakadások, sérülések, és a műanyagot 
roncsoló szennyeződések minősítik.

2005 telén megnyitja kapuit az Expo Center 
Pécs Kiállítás- és Multifunkcionális 
Rendezvényközpont. Az épület terveinek 
elkészítésekor a legfontosabb szempont a 
multifunkcionalitás, illetve a XXI. század elvárá
sainak megfelelő technikai színvonal, 
látványvilág megteremtése volt. Az Expo 
Center Pécs tökéletes helyszíne lesz vásárok, 
szakkiállítások, konferenciák, kongresszusok, 
üzletember találkozók, fesztiválok, színi 
előadások, hangversenyek, koncertek, 
sportrendezvények, kulturális programok, 
bálok lebonyolításának.
A Pécsi Rendezvényszervező Kht.-nak, mint az 
Expo Center Pécs üzemeltetőjének célja 2005- 
ben az épület vonzerejének bemutatása, a 
látogatás élményének fokozása, a média 
érdeklődésének felkeltése, és hogy erőfeszíté
seinket Pécs városa, az anyacég (P W  Rt.), 
a látogatók, és a kiállítók egyaránt pozitívan 
értékeljék.

(expocenterpecs.hu „Küldetés" című
fejezetéből)
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A K U L T Ú R A  F Ő V Á R O S A

Nem elhanyagolandó az építmény belső fel- 
osztottságán túl a belső megjelenés sem.
Dr. Bachman Zoltán Kossuth- és Liszt-díjas 
(sic!) építész látványos tervéhez igazodnak a 
megrendelők e téren is. A bejárati, információs 
részben pl. Fürtös György keramikusművész 
által készített sellőszobor lesz látható, amely 
egy szökőkút fő eleme és a Zsolnay Porcelán 
Manufaktúra Rt.-ben készült pirogránitból.
A déli oldalsó úgynevezett passzázsrész külső 
oldalfala végig üveg, ezáltal kilátás nyílik a 
komplexum parkjára. Említést érdemel az 
igényes bútorzat is, amely a belső dizájn 
kialakításán túl a kényelmet is maximálisan 
biztosítja.

(RégióStart, regionális közéleti havilap,
2005 szeptember)

A megépített nagysátor rendeltetésszerű 
használatra alkalmatlan, állapították meg, javítása 
után sem éri el a ponyvaszerkezetekkel szemben 
támasztott követelményeket. A szakértők az elbon
tást javasolták a további károk és költségek 
megelőzése érdekében. Használata életveszélyes, 
hangsúlyozták. A ponyva oly mértékben laza, érvel
tek, hogy már néhány kilométeres szél is jelentős 
alakváltozásokat hoz létre. Tavaly augusztus í-jén, 
körülbelül 30 km/órás szélben következett be az 
első ponyvaszakadás. Emiatt a központi sátor 
szerelését felfüggesztették. November 17-én, mint
egy 70 km/órás szélsebesség hatására újabb sza
kadás történt. A hivatalos, a meteorológiai intézet 
által mért szélsebesség maximális értéke hajnali 
04.00 órakor 19.0 m/s volt, ami 68.4 km/h 
sebességnek felel meg. Ennek ellenére a másnapi 
jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozatok „rendkívüli” 
időjárást, és hurrikán erejű, 175 km/h 
szélsebességet említettek, bár a ponyváknak — 
mint rövididejű terhelést — 288 km/h-s szelet is ki 
kellene bírniuk, hívják fel a figyelmet a szakértők.
A ponyva tartós használatra alkalmatlan, állapította

meg a jelentés, minthogy gyártója, a spanyol 
Industrial SEDÓ cég képviselője 2005. október 27- 
én, a helyszínen tapasztaltak alapján, az anyagra 
adott garanciát visszavonta. Nagyfokú felelőtlenség 
lenne ennek ellenére tovább használni, érveltek. 
Felhívták a figyelmet arra, hogy a létesítmény több 
száz ember befogadására készült, tehát az ilyen 
épületeknél mind a tervezéstől, mind a kivitelezéstől 
a legnagyobb gondosság vélelmezhető.

Egy januári bejárás alkalmával újabb szak- 
vélemény született, amely szerint a sátor semmiféle 
normának nem felelne meg Európában, de még 
Afrikában sem. A beruházó állítja, hogy a tervezési 
és kivitelezési hibákat sorozatban naplózták, ám 
azokra semmiféle választ nem kaptak. A kivitelezők 
viszont nem értik, hogy ha menet közben észlelték 
a hibákat, miért nem állították le az építkezést.

Felelősök nincsenek

Azért nem zajlik semmiféle vizsgálat az Expo Center 
botrányos körülmények közt felhúzott épületével 
kapcsolatban, mert a pécsi polgárokon kívül senki
nek sem fűződik ehhez érdeke — hangzott el a 
beruházásról szóló vitában az Értelmiségi Klub egyik 
estjén. Hiszen nyilvánvaló, hogy a kudarcnak min
den érintett fél valamilyen arányban részese. Igen 
figyelemreméltó például az a kézzel írott 
jegyzőkönyv, amely 2005. október 26-án kelt, nem 
sokkal azelőtt, hogy november elején a beruházó 
szakértőt kért fel annak kivizsgálására, hogy a pony
vaszerkezet alkalmas-e biztonságos használatra, s 
melynek eredménye az életveszélyes állapot megál
lapítása volt. A jegyzőkönyv első pontja ugyanis a

Expo Center Pécs Kiállítás- és Multifunkcionális 
Rendezvényközpont

A vásár témájához jól illő sátorszerkezetet 
választottuk, ami könnyed, légies építmény. 
Olcsó, nagyon gyorsan építhető, nem beszélve 
arról, hogy a tanszékünk tanára, Majoros 
Gábor a téma specialista szakértője — így az ő 
harmincéves tapasztalata is biztosítja a 
szerkezet megbízhatóságát. Szokatlan 
elképzelés a sátorszerkezet, azonban ma már 
nagyon korszerű, csúcstechnológiájú anyagok
ból építhető, így akár 20-30 évet is kibírhat egy 
ilyen épület.

(Bachman Zoltán nyilatkozata, univpecs.hu,
2003. február 27.)

következőket tartalmazza: „A kivitelező KIPSZER FT. 
Rt., valamint a létesítmény felelős tervező képviselői 
kijelentik, hogy tárgyi épület kivitelezése a ren
delkezésre álló tervek alapján biztonsággal és a 
szerződés szerinti minőségben befejezhető. Kijelenti 
továbbá, hogy úgy az acélszerkezet, mint a sátor
szerkezet a fenti tervek alapján a teljes befejezés 
után statikailag teljesen biztonságos, üzemeltetésre 
alkalmas lesz. A sátorszerkezet jelenlegi állapotában 
biztonságos, továbbépítésre alkalmas.” A 
jegyzőkönyvet a következők írták alá: Horváth 
Tamás, az építési munka irányítója, Bocsor Tibor, 
a KIPSZER termelési vezérigazgató-helyettese, Bayer 
József vállalkozó, dr. Bachman Zoltán vezető ter
vező, dr. Galaskó Gyula, vezető statikustervező, 
dr. Metzing Ferenc, vezető statikustervező és 
Majoros Gábor, a sátorszerkezet tervezője.

Az is furcsa sajátos pécsi jelenség az Expo 
Center ügyében, hogy bár az épület használhatatlan, 
ez év január elsejétől kinevezték Meixner Andrást 
programigazgatónak. Meixner egyébként a város 
kulturális bizottságának elnöke, a két poszt össze
férhetetlennek tűnik. Ő erre a felvetésre azt válaszol
ta, hogy jogi szempontból nincs összeférhetetlen
ség, ha pedig olyan kérdést tárgyal a bizottság, 
amely érintené az Expo Center kulturális 
tevékenységét, akkor majd nem szavaz.
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bárónő mélységes mély dekoltázsa, akár a 
felvonásközi szünetben elmerülhetnek a szomszé
dos mulató kéjes mámorában.

A Bázis Music&Culture a város központjában 
tulajdonképpen a képviselő-testület tudta nélkül jön 
létre, miközben ennél jóval jelentéktelenebb 
kérdések heves viták következtében dőlnek el.
A P W  Zrt., állam az államban, mindenféle kontroll 
nélkül döntött, ahogyan az Expo Centerről is. 
Vezetői, úgy tűnik, teljesen közömbösek az iránt, 
hogy a különböző bizottságok, az EKF-fel kapcso
latos hivatalos és civil szervezetek, társaságok 
munkálkodnak azon, hogy 2010-re minél színvona
lasabb kulturális beruházások és programok valósul
janak meg.

Balokány: mérce az alacsony ár

Az önkormányzat elképzelései szerint egy 1200 fő 
befogadására alkalmas nyári-téli strand, valamint 
római és török fürdő épülne a Balokányban. Egy 
normálisan gondolkodó város ilyen esetben tervpá
lyázatot ír ki, hogy a fürdő szakmai és financiális 
szempontból egyaránt optimális legyen. Az önkor
mányzat azonban közbeszerzési eljárást indított a 
tervezésére, azzal az egyetlen feltétellel, hogy az 
elbírálás a legalacsonyabb árajánlat alapján történik. 
Egy alacsony árajánlat természetesen semmiféle 
elvárható minőséget nem hordoz magában, az 
pusztán a vakszerencse kérdése, hogy végül is mit 
kap a város a viszonylag kevés pénzért cserébe.
A rendelkezésre álló 24 milliót az önkormányzat 
pályázaton nyerte a PEA-2 program keretében, ame
lyet tervezésre fordíthatott.
A közbeszerzés megtörtént, furcsa módon a két 
benyújtott pályázat közül az egyiket, a túlzottan 
alacsonynak gondolt árajánlat miatt (8,5 millió), 
érvénytelenítették, így a győztes a budapesti Vadász 
és Társa Építőművész Kft. lett 18,5 milliós ajánlatá
val. A Vadász és Társa profi csapat, de előfordulha
tott volna az is, hogy egy kókler társaság nyer 17 
millióval. Az elkészült terv majd az Európai Unió 
ROP-pályázatán elnyerhető pénzből válhat valóság
gá, de erről egyelőre semmiféle hír nem hallható.

Színház tér —
A Bázis Music&Culture szórakozóhelyek műsorai 
egy része erotikusán igencsak túlfűtött hangulatú

építészeti tervdokumentációt. A Republic of Art 
nevéhez olyan partnerek és márkák kapcsolódnak, 
mint a Vodafone, az FHM, a Cosmopolitan, a PEPSI, 
vagy az IBM-Lotus. A cég nyerte például a Raiffeisen 
Bank új imázsára kiírt pályázatot, pedig olyan ügy
nökségek küzdöttek a tenderért, mint a Partners 
J.W. Thompson, az Ogilvy and Mather, a Saatchi 
and Saatchi, a TBWA Plánét és az EURO RSCG New 
Europe. A beruházó a Bázis Rt., amely Miskolcon, 
Debrecenben és Szolnokon már működtet a maj
dani pécsivel megegyező profilú, speciális szórakoz
tatóegységeket „Bázis Music&Culture” elnevezéssel. 
Ezek hasonló dizájnnal kialakított, zenét és italt 
szolgáltató szórakozóhelyek, de saját konyhával 
nem rendelkeznek.

Fia a Bázis Music&Culture-t beírjuk egy inter
netes keresőbe, az első helyen a szexuális tartal
makkal gazdagon felvértezett mellesleg.hu program- 
ajánlatával szembesülhetünk. Itt megtalálhatjuk 
a Bázis Music&Culture szórakozóhelyek műsorait, 
amelyek egy része erotikusán igencsak túlfűtött 
hangulatú. Mindez persze nem kis örömmel tölti el 
majd az utca túloldalán lévő színházba járókat, 
akiket ha szexuálisan fetzaklat a délceg Quasimodo 
férfiassága, Tamino méretes varázsfuvolája vagy Lili

Szexműsorok a Színház téren

A Pécsi Nemzeti Színházzal szemben lévő patinás 
épületben a tervek szerint zenés szórakozóhelyet 
alakítanak ki „Bázis Music&Culture” néven, az 
elképzelések szerint nyári nyitással. Ez a negyedik 
ilyen elnevezésű egység lesz a sorban, amelyik az 
országban megépül. A Király utcai, egykori OTP iro
daház hosszú évek óta üresen áll, bár emeletén a 
levéltár működik. Egy ideig a megye tulajdonában 
volt, majd néhány éve az önkormányzat eladta a 
városnak, s az nem tudott túladni rajta. Az elmúlt 
év végén aztán elcserélte a P W  Zrt.-vet a volt 
DOZSO épületéért. Gyorsan elterjedt a városban a 
hír, hogy kávéház nyílik hamarosan benne. A P W  
Zrt. egyik osztályvezetője csak annyit árult el, hogy 
az utcafronton kávéház lesz, amely kulturális ren
dezvényeknek, kiállításoknak is helyet ad, a hátsó 
traktusban pedig kisebb „zenés szórakozóegység” 
kap helyet. Aztán kiderült az is, hogy a látványtervet 
Fabricius Gábor, a Republic of Art 
Reklámügynökség kreatív igazgatója készítette, 
amelynek alapján a pécsi Lépték Kft. gyártja le az

m u s l c  c u l t u r e

gyere, mozogj együtt a világgal.
tcen Piacú. 11-15. ■*" Szolnok+ Debrecenéi is

Tel. 06-52-508-664

I LŐVE IBIZA +
Pentek Dj: Juan Dlaz [Padia-Mza resiűenU 

Dj: Junior Rádiói +
Dj: Németi resident

Kossuth Lajos út. 16.
Tel. 06-70-450-2554

Miskolc Széchenyi u. 29. 
TeL 06-30-8382-283

Pécs Király u.11
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A szelek szárnyán

Március 26-án nagyszabású légi parádé és kon
certek mellett avatták fel a Pécs-Pogányi 
Nemzetközi Repülőteret. 14.15-kor érkezett az 
Ausztria Airlines menetrend szerinti Pécs-Bécs 
között közlekedő repülőgépe. Ingyenes buszok 
indultak a Nevelési Központtól, s felavatták a II. 
János Pál pápáról elnevezett utat, ami a temető déli 
sarkától a repülőtérig vezet, és két éven belül 
négysávosra bővül. Mielőtt megvizsgálnánk, milyen 
súlya is van a pécsi repülőtérnek hazánkban, néz
zünk körül vidéken, ha nem is a teljesség igényével.

Debrecen városa 2004-ig közel 3,5 milliárd 
forintot fordított a repülőtér megvásárlására, 
üzemeltetésére, folyamatos fejlesztésére. A 
debreceni repülőtér jelenleg az ország második 
legnagyobb ilyen létesítménye. 2500 méter hosszú 
beton kifutópályája a legnagyobb utasszállító gépek 
fogadására is alkalmas, él is ezzel a lehetőséggel, 
az utazási irodák számos Debrecenből induló járatra 
hívják fel rendszeresen a figyelmet.
A sármelléki FlyBalaton ugyancsak 2500 méteres 
beton kifutópályával rendelkezik. Júniustól rendsze
res charterjáratok indulnak a török Riviérára, 
egyébként pedig többek között Londonba, Berlinbe, 
Koppenhágába vagy Zürichbe is eljuthatunk innen. 
Taszár repülőterén két kifutópálya van. Az 1. számú 
aszfaltburkolatú és 2600 méter hosszú. Ez nem 
alkalmas a nagyobb típusú repülőgépek felszál
lására és leszállására, ám a 2. számú kifutópálya 
kiváló állapotban lévő, betonburkolatú és 2500 
méteres, ezt a legnagyobb repülőgépek is használ
hatják. Figyelemre méltó, hogy Mezőkövesd önkor
mányzata 2004-ben sikeresen pályázott a Regionális 
Fejlesztési Tanácshoz egy repülőtér meg
valósíthatósági tanulmányának elkészítésére. 2015-re 
a repülőtér 2000 új munkahelyet teremtene egy 
olyan régióban, ahol a munkanélküliség jelentős 
gondot okoz. A projekt az Országos

Területfejlesztési Koncepcióban az észak-magyar
országi régió egyik legnagyobb fejlesztési 
lehetőségeként szerepel, a II. Nemzeti Fejlesztési 
Terv jelenlegi szakaszában pedig régiós vezérpro
jektként. Voltaképpen egy 16 éve használaton kívüli 
reptér fejlesztéséről van szó, melynek kifutópályája 
nem kevesebb, mint 3450 méter hosszú, ahol még 
egy űrsikló is leszállhat.

Pécs-Pogány repülőterén az elmúlt 5 évben 
mintegy 2 milliárd forint értékű fejlesztés valósult 
meg, döntően önkormányzati forrásokból. Elkészült 
az 1500 méteres futópálya, a gurulóút, a forgalmi 
előtér és a csapadékvíz-elvezető rendszer. 
Korszerűsödött a gépjárműpark (tűzoltóautó, 
mikrobusz, repülőgép-vontató, üzemanyagtöltő 
gépjármű), valamint új fénytechnikai-rendszer állt 
szolgálatba. Az 1500 méteres futópálya azonban 
nem alkalmas nagyobb gépek fogadására, 
következésképpen a pécsi repülőtér korántsem lesz 
versenyképes a fent említett vidéki társaival, ide 
nem jönnek a fapados társaságok, nem indul char
terjárat sem Törökországba, sem Tunéziába, ha 
komoly utazási terveink vannak, akkor Sármellékre, 
Budapestre, Debrecenbe vagy majd Mezőkövesdre 
kell utaznunk. Leginkább légi parádéra jövünk majd 
ki a gyerekkel, hogy lássa, a levegőnél nehezebb 
tárgyak is képesek egy darab ideig fönn maradni 
az égen.

A modern fogadóterminál

A futópálya mellett a pogányi repülőtér fogadó- 
épülete is említésre méltó létesítmény. Juhász 
István, a pécsi önkormányzat gazdasági bizottságá
nak elnöke még 2005-ben egy sajtónyilatkozatában 
kijelentette, hogy a légikikötőhöz a „profi” jelző 
akkor ragasztható, ha elkészül egy modem 
fogadóterminál is. Azt is elmondta, hogy már megje
lent a közel hatszázmillió forintba kerülő építkezés 
közbeszerzési pályázata, a tervek szerint szeptember

elején hirdetnek majd nyertest, s az új épület 2006 
első felében lesz kész teljesen. Mindemellett még 
kétszázmillió forintért a közműhálózatot is kicserélik, 
továbbá körforgalmat alakítanak ki a reptér 
bejáratánál. Arról sem akkor, sem máskor nem esett 
szó a helyi és az országos sajtóban, hogy tervpá
lyázatot írtak volna ki, amit egyébként a törvény is 
szorgalmaz. A tervező kilétét azóta is sűrű homály 
fedi, pedig valaki biztosan megtervezte a terminált, 
hacsak nem hajtott ki a földből, mint a katángkóró. 
Januárban már arról adott hírt a Dunántúli Napló, 
hogy ütemesen haladnak a pécs-pogányi repülőtér 
fejlesztési munkálatai. A mintegy egymilliárdos 
beruházás elkészülte után márciusban megindulhat 
a menetrend szerinti nemzetközi légiforgalom, 
tudtuk meg. Párhuzamosan folyik az utasforgalmi 
épület, az irányítótorony, illetőleg a kiszolgáló infra
struktúra átépítése és bővítése. A beruházásra kiírt 
közbeszerzési pályázatot fővállalkozóként a 
Villanyszerelő Rt. nyerte meg, míg a kiszolgáló 
infrastruktúra és a belső úthálózat fejlesztésére a 
Betonút Rt. kapott megbízást. Utóbbi munkálatok 
keretében mintegy 510 méternyi új belső út, körfor
galmi csomópont, parkoló és taximegáltó került 
kialakításra. Az utasforgalmi épület és az irányító- 
torony tehát elkészült, a gyereknek megmutathatjuk 
légi parádé közben, miközben felhívjuk a figyelmét 
arra, hogy ez a ház nem sorolható a kortárs 
építőművészet jeles alkotásai közé. Hasonlatot is 
mondhatunk neki, hogy jobban megértse: leginkább 
egy olyan rút kiskacsára emlékeztet, amiből soha
sem lesz hattyú. ■

A Pécs-Pogányi Nemzetközi Repülőtér
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Lapunk előző számában a Pécs által elnyert Európa Kulturális Fővárosa címhez kapcsolódóan elindítottunk egy fórumot, amely
ben a város különböző művészeti /kulturális intézményeiről, teljesítményéről nemzetközi kitekintéssel és tapasztalatokkal ren
delkező szakemberek fejtik ki véleményüket. Az előző Fórumban Kottái Tamás a Pécsi Nemzeti Színházról, Fuchs Lívia a Pécsi 
Balettről, Petrányi Zsolt a város EKFstratégiájáról és annak kommunikációjáról írt.

Mostani EKF Fórumunkban Várkonyi György elemzését közöljük a Janus Pannonius Múzeum ellehetetlenülő helyzetéről — 
különös tekintettel az EKF projektre, valamint két kortárs művészeti intézményekkel foglalkozó szakember, Hegyi Lóránd és 
Zólyom Franciska véleményét a Pécs előtt —  a kortárs képzőművészet színrevitelének területén — jelentkező kihívásokról.

Rovatunk nyitott, várjuk a szakterületükön hasonló távlattal rendelkező szakemberek elemző észrevételeit, javaslatait.

V Á R K ON Y I  GYÖR GY

A szakértelem mint bolsevista
E cikknek nem csupán egy aktuális válsághelyzet 
okainak és előzményeinek elemzése, a krízissel 
kapcsolatos vélemény megfogalmazása votna a 
célja, hanem bizonyos tényállítások cáfolata is. 
Utóbbi feladat azért nem kerülhető meg, mert az 
Új Dunántúli Napló 2006. március 25-i számának 
„Új pályára állítják a múzeumot” című írásával kap
csolatban, a helyi sajtóban eddig semmiféle reflexió 
nem látott napvilágot, az érintett és — ne kertel
jünk — megtámadott fél, a múzeum ellenvélemé
nyét, tiltakozását a napilap szerkesztősége az 
ismételt írásos kérések ellenére sem tette közzé. 
Nem hallgattatott meg a másik fél, az olvasó akár 
abban a hiszemben is lehet, hogy a cikkben leírtak 
igazak.

Az ominózus riport (nyilatkozók: Tasnádi Péter, 
a megyei közgyűlés alelnöke és dr. Erdődy Gyula, 
az önkormányzat által megbízott koordinátor) nem 
kevesebbet állít, mint azt, hogy a megyei múzeum 
„nem felel meg azoknak a kihívásoknak, amelyeket 
a kor állít vele szemben”, valamint „nem úgy tűnt, 
hogy a múzeum 2010-re, vagy még inkább az 
Európa Kulturális Főváros felvezető éveire meg tudja 
magát mutatni európai szinten”. Állít még sok min
den egyebet is, a múzeumvezetés által elhárított 
nagyszerű kiállítási ajánlatokról, a műtárgyak letéti 
kihelyezésével kapcsolatos együttműködés 
hiányáról, befejezett tényként számol be szervezeti 
és személyi változásokról. Nem követhetjük itt azt a 
módszert, hogy sorra vegyük, és egyenként cáfoljuk 
az alaptalan vádakat. Ezt megtette a cikk nyomán 
született, a nyilatkozóknak címzett hivatalos levél, 
melyet a múzeum teljes szakmai vezetőtestülete 
aláírásával jegyzett, s amelyben foglaltak közzé
tételét a múzeum sajtó-helyreigazítási kérelem, szük
ség esetén sajtóper útján is el kívánja érni. Érjük be 
egyelőre annyival, hogy a konkrét vádak és inszi- 
nuációk — finoman szólva — nem felelnek meg a 
valóságnak. A múzeum álláspontja és bizonyítékai 
előbb-utóbb megismerhetők lesznek. Persze van 
egy másik út is, ha a helyi nyilvánosság csatornái 
szelektíven működnének. A Napló cikkét és a 
múzeumi vezetőtestület válaszlevelét ma már min
den országos és megyei múzeumigazgató, a múzeu
mi szakmai szervezetek, a szakfelügyelet és a szak
mai főhatóság, a NKÖM vezetői is ismerik. Az

említettek írásban jelezték a megyei önkormányzat 
intézkedéseivel kapcsolatos aggályaikat és tiltakozá
sukat, valamint a Baranya megyei múzeumi 
szervezet iránti szolidaritásukat. A Megyei 
Múzeumok Szövetsége, a Pulszky Társaság (az 
országos múzeumi szövetség) és a minisztérium 
egybehangzó véleménye, hogy a fenntartó 
intézkedései a múzeumi szervezeti és működési 
szabályzat, a felépítési ágrajz egyoldalú megváltoz
tatásáról jogsértőek, ezért jogsértőek a belőlük le
vezethető lépések is. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

Vidor Vasarely: Harpis, 1950

Most azonban vessünk egy pillantást a háttérre, 
s bizonyos számsorokra! A „kor kihívásának jelenleg 
megfelelni nem képes” megyei múzeumi szervezetet 
az 1990-es év, a rendszerváltás óta folyamatosan 
pénzügyi megszorítások és radikális elvonások 
sújtják. Ezek következtében pl. 1993 és 2003 között 
a múzeum létszáma 38 %-kal csökkent. Erre a 
helyzetre fejelt rá a fenntartó megyei önkormányzat 
2003 novemberi takarékossági, a helyi sajtó szerint
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trükk

Tihanyi Lajos: Cigányasszony gyermekével, 1906 

Vajda Lajos: Leányfej, 1936

„karcsúsítási” intézkedés-sorozata, ami további 25 
fős leépítést, közel 60 milliós költségvetési támo
gatás-csökkentést jelentett. Ezeket a „negatív” 
előírásokat mindig kísérték „pozitívak” is. A 
múzeum kötelező saját bevételi előirányzatát a 
megyei költségvetés egyetlen évben sem mulasztot
ta el növelni, hogy automatikusan ugyanannyival 
csökkenthesse a támogatást. A minden esetben 
teljesített növekedés tehát egyetlen forinttal sem 
növelte a múzeum szakmai feladatokra fordítható 
pénzügyi kereteit. Az így kialakult állapot már 
kezdett hasonlítani a lélegeztető gépre kapcsolt 
betegéhez, aki belső tartalékait felélve mutat még 
markáns életjelenségeket, de funkcionális működést 
csak folyamatos infúzió (ezt a múzeum által sikere
sen megcsapolt pályázati források jelentik) segít
ségével tud produkálni. A beteg vagyona, önren
delkezési joga ekkor még nagyjából érintetlen, 
nemzetközi reputációja akár javulhat is. Majd jön a 
2006-os költségvetési év, újabb 44,5 millió forintos 
(az előző évhez képest 25%-os) támogatáscsökken
téssel, 38-40%-os, tökéletesen irreális saját bevételi 
előírás növekedéssel. Ez a dolgok jelenlegi állása 
szerint többek közt összesen 18 fős létszámcsök
kentést jelent (persze elosztva részmunkaidőkre is), 
amire a fenntartó ezúttal már konkrét, személyre 
szóló javaslatokat is tesz. Még néhány arányszám 
és adat idekívánkozik. 2005-ben a fenntartói támo
gatás a munkabérek és járulékaik kb. 80%-ára ele
gendő. A többit és a teljes rezsit a programkölt
ségekkel együtt a múzeum saját bevételeiből 
teremti elő, melynek mintegy 70 %-át a művészeti 
osztály produkálja. A 2005-ös évet a múzeum 17 
millió Ft-os (kb. 3%-os) deficittel zárja, közüzemi 
számláit a szolgáltatók sorba állítják. 2006 február
jában több napra kikapcsolják az intézményben a 
telefont. A gyűjtemények nyitvatartási időn kívül 
gyakorlatitag őrizetlenül maradtak, mert az 
éjjeliőröket és a helyben lakó házfelügyelőt már a 
korábbi karcsúsítások alkalmával leépítették. (Az 
esetleges érdeklődők figyelmébe! A szolgáltatás 
helyreállt, s a helyzet remélhetően nem ismétlődik 
meg.) A számok önmagukért beszélnek, bár az még 
nem is tűnik ki belőlük, hogy a múzeum pályázati 
eredményessége kiemelkedő, a megyei múzeumok 
között a költségvetés arányait tekintve első helyen 
áll. Az igazi kihívást tehát valószínűleg nem a „kor”, 
hanem az intézményfinanszírozási szisztéma jelenti 
a múzeum számára. Ami —, mármint a szisztéma 
— persze működhetne jobban is, hisz nem egyedül 
a múzeum a megyei összköltségvetés kárvallottja, 
hanem a többi közgyűjtemény, kulturális, 
egészségügyi és oktatási intézmény is. Róluk szól
janak azonban az ő bárdjaik!

Az új szerepbe került fenntartó tehát másfél 
évtized alatt gazdaságilag úgyszólván felszámolta 
a múzeum működőképességét, majd a saját költ
ségvetési krízishelyzetéből következő további 
kényszerintézkedései mellé a cikkben leírt vál
ságkezelő megoldás-csomagot adta ajándékba.
A kritikus műtéthez azonban nem kérték a szakmai 
kihívásoknak még mindig makacsul megfelelő beteg 
beleegyezését. Ahogy a cikk címéből is kitetszik, az 
„új pályára állítás” nem javaslat, hanem diktátum, 
ráadásul az új pálya nem is olyan új. Az elterelés 
mintegy tizenöt éve kezdődött. Az üdvözítőnek 
kikiáltott megoldás nagyon sajátos logikát követ.
A fenntartó a saját fenntartásra képtelensége által 
előidézett pénzügyi válsághelyzetet szakmai válság
nak kívánja beállítani (azért ugyanis másra lehet há
rítani a felelősséget), majd erre hivatkozva beavat
kozik: felszámolja a szakmai autonómiát is. Ezzel 
azonban olyan precedenst teremt(ene), amelyet 
egyes megyei önkormányzatok bizonyára szívesen 
követnének, de épp ezért az egész magyar múzeu
mi hálózat hevesen opponál, hiszen ez az egyetlen 
megmaradó bástyáját, a szakmai szuverenitását kez
dené ki. A rendszerváltáskor megalkotott önkor

mányzati törvénynek a közgyűjteményekre gyakorolt 
végzetes hatását nagyon sokan felismerték, többen 
a sajtóban is elemezték. A probléma kulcsa ugyanis 
az önkormányzatok új, tulajdonosi szerepének 
értelmezése. Nem mindenki tudja, hogy az új 
törvények a megyei múzeumok ingatlan és ingó 
(incl. műtárgy) vagyonát az önkormányzatok tulaj
donába adták, miközben a kezelői feladatokat és a 
szakmai jogosítványokat az intézményeknél hagyták. 
Ez utóbbiakat tisztázta és megerősítette a 2001-ben 
módosított 1997. évi közgyűjteményi törvény. Az 
önkormányzatok tulajdonosi pozíciója tehát nem 
korlátlan és nem kontroll nélküli. Még költségvetési 
válsághelyzetben sem, s ez fölöttébb kellemtelen 
lehet egy terhei alatt Atlaszként roskadozó „fenn
tartó” számára. A tulajdonosi jogok és érdekek 
fesztelen érvényesítésének útjában áll a fenn- még 
inkább kitartott intézmények törvény és tradíció 
adta szakmai autonómiája, ezért azt, mint valami 
kóros elfajulást ki kell iktatni. Útban vannak 
bizonyos akadékoskodó jogszabályok is, ezért 
azokat lehetőleg semmibe kell venni. A tulajdon 
expanzív értelmezésébe tehát a szellemi tulajdon, 
a szakmai kompetencia is beletartozik. Jöhet az 
Anschluss. Átalakítható az autonómiának teret adó 
szervezeti és működési szabályzat, zárójelbe tehető 
a múzeumi ügyrend, felülírható a muzeológia önálló 
értékrendje. Bevezethetők saját törvények (hiszen a 
megyei önkormányzat is jogforrás), végrehajtásukra 
komisszári hatáskörrel felruházott koordinátorok 
nevezhetők ki. A feltételes mód használata azonban 
eufemizmus. A fenti forgatókönyv nem vízió, nem 
elméleti lehetőség, hanem gyakorlat. Legyen szó az 
állandó kiállítások nyitva tartásáról vagy 
bezárásáról, az időszakos kiállítások programjáról, 
műtárgyak kiajánlásáról, külföldi szakmai kapcsola
tok elveiről, személyi ügyekről, — s ha hihetünk a 
szemünknek — gyűjteménygyarapításról, minden 
vonatkozásban érvényesül az operatív beavatkozás. 
Ennek ingatag jogalapjáról már szóltunk, most álljon 
itt néhány példa arra, mi történik akkor, ha a szak
mai döntéseket a szakmán kívül hozzák meg.

A kiállításokat a szükséges nyitva tartás szem
pontjából rangsorolják, szigorúan a jegybevétel 
alapján. így aztán fel sem vetődik, hogy a pécsi 
művészeti muzeológia kétségkívül legnagyobb 
kollektív teljesítményét jelentő Modem Magyar 
Képtárat, aminek gyűjteménye nélkül egyszerűen 
nem rendezhető sehol a világon valamirevaló 
közép-európai avantgárd vagy modem művészeti 
összefoglaló, amit a napi- és a szaksajtó a legjobb 
modem magyar művészeti áttekintésnek tart, eset
leg ingyen kellene látogathatóvá tenni. Az idegenfor
galmi szempontból is sztárkiállítások (Zsolnay, 
Vasarely, Csontváry) bevétele fedezhetné ezt a 
kötelező missziót. A könyvkiadásban jól bevált 
gyakorlat, hogy a bestsellerek eltartják a szűkebb 
közönségnek szóló szép- és szakirodalmat, ami 
nélkül nem képzelhető el kultúra. Nóta bene, 
méltóképpen bemutatott Modern Magyar Képtár 
nélkül nincs Európa Kulturális Fővárosa sem.

Miután a múzeumnak nincs, és a jelenlegi ex-lex 
helyzetben talán nem is lehet jóváhagyott éves 
munkaterve (elkészített és benyújtott természetesen 
van), a fenntartó kénye-kedve szerint befolyásolhat
ja a megtépázott autonómiájú intézmény kiállítási 
programját. Teszi mindezt arra való hivatkozással, 
hogy a múzeum „nem tudja magát megmutatni 
európai szinten”. E helyütt kell leszögeznünk, hogy 
a múzeum művészeti osztálya (merthogy a cikk 
kizárólag ilyen hivatkozásokkal él) a Programtanács 
és a Pécs 2010 Menedzsment Központ által kezdet
től fogva elfogadott EKF programjavaslatokat (ezek 
a város pályázatában is szerepeltek) dolgozott ki, 
melyek előmunkálatai már folynak. Ezeket az önkor
mányzat illetékesei részletekbe menően ismerik.
A művészeti osztály programot dolgozott ki a 
felvezető évekre is, melyhez megnyerte a
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Bernáth Aurél: Falvak, 1920

Pro Pannónia Kiadó együttműködését, de nyitott 
minden színvonalas, megvalósítható, és a múzeumi 
feladatkörbe tartozó kiállítási ajánlat fogadására is.
E program sem lehet ismeretlen senkinek, aki 
elolvasta a múzeum munkatervét.

A fenntartó „jól működő európai minták alapján 
több száz festményt ajánl a régió vállalkozóinak és 
pénzintézeteinek letétbe” — így az Új Dunántúli 
Napló cikke. A szándék nemes, annak ellenére, 
hogy a gyűjteményi tárgyak tömeges és tartós kihe
lyezése muzeológiai szempontból aggályos. A gaz
dasági szükséghelyzetet és a lehetőséget felismerve 
azonban a múzeum maga is követte ezt a gyakorla
tot, sikerrel. A Postabank korábban tekintélyes éves 
bérleti díjat fizetett a letétbe vett képekért, biztosí
totta és saját költségén restauráltatta is őket. Van 
azonban egy el nem hanyagolható különbség.
Akkor a múzeum szakemberei tettek ajánlatot, most 
a múzeum nevében a „tulajdonos”. Ennek 
következtében a koordinátor által kiválogatott 583 
képből több mint 330 darab papír alapú rajz és 
grafika, amelyeknek sem állandó kiállítása, sem 
tartós letétbe adása műtárgyvédelmi szempontból 
nem engedhető meg! További 21 mű pedig a 
Modern Magyar Képtár állandó kiállításának szerep
lője. Bármilyen bizarrul hangozzék is, nincs szó 
tévedésről. Elég egy pillantást vetni az ÚDN cikk 
50 darabos képmellékletére, ami jól tükrözi a fenti 
arányokat. A képtár három kapitális darabja is meg
található az európai minták alapján kiajánlott anyag
ban. Vagy be kell ismerni a melléfogást, vagy ki kell 
jelenteni; semmi sem szent, minden kiadó. 
Valószínűleg mindkettő elég kínos, különösen az 
után, hogy a múzeum művészettörténészei felhívták 
a válogatók figyelmét a fenti csekélységekre. De hát 
a szakértelem bolsevista trükk, hogy Csurka elnök 
úr örökbecsű mondását idézzük.

A szakmai szuverenitás megvonásának 
következő példája olyan abszurd, hogy szükséges
nek látszik szó szerint idézni az ÚDN cikkét. „Két 
társadalmi testületet is felállítanak. A szerzemé
nyezési bizottság tesz javaslatot arra, milyen műtár
gyakat (sic!) és milyen technikát ajánlatos az 
intézménynek beszereznie." Tehát nem arra, hogy 
miből, hanem arra, hogy mit. Szögezzük le, a 
múzeumnak a közgyűjteményi törvény előírásai 
szerint van szerzeményezési terve, ill. — kizárólag 
múzeumi szakemberekből álló — szerzeményezési 
bizottsága, ami értelemszerűen nem a javaslattétel, 
hanem a jóváhagyás jogával él. Soha nem bírálta 
felül az egyes osztályok szakmai indítványait. Ebben 
is az fejeződik ki, hogy a múzeum (nem a pécsi, 
hanem általában) muzeológiai kérdésekben a legfel
sőbb szakmai instancia. Értékítéletét kritizálni lehet, 
de beleavatkozni és felülbírálni nem. Legalábbis 
Európában és a fejlett nyugati civilizációkban. A tét 
itt a legnagyobb. A múzeum arcának megőrzéséről 
van ugyanis szó, arról az arculatról, ami muzeológus 
generációk több évtizedes, következetes (és sokszor 
az ellenállás formáját öltő) munkájának eredménye, 
ami a kivívott nemzetközi rang és kompatibilitás 
záloga. Arról, amitől a janus Pannonius Múzeum 
több, mint egy megyei múzeumi szervezet fedő
neve: konvertibilis márkanév. Köztudott, hogy vitás 
szakmai kérdésekben a főhatóság, a minisztérium is 
múzeumi szakértőket alkalmaz. A felsorolt, nem 
teljes körű példákból látható, milyen 
következményekkel jár(hat) a szakmai autonómia 
megvonása, a kompetencia kisajátítása. Előfordulhat 
persze, hogy az idézett két mondat riporteri fél
reértés eredménye. Mindenesetre nem korrigálták 
őket. A leírt mondatokban, a helyesbítés 
elmaradásában egy különös, de jól ismert szemlélet 
tünetei mutathatók ki. E vélekedés szerint a 
művészethez mindenki ért, sőt mindenki jobban ért, 
s ez az általános illetékesség érvényes a művészeti 
muzeológiára is. Furcsa módon ennek a 
demokratikus-autokratikus álláspontnak megvannak

a maga szakterületi korlátái. Mert az ugye tel
jességgel valószínűtlen, hogy az egészségügyi 
intézmények megbízott koordinátora gyógyszert ren
deljen, átugorjon a kórházba egy-egy szülést leve
zetni vagy a jövedelmezőség szempontjai alapján 
korlátozza bizonyos szakágak működését. „A 
fogászat jobban fizet, mint a radiológia, a sebészet, 
mint az aneszteziológia”. (Azért nem irigylem az 
egészségügyieket sem.)

Maradjunk egy bekezdés erejéig a bevételter
melésnél!

Az a beállítás, ami a múzeumot bevételi szem
pontból csődtömegnek tűnteti föl, egyszerűen 
hamis. Egyrészt cáfolható számokkal, másrészt nem 
veszi figyelembe azt a tényt, hogy a múzeum az 
utóbbi időkben teljes szakmai működését 
(gyűjteménygyarapítás, kiállításrendezés, publiká
ciók, műtárgyvédelem) eredményes pályázatok és a 
külső partnerekkel kötött előnyös szerződések révén 
finanszírozza. Ez a bevétel láthatólag nem is számít 
a fenntartó szemében, mert nem vonható el, nem 
fordítható más, okosabb célokra. Fájdalom, ez 
valóban így van. A vita kezd a kampánytaktikák 
vetélkedéséhez hasonlítani. Az egyik fél szlogeneket 
hangoztat (különös tekintettel Európára, aminek 
unos-untalan emlegetését érdemes volna jogi 
eszközökkel korlátozni), a másik számokat és ada
tokat vonultat fel. „Európai szint”, „európai gyakor
lat”. Csak arra gondolhatok, hogy bizonyára más 
Európa-fogalmat használunk.

Bevétel és autonómia kérdései természetesen 
nem választhatók el egymástól, és történetileg is 
elemezhetők. A konszolidált pártállam egyrészt 
finanszírozta, másrészt ideológiai szempontból felü
gyelte intézményeit. Figyelmét a politikai reprezentá
ció és kockázat szempontjainak mérlegelésével kon
centrálta. Ezért azután „élesen követte” a színházat 
és a filmet, s jóval lazábban kezelte a múzeumokat, 
amelyeknek szakmai függetlensége majdnem korlát
lan volt. Példa erre a pécsi művészeti gyűjtemények 
és életmű múzeumok kialakulása is. A művészet
politikai diktátum beérte a kitüntetések és a 
reprezentatív megbízások kézbentartásával, 
esetenként a botrányosnak minősített kiállítások 
bezáratásával. (A neoavantgárd renitenseinek 
titkosszolgálati megfigyelése mások üzlete volt, 
nem jelent meg a nyilvános kultúrpolitika szintjén.)
A múzeumi gyűjtés és kiállítás szakmai ügy volt.
A „tiltott” kategóriába tartozókat a múzeumok 
következmények nélkül gyűjthették. Úgy tűnik, hogy 
ma a múzeumokra nehezedő gazdasági nyomás a 
beavatkozás kíméletlenebb és direktebb formáit is 
megszülheti. Voltaképpen érthető. Ott többnyire 
osztogatásról volt szó, itt hovatovább fosztogatás
ról. Mert mi másnak nevezzük azt, amikor a tulaj
donlás alapján megfoszthatják a múzeumot a 
gyűjteményei fölött való rendelkezés jogától. Ha az 
elvekre koncentrálunk, be kell látnunk, hogy a betil
tott és az elrendelt kiállítás között — a gesztus 
tekintetében — nincs lényeges különbség. Mindkét 
intézkedést lózungokkal lehet alátámasztani. Akkor 
az MSZMP KB határozataira hivatkoztak, ma az 
európai normákra. Mindezt megtetézi a szemmel 
láthatóan bulvárosodó napisajtó zsurnalisztikái 
nyelvezete is. Az a kisebbik baj — bár elég 
árulkodó -  hogy a műtárgy szinonimája ebben a 
szövegkörnyezetben a „kincs” és a „csoda”. Jóval 
veszélyesebb szófordulat az, amikor a fent nevezett 
objektum úgymond a raktárban „hever”, 
„porosodik”. Mintha a gyűjtemények raktári elhe
lyezésének puszta ténye valaminő skandalum volna, 
mintha az, ami egy múzeumban nincs folyamatosan 
közszemlére téve, az nem is töltené be funkcióját.
A múzeumot a kiállítással azonosító szemlélet a 
múzeum fogalmával és rendeltetésével kapcsolatos

Bortnyik Sándor: Kompozíció lámpával, 1923
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zavarról árulkodik. Az a gyűjtemény, aminek min
den darabja látható, ugyanis nem múzeum, legfel
jebb kiállítóhely. Múzeumnak azt a helyet, 
szervezetet nevezik, ahol a muzeális anyag 
gyűjtésének, tudományos feldolgozásának és köz
zétételének (kiállításának és publikálásának) hár
mas egysége megvalósul. Az állandó kiállítások 
a jéghegy csúcsát képezik. Ami azon kívül van, az 
nem hasznosítatlan érték, raktári ballaszt, hanem 
— normális esetben — biztonságosan őrzött, 
szakszerűen nyilvántartott, a tudományos kutatás 
és a legkülönbözőbb időszakos kiállítások számára 
hozzáférhető bázis. A múzeum elsősorban ennek 
az anyagnak s a hozzá társuló ún. 
segédgyűjteményeknek révén kapcsolódik be a 
hazai és nemzetközi tudományos vérkeringésbe.
A kiállítás és a gyűjtemény között természetesen 
létezhet feszültség. A Csontváry kiállításon (csak 
nevében „múzeum”) például több mű látható, 
mint amennyit a gyűjtemény tartalmaz. Az anyag 
többsége letét. A Modern Magyar Képtár 
gyűjteményében viszont számos olyan műtárgy 
található, amelyek helyszűke miatt nem kerülhet
nek állandó kiállításra. Mi több, számos olyan élet
mű-kollekció, hagyaték, egykori magángyűjtemény 
van, amelyek önmagukban is megalapozhatnának 
egy-egy állandó kiállítást. Ugyanakkor a kis kiál
lítóhelyek szaporításának és a raktári anyag teljes 
körű bemutatásának határt szab a józan ész és a 
költségvetés. A „kincs”, a „csoda”, a szenzáció 
viszont nem csak látványosság és bevételi forrás, 
hanem tudományos dokumentum is. A műtárgy
nak tehát többféle értéke van. Kereskedelmi, 
attraktív és tudományos. A három között nincs 
oksági összefüggés. A múzeumi kiállítás nem pusz
ta látványosság, hanem tudományos ismeretter
jesztés is. Csodák egymás mellé helyezéséből 
tudományos értékkel bíró kiállítást aligha lehet 
rendezni. A muzeológia szakma, amit nem 
véletlenül tagolnak tudományterületekre. A Janus 
Pannonius Múzeum országos, sőt a 
képzőművészet területén nemzetközi gyűjtőkörrel 
felruházott tudományos kutatóhely. Egyik 
jogosítvány sem automatikus, ki kellett érdemelni. 
És fenn is kellene tartani, a megcsappant létszám, 
a megkurtított költségvetés, a röghöz kötöttség 
ellenére, foggal-körömmel. A múzeum (és fenn
tartója) nem viselkedhet azonban úgy, mint egy 
deklasszátt arisztokrata vagy lecsúszott polgár, aki 
hogy a rezsit kifizethesse, zálogba csapja a családi 
ezüstöt. A vagyon ugyanis végső soron nem az 
övék, hanem — hangozzék bármily patetikusan — 
a nemzet kulturális öröksége. Akként kell bánni 
vele. A múzeum ugyanakkor köthet — és kötnie is 
kell — racionális üzleteket. Akár tartós letéti 
szerződéseket is. Ezek határait a szakszerűség, a 
biztonság és a méltóság jelöli ki. A kiállított műtár
gyak nem válhatnak egy hidegkonyhai büfé vagy 
dohányzó kulisszáivá, Csontváry festményei között 
nem röpködhetnek pezsgősdugók. Mindkettőre 
volt példa bőven, múzeumi épületen belül is.

A baj nagy. A büszkén közzétett fenntartói 
intézkedéscsomagból kiolvasható, hogy az neg
ligálja az ország egyik legtekintélyesebb megyei 
múzeumának teljes szakmai múltját, tradícióját, 
s megszakítja az értékek egymásra épülésében 
megtestesülő kontinuitást. A tulajdonnal együtt 
kisajátítja a jövőt. A tervek megalkotói viszont 
nem hagyhatják magukat zavartatni holmi jogi és 
szakmai aggályoktól, értelmiségi nyavalygástól.
Ha kiderül ugyanis, hogy az intézmények új 
működésére vonatkozó tervek teljesíthetetlenek, 
az azt jelenti, hogy az ezekre épülő és érdemi vita 
nélkül elfogadott megyei költségvetés teljességgel 
megalapozatlan.*

Két kortárs művészeti intézményekkel foglalkozó 
szakember is megfordult az elmúlt időszakban 
Pécsett Az idevágó 2010-es EKF lehetőségekről is 
elmondták véleményüket az ECHO-nak.

Az éppen New Yorkból Pécsre érkező dr. Hegyi 
Lóránd művészettörténészt március 14-én avatták 
a Pécsi Tudományegyetemen az idén 10 éves 
Művészeti Kar első díszdoktorává. Pályája elejétől 
párhuzamosan foglalkozott a modern és kortárs 
művészet gyűjtésével, múzeumi bemutatásával, 
illetve az ezt kiegészítő tudományos tevékenységgel 
(kutatás, publikálás, előadások, tanítás). Első 
nemzetközileg is jelentős megbízatását 1990-től 
Bécsben a Modern Művészetek Múzeumának igaz
gatójaként 12 évig látta el. Ez idő alatt a Peter 
Ludwig adományozta 450 mű mellé úgy 650-700 
alkotást vásárolt, ez a kontingens ma döntően 
meghatározza az intézmény profilját. Ezen belül egy 
jelentős és a világon egyedülálló közép-kelet-euró- 
pai gyűjteményt is létrehozott. így a híres kollekció
val rendelkező inaktív múzeumból sikerült egy aktív, 
s a nemzetközi életben jelentős szerepet játszó 
intézményt produkálnia. A kilencvenes évek végén 
az Európai Unió kibővítésével kapcsolatban megin
dult érdeklődés inkább a kuriózumokra figyelt és 
nem a múzeumi feldolgozásra. A nyugati 
művészettörténészek nem ismerték az új tagállamok 
művészetét, illetve ez nem igazán érdekelte őket. A 
bécsi gyűjtemény pedig az elmúlt 40 év nyugat- és 
közép-kelet-európai művészetét dolgozta fel, ilyen

Dr. Hegyi Lóránd

szempontból egyedülálló a bécsi kollekció. Hegyi 
ennek köszönhette, hogy meghívták a Velencei 
Biennálé, a Stuttgarti Kisplasztikái Triennálé, a 
Buenos Aires-i Biennálé, a Valenciai Biennálé 
művészeti vezetőjének. 2003-ban nevezték ki a 
St-Étienne-i Modem Művészetek Múzeuma 
(Franciaország második legnagyobb ilyen 
intézménye) élére, tavaly nyitott meg Nápolyban 
egy új művészeti centrumot (Palazzo Arte Napoli).

Díszdoktorrá avatása alkalmából „Az intenzitás 
stratégiája: paradigmaváltás a kortárs művészetben” 
címmel tartott székfoglaló előadást. Ezt legutóbbi, 
2004-ben angol nyelven megjelent munkájára —
The Courage to be Alone (Az egyedüllét bátorsága)
— építette. Eszerint a hetvenes évek közepétől 
szemléletváltás következett be a kortárs 
művészetben, a nagy narratívák válságba jutottak.
Az intenzitás stratégiája gondolat a francia poszt
modem filozófustól, )ean-Francois Lyotard-tól szár
mazik: nincsenek már a kezünkben az emberiséget 
korábban vezérlő nagy utópiák, mítoszok, vallások, 
filozófiák. Mindezt azelőtt a vallás, mitológia, a 
tudományos modern korszakban a tudomány, mint 
megváltás, mint vallás, és az ehhez kapcsolódó tár
sadalmi utópiák (kantianizmus, hegelianizmus, 
marxizmus) határozták meg. A mai világ olyannyira 
fragmentált, hogy ezek a nagy magyarázatok már 
nem működnek. A tudományos fejlődés 
önmagában nem etikai érték, még a tudomány 
számára sem egyértelmű, hiszen ismertek negatív 
vonatkozásai, és az egyenes vonalú fejlődés sem 
érvényes. A nagy emancipációs filozófiák rengeteg 
fontos, a mai napig használható analitikus elemet 
tartalmaznak, de az utópia nem működött. Lyotard 
szerint is ezért kell megkeresni az új, a mi korsza
kunknak megfelelő érzelmi, etikai energiákat, kidol
gozva az intenzitás stratégiáját, a közvetlen közel
ben megjelenő szituációkat alapul véve anélkül, 
hogy nagy filozófiákat hívnánk segítségül, anélkül, 
hogy külső magyarázatokban bíznánk. Meg kell 
találni az új legitimációt. A mikrokommunikáció, 
mikrotársadalom, mikroutópia, tehát minden egyes 
konkrét emberi közösség a maga külön
bözőségében képvisel egy utópikus elemet. Tehát 
nincs egységesítési lehetőség, homogenitás, 
abszolút válasz, hanem minden egyes helyzetben 
meg kell találni a megfelelő érveket. Ezért az 
entellektüel többé nem azért és nem úgy szolgálja 
a társadalmat, hogy kész filozófiai recepteket ad, 
ami nem működik a gyakorlatban, hanem belép az 
új szerénység fogalma. Szerénynek kell lennünk, 
bele kell mennünk a konkrét emberi szituációkba, 
és minden alkalommal felül kell vizsgálni a 
teendőket. És ha ez válik a stratégiánkká, s ezt 
intenzíven tesszük, akkor ez lehet egy új emberi tár
sadalom etikai alapja. A kis utópiák adhatják meg 
az egyetlen realitást számunkra.

Hegyi Lóránd már a hetvenes évek közepétől 
kapcsolatban állt pécsi művészettörténészekkel, 
alkotókkal és intézményekkel. Publikációiban is

FOTÓ: RAJNAI ÁKOS
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elemezte a pécsi művészeti élet szereplőinek 
munkásságát (pl. az „Utak az avantgárdból” kötet
ben Keserű Ilona, Halász Károly, Pinczehelyi Sándor 
tevékenységét). Ezért figyelemreméltó a véleménye 
az EKF-projektben szereplő kortárs művészeti 
intézmények kérdéskörben. Szerinte a világot 
érdekelheti, hogy milyen a lokális pécsi művészeti 
élet, ami nem jelenthet provinciálist. Hisz az ide 
valamilyen módon kötődő — pécsi és nem pécsi — 
alkotók teremtették meg az elmúlt harminc évben 
az egyetlen jelentős Budapesten kívüli magyarorszá
gi művészeti kontextust. Mindez akkor válik 
érdekessé, ha nemzetközi összefüggésbe kerül. 
Akkor látható igazán, hogy Keserű Ilona,
Pinczehelyi, Fi ezek stb. hogyan illeszkedik bele, 
mi a sajátossága és mi a különbség a nemzetközi 
művészethez viszonyítva. Tehát akár új vagy egy 
átalakított épületben mindenképpen egy közép
európai kontextus bemutatására kellene törekedni, 
mert Nyugat-Európa, Európa ez iránt érdeklődik. 
Pécsnek azt kell bemutatni, hogyan tud egy 
közepes nagyságú város univerzális kulturális életet 
létrehozni. Ahogy korábban már létre is hozott: itt 
a Vasarely Múzeum, ami a franciák és általában a 
nyugat-európaiak számára rendkívül ismert név. 
Martyn Ferenc is egész működésével a francia 
modern festészeti kultúrát reprezentálja egy 
magyarországi közegben. A Modern Magyar Képtár 
is bámulatos anyagot vásárolt és mutat be, de nem 
éppen ideális körülmények között. Fontos lenne, 
hogy egy idelátogató külföldi ne azt lássa, hogy 
micsoda remek anyag, milyen kár, hogy nincs 
megfelelően bemutatva. Meg kell teremteni a 
megfelelő múzeumi szituációt esetleg az EKF ideje 
alatt külön kiállítások keretében is, megadva az 
adekvát formáját ennek a bemutatónak. Ne legyen 
ilyen szegényes jellege, hanem igenis meg kell 
mutatni ezeket a művészeket. Ugyanakkor fontos 
lenne egy kitekintés a közép-európai művészet felé 
is. Pécs közel fekszik a volt jugoszláviai határhoz, és 
az egykori Jugoszlávia mai utódállamai mind fontos 
művészeti centrumok: Belgrád, Zágráb, Ljubljana, 
Szarajevó. Jelentős művészek élnek ott, akik sajnos 
a polgár- és egyéb háborúk miatt bizonyos értelem
ben hátrányos helyzetbe kerültek. Ugyanakkor a 
világ közvéleménye rájuk figyel, tehát ha ezt ügye
sen kanalizálja ez a régió, akkor még érdekesek is 
lehetünk. Ezt kellene valahogy megmutatni, hogy 
érdekesek vagyunk; miközben a történelmünk prob
lematikus, ugyanakkor egy abszolút kortárs, élő 
művészetet tudunk teremteni.

Zólyom Franciska, a Dunaújvárosi Kortárs 
Művészeti Intézet igazgatója nyitotta meg február 
22-én Németh Hajnal képzőművész kiállítását 
Pécsett, a Hattyúház Kortárs Művészeti 
Kiállítótérben. A művészettörténész, publicista a 
Tranzit Hungary Egyesület alelnöke, mely a Közép- 
Kelet Európában kortárs művészeti programokat 
támogató kezdeményezés helyi működtetője. 
Budapesti, németországi/berlini munkái után 2006- 
tól vette át a dunaújvárosi intézet vezetését, ami 
példa a jól működő kortárs intézményre. Nonprofit, 
többfunkciós, nemzetközi, országos és városi 
művészeti projekteket lebonyolító szervezet. A 
kortárs képzőművészet kiállításokon és előadásokon 
történő bemutatásán, illetve kortárs alkotások 
gyűjtésén túl célja a művészekkel és teoretikusokkal 
intenzív és produktív együttműködés: a kortárs 
művészetet elemző elméleti kutatások elindítása, 
futtatása és publikálása, műalkotások létrejöttét
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elősegítő projektek kezdeményezése. Pályázatában 
továbbá azt célozta meg, hogy megnyitja az intézet 
működését a város felé, tudatosan megkeresi 
azokat a rétegeket, amelyek érdeklődhetnek 
munkájuk iránt. Másrészt kidolgozta, hogy a Kortárs 
Művészeti Intézet miként tud hozzájárulni, hogy 
Dunaújváros önképe, illetve kifelé mutatott és kifelé 
kommunikálható arculata egy kulturális helyszín 
képét erősítse.

Dunaújváros és Pécs között élő a kapcsolat.
A Kortárs Művészeti Intézet 1997-ben zászlóshajó 
volt a hazai kortárs művészeti intézmények 
területén, ugyanígy a pécsi felsőfokú művészképzés 
szintén egyedülálló kezdeményezés és program.
A dunaújvárosi intézet munkatársai révén, személyi 
vonalon, illetve a szakmai területek átfedése miatt 
is eleven a kapcsolat. Fontos felmutatni, hogy az 
ország minden területén, minden városában folyik 
magas színvonalú kortárs művészeti munka. A prob
lémák és a szükségletek eléggé hasonlóak 
Magyarországon, mint Németországban. A különb
ség talán csak annyi, hogy nagyon kevés kortárs 
intézmény pályázik ma Magyarországon EU-s 
pénzekre. Ezek közül a Közelítés Művészeti 
Egyesület több alkalommal is elnyert ilyen támo
gatást. Ebben a tekintetben a budapesti 
intézmények is-gyerekcipőben járnak. Tehát min
denképpen példaértékű Magyarországon az a fajta 
kettős illetve több alapon átló kultúrafinanszírozási 
modell, amit az említett pécsi egyesület is meg
valósít. A Budapesten kívül zajló, illetve azon kívül 
létrejött kezdeményezések nem a főváros ellenében, 
vagy az ott nem fellelhető jelenségek érdekében 
jönnek létre, hanem összességében ezek 
gazdagítják Magyarország kulturális térképét, avagy 
horizontját. Hisz releváns kulturális helyszín ott 
keletkezik, ahol vannak aktív résztvevők, ahol az 
emberek elkötelezettnek érzik magukat aktuális 
témák iránt. A gazdaság területén hangoztatott 
globalizáció a kultúra területén is érvényes. Tehát 
Pécs, Dunaújváros, Miskolc, Győr ugyanúgy 
helyszínek, mint bármelyik más város 
Magyarországon, abban az esetben, hogyha vannak 
olyan emberek, akik reflektálnak a mára. A kortárs 
művészetet éppen az különbözteti meg a moderniz
mus felvetéseitől, hogy nagyon erősen reflektál a 
társadalmi jelenre, illetve megpróbálja a műveket 
elhelyezni a társadalmi aktualitásban. Tehát a
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művek nem önmagukról szólnak, nem is egyedül 
egy zseniális alkotó érzékenységét fejezik ki, hanem 
elhelyezik önmagukat a társadalmi jelenben, felmu
tatják azt a relevanciát, amivel ma élnek bárki 
számára. Legyen az műkedvelő, hobbiszinten 
művészettel foglalkozó, vagy akár szakember.
Az a fontos, hogy milyen erősen reflektál arra a 
közegre — leginkább szellemi közegre —, amelyben 
létrejönnek a munkák, amelyben megszületnek a 
gondolatok, amelyek aztán más és más művészeti 
kifejezésformára találnak, legyen az párbeszéd, vagy 
internetes interjú, egy szobor, vagy másfajta projekt. 
A művészettervezők, tehát kurátorok, kiállítás-ren
dezők, kritikusok, és a művészek feladatkörei egyre 
inkább közelítenek egymáshoz, és mindenképpen 
jó, hogy egyre több lehetőség nyílik az 
együttműködésre, így pl. egyes projektek közös 
kigondolására is. Sok képzőművész ír ma művészeti 
kritikákat, számos kurátor vesz részt aktívan egyes 
projektek létrejöttében. Tehát a csoport vagy az 
egyéni megnyilvánulás ilyen szempontból teljesen 
mindegy, a lényeg az, hogy egymást komolyan 
véve, egymás felvetéseit átgondolva, kritizálva moz
duljunk, illetve lépjünk közösen előre.

Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa lesz. 
Hogy ez méltóképpen sikerüljön, ehhez a nyil
vánosság kérdése nagyon fontos tényező, tehát 
minél szélesebb rétegeket kell megszólítani, illetve 
bevonni a munkába, a programok alakításába. 
Hiszen a nyilvánosság, a közélet, a közbeszéd az, 
ami tovább hordoz, tovább éltet ilyen 
kezdeményezéseket. Érdemes azon is elgondol
kozni, hogy a már meglévő kulturális értékeket, 
intézményeket, illetve kutatásokat, munkát hogyan 
lehet tovább kamatoztatni. A kultúra területén 
szűkösek az anyagi lehetőségek, ezért kifizetődő 
olyan kezdeményezésekben gondolkozni, amelyek 
felhasználják a már meglévő potenciálokat, és 
azokat erősítik fel újabb impulzusok révén. Ajánlott 
létrehozni kortárs művészeti intézetet, mert ezek 
szellemi műhelyként is működnek, ahol új témák, 
új kérdések merülhetnek fel. És ezeknek az 
intézeteknek a működési elve nagyon nyitott, 
nagyon demokratikus. Dunaújvárosra is jellemző, 
hogy bürokrácia és túlzott adminisztráció nélkül 
működik, hiszen az effajta intézeteket olyan szemé
lyek működtetik, akiknek az elkötelezettsége túlmu
tat a „kifizetődőségen” is. Óriási szükség van efféle 
emberekre, akik az ilyen igényeket, kérdéseket 
koordinálják, formába öntik, programokat 
szerveznek, reagálni tudnak, illetve kapcsolatrend
szereiket működtetve be tudnak vonni olyan nem 
helyi, illetve helyi szakembereket is, akik releváns 
felismeréseket tudnak kommunikálni a közönség 
felé.

A jövőben további konkrét kapcsolat is 
elképzelhető az Intézet és Pécs között. Akár abban 
a formában is, mint ami eddig a Közelítés Művészeti 
Egyesülettel működött, de akár művészeken 
keresztül is. Dunaújváros köztudottan tervváros, ami 
egy 1949-es határozat alapján jött létre és nagyjából 
az ötvenes években valósult meg. Ezért nyilván a 
szocreálnak, illetve a művészeti aktivizmusnak nagy 
a szerepe. Terveznek egy kiállítást a művészet és 
aktivizmus tárgykörében, amelyben a modernkori 
pécsi gyűjtemények is fontos szerepet játszhatnak. 
Ugyanakkor fontos a közös kutatómunka is, hogy 
megfogalmazhassuk a hasonló intézményeket érintő 
igényeket, hiányokat, lehetőségeket. ■
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XIX. Országos Kerámia Biennálé 
Pécsi Galéria 
2006. április 2-30.

Nagy dolog a kicsi...

Füzesi Zsuzsa: Gil-galad Nagy Márta: Téli tó

Sajnálatos tapasztalat és statisztikai valóság: a 
késői huszadik században már csak igen rövid idő- 
és térszakaszokat képes átfogni az emberi figyelem. 
A modern művészet egyik forradalmi megnyil
vánulásának tetszik, hogy a „megállított” idő és 
a gyors változások kimerevített terei is tartalommá 
tudtak lenni. A jelen művészete tökéletesen 
figyelembe tudta venni a megkurtított időt, a mű
tárgyra történő időráfordítás minimumát is, amikor a 
közvetítés aktusának intenzitását technikai és formai 
eszközökkel fokozni, majd virtuális alakzatokban 
pótolni kezdte. A művészet aligha marasztalható el 
azért, hogy egyre kisebb időtartamokat tartunk fenn 
zene hallgatására, könyv olvasására, bármi másra.
A kultúra aktív elsajátítására, a műtárgyakra jelen
téktelen időt fordítunk, miközben egy adott időegy
ség alatt egyre többet kényszerülünk látni. Ez az 
aktivitás értelemszerűen csak valamiféle felszínes 
regisztrálás lehet, a gyors tempónak a visszatérést 
kizáró „pásztázás” felel meg igazán, és ebben az 
egyszerű, de nem kizárólag örömszerző folyamatban 
tisztán csak az erős formai információk maradnak 
meg. Értelmezetlenül. Mindezt kellő izgalommal veti 
fel az Országos Kerámia Biennálé, hiszen az előbb 
állítottakkal szemben, mintha ezúttal egy sokaknak 
jóleső antitézist fogalmazna meg.

Árvay László cseppet sem műves, mégis mókás 
kerámia barkácsmunkájának címe kísérti a biennálé 
anyagának szemlélőjét, hiszen ahol méretes 
meglepetések nem érik az embert, ott tényleg a 
szerény kiterjedésű tárgyak teremtik meg a mér
legelésre érdemes viszonylatokat. Mindenekelőtt 
megállapítható, hogy a Munkácsy kiállításra átalakí
tott Pécsi Galéria „nagy csövében” jóval kevesebb 
műtárgy fér el, mint az eredetiben, ahol a kétségte
lenül intim, ámde a nyilvánvaló önkénnyel lezárt, 
kissé sutává tett „beugrók” terébe zárva árválkod
nak igen jeles munkák. Az itt és e helyt, az ezen

alkalommal megszokottal szemben ezúttal kevesebb 
a műalkotás, ami első „olvasatban” a kétségtelenül 
kívánatos szelekció erélyét jelzi. A válogató — 
ritkító ítélet bizonyosságainak következtében nőtt 
meg a tér az alkotások körül. A jótékony 
„teresedés” pedig a kiállított műtárgyak sajátságos 
önállósodásához, a biennálét egyszersmind jellemző 
logikához vezetett. A korábbi és megszokott kiállí
tási szemlélettel szemben — amely a rendszer
alkotás és osztályozás késztetéseit szokta leginkább 
érvényesíteni — ezúttal a magában való, kapcsola
tokat, rendszert legkevésbé sem feltételező szemé
lyesség súlya egyenlíti ki a tárgyak mögül elszivárgó 
esztétikai, történeti vagy jelentéstani előfeltevéseket, 
amiknek olykor tényleges igazolását vagy ellenjegy
zését szokta elvégezni maga az országos bemutató. 
A szakmai válogatás és díjazás is el tudott tekinteni 
a nemzetközi „beérkezések”, forma-, és technikai 
kultuszok normaszerű érvényesítésétől és valóban 
képes volt mérlegelni az egyes életműveken belül 
tapasztalható elmozdulásokat. El tudta fogadni a 
maradás és bevált fixációk dokumentumait éppen 
úgy, mint a tematikai vagy technikai megújulás 
tényeit. Nem kívánt egyértelműen pálcát törni a 
lezárhatatlannak tetsző vita felett, amely a kerámia 
anyaga, a kerámiatárgyak funkciója, plasztikai jelen
tésének értékregisztere, vagy a fogyasztási kultu
szokba kapcsolódásának esélyei körül fogalmazód
tak mindeddig meg. A legkülönbözőbb adottságú, 
és szemléletű művészek —, köztük fiatalok szép 
számmal — mutattak be igényes, egyenként éppen 
ezért más-más jelentőségű, de a „hol tartok most?” 
— kérdésére őszinte választ adó munkákat. Az 
értékelő elemzésnek sem könnyű ezért a helyzete, 
hiszen ha a levegősebb, jobban megfilozofálható 
általánosítások lehetőségét nem biztosítják az erős 
egyediségű tárgyak, akkor az idő-, és terjedelem- 
igényesebb „belehelyezkedés” kísérleteit szükséges 
minden esetben elvégezni.

Felértékelődnek ilyenkor a kis meglepetések is, élet
műveken belüli értékmozzanatokként jelenik meg a 
méretnövekedés és töpörödés, a színezékek reduk
ciója éppen úgy, mint a kiszíneződés, vagy a 
„mese” eleganciája, a humor, a szerkezet fegyelme, 
fegyelmezetlensége. A finom változások sokasága 
készteti a szemlélőt a gyors haladással ellentétes 
magatartásra a kiállított tárgyak előtt. Tudjuk ter
mészetesen, hogy mindig, minden időben csak az 
odaadó és összpontosított figyelem, a látott és 
megtapintott plasztikai minőség lehetőleg teljes 
birtokba vétele képes megalapozni a meditációs 
folyamatot, amelynek eredményeként még önma
gunkra is másképpen kezdünk nézni. A tárgyak, 
formák és a kivitelezés felmérhetetlen sokfélesége 
azonban legtöbbször gyors haladásra serkent, így az 
említett maxima legtöbbször nem is teljesül. Most 
más a helyzet.

Majdhogynem a katalógusban is érvényesített 
rend, a névsor mutatkozik leginkább alkalmasnak 
arra, hogy az egyes műtárgyaknak bemutatkozzunk. 
Babos Pálma cellás porcelánszerkezetei 
sérülékenységükben gyönyörűek, kaotikus belső 
viszonylataikkal a már megtapasztalt emberi lét
feltételek baljós jövőprojektumként is hatnak.
Balázs Péter korábban megismert historizáló fém- 
szerkezetei most kőcserépben monumentalizálódtak, 
fokozottan alkalmazott funkciókat vettek magukra, 
miközben lemezes térstruktúrájuk akár látványosnak 
is tekinthető. Talán nem véletlenül érdemelte ki 
munkáival a kiállítás főfalát. Bartha István és 
Beiczer Juciit kézbe vehető kis tárgyai 
felületérzékenységükkel, plasztikai formáltságuk ter
mészetes gazdagságával vonzanak, Berzy Katalin 
rakutechnikával előállított kőcserép porszívója az 
elhasználódásra ítélt tárgyvilág ironikus értelmű 
mumifikálását végzi, miközben a pop halhatatlan 
inspirációjának érvényét sem hallgatja el.
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Szellemes kőcserép konstrukció Czebe István 
jelképes értelmű Plágiuma, amely cselekvő pózban 
rögzít egy harcos dialógust, amit anyagi mivoltában 
pontosan felidézett, összeszegelt deszka és léc
darabok valószínűsítenek. A díjazott Dohány 
Sándor minden ízében ironikus, de nagy profil- 
gazdagsággal, finomságot bumfordisággal elegyítő 
tagolásokkal, a történeti és posztmodern stílusje
gyeket váltogató plasztikai játékokkal mesélt 
tovább, ezáltal vitalizátt három, művészettörténeti 
emlékezetünkben alaposan megtapadó képet. 
Miközben a historizáló kerámiaművesség fogásai 
elveszítik kezében a sikerképesség garanciájaként 
ható professzionalitásukat, eleganciájukat. Nem 
olvasható ez viszont másként, mint a távolodás 
kényszerével egyidejű visszavágyódás jelzéseként. 
„Elszaladni késő, itt maradni kár...”. Fusz György 
töredékei egy új, monumentális szobrászat 
ígéreteként mutatkoznak, felfogásukban és előadá
sukban nyilvánvalóan feszegetik azokat a kiállítási 
kereteket, amiket a biennálé egyébként itt biz
tosíthatott a számukra. Füzesi Zsuzsa Gil-galad 
című szobrai az önmagát építő organikus sejtsz
erkezet egyszerre emblematikusan elvont, egyszerre 
érzéki kapacitásait szabadítják fel, bizonyítván, hogy 
az egyszerűség hosszas keresés után megragadható 
végpontjain a formai és tartalmi tökéletesség 
közelébe is kerülhetünk. Horváth Balázs kőcserép 
torzójának kettős és nyitott csőszerkezetének 
ölelésében mechanikai és biológiai képzettársítások 
erednek, Húsz Ágnes tökéletes szépségű és tiszta 
tárgyformálása pedig az anyagi és formai viszonyla
tok hangolásának, az égetéstechnikának kivételes 
készségéről árulkodnak. Tárgyviszonylatainak 
hermetikus magánya kétségtelen, de az anyag 
gyönyörű zöld egyneműségével takaródzó geometria 
a személyes érzéseket mélyen elrejti. Mégsem 
annyira azonban, hogy roppant finom „áthallások
ban” ne tenné az együttest mégis izgalmassá e 
tény. Az igényesen válogatott edény- és vázakínálat 
mellett (Csirke Orsolya, Lublói Zoltán, Máder 
Barnabás, Móker Zsuzsa, Sütő Erika, Vágó 
Szilvia), Kincses Ágota fétporcelánból készült 
lámpáiban jelenik meg a kiállításon erőteljesebben 
az igénye a plasztikai formálás és használati funkció 
hagyományos iparművészeti érvényesítésének.
A különböző anyagszínű, finoman torzított kockák 
a szobrászat nyelvét „beszélve” önmagukban és 
együtteseikben elegáns kontraposztokkal 
teremtenek egyensúlyokat, miközben alkalmasak 
arra is, hogy világítsanak. Merthogy lámpák. Lóránt 
Zsuzsa „Utolsó görög” című munkája bizonyítja, 
hogy a szobrászati játékosság, ironikus stilizálás 
alkotójára jellemző készsége alkalmat ad a „nipp” - 
jelenség újraértékelésére. Különös, viszonylag régen 
elkezdett út aktuális állomásait járhatjuk be Polgár 
Ildikó fotókat tartalmazó, egyre színesebbé váló 
fajanszstruktúráival, melyeken a tartalombővülést 
nemcsak az adja, hogy saját és családi életének 
egy-egy nosztalgikus képe, jelenete mutatkozik 
meg. Hanem az is, hogy a koncept, a szerkesztést 
felértékelő jelkombinációk, variációk, a szemé
lyesség és hangulat beazonosítását segítő színezés 
szerves egységet alkotva emelik fel a neoavantgárd 
állítások megszokott regiszteréről a kortárs 
művészet integráló — komplex szintjére a 
munkákat. Van aztán egy sor nagyon jó színvonalon 
előadott műtárgy, amelynek elemzését a szakiro
dalom jóval korábban elvégezte és ehhez ezúttal 
érdemlegesebb megállapítást nem tehetünk.
A kiállítás katalógusa, a teljes illúziót keltő műtárgy
fotókkal (Fűzi István) alkalmas kísérő dokumen
tumként fogja őrizni az ekképpen látott összeállítás
ban magát vállaló magyar kerámiaművesség 
2006-os emlékét. ■
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Dohány Sándor: Műteremlátogatás

Babos Pálma: Emlékek a jövőből 

Fusz György: Töredékek IX.
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Nincs is részkérdés, 
nincs részfeladat...
Mátis Rita festő*

Kimondottan izgalmas, amikor a nagyméretű 
nyomaton Varga Rita Terror-baby című munkájának 
szereplőjeként egész alakos portréját kacéran kivá
gott, színesen hímzett ruhában, övén dinamitpat- 
ronokkal látjuk. Egyszerre közönségesen minden
napi, és egyszerre kibogozhatatlanul exkluzív. Nem 
egyszerű fogást találni rajta. Pedig „A vágy örök 
tárgya" (2005), vagy az „Álom-Lustálkodás”
(2002) láttán az első pillanatban hajlamos az ember 
félrekapni a szemét. Tökéletesen úgy, mint Manet 
O/ymp/ájának képből kinéző, ridegen vesébe látó 
tekintetére, amely mögött tökéletesen elkülönült 
jelentésként él a dús test, a vágynak célt nyil
vánosan garantáló tökéletes tárgy. Pedig a 
szemérem korántsem a XIX. századi nyilvánosság 
szabályai szerint irányítja pillantásainkat. Mátis Rita, 
— miközben nem hökkent meg jelentéstani 
talányokkal — mégiscsak, mint valami mitológiai 
délsziget bűbájosa, mágikus erővel vonz egyszerre 
elementárisán érzéki és ugyanakkor nagyonis kimó
dolt, intellektuális logikájú világába. Az odüsszeuszi 
kísértés-modell szerint javasolt árboc holléte felől 
kár is kérdezősködni. Ez Mátis Rita festői világának 
a varázslata: ellenállhatatlan erővel késztet elkez
deni belső utazásokat, amelyek során végül csupán 
az őszinte önismeret adhat magyarázatot a befo
gadás igenlésére vagy ellenzésére.

A „Bacchus” (2004), vagy „Bruny, én és 
reggeli a szabadban” (2005) szólítanak fel arra, 
hogy az igen sűrű módszertani bevezető nem lenne 
teljesen felesleges ennek a képzettársításokkal és 
valóságos érzéki élményekkel teli festészetnek az 
elemzése előtt. Talán sikerül azonban megtakarítani, 
átlépni ezt valamiként úgy, hogy veleje mégiscsak 
megjelenjen, és mégse rontsunk rá a gyanútlan 
olvasóra minden előkészítés nélkül. A kérlelhetet
lenül érzéki feldolgozások nyomán majdhogynem 
az „előjáték” szóra csusszan a nyelvünk. De ne 
csüggedjünk. Láttuk, voltak-vannak helyzetek, ame
lyekben a művek magukért önmagukban nem képe
sek helytállni. Manifesztumokért, interpretátorokért, 
didaktikus konceptekért kiáltanak. Van idő, amikor 
olyan összefüggések kerülnek feldolgozás céljából 
egy-egy művész műhelyébe, amelyek a köznyelv és 
közismeret, előítéletek, tapasztalás stb. számára már 
feldolgozottnak tekinthetők. Ilyenkor eltűnik az 
egyebekben nem kellemes feszengés, amit 
nagyjából abban lehet megragadni, hogy nem 
tudjuk eldönteni mennyire megoldottnak, feldolgo
zottnak, közönségesnek, izgatónak tekintjük éppen 
az ábrát, mennyiben tudjuk ízléskonvencióinkhoz 
kapcsolni, illetve abban, hogy ezekből mennyit 
vagyunk hajlandóak felfogni, közel engedni 
magunkhoz. Ekkor az ízlés, a nevelés rögzült 
sarokpontjai is komoly terhelési próba elé kerülhet
nek. De Mátis Rita olyan képeinek esetében sem

Varga Rita: Mátis Rita

érzünk ki hamisságot és hanyagságot a művészet 
emelkedett regisztereire nézve, mint amilyenek a 
„Csertői liget" (2000), vagy a„Bethsabe” (2002), 
esetleg a „Nana a kanapén” (2004). Ennek egyik 
oka az, hogy a művészettörténettől kölcsönzött, átírt 
formatartalom, mint az egyik hatékony inspiráció, 
minden frivol, nyílegyenesen érzéki utalás ellenére 
tekintélyt ad Mátis feldolgozásainak. A másik ok 
pedig alighanem a tévedhetetlen szem rátalálá- 
saiban van, az érzéki szépség eredeti és újszerű 
megjelenítése közben sem rejti véka alá, hogy a 
látás képességében és örömében, mint egy örök 
állandóban alapvetően nagy bizalma van.

Sokak számára látszólagos a jelenléte. Hónapok 
múlnak el anélkül, hogy hallhatnánk róla és a 
munkáiról. Csak akkor mutatkozik, amikor — 
Csontváry mondta ezt így magával ragadóan — 
„soron van”. Akkor azonban többnyire maradandó 
nyomokat hagy maga után. Tevékenysége folyama
tos és lankadatlan műhelymunkáról tanúskodik, 
amelynek összetétele felől csak igen kevesek ren
delkeznek tájékozottsággal. Otthona egy puritán 
eleganciájú Bauhaus-házban van, sarokablakait és 
tornácát ma is tanítani kell építészhallgatóknak.
Élete édesanyjával, bútorai, könyvespolca, zongorá

ja, Brúnó kutya — némely munkájának szereplője 
— kiegyensúlyozott, Pécs művészetének korábbi 
aranykorára tökéletesen emlékeztető szellemi-anyagi 
klímát jelent. Nagyszámú kép jön létre a 
sarokszobában, ahol — némi rálátással a Kálvária
dombra és a város tornyaira — dolgozik. Zárkózott, 
magáról keveset eláruló személyiség, akiről nagy 
biztonsággal fogalmazhatjuk meg, hogy a „képeiben 
él”. A műteremsarok csendjében a feljegyzéseket 
olvasva, a vázlatokat és elkészült munkákat nézve 
azonban a harmadik évezred elejének problematikái 
sűrű gomolyagként valószínűsíthetőek. Miközben a 
„mestert” az egyszerűség, célszerűen visszafogott 
kijelentések, tartózkodás, a nem értékes megfogal
mazásoktól való félelem sokkal inkább jellemzik, 
mint az élethabzsoló és divatos robbanékonyság. 
Történik ez akkor, amikor még a szisszenéseknek 
is hírértéke lehet. Közben pedig szinte nincs is 
képe, amelyben, mint lehetséges jelentésréteg, fel 
ne vetődne a kommersz fogyasztási médiakultúra 
jelrendszere, illetve előadásmódja. Munkájának 
végzéséhez az ellenőrzés alatt tartott személyes 
indulatok adják a legfontosabb alapanyagot, a 
képek által szándékoltan felidéződő 
művészettörténetben pedig izgalmasan model- 
leződik a párbeszéd lehetősége az idővel, az 
érzékekkel és a társadalmi nyilvánossággal. Mátis 
Rita munkáival 2005 folyamán igen jelentős magyar 
kiállítási intézményekben fordult meg, 2006 január
jában a budapesti Start Galériában rendezte egyéni 
kiállítását és elkezdett tanítani a Kaposvári Egyetem 
újonnan alakult Művészeti Főiskolai Karán.

Sietek eloszlatni a hevenyészve beállított képet 
Mátis Rita művészetéről. Mindenekelőtt hamisnak 
tűnik az állítás, amely szerint a keze ügyébe kerülő 
kulturális és civilizációs kérdéseket mintha a naiva 
modorában adná elő. Pontatlan az a vélekedés is, 
hogy gyanútlan és ártatlan elszólások a munkái.
A valóság az, hogy teljes tudatossággal, komoly 
rákészüléssel megvalósított programot követ. Ebben 
a rögtönzéseknek nyoma sincs. Nincs itt helye 
extravaganciának, kerülőutaknak, a kaland és az 
erotika keresett dokumentumainak. A képekben 
egyetemesen megragadhatóvá tett jelenségeknek — 
amely nyilvánvalóan erős érzelmi és érzéki adottsá
gokat követel annak feldolgozójától — hátterében 
az érzékek kopása és zűrzavara, a szépség szen- 
zuális garanciáinak veszélyeztetettsége áll.

Az értelmezések adott pillanatában aztán rájön 
az ember arra, hogy a leghatározottabb eligazítást 
mégiscsak a művész saját szavai adják. Néhány 
lényegesnek ítélt összefüggésben feltétlenül fel kell 
idéznünk magának a festőnek a szavait. Itt van 
például az első könyv, itt vannak az illusztrációk, 
versek. Hogyan függenek ezek össze avval az 
érzelmektől és érzékektől túlfűtött képvilággal, ami 
ma tevékenységét jellemzi?
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— Minden bizonnyal alkati sajátosság 
magyarázza. A vizuális művészetek mellett 
mindig is közel állt hozzám a költészet, a filozófia 
nyelve és a zene is. Talán ezért hallgatok olyan 
szívesen Wagnert. Zenéjének ereje, világosan 
felismerhető szándéka és az ennek ellenére 
benne lévő árnyalatok gazdagsága pontosan 
kifejezi azt az igényt és érdeklődést is, ami ben
nem a jelenre vonatkozóan megvan. Készítettem 
valóban könyvet, amelynek színes és domború 
kötése, kézzel írt szövegei, verseim, és az 
illusztrációk megint csak azt az igényemet 
érzékeltették, hogy a szigorúan vett kép mellett 
— ha lehet — más formában és anyaggal is 
vizuális jelentést hozzak létre. A szövegben, a 
versekben az állandó változásban lévő érzelmi és 
tapasztalati világ követésének éppúgy eszközeit 
láttam, mint a képi jelekben, miközben érzékel
tem, hogy a könyv egy nagyhatású tárgy, amely 
elég összetetten plasztika, intellektuális üzenet, 
intim terű látvány, képek sorozata és minden 
ízében egyéni megoldás.

— A nehezebbnél is nehezebb feladat úgy 
bejárni egy veszedelmesen sokértelmű 
határterületet, mint amilyen egy művész életműve, 
hogy menet közben és a feldolgozás során ne 
váljon a különböző tartalmakból valamelyik is egy
oldalúan túlértékeltté.

— Talán elfogadható, hogy többnyire a 
jelen és az aktuális feladatok kötik le az embert 
jobban. Ez nem jelenti azonban, hogy ne kellene 
tetszőleges ütemben felidézni a már megjárt sza
kaszok emlékeit, hogy ne szolgálna jóleső segít
ségként egy korábban megtanult, megismert 
fogás vagy forma. Visszatekintve az elmúlt húsz 
évre, elmondható, hogy meglehetősen sokféle 
eszközt használtam, több kifejezésmóddal és 
funkcióval kerültem közelebbi kapcsolatba, ame
lyek között a zenei és színpadi, színpadszerű 
megnyilvánulásoknak éppoly szerepe volt, mint a 
plasztikai és térberendezési programoknak. 
1992-ben az Utazás című játékban vettem részt a 
Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában, a 
Petőfi Csarnokban élő klipmixet, egy sor perfor- 
manszot, videoanimációkat csináltam, Karol 
Woytila darabjához díszletet készítettem.
Ezeknek a számbavételéhez valóban a szenvtelen 
felsorolás és dokumentáció a legalkalmasabb 
módszer. Ezek az adatok a katalógusokban és 
almanachokban hiánytalanul megtalálhatók.

— Nem mondhatjuk egyes művei előtt sem 
nagy magabiztossággal, hogy erről meg arról van 
bennük szó, hiszen érezhetően sokkal több minden
ről kell megemlékeznünk egy műalkotás láttán, mint 
amiről közkeletű, többnyire sietősen megfogalma
zott összefoglalások, a képaláírások értelmezései

Mátis Rita: A vágy örök tárgya, 2003 
130 x20 0  cm

szólnak. Ez valamelyest csüggesztő, hiszen jogosan 
érzi ilyenkor úgy az ember, hogy semmit és soha 
nem fog megérteni.

— Az úgy van, hogy bár a festő maga 
egy-egy kedvére megfogalmazott és megraga
dott kérdést kezd el boncolgatni, az számára a 
teljes egészet jelenti. A szemlélő és közvetítő 
pedig igen gyakran csupán részkérdést lát az 
előtte álló jelenségben. A művész számára a 
megcsinálás pillanataiban nincs is részkérdés, 
teljes mivoltában, minden eszközét, figyelmét, 
emlékezetét és érzelmeit igénybe véve kívánja 
többnyire megfogalmazni — maradékok és 
ellentmondások nélkül — a vállalt programot.
Aki minderre kívülről tekint, annak vagy sejtel
mes, vagy gyűlöletes titok marad a program tel
jessége, kicsiny, vagy óriási kiterjedésű mivolta 
ellenére is. A képnek tehát segítséget és bátorí
tást kell adnia a titok és gátlás felszabadulásá
hoz, feloldozást kell jelentenie a leselkedés okoz
ta bűntudat alól.

— A nyolcvanas évek végén, amikor a 
képzőművészet fő hangzatai a posztmodem 
medrében csendesedtek le, Mátis Rita korai munkáit 
készítette. Ezek a KoBrA előadásmódjának jegyében 
születtek, illetve a lírai absztrakció normái 
jellemzőek rájuk. Két princípium látszik érvényesülni 
itt az érdeklődésében. Az egyik a színek sokaságá
nak és fokozásuk mértékének felmérése, a másik 
pedig a konvencióktól mentes jelalkotás erede
tiségének a keresése, biztosítása.

— Ez igaz, és van egy viszonylag 
nagyszámú sorozatom, amely első ránézésre 
tényleg melodikus természetűnek, hagyo
mányosan absztrakt előadásának látszik. Ilyenek, 
mint a Z-Űr (1988), a Lélekhajó (1988) talán 
valóban indulatosak, ugyanakkor talán jellemző 
is rájuk, hogy fel szerettem volna venni a 
felületeikre mindent, ami a festői kifejezés szem
pontjából hatással bír, tehát a gesztust, a 
pasztózusan előadott színpásztákat, ornamen- 
tális rendszereket, kalligráfiát és foltfestést. És 
ha valóban alaposan elemzi valaki ezeket a 
képeket, részint arra jön rá, hogy tele vannak 
leíró részletekkel, mindenféle alakokkal, részint 
pedig arra, hogy egy festői gazdagságában 
gyarapodó folyamat játszódik le ezeken. Az
Ég nyelő (1989) már azt mutatja viszont, hogy az 
alakulás valamiféle egyszerűsödés irányában is 
érvényes volt. Egyszersmind a hagyományos 
„alak” rehabilitációjával is együtt járt. A Vénus 
sorozat is alapvetően figurális volt, azonban az is 
lényeges összetevője volt ennek az időszaknak, 
amit legegyszerűbben hiánypótlásnak nevezhet
nék. Egyszerűen: meg akartam tanulni festeni és 
ehhez a lehetséges eszközöket, mintákat fel
használtam. És azt sem hagyhatjuk említés 
nélkül, hogy mestereim Keserű Ilona, később 
Konkoly Gyula voltak, aki magukkal ragadó ele
ganciával foglaltak össze egymástól látszólag 
igen nagy távolságban lévő jelentéseket és 
jeleket.

— De hát a főiskola művészképző specializá- 
cióját végezte, ahol senki nem lehetett ellenérdekelt 
abban, hogy valóban megtanuljanak festeni...

— Igen. Sok mindennel megis
merkedtünk a főiskolás évek alatt, képzésünk 
azonban minden látszat ellenére sem volt a 
kreatív tevékenység gyakorlatára irányuló. Az is 
magyarázza persze ezt, hogy nem volt pénz fes
tékre, modellre, és az érdeklődésünk középpont
jában sem egyértelműen a festés állt ekkoriban.

Mátis Rita: Brunyi, én és reggeli a szabadban, 
20 0 5.10 0 x 150  cm
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Mátis Rita: Djibouti, 2005 
55 x 85 cm

A film inkább, a költészet, a színház és a zene. 
Ezek a területek egyébként valamelyest minden 
nemzedéktársamat foglalkoztatták, némelyikük 
letérése életre szólónak látszik ma már. 
Megváltozott ez a helyzet valamelyest a mester
iskolás évek alatt, amikor István-aknán dolgoz
hattunk.

— Többször, többek elmondták, hogy a 
mostantól visszatekintő csaknem százéves korszak 
művészete kifejezett, rögzített és variált mindent, 
ami ismeret és élményköreiben csak felvetődhetett. 
Az önmagába harapó kígyóként jellemzett száz év 
azonban másképpen is láttatható, sugallják a 
munkái.

— Talán valóban van kiút. 
Mindenekelőtt az, amit mindig is a művészet 
egyik erkölcsi garanciájaként emlegettünk. Az 
őszinteség. Igen nehéz ennek a követelménynek 
a teljesülését teljes világossággal egyes alkotá
sokban bizonyítani, mert az eszközök mesteri bir
toklása önmagában akár megtévesztő is lehet. 
Magam azonban sohasem lepleztem, hogy a 
művészettörténet egyes alkotásai előtt megren
dültén állok, miközben a festő számára az 
inspirációk kimeríthetetlen kútjaként jelenik meg 
mindaz, amit ezek a művek tartalmaznak. Aki a 
képeimet „olvassa”, az bizonyára nem tudja 
elhallgatni, hogy bennük alkalomadtán megszó
lalnak ezek az inspirációk. Alkalmasint még 
tematikai azonosulásokról is beszélhetünk, ami 
azt jelenti, hogy akár Rodin, akár Manet, akár 
Jordaens, akár Giorgione vagy Courbet képek is 
lehetnek felszólító erejűek, amint arra késztet
nek, hogy én is készítsem el a magam változatát 
ezekhez. Az efféle interpretációk egyébként 
korántsem voltak ismeretlenek a művészet- 
történetben, a zenetörténetben pedig pláne nem. 
Mindez azonban csak metodikai kérdés. Sokkal 
alapvetőbb, hogy az ábrázolás során az ember el 
tudja fogadni az archetipikus emberi helyzeteket, 
hogy vonzódásait vagy ellenszenvét ezekkel 
kapcsolatban megnyilváníthassa. Lényegesnek 
tűnik az is, hogy mennyire vagyunk képesek 
belehelyezkedni ezekbe a szituációkba és az is, 
hogy ez a szerepjáték milyen feszültségekkel jár, 
milyen interferenciák jönnek létre az archaikus, 
vagy megszentelt történeti jelentés és a jelen, 
esetleg költészetmentes formája, figurája között.

— Kritikákban hangzott el, hogy színvilága pro
fesszionálisan hatásvadász.

— Mint említettem, viszonylag tartósan 
zavart, hogy a főiskolán nem tanultunk meg ren
desen festeni, majd amikor a festészet tényleges 
művelésére sort keríthettem, bizonyos szertelen
séggel csaptam le mindenre, ami az erős kife
jezés szempontjából felhasználhatónak látszott. 
Ebbe a körbe kétségtelenül bele kell érteni 
mindazokat a megnyilvánulásokat is, amelyeket 
a reklám nyelve közvetít. Tehát, hogy a folyamat 
végét is felidézzem, egyáltalán nem volt idegen 
számomra a játékautomaták, vagy autókaros
szériák díszítése, amelyeken az ábrázolás maga 
tényleg rendelkezik valami fáradt professziona-

litással és tényleg bizonyos, hogy gyorsan 
használódó ornamensekként lehet leginkább 
érteni ezeket, de színeik, az anyagi minőségek 
érzékeltetésére alkalmas festésmód a reflexekkel, 
a csillogásokkal, csúcsfényekkel stb., min
denképpen érdekelt. A közvetlenül megtanult 
képektől kezdve végigpróbáltam az alkalmazás 
közvetettebb módszereit is, és ezeknek ered
ményei ténylegesen ott vannak a teljességgel 
eltérő tematikával rendelkező képeken. A hatás
vadászat kissé megbélyegző jelzőjéért sem 
haragszom annyira, mert bizonyosra veszem, 
hogy egyetlen képem sem agresszív, miközben 
valóban figyelmet követel. De talán nemcsak 
követelnek, hanem adnak is ezek a képek 
valamit. Mégpedig az érzékeket gazdagon 
tápláló, ha lehet eredeti összeállítású színkom
binációkat és izgató, a természetes emberi élet
ben szépséggel és gyönyörrel nem véletlenül 
összefonódó jeleneteket.

— Ugyanilyen kritikákban olvassuk, hogy témái 
triviálisak és szinte vádként fogalmazódik meg, 
hogy mitologizálása lapos.

— A válasz összefügg avval, amit a 
színek intenzitásáról mondtam. Csak annyit ten
nék mindehhez hozzá, hogy ember, művész 
legyen a talpán, aki a máig megismert és fel
használt, közléserejű jel-, és jelentésrendszerek 
felszíni megnyilvánulásaihoz csak úgy hozzá tud 
illeszteni olyant, amiről még az égadta világon 
senki nem tett valamilyen módon említést. 
Meghatározó minőségi változások érlelődhetnek, 
jöhetnek azonban létre a mikroösszefüggések 
keretei között, amik aztán a „nagy egészre” is 
hatással vannak. Ezeknek az észrevételéhez 
viszont igen fejlett elsajátító apparátussal kell 
rendelkezni. Másrészt folyamatosan változnak 
a nagy összefüggések rendjei is, és egészen 
egyszerűen a kontextusok változása miatt sem 
lehet igaz, amit a mindörökre stabilizált jelentés
ről mondanak egyesek. A mitológiainak mondott 
képekben szerintem rejtőzik némi irónia is. De 
nem hiszem azt sem, hogy teljesen eltűnt az 
emberből a tiszta ellentmondásmentesség vágya, 
ezért a kiegyensúlyozottság, a boldogság, a 
szellemi és érzéki megnyugvás ritka pillanatait el 
tudom képzelni azokban a képi keretekben, ame
lyeket a művészettörténet különböző korszakok
ban ezeknek megteremtett. Ezek a keretek mára 
a természet, az érzékekkel birtokba vehető való
ság részévé lettek. És nem tiltakozom nagyon a 
„lapos” jelző ellen sem. Kockázatos kísérlet, de 
nagyon is érvényesnek és ezért valóságosnak

Mátis Rita: Festő és modellje, 2005 
150 x 100 cm

érzem a nagy és szép gondolatok kifejezése 
körüli giccses kifejleteket. Ezeket éppúgy forrás- 
értékűnek tekintem, mint bármi mást, aminek 
festői ereje van. Ez a giccses erő, mint afféle 
klasszikus ready made képes az átlényegülésre. 
Ezt rajtam kívül is igen sokan bizonyították már. 
Mindezen túl csendesen megjegyzem, hogy elég 
sok olyan képet és szobrot, díszletet és egyebet 
készítettem, amelyre sem a színek intenzitásával, 
sem a tematikákkal kapcsolatban mondottak 
nem állnak, mert teljesen más természetű tár
gyak. Talán ebből is kitetszik a véleményem. 
Nemcsak tudni szükséges, hogy minden minden
nel összefügg, hanem érzékeltetni is szükséges 
ezt. Az én szemem a harmóniára és univerzális 
rendre nyílt ki. Az intimitás testi megjelenítése 
sem szolgál más célt, mint annak az érzékel
tetését, elfogadtatását, hogy a művészet az 
életről és önmagáról is szól, hogy a testi, 
valamint transzcendentális minőségek a 
művészetben is úgy tartoznak össze, mint egy 
ölelésben. ■

* Mátis Rita 1967-ben született Pécsett. 1981-1985: Művészeti 
Szakközépiskola, Pécs, grafikus szak. 19 87-199 2: a Janus 
Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán végzett 
Keserű Ilona tanítványaként. 19 9 2-19 9 5: JPTE Képzőművészeti 
Mesteriskola, mestere a Munkácsy-dijas Konkoly Gyula. 1995: 
Tanulmányút Párizsba. 1996-ban a Kulturkontakt ösztöndíját 
nyerte el Bécsben. Egyéni kiállítások: 1994: Művészetek Háza, 
Pécs. 1995: Képzőművészeti Főiskola, Barcsay Terem, 
Budapest. 1996: Stúdió kiállítás (Horváth Judittal), Bécs; 
Dominikánus kápolna, Donau Festival, Krems; Újraélesztés, 
Stúdió Galéria, Budapest; Édes húsom, avagy az átélés rom- 
lékonysága. Pécsi Kisgaléria. 2001: Stúdió kiállítás, 
Kulturkontakt, Oslip. 2006: Start Galéria, Budapest. Csoportos 
kiállítások: Art Expo, Budapest, Ex-Centrum, Pécs; Haus 
Ungam, Berlin; Helyzetkép, Mai Magyar Szobrászat, 
Műcsarnok, Budapest; Pécsi Szépítők, Újpest Galéria, 
Budapest; Új Stúdiósok kiállítása, Duna Galéria, Budapest; 
Cherchez la fémmé, Szombathelyi Képtár; Olaj/vászon, Mai 
Magyar Festészet, Műcsarnok -  Budapest; Műélvezés, Erotika 
a magyar képzőművészetben, Bartók 32  Galéria, Budapest; 
Mesterek és tanítványok, Pryzmat galéria, Krakkó; 1999:
A bűn méze, Szombathelyi Képtár; Palme Ház, Budapest;
A tárlat, Pécsi Galéria; Art Expo Friss, Művészet Malom, 
Szentendre; A második nem, Nőművészet Magyarországon 
1960-2000. Emst Múzeum, Budapest. 2002: Galéria, Pécs; Art 
Expo Friss II., Művészet Malom, Szentendre; Jubileumi tárlat, 
Pécsi Galéria. 2003: Klimó gyűjtemény, Linz, Ausztria; Ratal 
festők Keserű Ilona közelében Pécsett; 1983-2003, Pécsi 
Galéria. 2004: Mecseki Anzix, Hattyúház, Pécs. 2005:
Egyhetes, Műcsarnok; Energia és ellenérték, Művészet Malom, 
Szentendre; Gulashsuppe, Dachgalerie, München; Pécs- 
Baranya Művészeinek Társasága, Városi Galéria, Kalocsa.
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VI. Kamera Hungária Televíziós
Műsorfesztivál
2006. március 3 1 -  április 2.

„Aranyeső a kis házra...” 
Bódi Guszti és a Fekete Szemek

A fesztivál szervezői rekordokat emlegettek, 437 
pályamű érkezett, 12 210 perc műsoridőben a kiírt 
13 kategóriára. Az ORTT, Pécs városa és cégek sora 
támogatta a 60 millió Ft-os költségvetésű rendez
vényt, amely a POSZT-hoz hasonlóan a város szín
foltja lehet. Majd valamikor. Egyszer talán. Jelenleg 
egy szociológiai elemzés tárgyának alkalmas, amely 
a műsorkészítőket és a műsorkészítők rajongóit 
osztályozhatná tág merítésből: szoláriumbama, 
ötvenes nőnemű műsorvezető, megfáradt, 
melegítős, ötvenes hímnemű rajongóval, vagy laza, 
slampos hatvanas műsorvezető, jól ápolt ötvenes 
nőnemű aláírásgyűjtővel...

A tavalyi fesztiválhoz képest a programok még 
tágabb merítésben mutatták be a jelenkori magyar 
televíziózást, a szakmát és a szakma által prezentált 
színvonalat. A versenyprogram vetítésén gyakorta 
csak a technikus ült benn (ezért nem írhatom le, 
hogy üres volt a terem). Nagyobb érdeklődés 
mutatkozott a szakmai beszélgetéseken, még na
gyobb a „Riporter kerestetik” vetélkedőn (felkészül
tebb versenyzőkkel, mint az előző évben), és szabá
lyos tömeg gyűlt össze a közönségtalálkozókon.

A szakma komolytalanságát illusztrálja a 
„Kultúrház” példája. A jelenkori közszolgálati televí
ziózás vetélytárs nélküli vezető kulturális műsorának 
egyetlen nevezését sem fogadták el, mivel a doku
mentumfilm szekcióba adta be pályázati anyagait.

A dokumentumfilmekről folytatott vitából kvázi azt 
szűrhetjük le, hogy az nem dokumentumfilm, amit 
nem annak nevezünk, mivel a dokumentumfilm 
csupán gumifogalom.

A fesztiválon zavaróan sok technikai baki fordult 
elő. Mintha nem is szakemberek dolgoznának a 
médiamunkások keze alá, s mintha ők még egy CD 
lemezt sem tudnának elindítani — ez a „Riporter 
kerestetik” címszó alatt futó vetélkedőn csúcso
sodott ki az élvezhetetlenségig, ott is hagytam.

Public relations

Karafiáth Orsolya mint Demjén Rózsi
FOTÓ: BALOGH RÓBERT

Fábry Sándor
Hajós András mint Hajós András

Érdekes volt szemlélni a közönségtalálkozókat.
Az élő műsor nagyfokú magabiztosságot és hakni
gyakorlatot is igényel. Ezt a „Dob+Basszus. Két dal 
egykor” (legendássá lett dalszövegek elemzése) 
című műsornak, és a „Krém. Édes mindenkinek!” 
(mai énekes sztárok egymás dalait éneklik és 
csacsognak) esetében egyaránt érdemes vizsgálni. 
Mindkét műsor dalok egymásutánjára és az azokról 
folytatott pörgő beszélgetésre épül. De amíg Lévai 
Balázs egyedi megközelítésekből indító produkciója 
csak megvágva élvezhető (élőben észre sem veszi, 
hogy unalomba fullad a színpadi beszélgetés), addig 
a kirívóan felszínes „Krém” műsorvezetői (Nagy 
Tünde, Rákóczi Ferenc) és szereplői (Bódi Guszti, 
Baby Gabi, Bartók Krisztián) egyaránt magasfokú 
haknigyakorlatról tesznek tanúbizonyságot, s közön
ségükkel olymód összeforrnak, melyet mint kritikus, 
író, magánember stb. csak tátott szájjal bámulni 
tudtam. Kevés értelme van a televíziózás esetében 
mély- és magaskultúráról beszélni, a minőség 
választásának már rég nem a hordozott üzenet a 
kritériuma, amelyet e két kiragadott műsor egyaránt 
igazol. Amíg a „Dob+Basszus” szereplői a kultikussá 
vált szövegeket, mint a blődliből nemes aszúvá 
érteit minőséget kezelik (melyet a maradandóság 
igazol), addig a „Krém” a közönség és a sztárok 
jelenidejűségének egymásra hatását aknázta ki (a 
közönség és a „művész” egy nyelvet beszél, azonos

szellemi nívót képvisel). A Művészetek Háza szín
padán playbackről „énekelt” Baby Gabi, aki április 
hónapban épp egy erotikus magazin címoldalán 
pózolt nagyjából meztelenül (mint a női szépség 
etalonja). Mindkét műsort az ízléstelenségig fokozott 
magamutogatás jellemezte (példa erre a 
„Dob+Basszus”-ban a Demjén Rózsit parókával 
imitáló Karafiáth Orsolya — eme műsor Baby 
Gabija, vagy a „Krém” Bódi Gusztija, aki előre beje
lentette: nem tudja a dal szövegét, és egy idő után 
fel is adta a tátogási kísérletét, leengedett mikrofon
nal, némán „p!ayback"-kelt — a közönség nagy 
örömére). Mindkét műsor valahonnan az ízlésen túl
ról tudósít, uniformizál, csak a kultúra más 
rétegzettségéből szólítja meg a közönségét.

A Kamera Hungária fesztivál rejtélye, hogy mi 
célt szolgál? Nem igazán szól semmiről, többnyire 
egyszer használatos tévéműsorokat szemléz min
denféle megragadható tematika nélkül. Nincs egy 
mögöttes koncepció, nincs egy tematikus szempont, 
amely a létrejöttét legalább kvázi igazolhatná, épp 
olyan, mint a mai média, felszínes, igénytelen és a 
pénzről szól. Amely előadás számomra értékesnek 
tűnt (pl.: Kovács András Bálint: Hogy működik az 
on-line tévé és filmarchívum) egynéhány fős közön
ség előtt zajlott le, vagy akár úgy járt, mint 
Cserhalmi György portréfilmjének vetítése, a térről 
dübörgő — szintén Kamera Hungária rendezvény — 
koncert zaja nyomta el.

A fesztivál talán legfelhőtlenebb élményét a 
Sztornó című Pécsett forgatott film díszbemutatója

adta. Nem a film minősége miatt (mert az egy jó 
közepes, kicsit elművészkedett, zavaros forgató
könyvvel, de remek operatőri munkával és jó érzékű 
vágásokkal megoldott mű), hanem a pécsisége 
okán, mert ez a film Lovasi András főszereplésén túl 
tényleg Pécs díszletében készült. Aki látja, meg
győződhet, mennyire hazug „jószág” a kamera. Ezt 
a magyar viszonylatban is csak közepes nagyságú 
várost oly szellősnek, tágnak tüntette fel, mintha 
Lengyel-, vagy Oroszországban forgatták volna. 
Mindezek ellenére a Sztornó díszbemutatója jó fel-, 
vagy levezetés lett volna a díjkiosztó gálaesten.
Azért csak lett volna, mert azt már Budapesten ren
dezték meg, ezzel is villanásszerűen ráerősítve az 
ébredező kulturálisfőváros tudat valódi súlyára. ■
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Tavaszi Fesztivál Pécs 
2006. március 27.
Pécsi Nemzeti Színház Kamaraterem 
Zene: Fabrice Planquette, Gergely Attila.
Koreográfus: Frenák Pál.
Táncosok: Miguel Ortega,
Várnagy Kristóf, Rolando Rocha,
André Mandarint).

Frenák Pál: Fiúk
A színház érzékisége kell ahhoz, hogy megtapasz
taljuk a nyelv érzékiségét. Hogy a szavak mennyire 
összekötnek bennünket a cselekvéssel és a tapasz
talattal. A Frenák Pál Társulat színpadán három 
mászókötél lóg a tetőről. Ezekkel folytatnak akro
batikus akciókat a táncosok.

Köt. Megköt. Felköt. Leköt. Kiköt. Beköt. Kötél. 
Kötés. Kikötés. Átkötés. Köteles. Kötelez. Elkötelez. 
Lekötelez. Kötelező. Kötődik valamihez/valakihez. 
Kötött. Kötetlen. Kötve hiszem.

Ötven perc dübörgés. Ötven perc invenció. Út 
mélybe és magasba. Kötélmászás a felső régiókba. 
Kötélen leereszkedés a tudattalanba. Testek 
világlása. Mechanikus narancs. Négy übermarionett.

Három kötél. Három háromlábú forgószék. Négy fiú. 
Négy karakter, négy fiatal férfiszerep. A négy őselem. 
A macsó: a tűz, Nárcisz: a víz, Herkules: a föld; és a 
névtelen negyedik: a levegő. A színpad üres.

A három fekete kisnadrágos, mezítlábas fiúval szem
ben a negyedik: bakancsban és fehér fodros 
(menyasszonyi) ruhában.

A testnek, mint nyelvnek a felfedezése. A testi szép
ség és a leplezetlenség, a kiszolgáltatottság. 
Radikális őszinteség.

Cirkuszi akrobatákat megszégyenítő kötélattrakciók. 
Egybefonódás, egymásra tekeredés, kígyózás, a 
kötél puhasága és keménysége, a meghosszabbított 
férfitest.

Törekvés a magasba, zuhanás a mélybe.
Elvágyódás: föl vagy le, csak innen el, erről a szint
ről. Étiből a világból. Társkeresés, vetélkedés, 
küzdelem, győzelem, vereség.

Állatiasan mozgó, lopakodó meztelen alakok. 
Fenekük fekete ragasztószalaggal X-alakban lera
gasztva.

Éles hangulatváltások. Idegen és ismerős zenék.
Kúp alakú tálban forgó-vergődő alak. Aki ismétli egy 
szinkronizált filmbetét szavait. Végül a stáblistát és 
a szinkronszínészeket. Magyarul. És ekkor a szín
padról átlépünk (hangban és képzeletben) a filmbe, 
vagy inkább televízióba. Az aurális jelenlétből a tel
jes etvalótlanítás világába.

Fiúk. Azaz: Les hommes cachés.
Azaz: A rejtőz(köd)ő férfiak.

PMP

H E L Y E S B Í T É S

Az Echo előző számában közöltük Koltai Tamás levelét, amelybe sajnálatos módon — a szerző által megküldött szöveget megváltoztatva — stiláris hiba került. 
A mondat eredetileg (és nyelvtanilag helyesen) a következőképpen szerepelt Koltai Tamás írásában:
Hogy mást ne mondjak, a Pécsi Harmadik Színház, amely 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.

Az általunk elkövetett hibáért a szerző és az olvasók elnézését kérjük.
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A látás színháza
Beszélgetés Peter Pashowal

Február utolsó vasárnapján munkabemu
tatót tartott a Bóbita Bábszínház. A de
monstráció annak az ötnapos kurzusnak 
eredményeit összegezte, amelyet a Szófi
ai Színművészeti Akadémia két tanára,
Zheni és Peter Pashov vezetett a bábszí
nészek számára.
Az öt etűdből álló munkabemutató két 
részből állt, amely egy-egy, egymástól 
markánsan eltérő bábszínházi formát mutatott fel Az 
első két improvizációban mindennapi tárgyak — kö
telek — váltak bábokká-partnerekké, ezekkel játszot
tak a színészek, a második részben pedig ámyjáték- 
variádókat láthattunk.
Peter Pashowal a bemutató után beszélgettem.

— Első alkalommal jár Pécsett?
— Nem, egyszer már voltam itt: szófiai hallgatóim
mal részt vettünk a Felnőtt Bábfesztiválon, két éwel 
ezelőtt.
— Mit tanít Szófiában?
— Feleségemmel együtt a szófiai Színművészeti 
Akadémia báb tanszakán tanítunk bábot, 
színészmesterséget és rendezést. Általában együtt 
dolgozunk, noha ő inkább a színészekkel 
foglalkozik, én pedig a rendezést tanítom.
— A látott technikai demonstráció két különböző 
színházi formára épül.
— Igen, az első részben — egyedüli kellékként — 
a kötelet próbálták használni. Ezt a játéknyelvet mi 
„vizuális színháznak” nevezzük, amelynek fő 
jellemzője az, hogy az adott tárgy és az ember a 
színész kapcsolatát mutatja meg. Tulajdonképpen 
bármilyen tárgy eszközévé válhat a játéknak: ebben 
az értelemben ez nem annyira egy adott színházi 
forma, mint inkább egyfajta gondolkodásmód. A 
színésznek a szavak nélküli játékra kell felkészítenie 
testét és szellemét, arra, hogy szavak helyett tár
gyakkal kell dolgoznia. Nem arról van szó, hogy 
soha nem használunk szöveget, hanem arról, hogy 
ez a színházi gondolkodásmód a szöveg mellett 
egyéb új lehetőségeket nyit meg számunkra.
— Milyen módszert követtek a munka során?
— A kellékeket mi adtuk a színészeknek (akármi 
megfelelt volna erre a célra; megláttam a köteleket, 
és emellett döntöttem), majd megpróbáltuk átadni 
nekik a játékhoz szükséges gondolkodásmódot. Az 
etűdök vázlata, a megmutatott történet a színészek 
improvizációjára épül: az ilyen típusú színházi 
munkában nem lehet azt mondani, hogy „most 
pedig csináld ezt meg ezt”, ennek a munkának nem 
a rendezésről, hanem a felfedezésről kell szólnia. 
Persze ehhez elsősorban időre lenne szükség. Öt 
nap alatt nem lehet hatalmas haladást tenni: 
pusztán arra volt időnk, hogy megismertessük a 
színészekkel ezt a módszert, ezt a gondolkodásmó
dot.
— Mennyire fontos a munkásságában a 
felfedezés?

— Nagyon fontos: az utóbbi évek 
a vizuális színházzal való állandó 
kísérletezés jegyében zajlottak, 
olyan módszert próbáltunk kidol
gozni, amely mindenki által 
használható.
— A második részben árnyjáték- 
etűdöket láthattunk.
— A Bóbita kérésére az árnyjáték 

technikájával foglalkoztunk az elmúlt napokban. 
Alapvetően nagyon egyszerű technikáról van szó, 
bárki képes elsajátítani, habár nagy türelemre van 
szükség ehhez a formához. Ez azonban a vizuális 
színháztól eltérő felkészülést igényel, másfajta türel
met.
— Színészi pontosságot?
— Igen, erről van szó. Az első fázisban, amikor
a képeket megteremtik, a képzelőerejüket, fantázi
ájukat kell használniuk, utána azonban, amikor 
rögzítik, majd összefüggő sorrá alakítják ezeket, 
rendkívül precíznek kell lenniük a színészeknek.
— A bábszínészetet nálunk hagyományosan mel
lékesnek, kisebb értékűnek tartják az „igazi", 
drámai színészethez képest. Mit gondol erről?
— Természetesen nem gondolom, hogy ez igaz 
lenne. Pusztán arról van szó, hogy a színészeknek 
különböző színházi formákat kell megvalósítaniuk, 
amelyekhez eltérő színészi kézségekre van szükség. 
Ugyanakkor az is igaz, hogy azok a hallgatóink, 
akikből bábszínész lesz, eredetileg prózai színészek 
akartak lenni. Ahogyan azonban egyre jobban 
megismerték a bábszínháznak mint színházi 
nyelvnek a lehetőségeit, megkedvelték ezt a műfajt 
és a bábnál maradtak (ugyanezt az utat jártam be 
én is): a legutóbbi évfolyamok az állami bábszín
házaknál dolgoznak, így lassanként kialakul egy új 
generáció.
— Ez a rejtett hierarchia minden bizonnyal egy 
adott színházi tradíció része.

— Valószínűleg így van. Nálunk, Bulgáriában hosszú 
ideig hasonló volt a helyzet, de az utóbbi néhány 
évben változás tapasztalható: egyre nagyobb a báb
színház és a drámai színház közötti kölcsönhatás.
A különbség mostanra inkább esztétikai, nem hier
archikus.
— Létezik egy másik, a hagyomány által szen
tesített nézet is a bábszínházzal kapcsolatban, 
amely szerint a bábszínház a gyerekeknek való, 
gyerekekhez szól. Mi a véleménye erről?
— Nos, a bábszínházi előadásokat nagyrészt 
gyerekközönség számára hozzák létre. Ennek — a 
hagyományon túl — az is oka, hogy a bábszínházi 
formák nagyon közel állnak a gyermek 
képzeletéhez. Ugyanakkor fejlesztenünk kell azokat 
a bábszínházi eszközöket is, amelyek a felnőtteknek 
szánt előadásokat működtetik: ennek a kettőnek 
folyamatosan együtt kell működnie.
— Szófiában megtalálja a közönségét a felnőt
teknek szóló bábszínház?
— Nehezen. Állandó nehézségekbe ütközik, de 
azért sikerül. Talán Németországban, vagy 
Csehországban ez egyszerűbb...
— Ön szerint mi kell ahhoz, hogy jó bábszínész 
legyen valaki?
— Mindenekelőtt szeretet. Azután érzékenység, és 
természetesen rengeteg munka, türelem, idő. Mert 
minden egyes új báb olyan a színész számára, mint 
egy új hangszer: minden alkalommal elölről kell kez
deni a tanulást.
— Eltérően a prózai színészettől, ahol a „hang
szer” mindig ugyanaz: a színész saját teste.
— Igen, ez teljesen más. Ezért mondtam, hogy több 
erőfeszítésre van szükség, ez az akadémiai oktatá
sunk lényege is.
— Tervezi, hogy folytatja az itteni munkát?
— Igen, vannak terveink, reméljük, sikerül meg
valósítani. ■
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Rigócsőr király 
Bóbita Bábszínház 
2006. április 2.

Kuthy Ágnes, a tavaly Berlinben bábrendezői 
diplomát szerzett fiatal művész teljes értékű színházi 
élményt nyújtó előadást hozott létre a Bóbita társu
latával, amikor a Grimm testvérek meséjéből Zalán 
Tibor által színpadra írt Rigócsőr király című 
darabot megrendezte.

A nyitott színpadon egy vajszínű építmény 
látható, melynek bal oldalán félkörívű lépcsősor, 
jobb oldalán félkörívű rámpa vezet fel a konstrukció 
tetejére, melynek közepén egy kis konyhaszék áll.
A lépcső és rámpa által körülölelt teresedés 
közepén ajtóként, kapuként használható nyílás, 
melyet az építménnyel azonos színű lepel takar.
A díszlet már a játék előtt felidézi egy játszótéri 
csúszda, egy trónterem és egy stilizált épület jel
legzetességeit. A kisszék lesz a trón, az építmény 
lesz a palota és a vándorlás során útba ejtett erdő, 
patakpart, a színpadi „öböl” lesz a fiatal pár 
otthona.

A konstrukció pasztelljét az előadásban a 
jelmezek, kellékek, bábok, fények színkavalkádja 
ellenpontozza. Ahogy a színskála tekintetében is 
gazdag és változatos az előadás, éppily sokszínű a 
színházi stílusok, eszközök, műfajok felhasználá
sában is. A szerepek megoszlanak a hagyományos 
színészi játék, az ámyjáték, a pantomim, a különféle 
bábtechnikák között. Ez a színháztechnikai sok
színűség, a rendező által erősen kézben tartott 
tempó, a jelenetek belső és egymáshoz kapcsolódó 
dinamizmusa, valamint a balkáni stílusjegyeket és 
filmzenéket idéző zene, pergővé és fordulatossá 
teszi az előadást.

Kitűnő, sokfunkciós az eszközök használata, 
legyen szó párnáról, parókáról, kosárról stb. Az 
eltérő funkciókban visszatérő eszközök végiggondolt 
színházi jelalkotást és kreatív játékosságot tanúsí
tanak. Mindez a színházi nevelés, a látás iskolája, 
a jelértési önállóság fejlesztése szempontjából is 
példa értékű.

A produkcióban egyetlen dolog zavaró, maga 
a történet a kezes báránnyá tett makrancos 
Katicáról, aki akkor válik hasznos tagjává a világ
nak, ha feladja önmagát, és feltétlenül behódol 
„urának és parancsolójának”. A 18. századi (és jóval 
korábbra nyúló) patriarchális elveket tanmesében a 
kisded lelkekre oktrojáló történet a 21. század ele
jén több mint anakronisztikus, már-már provokáció. 
Az egyéniség (legyen bár jellemvonásaiban ellen
szenves) betörése, a mesében szereplő egyetlen 
nőalaknak a férfiak értékrendjébe való belekény- 
szerítése és idomítása — mint tartalom — nem jó 
üzenet.

Szerencsére az előadás színházi, esztétikai jelei 
vannak olyan erősek, hogy a történet tartalma és 
bomírt pedagógiája semlegessé válik. A műfajok, 
stílusok, látvány- és hanghatások mellett kitűnő 
a jelenetek dramaturgiai kidolgozottsága és a 
színészvezetés. Nincs infantilizmus, bájolgás, gyer
mekinek hitt ovi-kommunikáció. Van ellenben sok 
humor, ötlet, feszültség, színpadi szituáció, több- 
funkciós eszközhasználat, mozgás- és beszéd
kultúra, és változatosság, dinamika.

A szereplők kiegyenlített és egyaránt jó színvo
nalú játékot nyújtanak. Bogiári Tamás néma 
komornyikja, Molnár Róbert királya és rudas bábbal 
eljátszott udvari bolondja, Csizmadia Gabi Katica 
királylánya, valamint Matta Lóránt a cím-, Katona-, 
Koldus- és Főszakács szerepe változatos, élvezetes, 
a gyerek- és a felnőtt nézőknek egyaránt érthető és 
követhető alakítás. Csizmadia szépen rajzolja meg 
a jellemváltozás ívét, Molnár humoros kontrasztot 
teremt az atyáskodó király és a nagyszájú bolond 
között, Bogiári következetes mimikával és gesztus
nyelvvel adja a néma szolgát, Matta pedig a több
szörös szerepben derűt, szeretetet, megértést sugá
roz, vezeti az előadást.

Egyszóval a Bóbitának ez az új Rigócsőr bemu
tatója: király! ■

•----------------------------------------------------------------'*

A Grimm testvérek meséje alapján írta: Zalán Tibor. 
Szereplők: Csizmadia Gabi, Matta Lóránt, Molnár Róbert, 
Bogiári Tamás.
Rendező: Kuthy Ágnes. Tervező: Mátravölgyi Ákos. 
Zeneszerző: Darvas Bence. Művészeti konzultáns: Tatay Éva.
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Shakespeare:
Vízkereszt vagy bánom is én 
Pécsi Nemzeti Színház 
Rendezte: Babarczy László

Vagy amit akartok!
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy drá
maíró, nevezzük az egyszerűség kedvéért William 
Shakespeare-nek (máig is rejtély övezi személyét), 
aki immáron jó 400 éve a világirodalom egyik 
meghatározó alakja. Darabjainak nem a rövid, 
összefoglalható történetmag adja az értékét, inkább 
a szüzsé egyéni feldolgozásmódja, ugyanez az 
egyéni mód teheti eredetivé a darabjaiból készült 
előadásokat is.

A Vízkereszt Shakespeare második pályasza
kaszának vígjátékai közé sorolható (a Szentivánéji 
álom, a Sok hűhó semmiért, az Ahogy tetszik 
mellé). A darab forrása G’lngannati (A rászedettek) 
című novellája, melynek tartalmát mások is feldol
gozták. A meseszövés sablonjait az együgyű, fél- 
nótás szereplők komédiázása teszi élvezhetővé. 
Több szálon fut a történet, egy ikerpár hajótörés

Malvotio bekapja a horgot. (Vidákovics Szláven, 
Fillár István, Ujláb Tamás és Lipics Zsolt)

következtében szem elől veszíti egymást, s a költött 
Illíriában vetődnek partra, a lány férfiruhát ölt, s 
Orsino herceg szerelmi postásának áll, aki a szép 
Olivia grófnőért eped, az ikerbáty közben bolyong, 
egészen a félreértés-sorozat láncolatának csúcspont
jáig, mikor is találkoznak a testvérek, s jöhet a 
boldog vég. A darab a meltékszál miatt válhatott 
máig élő klasszikus vígjátékká: Olivia grófnő udvar
tartása rászedi a puritánokról mintázott Malvolio 
udvarmestert.

Babarczy László beugróként vállalkozott a 
Vízkereszt rendezésére, mindössze öt hét alatt 
született meg a 2005-2006-os Pécsi Nemzeti 
Színház-beli évad eddig legjobban sikerült produk
ciója. Bizonyára nem véletlen, hogy jelen pillanatban 
Babarczy áll a két államilag elismert színészi 
diplomát adó intézmény élén, remek pedagógusnak 
bizonyult, a legtöbb szerepre megfelelő színészt állí
tott. Az előadás a Nádasdy Ádám által újrafordított 
darab elemzésére épült, Babarczy nem kívánta 
radikális külső koncepció mentén átszabni a 
Vízkeresztet, mely így statikus és dinamikus 
jelenetek egymásutánjává lett.

A statikus jelenetek egyneműsége, unalma több 
okból eredhet, egyrészt a rövid próbaidőszakra is rá 
tehet fogni, másrészt az udvar kifinomultságát, a 
szerelmi póz műviségét is hangsúlyozza, de a valódi 
ok ennél általánosabb, ezen túlmutató gyakorlati 
problémából ered. A színészi eszköztár nem csupán 
egy-két művésznél tűnik sekélyesnek akkor, ha 
egyszerűen csak beszélgetniük kell a színpadon és 
nem rohangálni, ugrálni, hangoskodni, kardozni, 
hanem ott állni, alig mozdulni és társalogni.
Többféle színésztípus létezhet, most szélsőségesen 
leegyszerűsítő módon kettőt különböztetek meg, aki 
átváltozik, s aki ábrázol. Aki átváltozik, kvázi azzá 
lesz, akit színpadra visz; aki ábrázol, külsődleges 
eszközökkel eljátssza, hogy ő valaki más. Mindkét 
megközelítésnek megvan a maga igaza, hasznossá
ga, s mindkettő játéka eredményeképpen azt kel

lene éreznünk, nekünk, nézőtéren ülőknek, hogy a 
színész „kisugárzó ereje magával ragadja partnereit 
és a nézőteret egyaránt.” (Sztanyiszlavszkij kicsit 
ódon csengésű szavaival élve). Szóval ez a magával 
ragadás nem történt meg, vagy csak elvétve, egy- 
egy színész esetében.

Az előadás meglepetése Herczeg Adrienn volt. 
Ritkán talál meg ennyire szerep valakit színpadon, 
mint őt Máriáé, a nemes hajadon alakja (az idei 
évadban Pécsett még Krasznói Klára járt így 
Vízikével A Gézagyerekben a Pécsi Harmadik 
Színházban és Csizmadia Gabi a Bóbita Bábszínház 
Rigócsőr király című előadásában a makrancos 
királylány megformálásával — az előbbiről az Echo 
előző, az utóbbiról a mostani számában olvasható 
kritika). Herczeg Adrienn karcos, alpári mód erotikus 
hangja, nehezen meghatározható, groteszkbe hajtó 
mimikája, egyedi mozgáskultúrája az előadás min
den pillanatában érvényesült, viszont ugyanezt a 
Vízkereszt legmeghatározóbb szereplőjéről, a 
Feste-t, tréfamestert („bolond”) megformáló Zayzon 
Zsoltról nem lehet elmondani. Se nem meghatározó, 
se nem nevetséges, se nem semmilyen ez a tréfa
mester, még nevetni is nehéz rajta, pedig az 
igyekezete látszott. Hasonló, kicsit eredményesebb, 
de izzadságszagú igyekezet érződik Darabont

Mikold alakításán is (Viola, a fiatal nemeslány, 
átöltözve: Cesario), néhány szerencsés ütemű 
hangnemváltást kivéve nem bizonyult meghatáro
zóvá a színpadi kulcsjeleneteiben. A legtöbb fő
szereplő pedig még nem ért el a szerep megfor
málásáig, pedig előadást láttam, nem próbát. Fillár 
István (Vitéz Böföghy Tóbi) és Lipics Zsolt (Malvolio) 
is kimagaslottak egyéni kvalitásuknál fogva a szín- 
társulatból, de nem felépített egyik szerep sem, 
esetlegesnek, felváltva tűntek túl- vagy aluljátszott- 
nak, mintha a rendező túl sokat bízott volna a 
színészeire (vagy a színészek nem tartják be a ren
dezői utasításokat, ezt nézőként nem tudom megál
lapítani, mindenestre az előadáson látottnál többre 
képes mindkét színész). Viszont a három vendég 
(kiknek főiskolás vizsgája is e szerep): Pál András 
(Orsino herceg), Kovács Mimi (Olivia, fiatal grófnő) 
és Horváth Illés (Sebastian, Viola ikertestvére) meg
bízható színpadi munkát végzett, egyedül Kovács 
Mimi vált bizonytalanná néhány hosszabb jelenet 
utolsó harmadában.

Az előadás humorát gazdagította az, hogy 
Babarczy figyelmet fordított a kisebb szerepek 
karakteresebbé, morbidabbá tételére, így lett 
Antonio tengerésztisztből, Sebastian oltalmazójából 
(Köles Ferenc) homoszexuális rajongó, vagy az 1. 
Rendőr (Tóth András Ernő) színpadi belépőjéből 
közröhej (a testhez simuló fekete rendőrruha egy 
körteforma férfitesten — Cselényi Nóra jelmezter
vező munkáját dicséri) vagy a Herceg kíséretében 
megjelenő két úr unatkozásából némajáték (Németh 
János és Pilinczes József).

A Vízkereszt pécsi előadását az erotikus 
játékossága határozta meg — bár kissé egysíkúan 
az utalásrendszer középpontjába a herezacskó-emel- 
getés került —, mégis az erotika szivárványszínei
nek (homo-, heteroszexuális, leszbikus és az aszexu- 
ális prűd vonal) keveredése szórakoztató elegyet 
eredményezett a három dinamikus nagyjelenetben 
(ez a voltaképpeni rendezői munka: az udvari világ 
merev pózoló erotikamentes erotikája és az 
udvaroncok fallikus, őrjöngő karneváljának megmu
tatása). Mégsem olyan előadás született, amely a 
világ Vízkereszt játszása szempontjából 
meghatározó fontosságú lehet majd egykor, vagy új 
értelmezéssel gazdagította volna a színházirodalmat. 
Nem, ez az előadás a formálódó fiatal pécsi társulat 
számára lehet fontossá. Az egyéni képességek 
kibontakoztatása az összjátékban oly szintre jutott, 
amelyet mostanában a Pécsi Nemzeti Színház szín
padán még nem láttam (az más kérdés, hogy ez az 
összjáték egy világszínvonalú színházban a sta
tiszták összjátékával lehetne csak összevethető).

Az előadást is úgy értékelhetjük, ahogy az 
előadás zenei vezetőjének (Bókái Zoltán) munkáját. 
Jó, jó, de ennél sokkal jobb is lehetséges (pl.: a 
Vidám Színpadon Puskás Tamás Vízkeresztjében a 
Quimby együttes zenél élőben). Amennyiben Zayzon 
„bolondja” megtalálná a helyét a színpadon, Fillár 
Böföghy Tóbiása fazonírozottabb, karakteres 
idiótává válna és Lipics Malvolio-ja is a görcsein túl 
valamire, vagy valami ellen irányulna, urambocsá’ 
vonatkoztatható lenne valamire (ahogy Shakespeare 
darabjában a puritánokra), s még néhány szereplő 
felnőne Herczeg Adrienn Mária alakításához, akkor 
én sem kritikát, hanem panegyricust írtam volna. ■
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A könnyedség játéka

Arthur Schnitzler: Liebelei,
a Deutsches Staatstheater Temeswar
előadása
Pécs, Ifjúsági Ház
2006. március 13.

Arthur Schnitzler fiatalkori darabját 1895-ben, 
Becsben mutatták be; ennek a darabnak köszön
hette korai hímevét. A későbbi levelekben Schnitzler 
többször is arra panaszkodott, hogy e műve után 
beskatulyázták. A darab alapgondolata összhangban 
áll azzal, amit Hofmansthal a generációjukról egy 
versében megfogalmazott: „Mások vagyunk: nem 
szenvedhettek el. /  Mi játékot az életből csináltunk,
/  melyet élünk [...].’” Az élet komolysága helyébe a 
játék és a játékosság lépett. A darab még nem volt 
kész, amikor Schnitzler 1893 őszén egy levélben a 
következőket írta: „Miért nem tudunk szabadulni 
attól az ostoba ötlettől, hogy az életünkben mindig 
valamit fő dolognak tekintsünk — valami határo
zott dolgot akarjunk, és mindent ezzel hozzunk 
kapcsolatba? Jobb lenne, ha az ember ártalmatlanul 
élne bele a világba, és örülne annak a pár 
negyedórának, amelyben átélheti az alkotás mély 
örömét és az alkotásra vonatkozó képességét [...].”* 
De csak a kész darab vonatkoztatja ezt a beállí
tottságot a szerelemre. Theodor mondja Fritznek: 
„Erről van szó, szerintem is. A felüdülésről! Ez a leg
mélyebb értelem. A felüdülés céljából léteznek. Ezért 
nem szeretem az érdekes asszonyokat. Az asszo
nyok ne érdekesek legyenek, hanem kellemesek. 
Keresd te is ott a boldogságot, ahol én kerestem, 
és meg is találtam: kerüld a nagy jeleneteket, a 
veszélyeket, a tragikus bonyodalmakat [,..].”1 2 1 2 3 Úgy 
néz ki, hogy Fritz teljesen egyetért ezzel a tanáccsal, 
hiszen így válaszol: „Igen, erről van szó.”4 A taná
csot mégis csak felerészben fogadja meg: szenvedé
lyesen szereti a fekete ruhás hölgyet; ezért a 
szerelemért egy párbajban feláldozza az életét. 
Ugyanakkor azonban Christinével szemben ő 
képviseli a kellemesség elvét; Christine romantiku
san szerelmes, és nem érti a világ megváltozását.
Az ő alakjának középpontba állítása azt sugallja, 
hogy Schnitzler darabja mindenekelőtt a romantikus 
szerelem (amely az újkor kezdetétől a társadalom 
megmerevedett struktúráival szemben az igazi 
humanitást képviselte) idejének leáldozásáról szól. 
Ezt a tézist általánosította nem sokkal később 
Georg Simmet A pénz filozófiájában: a XIX. század 
végén és a XX. század elején a nagyvárosi élet 
kialakulásával az emberek lelki élete átalakult: az 
érzelmek kiüresedtek, vagy háttérbe szorultak.5

A darabot egy fiatal osztrák rendező, Ulf 
Dückelmann vitte színre. (A kísérőfüzetből meg
tudhatjuk, hogy 1976-ban született, 1997-ben fejezte 
be germanisztikai és színháztudományi tanulmányait 
a bécsi egyetemen. Bécsben és Temesváron már 
több sikeres rendezést tudhat maga mögött.) Az ő 
meglehetősen merész darabértelmezése némi vitára 
csábít. Úgy gondolom, hogy Dückelmann számára a 
legnagyobb problémát az okozta, hogy különböző 
dokumentumok alapján tudhatjuk, hogy személy 
szerint Schnitzler maga is vonzódott a kellemesség 
(vagy a könnyedség) elvére épülő élethez. Ebből 
kiindulva a rendező a darabot alapvetően ironikus 
fénybe próbálta állítani. Ez az irónia az előadás szá
mos aspektusát áthatotta. A zene nem szerepel 
az eredeti darabban, az előadásban viszont egy tel
jesen ízléstelen zenei mixszel találkozhattunk: volt 
itt klasszikus zene, operettszerű dallamok, könnyű
zenei giccs. Mivel a darab szövegében semmiféle 
reflexió sincs a zenére, ezért a zene teljesen 
funkciótlan maradt. Ugyanilyen zavarba ejtők

a darab szereplőinek testi érintkezései; ezekben 
rengeteg (sokszor elkoptatott) poén volt, amelyek 
azonban nem illeszkedtek a szereplők karaktereihez. 
Végül a színpad berendezése is ezt az iróniát 
sugallja: a színpad közepén egy dívány, mellette 
szinte szabálytalan elrendezésben asztatok, székek, 
egy zongora, különböző bútorok. Az összes színész 
állandóan a színpadon van, csak a megvilágítás 
emeli ki és definiálja a helyszíneket. A nézőnek az 
a benyomása, hogy egy ócska, lepukkadt kispolgári 
környezetet lát maga előtt. Az eredeti szövegtől 
alapvetően idegen mindenféle irónia, a dialógusok 
méltóságteljesek, a szereplők határozott karakterek. 
A társadalmi hierarchiában betöltött helyük alapján 
inkább a felső (vagy a felső-közép) osztályba tartoz
nak.

A leginkább zavarba ejtő azonban a szöveg 
átformálása volt. A rendező a három felvonásos 
műből egy egyfelvonásost csinált, ami egyébként a 
fiatat Schnitzler kedvelt műfaja volt. Átalakította a 
jelenetek sorrendjét, néhány jelenetet kihagyott, és 
végül (ez a legsúlyosabb beavatkozás) teljesen át
alakította a darab zárását. Az előadásban Fritz a 
színpadon hal meg, a halálát az apa és a barátnő 
megpróbálják eltitkolni Christine elől. A halottat a 
barátnő egy nagy kendővel takarja le, a cselekmény 
a komikum határán mozog. A darabban Christine 
nem lép ki a saját szerepéből, látni akarja a sírt, 
bár nem akar imádkozni. Az előadásban viszont 
eltávolodik Fritztől, a halála összefonódik annak 
tudatosításával, hogy akit ő szeretett, az őt nem 
szerette. Az előadásban Christine valóságos katarzist 
él át, ez igazolja visszamenőleg az iróniát; Christine 
maga is rájön, hogy az élet komoly dolgai játékká 
silányodtak.6 Győzött a könnyedség és a 
kellemesség; az eredeti darab azonban lényegesen 
leegyszerűsödött. E vitatható rendezői koncepció 
ellenére a közönség a színészek játékával max
imálisan elégedett lehetett: szép a szövegmondá
suk, leleményesen és otthonosan mozognak a szín
padon, markáns a karakterformálásuk.

Pécsen szerepelt Közép-Európa egyik legjelen
tősebb kisebbségi színháza. A színpadon kilenc 
színész, a nézőtéren huszonhét néző. A közönség 
tagjaként az ember szégyellte magát, amikor az 
előadás után felkapcsolták a villanyokat. ■

1  Hugó von Hofmansthal: Prológus. In Stefan George és Hugó 
von Hofmansthal versei, Európa Könyvkiadó 19 8 1.19 7 . 0. 
Fordította: Jékely Zoltán.

2 Arthur Schnitzler: Briefe 18 75 -19 12, S. Fischer Verlag 1981. 215. 0.
3 Arthur Schnitzler: Dramen, Aufbau Verlag 19 6 8 .113 . 0.
4 Uo.
5 A  lelki élet domináns elemévé a formalitásra hajló és szenvtelen 

értelem lett. Georg Simmel: A pénz filozófiája, Osiris Kiadó 
2004. 536. skk. 0. Fordította: Berényi Gábor.

6 A zárszó, amelyet Dückelmann az előadásban Christine szájába 
ad, a következő: Es ist alles einfach. Ez azt sugallja, hogy most 
átlátta a „játszmát", a szabályai számára is világosak lettek. A 
darabban azonban ez a mondat sehol sem szerepel.

Zuboly in Fünfkirchen 
Európa macht Theater 
V. Nemzetközi Németnyelvű 
Egyetemi Színházi Napok 
Pécs, 2006. április 3-8.

A Kulturffühling programsorozat az „Ungarischer 
Akzent” — Németországi Magyar Kulturális Évad
dal és a Német Szövetségi Kulturális Alapítvány 
német-magyar kulturális projekteket támogató 
„Bipolar projektjével” együtt Németország és 
Magyarország kapcsolatának szeretne kulturális 
impulzust adni 65 önálló rendezvénye meg
tartásával, melyből egyetlen elem a Pécsett ren
dezett „Európa macht Theater” — azaz „Európa 
színházat játszik”, az V. Nemzetközi Németnyelvű 
Egyetemi Színházi Napok. 12 ország 13 német 
nyelven színjátszó egyetemista csoportja lépett 
fel Pécsett az egy hét alatt. Lettországból, 
Oroszországból, Németországból, Moldvából, 
Romániából, Bosznia és Hercegovinából, 
Szlovákiából, Ukrajnából, Csehországból, Szerbia 
és Montenegróból és Horvátországból érkeztek 
egyetemisták. A társulatok egy-egy órás német 
nyelvű színdarabokat mutattak be a Bóbita 
Bábszínházban. A bemutatókat beszélgetések és 
szakmai workshopok kísérték. A fesztivál hagyo
mánya szerint a csoportok az országukat bemu
tató 10-20 perces prezentációval is készültek. A 
színjátszófesztivál programja mellett kirándulások, 
filmvetítések színesítették a programot.

A fesztiválon egyedül a lipcsei Connewitzer 
Cammerspiele Heiratsaantrag (Lánykérés) című 
produkciója esetén beszélhettünk valódi színját
szásról, amúgy műkedvelő, német szakos 
egyetemisták színpadi játékát láthatta a közön
ség, melyek a gimnazista színjátszás hagyo
mányaiból születtek meg, s valójában az egyete
mi csoportok saját közönségük szórakoztatására 
voltak alkalmasak.

Érdekes volt megtapasztalni, hány dialektus
ban lehet megszólalni németül. Az irodalmi 
német nyelv gazdagodott a szláv nyelvek külön
féle ízeivel, utánozhatatlan torokhangokkal, 
bájosan elharapott , / ’-eket csíptem el és a 
„magyar” német és az „orosz”, „lett” vagy 
„cseh” német akcentus megannyi üde színfoltját. 
Az előadásokban fel-felbukkant egy-egy villanás
nyi egyéni alakítás, egy gesztus, de nem ezért 
gyűlt össze ennyi „buksi Zuboly” és takács társai, 
hanem hogy jól érezzék magukat, közben a szín
padon csetlettek-botlottak, még az oroszlánt is el 
akarták játszani, nemhogy a Revizort, a 
Fizikusokat és a Körtáncot!

Balogh Róbert
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„Nem én rántottam
Beszélgetés Ágoston Zoltánnal, 

a Jelenkor folyóirat főszerkesztőjével
— 1999 szeptemberétől ön lett a Jelenkor 

folyóirat főszerkesztője, elődje Csuhái István részben 
azért mondott le, mert ráunt a lap körül uralkodó 
anyagi bizonytalanságra, a kialakulatlan pályázati 
rendszerre... Mennyiben változott a helyzet?

— A Jelenkor 1996 közepéig megyei 
intézményként működött, amelyet 1998-ig kötött 
rendszerben támogatott a megyei önkormányzat, de 
ahogy romlott a pénzügyi helyzete, ennek vége lett. 
István távozásának oka elsősorban angliai útja volt, 
de érzékelte persze, hogy a korábbinál nehezebb 
helyzet áll elő, és mivel elég hosszú ideje írta a 
pályázatokat, beszámolókat, jogosan lett elege min
debből.' Ráadásul a Soros Alapítvány is ebben az 
időben szüntette meg a lapok támogatását. A 
szerzői honoráriumot Soros-pénzből fizettük addig, 
mert az adómentes volt az állammal kötött 
szerződés alapján. így akkoriban minden korábbinál 
nehezebb lett összeszedni a működéshez szükséges 
pénzt. Ez az első két évemben rendkívüli terhet 
jelentett, az utóbbi időben talán már hozzászoktam, 
nem okoz annyi gyomorgörcsöt. Most sincs egy fil
lére sem a lapnak, csak tartozása, de még létezünk.

— Az NKA folyóirat-támogatási pályázatán 
10 millió körüli összeget szokott elnyerni a Jelenkor.

— Bár tavaly 9 millióra csökkentették, 
idén jól jártunk, 11,6 milliót kapunk majd. Az NKA 
ezzel a lap legfőbb támogatója.

— Ezen kívül még hová lehet pályázni?
— Miután a megye lecsökkentette

a támogatását — jelenleg 2 millió forint körüli 
összeggel járul hozzá a költségvetésünkhöz — a 
pécsi önkormányzathoz fordultam. Feltétlenül meg 
kell említenem Újvári Jenő akkori kulturális alpol
gármestert és persze Toller László polgármestert, 
akiknek nem kellett elmagyarázni a folyóirat jelen
tőségét Pécs kultúrájában. A várostól mintegy 6,5 
millió forintot kapunk. De támogatja a lapot a P W  
Rt. 1 millióval, a POSZT által is kapunk némi pénzt, 
és esetenként kisebb, százezres nagyságrendű 
összegeket innen-onnan. Más formában, de komoly 
segítséget nyújt az Alexandra Kiadó is.

— Mekkora a lap éves költségvetése?
— 25 és 30 millió között ingadozik.

Mindig adódik valami többletkiadás, például milliós 
költségekkel járt, amikor költöznünk kellett a 
Széchenyi téri szerkesztőségből, de az elavult 
számítógépparkunk cseréje is nagy összegeket 
igényelne, vagy egy-egy nagyobb rendezvény, ame
lyet mi szervezünk.

— A példányszám és a remittenda aranya 
hogyan alakult az utóbbi időben?

— 1350 példányban nyomtatjuk ki
a lapot, ezt a számot az olvasásszociológusok 
a könyvtári olvasók miatt felszorozzák hárommal- 
néggyel, s az internetes oldalunk látogatottsága

(www.jelenkor.net) is kb. 5000 körül alakul. A 
weboldalunkat tavaly a legjobbak közé sorolta a 
Népszabadság részben a dizájnja, részben a látoga
tottsága alapján.

— A weben két hónap késéssel 
olvashatók az írások. Ez a folyóirat példányszámá
nak védelme miatt történik így?

— Voltak viták, hogy a weboldalon való 
azonos időbeli megjelenés elvesz-e olvasókat a 
papíralapú folyóirattól. Ezt máig sem tudtuk 
megválaszolni, de a jelenlegi állapot szerintem 
megfelelő. Érdemes lenne összevetni más művészeti 
ágakkal a Jelenkor teljesítményét. Egy számunk min
denestül kb. 2,5 millió forintba kerül, ez havonta 
tízezer ember nívós szellemi kiszolgálására ele
gendő.

— A remittenda mennyi szokott lenni?

— Országos terjesztésű folyóirat vagyunk, 
szerzőink sem helyhez kötöttek. A remittenda 
megyénként változó számot takar. Budapesten 
adjuk el a legtöbb példányt. A remittendánk 
csökkenő tendenciát mutat, 3 0 %  környékén mozog. 
De teljesen nem vonjuk vissza sehonnan a lapot, 
onnan sem, ahol a megyénkénti kimutatások 
alapján nem kel el nagy számban. Legfeljebb 
csökkentjük a példányszámot, de néhány példány
nyal minden megyében jelen vagyunk a standokon.

— Az előfizetők száma mennyi?
— Nehéz pontos adatot adni, mert az 

Alexandra Kiadó 210 példányt megvásárol tőlünk 
teljes áron, és azt ki is postázza egy lista alapján.
A legkiválóbb ma-gyar írók, helyi önkormányzati 
képviselők, régióbeli könyvtárak így kapják meg
a Jelenkort immár két éve. A Könyvtárellátó nemrég 
emelte 150 fölé a havonta megrendelt példány-
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magamra a
számot. A remittendánk évről évre csökken.
500-600 között változik az előfizetők száma. 
Egyébként a Jelenkort az utóbbi időben egy auditáló 
cég, az NKA és az APEH revizorai is vizsgálták, és 
megfelelőnek találták a közpénzek felhasználását.

— Pécsett mennyi fogy el?
— Néhány tucatnyi áruspéldány, főleg ha 

pécsi tematikájú az írásunk, és persze akadnak elő
fizetők. De a lap akár Honoluluig is eljut, Alexander 
Brody (az író, Bródy Sándor unokája) sokáig oda 
küldette magának a lapot.

— Majdnem hét éve vette át a Jelenkort, 
mi változott az arculaton az ön főszerkesztése ide
jén?

— A helyi polgári, urbánus hagyományt 
— így például a Sorsunk folyóiratot és annak 
meghatározó személyiségeit, Várkonyi Nándort és 
Csorba Győzőt — minden szerkesztő elődöm akcep
tálta. Számos történet, gesztus, forma kering a lap 
köreiben. Például Weöres Sándor Csorba verseinek 
kéziratait egytől ötig osztályozta, ezt továbbadta 
Csorba, s Bertók László ma is hasonlóan értékeli a 
fiatal költők kéziratait. Nemrég leírtam egy előadá
somban, hogy Győző bácsi miképpen magyarázta el 
nekem, hogyan kell az olasz múzeumokat megtekin
teni — őt még Fülep Lajos tanította ki. Nem 
rohangálunk egyik képtől a másikig, mint a turisták, 
hanem kiválasztunk egyet, leülünk elé egy székre, 
három-négy órán át azt a képet nézzük. És az is 
fontos, hogy szieszta idejére a múzeum kertjében 
keressünk egy árnyékos padot, vagy heverjünk le a 
fűbe, akár a született olaszok, mert csak így leszünk 
képesek befogadni további műalkotásokat. A helyi 
irodalom mitológiáját meg lehetett tanulni Csorba 
Győzőtől, de a minőség fontosságát is. Ez számom
ra is meghatározó örökség. De persze a főszer
kesztők közötti különbségek is megmutatkoznak. 
Míg Csuhái István a komolyzenéhez vonzódott, 
engem az esztétika, filozófia érdekel jobban. A te
matikus és a blokkszerű lapszerkesztést felerősítet
tem. A folyóiratok a rendszerváltás előtti súlyukat és 
szerepeik jelentős részét elvesztették, már nem kell

kredencet!”
a sorok között olvasni, ez a teher lekerült az iro
dalomról. Mára ebben az egy vonatkozásban az iro
dalom a helyére került. Ez Magyarországon még 
szokatlan, évszázadok óta politikai felhangja volt a 
leírt szónak.

— Ma a folyóiratok száma nagyon 
megszaporodott Nem szóródik túlságosan szét az 
irodalom iránt nyitott réteg figyelme?

— Tucatnyi nívósabb lap vetekedik az 
irodalomkedvelők figyelméért. De ma már nem 
olvassák el az elejétől a végéig a folyóiratokat, és 
nem kutatják árgus szemmel, milyen arányban, 
hogyan tettem egymás mellé a verset és a prózát, 
a kritikát, nem nagyon keresnek finom kapcsola
tokat, áthallásokat. Ezt elvárni reménytelen lenne. 
Rendkívüli módon lecsökkent az emberek ideje, de 
mindenki maga dönti el, mire fordítja a szabadide
jét. Nem dolgom azon búsongani, hogy nem 
olvassák széles tömegek a Jelenkort. Inkább az
a dolgom, hogy valahogy mégiscsak fenntartsam 
a figyelmet, ám ehhez erősebb hatásokra van szük
ség: például tematikus blokkokra — ilyen volt az 
Európai Kulturális Fővárosi pályázatot megcélzó 
összeállításunk, vagy 2001 novemberében a 
Világörökség-szám, illetve a rendszeres POSZT-szá- 
maink. Megpróbálom fókuszálni az olvasói figyelmet 
és a nemzetközi vagy országos témák mellett Pécs 
univerzális értékeire is koncentrálok: azokra az 
értékekre, amelyeket bátran ki lehet tenni a világ 
elé, s ez az én irányításom alatt erősödött meg a 
lapban. A hagyománnyal foglalkozunk, de nem 
feltétlenül ájtatosan, hanem olykor kritikusan, hiszen 
bármely hagyomány teher is, annak nem minden 
eleme jó. Szelektálni kell, de ehhez ismerni és 
figyelni is kell rá.

— A Jelenkor legnagyobb korszakát 
Szederkényi Ervin főszerkesztése ideje alatt élte, 
akkor az irodalom minden szegletéből, oldaláról 
publikáltak itt (Csoóri, Mészöly, Esterházy), ahhoz 
a Jelenkorhoz képest két változás történt, egyrészt 
változott a publikálok köre, másrészt Csuhái István 
alatt a lap kritikai szemléletében,

nyelvhasználatában paradigmaváltás következett be. 
Az ön időszakában pedig mintha egy generáció
váltás zajlott volna le a kritikai rovatban. A rendszer- 
váltás után jóval szélesebb lett az irodalmi lapok 
palettája, mivel tud a Jelenkor kitűnni a mezőnyből?

— Mindegyik állításban van igazság. 
Szederkényi Ervin főszerkesztésének időszakában 
korlátozott nyilvánosság uralkodott, létezett cenzúra, 
öncenzúra, a politikai különbségek is lefojtottan 
léteztek. Ma a politikai ízlések okozta különbségek 
is megjelentek a lapokban, ezért sokszorozódtak 
meg ennyire a folyóiratok, az érték- és ízléspluraliz
mus ezt eredményezte. Abban az időszakban 
kevesebb lap volt, sokkal szűkebb mezőnyben 
létezett a Jelenkor is. Szederkényi koncentrált, 
kemény munkával érte el azt, amit elért, a teljes 
életét rááldozta a lapra. Amikor a Mozgó Világot 
politikai okok miatt szétverték, a Jelenkor lett a 
vezető folyóirat. Mészöly Miklós erős befolyása is 
érvényesült, Nádas Péter, Esterházy Péter és a nagy 
értelmezőjük, Balassa Péter fémjelezte úgynevezett 
„új próza” kötődött ide, ez valóban egyik aranykor
szaka volt a magyar irodalomtörténetnek.
Ma nem lehet azt mondani, hogy létezne legjobb 
irodalmi folyóirat. Viszont azt állítom, nincs olyan 
laptársunk, amelyik a Jelenkornál nívósabb 
évfolyamot tudna produkálni. Egyetlen folyóirat 
sincs, amelyben a magyar irodalom nemzetközileg 
legismertebb alkotói közül Nádas Péter, Esterházy 
Péter, Konrád György, Parti Nagy Lajos, Tolnai Ottó 
ilyen rendszerességgel publikálnának. Nem könnyű 
megjelenni a lapban, de mindig bekerülnek új 
szerzők is. Valóban lezajlott egy látványosabb 
fiatalítás is, ám már a kilencvenes években, amikor 
Csuhái István jelentős részt a szegediekre, a 
Harmadkor körére támaszkodott (Darvasi László,
Szijj Ferenc, Takáts József, Szilasi László etc.). Ők 
mára a középgeneráció meghatározó alakjai lettek, 
s ma is jelen vannak a lapban, de én egy picit az 
idősebbekhez is megpróbáltam visszanyúlni. Azokat 
a magyar írókat próbáltam visszaemelni, akiknek 
már nem létkérdés, hogy megjelennek-e magyar iro
dalmi folyóiratokban vagy sem. Évente egyszer-két- 
szer különböző alkalmakra kérem fel őket, például 
Esterházy Szederkényi-emlékezésére vagy az EKF- 
számunkban publikált írására gondolok... Nem 
nagyon fordul elő máshol, hogy Nádas ennyit pub
likálna, Konrád is rendszeresen ad nekünk szöveget. 
Ezek az emberek nem a fizetség miatt tértek vissza, 
hiszen mondjuk, a Die Zeittal nem tudunk 
versenyezni a honoráriumok terén, noha megjegy
zem, a Jelenkor a hazai folyóiratok közt ebben is az 
élmezőnyben helyezkedik el.
Csuhái idején zajlott le az elméleti kritika paradig
maváltása, amelyet Kulcsár Szabó Ernő és iskolája 
kezdeményezett a német recepcióesztétika foga
lomkészlete, gondolkodásmódja jegyében. Ez a 
folyamat erősen felfutott a ’cjo-es években, s igazi 
küzdelemmé vált. A kérdés, hogy kinek a 
nyelvhasználata uralkodik el a kritikákban, mára 
eldőlt. Különféle irányzatok léteznek egymás mellett: 
feminista, dekonstruktivista, neomarxista, neokolo- 
nialista... Ez is, az is megjelenik nálunk, miként a 
klasszikus-konzervatív értelmezők is. Az idősebbek 
közül például Poszter Györgyöt vagy Györffy Miklóst 
is sikerült visszahozni a laphoz. És persze 
nélkülözhetetlen a pécsi bölcsészkar kisugárzása: 
Thomka Beáta, Bacsó Béla, Kálmán C. György és 
más tanárok, valamint tanítványaik munkája. Nem 
csak az egyetemi nyelvek jelennek meg a 
Jelenkorban, hanem több ízlésnek is meg tudunk 
felelni.

jókai tér —
„ — Egy príma könyvesbolt is kellene a házba, 
valamint egy állandó irodalmi kiállítás, ahol ott 
állhat Szederkényi Ervin széke és óriási íróasz
tala, Csorba Győző és mások relikviái...”
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I R O D A L O M

Egyébként a különböző irodalmi lapok szerzői közt 
vannak metszetek, s a szerzőknek nem az irodalom
politikai helye érdekel, például hogy kilépett-e vagy 
sem az írószövetségből. A Jelenkor hagyományai 
urbánusak, ez az értékrendszer nevekkel kifejezhető, 
Weöres, Csorba, Mészöly, Bertók, Nádas,
Esterházy... Ez gazdag, de nem egységes irodalmi 
korpusz.

— A Jelenkor figyelmet fordít a 
nemzetközi színtérre is, hogyan alakult ki a kapcso
latrendszer?

— A Jelenkor szerkesztőségét visszauta- 
síthatatlan ajánlatokkal keresték meg különböző 
közép-európai lapok, így könyveket adunk ki köl
csönösen például a horvátokkal, bemutattuk őket 
Budapesten, Zágrábban, Eszéken, Pécsett. A 
költészeti antológiák után most a próza következik, 
majd dráma, aztán értekező szövegek... Van egy 
másik közös projektünk, a „Folyóirat a folyóirat
ban”. Ezt a szlovén Apokalipsa kezdeményezte,
s ma kilenc folyóirat vesz részt benne. Horvát, len
gyel, cseh, szlovák, osztrák, macedón, monteneg
rói... Ez azt jelenti, hogy alkalmanként mintegy 20 
magyar szerzőt ismertetünk meg az adott nyelven. 
Ilyet egyetlen magyar folyóirat sem csinál, a Lettre-t 
kivéve nincs nemzetközi kapcsolatrendszerük. 
Érdekes megtapasztalni, hogy Horvátországnak, 
Szlovéniának, Szlovákiának mi nagy országnak 
számítunk, s ők kíváncsian figyelik a magyar 
könyvpiacot, milyen példányszámot tudunk pro
dukálni. A németországi könyvsikereinket is értéke
lik. A folyóirat-együttműködés keretében publikált 
szövegek aztán pillanatok alatt könyvvé válhatnak. 
Tolnai Ottónak így jelent meg Szlovéniában verses
kötete a napokban. Ez a tevékenységünk inkább 
misszió, mert anyagi hasznunk nem képződik 
belőle.

— Meddig kell előretekinteni egy-egy 
folyóiratszám esetében a szerkesztőnek?

— Nemzetközi szinten egy évre előre kell 
gondolkodni, egy átlagos számunk esetében ez 
néhány hónap. Idén egy osztrák lapot (Litratur und 
Kritik) szeretnénk bemutatni. Blokkok várhatóak, 
Radnóti Sándor 60. születésnapjára "készülünk egy 
összeállítással, amelyben helyet kap Esterházy, 
Bacsó Béla, Heller Ágnes, György Péter írása. Aztán 
Balassa Péter emlékét fogjuk felidézni egy tévémű
sor interjúinak szerkesztett változatai révén, Csordás 
Gábor, Parti Nagy Lajos, Radnóti. Sándor és mások 
szövegeivel. Mindig ügyelek a Jelenkor régi kötődé
seire, így köszöntöttük Takáts Gyulát 95. születés
napján, és Lázár Ervin is 70 éves lesz az idén... De 
a spontaneitásnak is hagyunk teret, nem állnak fél 
évre előre betördelten a Jelenkor-számok, az 
időközben érkező írásokat is be tudjuk illeszteni.

— A Jelenkor könyvkiadó mellett újabban 
a folyóirat is ad ki könyveket

— Matyi Dezső, az Alexandra Kiadó tulaj
donosa felkérésére indítottam útjára egy kortárs iro
dalmi könyvsorozatot. A Szignatúra Könyvekről 
rengeteg elismerő kritikát írtak, s a közönségsikerről 
sem mondunk le eleve. Még formálódik, alakul a 
sorozat, de már sokan megkerestek. A sorozat 
sikerét jelzi, hogy fiatal szerzőktől neves írókig, 
Oravecz Imréig vagy Tolnaiig számosán adnak kézi
ratot. Tavasztól a Könyvhétig tébolyítóan sok dol
gom van emiatt. Ekkor nőtt meg a szakállam.

— Apropó, szakáll, morfondíroztam, meg 
merjem-e kérdezni a kossuth-i méretű szakálla okát, 
mert most pár hónapja meg eltűnt Hogy is van ez?

— Egyszerűen nem volt időm 
borotválkozni, és hamar hosszú szakállam nőtt. Az 
ismerőseim, barátaim mindig kérdezgettek: „akarsz 
beszélni róla?’. (Á. Z. nevet) Nem volt rá energiám, 
ennyi az egész, aztán persze már szórakoztattak az 
ezzel kapcsolatos hasonlatok, metaforák, találgatá
sok.

— A szakállán kívül az Irodalom Házáról 
is városi legendák terjengtek, nem tudni, mi az 
igazság. Mi lesz ott? Rendezvények, vagy csak a 
Jelenkor díszes szerkesztősége? Igaz, hogy a mély
garázsban képviselők akarnak parkolni, a díszes 
termekben meg tárgyalni?

— Reményeim szerint ennél sokkal többet 
jelent, és sokkal összetettebb is lesz majd az 
Irodalom Háza. Német és osztrák területen 
ismeretes főként a Literaturhaus, amely állandó 
otthona az irodalomnak. Általában rendelkezik egy 
háttérintézménnyel, ez vagy egy folyóirat, de 
Grazban például az egyetemhez kapcsolódó intézet 
(Franz Nabl Institut), ahol könyvtár is van az épület
ben, s kiadványokat is adnak ki... A létrehozás 
körülményei is mindig mások, változó, hogy milyen 
pénzből működnek, ki a vezető... Pécs esetében az 
lenne a kívánatos, ha a Jelenkor folyóirat adná azt 
az élő közeget, műhelyt, amely a kisugárzásával 
elevenen tartaná az intézményt. Kávéház is lesz az 
épület földszintjén, s ez akkor is működne, ha nincs 
program az épületben. Olyan helyet képzelek el, 
ahol a fontos folyóiratok levehetők a polcról, a 
fontosabb könyvek is, a falakon kortárs 
képzőművészek munkái láthatók. Egy príma 
könyvesbolt is kellene a házba, valamint egy 
állandó irodalmi kiállítás, ahol ott állhat Szederkényi 
Ervin széke és óriási íróasztala, Csorba Győző és 
mások relikviái, egy könyvtár a műveikből, továbbá 
olyan tér, ahol utazó irodalmi kiállításokat is befo
gadhatnánk. Az épületben három festett szoba talál
ható, reprezentatív felolvasóestekre alkalmasak, kis 
konferenciáknak tökéletesen megfelelnek, a 
Városháza talán a külföldi delegációkat fogadhatná 
itt. Az épület magántulajdonban van, ám a város 
visszavásárolja. A funkciók elhelyezéséhez a ház 
eredeti pincéjét is igénybe kell venni. A mélygarázs
ra a városháza igényt tart, bár az épület 
működéséhez az Irodalom Házának is szüksége lesz 
néhány parkolóhelyre. Valahol majd el kell 
helyeznünk egy-két lakást is, mivel a' 
„Stadtschreiber” fogalmát is szeretném meghonosí
tani: a város ösztöndíjjal írókat hoz Pécsre, akiket 
egy tutor segít, kísér. Egyszerű alkotófeltételeket kell 
biztosítani számukra: számítógépet internet hoz
záféréssel, egyszerűen berendezett szobát. Ha lenne 
két ilyen szobánk, akkor az itt megforduló

művészek messzire vinnék Pécs hírét. Ezáltal újabb 
színnel kerülnénk rá Európa kulturális térképére, 
fontos kapcsolatok születhetnének itt, s tudjuk, 
milyen hatékony a személyes kapcsolati háló. És 
kell-e jobb reklám annál, minthogy az itt járt 
művészek Pécsre hivatkoznak?! Ha ilyen okból meg
jelenik a Frankfurter Allgemeine Zeitungban egy cikk 
a városról, akkor azt is érdemes megvizsgálni, vajon 
egy akkora méretű hirdetés mennyibe kerülne a 
városnak. Egy ilyen kulturális intézmény nemzetközi 
viszonylatban relatíve kevés pénzből a legnagyobb 
hasznot hozhatja, nem kell hozzá sem színpadot 
ácsolni, nem kellenek hangszerek, mégis nagyszerű 
reklám a városnak.

— Hogy áll a ház jelenleg?
— Ha megveszi a város, akkor elkezdőd

het a felújítási munka, mert a freskókon kívül csak 
a homlokzat kész, a ház többi része szerkezetkész 
állapotban van. Becslések szerint kb. 100 millió 
forintot kellene a munkákhoz összegyűjteni. Az 
épület ugyan nem rendelkezik nagyobb közönséget 
befogadni képes teremmel, de a szomszédos 
Művészetek Házával, vagy a színházzal 
együttműködve ez orvosolható. Leghamarabb 2008- 
ban tudunk majd elindulni, de legalább egy év 
szükséges ahhoz, hogy ne egy külsőségeiben 
működő Potemkin-falut, hanem egy működő 
intézményt tudjunk felmutatni 2010-ben.

— A töménytelen munka mellett a fő
szerkesztő egyénisége mennyire maradt meg? A 
szerkesztés mennyire emészti fel önt? írói, kritikusi 
ambíciói elmúltak?

— Amikor „csak” a Jelenkor volt, akkor 
sem írtam agyon magam, évente néhány kritikát 
mindössze. Aztán 1997-től a fiatal írók szervezete, a 
JAK elnöke lettem, s bár ez a hiúságomnak jólesett, 
de akadt feladatom is bőven: JAK Tanulmányi 
Napokat rendeztük Pécsett egy évtizeden át, átvit
tem a szigligeti írók Alkotóházába a JAK ötnapos 
szakmai táborát, működtek a hazai és a világirodal
mi könyvsorozatok, adminisztráltam és konfron
tálódtam eleget.
A Pécsi Nyári Színházban Vidákovics Antal 
felkérésére tavaly létrehoztam egy nagy sikerű 
Esterházy -  Parti Nagy -  Dés estet. Szeretném meg
mutatni a szélesebb olvasóközönségnek is, hogy 
milyenek a kortárs írók, ne lehessen egy kézlegyin
téssel elintézni, hogy ezeket a maiakat én nem 
értem! Fontosak a nagyobb rendezvények, mert ami 
ma nem látszik a médiában, az olyan, mintha nem 
is létezne...

— A háttérben meghúzódva, folyton 
szervezni, intézni... Ez kielégíti önt?

— Ezt nem mondanám. Néha eszembe 
jut, hogy egyes társaim, akikkel indultam, már több 
kötettel rendelkeznek. Nem gondolom, hogy ennek 
örökre így kellene maradnia. Volt úgy, hogy kri
tikáimra (Balassa Pétertől, Földényi F. Lászlótól) 
vagy tárcáimra, internetes naplómra íróktól és 
olvasóktól is pozitív visszajelzéseket kaptam, s 
olykor — barátaimnak — a nem nyilvános 
szerkesztői levél műfaját is feloldom a hivatali köte
lességektől. A személyessé vált tudás koncentráltab
ban nyilván az esszé formájában tudna megjelenni. 
Most az Irodalom Házával megint egy komoly fela
dat került elém, bár nem én ácsingóztam érte. Nem 
én rántottam magamra a kredencet. Most távolinak 
látszik az az idő, amikor az írásaimra is figyelhetek. 
Bár jövőre lesz saját szobám is a házunkban,
és ha felcipelek oda egy számítógépet, talán majd 
akkor... ■
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A vágy titokzatos tárgya
Hessegessük most el Bunuel majd’ három évtizede 
itthon is hódított filmjének emlékképeit! A vágy 
titokzatos tárgya ezúttal időben/térben/világszem- 
léletében távoli kultúrák zenéje, az a zene, mely 
képes kiragadni a fogyasztótársadalmi kommersz 
rabságából, megszólaltatóit is e fogyasztótársadalmi 
értékrend megtagadásával felérő zenei tettekre 
késztetve.

Hogy is magyarázhatnám meg másképp 
önkényesnek látszó választásomat, hogy a február 
közepi lapzárta óta Pécsett szinte példátlanul 
eseménydús koncertprogramból nem átallottam 
mindösszesen három eseményt kiemelni, amikor 
tudom, hogy némelyiküknél jelentősebb zenei tet
tekre is sor került ezekben a hónapokban?! — 
legyen elég most a Kocsis vezényelte Nemzeti 
Filharmonikusok fellépésére utalnom. Hogy 
világíthatnék rá máskülönben arra a rendkívüliségre, 
amely már-már normálisnak mondható sokrétűség
ben kínált koncertélményeket a város közönsége 
számára?! Mozart- és Bartók-emlékhangversenyek, 
szonátapáros és helyi előadógárda díszfelvonulása, 
Pannon Filharmonikusok és alternatív „kortárs 
Mozart opera”, magyarázó zongoraest és 
kórushangversenyek — kitaposott ösvények és 
járatlan utak, kockázatmentes klisék és ihletetten 
egyedi produkciók párhuzamossága, egymásba 
fonódása, ellenpontja, ahogy egy magamagát nem 
fővárosi, egyszerűen csak városi rangon számon 
tartó településen az év nagyobb részében ter
mészetes (kellene hogy legyen).

Ha már nem vagyok, nem lehetek (sajnos?, 
szerencsémre?) főállású koncertlátogató, válasz
tanom kell, mert élem az életem, végzem a 
munkám, egyébként is régen rossz, ha egyetlen kri
tikus szemlélete eluralkodik (vagy akárcsak túlteng) 
valamely régió vagy szakma területén. S ha már 
választanom kell, inkább választom a kuriózumot, 
mint az ezerszer hallottat, inkább a körön kívülit, 
mint a helyiérdekű rangsorba bebetonozottat, 
inkább az árnyékban lévőt, mint az agyonreklámo
zottat. S ha írnom is keli a hallottakról, szívesen 
csak akkor teszem, ha a zenélésnek az egyes 
zenészek felnőtt-felelősségén alapuló tétje van, nyíl
tan vállalt kockázatokkal, döntésekkel, a teljesség 
felmutatásának igényével és lehetőségével. E kívá
natos zenészmentalitás valóságos merénylet a 
fogyasztótársadalmi értékrend ellen: az „ezt így 
szoktuk”, az „ezt szereti a közönség”, a „te csak 
tedd, amit mondok, majd én megmondom, hogyan” 
szakmai világrendje ellen, az évi ötven Sors-szimfó
nia és a „klasszikusok popritmusban” igénytelen
sége ellen.

Február 21 — Natalia Lipnitskaya

Gitárhangverseny részesévé válni különleges élmény 
különleges kockázatokkal. Magam a munkámból 
eredően félévről félévre a professzionális gitáros
képzés legfelső fokára jutott ifjak „kész” produkciói-

Natalia Lipnitskaya

nak tömegét hallgatom végig, így jól tudom, hogy 
egyetlen más hangszer világában nem kerül diplo
maközeibe annyi outsider, késői pályaválasztó, 
amatőr megszállott, mint itt. Ha összegereblyézzük 
mindazon háttérismeretünket, amely a gitározás 
társadalmi státusáról bennünk él a hatvanas évek 
ellenkultúrás lelkesedésétől a mai zeneiskolai 
oktatógárda heterogeneitásáig, belátjuk, hogy ezen 
semmi csodálkozni való nincs. Nyilván gyökeresen 
más szociológiai környezettel számolhatunk a 
mediterrán kultúrában — és nem csak a szóban 
forgó koncert, hanem egyéb tapasztalataim alapján 
is állítom: az orosz, ukrán, fehérorosz térségben is!

Nyilvánosság előtt gitározni merészség, a 
lehetetlen megkísértése — nem lehet véletlen, hogy 
ismerek olyan egyébként komoly és gondolkodó 
gitárpedagógust, akitől még soha egyetlen hangot 
nem volt alkalmam hallani. Nehéz kitömi a hangszer 
végletes intimitásának csapdájából, nehéz áttörni 
a képzeletbeli falat, amely a kívülálló számára 
tökéletesen érdektelen, önmagába gubózó műked
velést és a pódiumképességhez nélkülözhetetlen 
előadói kisugárzást határolja. Másképpen fogalmaz
va: számos hangszer sokkal inkább segít palástolni 
a tehetségtelenséget (átható hanggal, a hangszer 
adottságaiból fakadó manírlehetőségekkel), mint 
a gitár. A gitárkoncert: vágyakozás a nagy zene 
meghódítására, vágyakozás a megélt és birtokolt 
zenei világ szuggesztív kivetítésére. Ismerek olyan 
hazai kiválóságokat, akiknek e vágy maradéktalan 
beteljesítése magától értődő minden fellépés alkal
mával, de sok éve nem találkoztam olyan ifjú tehet
ségekkel, akik a fehérorosz Lipnitskaya korosztá
lyában fel tudnák mutatni mindazt, amit ő mutatott 
fel ezen az estén.

Törékeny, nyúlánk testalkat, kifinomultságot 
sugárzó arc — leülve puha, meleg fészket képez

hangszerének, ráhajolva vizuálisan is megjeleníti azt 
a végtelenül bensőséges kapcsolatot, amely kette
jük között megingathatatlanul él. Hangja differen
ciált, tágas szín- és dinamikai világot tár fel. Számos 
kollégájával ellentétben képes elkezdeni a 
műveket, képes megteremteni a befogadáshoz 
szükséges aurát már az első hang megszólalása 
előtt.

Hosszú és nehéz műsorában Francesco da 
Milano-tól a jelenkori fontos gitáros-szerzőkig a 
stílusok és irányzatok bőséggel szerepelnek. 
Legkevésbé a kimérten, nagy léptékben építkező 
régi zene tetszik előadásában, igaz, az általa is ját
szott Bach-chaconne (a d-moll szólóhegedű-partita 
híres zárótételének átirata) tapasztalataim szerint 
mindig kifog a gitárosokon — talán ezért is ostro
molják oly buzgó igyekezettel. A legemlékezete
sebbek — Barrios: La Cathedrale, Piazzola-sorozat 
— a hangszernek igazi életet és teljességet adó, azt 
idiomatikusan kezelő XX. századi kompozíciók. Ezek 
foltszerű, effektusos, jellegzetes felületeket felmutató 
anyaga ideális médium a művész kiváló arány-, szín- 
és formaérzéke számára.

Lipnitskaya érzékenysége minden pillanatban 
leköti a szép számú hallgatóságot, valamiféle 
lágyító, oldó fénykörbe vonja a Művészetek Háza 
kemény szürke-törtfehér enteriőrjét. Csupaideg lénye 
bővében van szellemi energiáknak, de mindig a 
labilitás mezsgyéjén kalandozik: apróbb megingásai 
között egy a laikusok által észrevehető is akad. De 
ez mit se’ számít: aligha van olyan hallgató a terem
ben, aki már az első percekben ne zárta volna őt 
szívébe.

Március 22 — Amadinda Ütöegyüttes

Az Amadinda: fogalom, élő legenda! A négy ifjú 
muzsikus — Bojtos Károly, Holló Aurél, Rácz 
Zoltán és Váczi Zoltán — nyolcvanas évek közepi 
fellépése a magyar zeneélet színpadán új státust 
teremtett, új dimenziókat adott kortárs zenének, 
ütőhangszereknek, kamarazenének, zene és közön
ség, etnomuzikológia és pódiumzenélés kapcsolat- 
rendszerének. Huszonkét évnyi intenzív munka 
nemhogy elkoptatta volna e felfedezések értékét, 
hanem még inkább kiteljesítette azokat. A ZenePark 
kopottas moziterme most is valamiféle szertartás, 
ünnep helyszínévé nemesedett, a nézőteret teljesen 
megtöltő publikum valóban kilépett hétköznapi lét
idejéből (ezt a koncert végén tapasztalt, rég nem 
látott hosszúságú, állhatatos tapsvihar egyértelművé 
tette).

Gaboni tradicionális zene teremtette meg az est 
alaphangulatát, előkészítve a főművet: Váczi Zoltán 
Reconstruction /  beFORe JOHN című terjedelmes és 
szuggesztív kompozícióját. A talányosnak tűnő, 
valójában nagyon is beszédes cím egyfajta 
összegző, a múlt század második felének fontos 
gondolatelemeit magába sűrítő szándékot tükröz.
A széles arzenált igénybe vevő, happening-elemek-
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tői sem ódzkodó darab (lásd: gépi perzsaszőnyeg, 
megszólaltatásának eszközével, a porolóvaD úgy 
adott teret az együttes káprázatos virtuozitásának, 
hogy közben végletes komolyságával, lenyűgöző 
csúcspont-építkezésével pillanatra sem engedett 
teret a látványosság, külsőségesség csábításának, 
pillanatra sem hagyott kétséget afelől, hogy a maga 
sajátos eszközeivel éppúgy a katarzis felé halad, 
miként valamely Bach-fúga.

A műsor, mint konstrukció önmagában is 
megsüvegelendő művészi teljesít
mény. A szünet előtti zene 
keménységére oldást kínáltak a 
szünet után játszott Debussy-áti- 
ratok (Holló Aurél készítette őket 
a Children’s Corner zongoraciklus 
három tételéből). Kifinomult, 
pasztelles, minden rezdülésében 
együtt lélegző kamaraprodukció.
Még tovább mentek az oldásban 
az amerikai műsorblokk darabjai 
Joplin-ragtime-mal, George Hamil- 
ton Green btues-zal. Majd Red 
Norvo Knockin On Wood-ját köve
tően a Váczi-mű pendant-ja 
következett: Emmanuel Séjourné 
The Martian Tribes (A marslakók) 
c. happeningje. Ismét nagy ter
jedelem, ismét szakaszokban 
kiteljesedő folyamatok, ismét hal
latlan virtuozitás, csakhogy most 
a bohóckodásig menően könnyed és látványos 
közegben, jelmezekkel, kimódolt világítási effektu
sokkal. A hivatalos műsor zárásaként Gershwinnel 
visszakanyarodás a szívhez szóló melódiák és finom 
harmóniák közegébe, lekerekítve a második műsor
rész önálló ívét. Aztán a ráadás révén a vég, mint a 
kezdet: Afrika, hihetetlen energiát árasztó dobzene. 
Két és fél óra múltán fáradtságnak nyoma sincs sem 
pódiumon, sem nézőtéren, a zene valamennyiünket 
erőterébe von és feltölt, együtt lélegzünk, mozgunk, 
dobolunk a négy nagyszerű muzsikussal. „Bírják 
még?” — szólít meg a spiritusz rektor, Rácz Zoltán, 
a merev koncertforma leomlott gátjainak biztos 
tudatában. S utólag eltűnődhetek azon, hogy a 
marslakóként ugrabugráló, verőiket antenna 
gyanánt fejük fölé tartó zenészek ténykedése 
valamiképpen távolról sem veszélyeztette a zene 
eredendő szakrális méltóságát, mert hiteles, az élet 
teljességét megragadó, integratív erővel bíró 
zenélésből fakadt. S hányszor hallunk külsőségei
ben, pózaiban „komoly”, mégis materialista sárban 
dagonyázó, a lényeggel elszámolni nem tudó és 
nem is akaró, lelki deficitet termelő zenélést! De 
tőlük — soha!

Március 25 — Jen-Marie Leclair Trió

Nem láttam még annyi embert összezsúfolódni a 
Dominikánus Ház oszlopokkal tagolt tetőtéri ter
mében, mint ezen az estén. A régi zene iránti igény 
világszerte hatalmas arányban köti le a hang
versenytermek, fesztiválok és lemezcégek kapaci
tását. Pécsett — itt most nem részletezendő okok
ból — szinte teljesen lefedetlen ez az igény, amivel 
a város folyamatosan elhárít magától egy a 
múltjából szervesen fakadó, provincialitásából 
kiemelkedési utat kínáló lehetőséget. Az utcáig 
kígyózó sor valamit jelzett abból, hogy talán nem 
feltétlenül Pécs zenekedvelő közönsége tehet erről 
a begyepesedett állapotról. Sokan XVII—XVIII. száza
di európai zenei körutazásra érkeztek, de aligha 
bánták meg, hogy ehelyett az angol barokkról kap

tunk árnyalt és izgalmas képet. Byrd, Purcell és 
Handel mellett jólesett hallani olyan, számunkra 
lényegében ismeretlen, de tehetségük, 
kezdeményezéseik miatt mégis figyelemre méltó — 
vagy egyszerűen csak az angol zene csillagai ragyo
gásának hátterét adó — zeneszerzők műveit, mint 
John Adson, Tóbiás Hume, Christopher Simpson, 
Matthew Locke, William Croft, William Bábeli.

A kiugró érdeklődés részbeni magyarázata, hogy 
az együttes három tagjából kettő: a gambás

Az Amadinda Ütőegyüttes

Krommer Lucia, valamint a furulyás Prehoffer 
Gábor Pécsről indult pályájára és ma is sok szállal 
kötődik a városhoz. A műsorváltozás a meghirdetett 
és a fellépő trió összetételében történt eltéréssel is 
kapcsolatban tehetett, ugyanis eredetileg harmadik
ként Kónya István barokk lantjátékos szerepelt 
volna, azonban az ő kisebb balesete 
következményeként Ratkó Ágnes csembalóművész 
lépett pódiumra. Mondhatom, bármennyire érdekes 
is lett volna az eredeti felállás, Ratkó játéka — 
kiváltképp a szólódarabokban — messzemenően 
kárpótolt az elmaradt találkozásért: végtelen ter
mészetességgel bánt zenei idővel, tempókkal, 
egyszerre volt koncentrált és elengedett, egyidejűleg 
képes volt teret engedni a tervszerű építkezésnek 
és a spontaneitásnak. Ez utóbbi, a spontaneitás 
talán az ideálisnál kisebb mértékben volt jelen 
Prehoffer furulyázásában, holott a művek pár 
mondatos felvezetőiben megnyilvánult 
szellemessége, lényeglátása alapján távolról sem 
tűnt kimért, merev, tudálékos könyvmolynak. 
Esetében alighanem valamilyen személyes meg
győződés előttem rejtve maradt indítékaiból fakad 
a rögtönzésszerű mozzanatok szerény jelenléte, a 
diminúciós technikák óvatos alkalmazása, amit azért 
sajnálok, mivel muzikalitása, pontossága, 
játékkultúrája igazán szilárd szellemi és technikai 
tőkét szolgáltatna az effajta bátrabb zenélésmód
hoz. Miközben Krommer Lúcia a gamba-család 
különféle méretezésű tagjait elővarázsolva úgy 
muzsikált, mintha születésétől predesztinálva lett 
volna erre, felrémlett előttem néhány régi kínos

emlék azokról a zenészekről, akik anno már-már 
elhitették velünk, hogy képtelenség üzembiztosán 
és egészséges hangi-dinamikai igényekkel gam- 
bázni.

Lám, az immár többedszeri generációváltás a 
régizenész-mezőnyben talán lassacskán elhallgattat
ja a szellemi korlátáikkal kérkedőket, akik nem 
átallják hangoztatni, hogy elvetélt modem hangsze
resekből verbuválódnak a régizene-specialisták.
A régizene-játék melletti döntés valójában filozófiai, 

kultúrtörténeti indíttatású: a francia 
forradalommal indult kulturális 
hasadás és meghasonlás előtti 
emberi viszonyok iránti vágyakozás 
feloldása az aranykori és azt 
megelőző zenékben, még ha ezt így 
nem is képes tudatosítani és kinyil
vánítani a döntést meghozók több
sége. Ha e szimpatikus együttes 
egyszer magasabb csúcsokra törve 
eljut az igazán nagyok sziporkázó, 
lehengerlő kreativitásának küszöbére, 
azzal még többet tehet majd e hamis 
érvrendszer lerombolásáért, mint 
tehetett itt és most.

Hogy is magyarázhatnám meg 
másképp látszólag önkényes válo
gatásom végeztével a megíratlanul 
maradt zenekritikák hiányát — NFZ- 

vendégszereplésről, Mozart- és Bartók-produkciókról 
és a többiről —, mint képzeletben megidézve mind
azokat, kiknek személye valamely korábbi tettük, 
erényük, netán írásuk révén felmerülhetett bennünk 
e kritikák reménybeli szerzőjeként. Elsőként mond
junk le a nagynevű fővárosi kollégák utaztatással, 
szállodaköltséggel, magas honoráriummal járó 
meghívásáról. Tartalékoljuk a megfelelő alkalmakra 
azokat, akik egy-egy részterületen — például: 
vokális kultúra, régi zene — járatosak, de az egyéb 
feladatokat nyilvánvalóan elhárítják. Ezután zárjuk ki 
az egymást mégoly elfogulatlanul is kritizáló helyi 
gyakorló muzsikusok belterjes és ezernyi etikai 
kételyt támasztó megbízását, s legalább a jövőben 
kerüljük el a saját műhelyéről, iskolájáról, 
mesteréről, horribile dictu konkurenséről író szerző 
cikkének diszkreditáló következményeit. Óvakodjunk 
a zeneélet minden szereplőjét folyamatosan körül
rajongó pályakezdőtől éppúgy, mint az ifjonti hévvel 
s gőggel mindennek oktalanul nekirontótói — 
foglalkoztatásuk csak formális eredménnyel járna, 
s ez kritikai szemlénk valódi küldetésének tel
jesítésétől éppenséggel eltávolítana. E küldetés 
keretében próbáljuk meg mellőzni a roppant éles 
elméjű, ámde valamely koncert tényleges történé
seivel semmit kezdeni nem tudó elméleti szakem
bert éppúgy, mint a kiválóan halló és észlelő, 
csakhogy igen nehezen író szakzenészt. Képzeletben 
küldjünk elbocsátó szép üzenetet a vállalásával 
többedszerre (természetesen mindig valamilyen vis 
major miatt...) adósunkká vált — azaz professzio
nális publikálásra képtelen — szerzőnknek. S ha 
a megfogalmazott elvek karakán érvényesítése 
nyomán pillanatnyilag magunkra maradunk is 
Pannónia provincia e dicső szegletében, azért ne 
csüggedjünk túlságosan, hiszen velünk marad a 
vágy, melynek titokzatos tárgya immár nem csupán 
maga a nagy zene, hanem e zene avatott befogadó
jaként és közvetítőiéként termékeny eszmecserére, 
hiteles véleményekre képes, kritikus és önkritikus 
szakmai közösség is, sőt: e közösség virágzó életét 
a maga értékmérőjeként különös becsben tartó 
város. Egyszóval: város. ■
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Pécs könnyűzenéje 
a beatkorszaktól napjainkig

Pécs kultúrája, művészeti élete mindig is inspiráló közeget jelentett a különböző könnyűzenei 
megnyilvánulásoknak. Az ebbe a kategóriába sorolt és a határmezsgyén mozgó műfajok: világ
zene, jazz, rock, pop, kísérleti, elektronikus- és fúziós zenék képviselői rendszeresen helyet kap
tak a város kulturális kínálatában. Szerepük nemcsak önmagukban, hanem a többi művészeti 
ágra visszahatva is számottevő. Pécs a hatvanas évektől meghatározó könnyűzenei centrum 
Magyarországon.

Hatvanas évek

Az ötvenes éveket követő konszolidáció lehetővé 
tette, hogy a hatvanas évek elején világszerte 
kialakult trend Pécsett is éreztesse hatását az új 
típusú, modem zenei nyelvre, hangzásra, ifjúsági 
önkifejezési formára. Az addig uralkodó hagyo
mányos könnyűzenei irányzatokat a diktatúra egyik 
zenei monopolszervezete, a kultúrpolitikai felügye
letet is ellátó OSZK (helyi kirendeltsége) is konzer
válta: csak a kötelező műsordarabokból (operett, 
keringő, giccses tánczene, amerikai örökzöldek, 
érzelgős olasz slágerek stb.) vizsgázott zenészeket 
közvetítették ki a szórakozóhelyekre. Engedélyük 
nélkül elvileg nem léphetett fel zenekar. A beat- 
generáció viszont az uralkodó könnyűműfajjal szem
ben kikényszerítette a másfajta zenei hozzáállást. 
Fiatalok sorra alakították angolszász mintára az új 
életérzést kifejező (amatőr státusú) beategyütte- 
seket, melyek az ifjúsági rendezvényeken felváltot
ták az addigi monopolhelyzetet élvező vendéglátós 
zenekarokat.

Az iskolai illetve egyetemi bálok, tánciskolái 
„koszorúcskák”, az „Ötórai tea” elnevezésű zenés
táncos rendezvények a régi Pannónia Szálló 
Nagytermében (ma a Palatínus Bartók Terme), a 
bel- és külvárosi művelődési házakban (József utcai 
KPVDSZ, Megye utcai KISZÖV, a Doktor Sándor, 
Uránvárosban a Ságvári, Meszesen a József Attila, 
Istenkút, Ürög stb.), a Sörház utcai Dózsa Klubban, 
a Mecsek Cukrászdában, nyáron pedig a Zsolnay- 
szobor melletti KIOSZK szabadterén (ma Iparosház), 
a Vasutas Kultúrház udvarán és 1967-től az ifjúsági 
parknak beillő Rózsakertben biztosítottak fellépési 
lehetőségeket.

Az első igazi beatzenekamak a DIAMONDS 
számított, gitárosuk becenevéről Roccoéknak is 
hívták őket. 1963-64-ben a Pannónia Nagytermében 
az addigi tánc- és szalonzenekarok hagyományos 
műsora helyett Bili Haley, Elvis, Roy Orbison, 
Shadows, Ventures, Spotnicks stb. számokat ját
szottak frenetikus közönségsikerrel. A gombafej) 
módra szaporodó együttesek közül a PHANTOM, a 
SAVAGES, a TREMOLÓ, majd a FUNNY FOOLS és a 
FLAMINGÓ töltött be évekig vezető szerepet. Cseke 
Lajos gitáros együtteséből, a Phantom-ból (Animals, 
Them, Kinks, Beatles, Rolling Stones stb. program
mal) került később a fővárosi és külföldi operaszín
padokra Póka Balázs (énekes, basszusgitáros), a 
Savages-ből az Apostolba és a Rockszínházba

The Savages

Meződi József „Dunda” (aki akkoriban még Jimi 
Hendrix, Rolling Stones, Beatles, Troggs, Otis 
Redding stb. számokat énekelt). A Tremoló főleg 
a Shadows és Cliff Richard életművet interpretálta, 
billentyűs énekesük a később rádiós újságíróként 
ismert Dám László volt. A Springing Beatle-ként 
startolt, majd Funny Fools nevet választó formáció 
Végvári Gábor „Kaponya” gitáros, énekes vezetésé
vel még az Illést megelőzve, illetve azzal 
párhuzamosan alakította ki színvonalas magyar 
nyelvű, főik ihletésű saját programját. A FLAMINGÓ 
még az akkori NDK-ban is turnézott, elmondásuk 
szerint frenetikus sikerrel. A felsoroltak mellett szám
talan formáció teremtette meg az új műfej egyik fő 
hazai bázisát. Budapestről is sorra érkeztek kon
certezni a legjobbak (Illés, Metró, Omega stb.), és 
nyugati (!) zenekarok is rendszeresen megfordultak 
a városban a másik monopolszervezet, az ŐRI 
szervezésében a Pécsi Nemzeti Színházban és a 
Szabadtéri Színpadon (|immy James & the 
Vagabonds, Stovepipe N04, Nashville Teens, 
Flowerpot Mán, Fairport Convention stb.). Az idelá
togatók pezsgő zenei életet, igényes közönséget 
találtak, így nem véletlenül kapta Pécs angol 
mintára „a magyar Liverpool” elnevezést. Az elis
merések ellenére egyik zenekarnak sem sikerült 
országos ismertségre szert tennie. Ennek nemcsak 
az ismert fővároscentrikusság az oka, hanem az is,

hogy saját számokból álló műsor kialakítását nem 
tartották fontosnak, vagy nem voltak képesek ilyen 
jellegű értékelhető program kialakítására, így 
lemaradtak az ismert budapesti nagyágyúk mellett. 
Pedig az időközben ifjúságpolitikai okokból is kiírt 
Ki Mit Tud-okon megkövetelték saját számok bemu
tatását is, így született egy-két saját (de felejthető) 
dala pl. a Phantomnak, Savagesnek. Viszont az új 
zenei nyelv elterjesztésében úttörő a szerepük. Ez a 
koppintós zenekarok korszaka, a hatvanas évek 
angol-amerikai beatzenéjének naprakész, jó vagy 
kevésbé sikeres másolása (angol nyelvismeret 
nélkül sokszor halandzsa, vagy fonetikusan leírt 
szövegekre) is lázadásnak számított (ha 
összevetünk pl. egy akkori Vámosi János vagy 
Harangozó Teri táncdalt egy Rolling Stones vagy 
Jimi Hendrix számmal).

S ahogy „a magyar Liverpool” szlogen is elter
jedt, az sem véletlen, hogy a szakma a várost 
később „a jazz déli végvárának” tartotta, hisz már 
a hatvanas években működtek itt jazzklubok (pl. a 
Doktor Sándor Művelődési Házban), az egyetemi
főiskolai fiatalságra és az igényes zenére nyitott 
közönségre, illetve a széles látókörű, a műfejt 
ismerő, képzett zenészekre építve. Tradicionális jazzt 
játszó egyetemi formációk (ilyen dixieland együttes
ben játszott pl. Bagi István zongorista), big bandek 
(Vér Ernő vezetésével), egyéb felállások teremtették 
meg az alapját a helyi jazzéletnek. Ekkor indult a 
pályán Bornemissza Géza trombitás (a pécsi jazzélet 
egyik későbbi szervezője) és felesége Bornemissza 
Mária jazzénekesnő. Neves fővárosi muzsikusok 
mellett néha ismert külföldi sztárok is érkeztek a 
városba, így pl. a Szabadtéri Színpadon a tradi
cionális jazz olyan nagysága, mint az angol Chris 
Barber Jazz Bánd is fellépett. A pécsi jazzmuzsiku- 
sokat egyfajta kettőség jellemezte, mivel csak kevés
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alkalommal tudták bemutatni koncertkörülmények 
között ilyen irányú törekvéseiket, így nagyrészt 
zeneiparosokként a vendéglátózásban kamatoztat
ták tudásukat; a legendákkal ellentétben szórakoz
tató zenét játszottak. Az is nagy különbség, hogy 
míg Budapesten a tradicionális jazz mellett a rock 
and ralit is felvállaló Benkó Dixieland Bánd folyton 
változó tagságából kerültek ki olyanok, mint pl. 
Benkő László, Laux József, Debreczeni Ferenc 
(Omega), Baronits Zsolt (Syrius), Bokány Ferenc, 
Frenreisz Károly (Metró), vagy a hasonló profilú 
Nebuló zenekarból Szörényi Levente (Illés), addig a 
vezető pécsi beatzenekarok tagjainál nem beszél
hetünk ilyen indulásról.

Hetvenes évek

Már a hatvanas évek végét, majd az új évtized első 
felét is a műfaj fejlődése, s egyben differenciálódása 
jellemezte. A beatkorszakot a progresszív rock 
különböző ágai (hard rock, rock blues, pszichede
likus rock, szimfonikus rock, folkrock, countryrock, 
jazzrock, underground, avantgarde rock stb.) váltot
ták fel. S miután magyar nyelven is hozzáférhetővé 
váltak a nyugati beat-irodalom alkotásai, a popart 
eredményei, s a különböző nyugati ideológiák (pl. 
a hippi mozgalomé, a ’68-as diáklázadások eszméi, 
az új baloldalé), a műfajjal és környezetével a hazai 
fiatal értelmiség progresszív csoportja is behatóan 
kezdett foglalkozni. A társművészetekbe is beépült 
az új zenei nyelv használata (film, színház, 
képzőművészet). A monopolhelyzetben lévő állami 
lemezkiadás miközben preferálta a néhány kiválasz
tott hazai zenekar magyar nyelvű alkotásait, néhány 
kiemelkedő és mai értékelés szerint is jelentős 
formációt (Kex, Syrius, Rákfogó, Tűzkerék, Taurus, 
Theatrum stb.) ideológiai és/vagy kultúrpolitikai 
megfontolásokból (3T) nem engedett bakeliten a 
nyilvánosság elé. Az igényes zene kezdeti sikereit 
aztán a gépzene/diszkó és a kommerszebb 
(pop)irányzatok eluralkodása — kisebb hanyatlás — 
követte az évtized második felében. Az olyan friss 
nyugati irányzatok, mint a rockzene átmeneti vissza
esését társadalmi és esztétikai téren is megállító 
punk/art púnk mozgalom (nálunk Molnár Gergely, 
Najmányi László, Hegedűs Péter, azaz a Spions poli- 
tikai/kulturális/művészeti alternatívái, a Vágtázó 
Halottkémek első időszaka), a Beatrice jelenség 
kivételével még nem jutottak el igazán a 
tömegekhez, nem is beszélve az Amerikából elindult 
rap és hiphop műfajról. Viszont a hatvanas években 
(Nyugaton és itthon is) újra népszerűvé vált 
folkzenékből kibontakozott a magyar táncházmozga
lom, jelentős zenekarok indulásával.

Pécsett a korábban jól működő zenés ifjúsági 
helyek egy-két kivétellel megszűntek. Fellépési 
lehetőség hiányában — ha nem akartak 
vendéglátózni (több ismert zenész pl. a Pannónia 
bárban, az Olimpia bárban, a Mecsek Cukrászdában 
lépett fel kommersz profillal) —, és a vidéki 
zenekarok esélyegyenlőtlensége következtében elég 
sok együttes fejezte be idő előtt a pályafutását. így 
a CHAPS, a HATÉ, a GAUDIUM, az X, a DRAPP 
MACSKA, a DRAPP SAS, a FLAMINGÓ, a HAVEROCK, 
a JAM, a MCALOR, a MEDICINA, az OPUS 5, a 
POKOL HÁROM, WOODMEN stb. sem tudta kifutni 
magát. A hetvenes évek elején a Savages és a 
Tremoló is már csak árnyékává vált egykori nagy
ságának. A Phantom felbomlása után a rövid életű, 
jazzrockos fúzióval kísérletező, fúvósokkal felálló 
CSEKE ZENEKAR is a progresszív zene irányvonalán 
indult el a Blood Sweat and Tears, a Chicago és a 
Chase nyomdokain. Viszont ahogy Cseke Lajos 
korábbi alkalmi formációja, úgy a Funny Fools tagjai 
is helyet kaptak a Pécsi Nemzeti Színház zenés 
produkcióiban (pl. Isten véled, édes Piroskám).
A Funny Foolsnak — bár egy akkori Ifjúsági 
Magazinban (1969. január) cikk és nagy poszter

jelent meg róluk — nem adatott meg a tovább
lépés, az 1970 áprilisi búcsúkoncerten köszöntek el 
a közönségtől. Aztán Kaponya együttes néven még 
az emlékezetes Repülj pávás tv-szereplés sikere 
után sem sikerült feljebb kerülni. Végvári Gábor
1972- ben külföldre távozott.

A pécsi szupergroupként (Hoffman Ferenc 
basszusgitáros a Haverockból, Lakatos Zoltán billen
tyűs a McAlor-ból, Tátrai Stoni Antal gitáros a Pokol 
Háromból, Kakas Béla dobos a Haverockból, helyére 
egy év múlva Boros Mátyás került a Flamingóból)
1973- ban összejött MENÜETT progresszív rockjával, 
hosszú lélegzetű szvitjeivel, rockbluesos számaival 
a legnépszerűbb formációnak számított az évtized 
első felében. Mai füllel is értékálló saját kompozí
ciókat alkottak. Még az akkor csúcszenekarnak 
számító lengyel SBB-vel is játszottak külföldi 
turnéjukon (Csehszlovákia, Lengyelország).

Nyolcvanas évek

A púnk és new wave, valamint a kemény rock/metál 
új ágainak kialakulása jelentette a műfaj előrehala
dását. Az angolszász fejlődési vonallal összehason
lítva nálunk kiemelt szerepet játszott az alternatív, 
underground, avantgárd művészet. Ezen időszak 
alternatív kultúrája egyedülálló jelenség a hazai 
kultúrtörténetben: a puhuló, de még mindig mono- 
polisztikus helyzeteket teremtő diktatúra (3T) 
engedélyezett termékeivel párhuzamosan létrejövő 
földalatti művészet ellenzéki színezetet kapó 
szubkulturális mozgalommá vált. (2002-ben és 
2004-ben' a PTE Kommunikációs Tanszéke ren
dezett országos tudományos konferenciákat a 
korszakról, 2003-ban egy kötetet is megjelentettek). 
A Bizottság, Vágtázó Halottkémek, URH, Európa 
Kiadó, Sziámi, Trabant, Balaton stb. zenekarok az 
underground eszmék és ideológiák hordozóiként, 
a kortárs pop- és rock elemeit felhasználó alternatív 
zenéjükkel fiatalok viszonylag széles rétegét tudták 
megszólítani. A filmművészetben (Bódy Gábor, 
Xantus János stb.), valamint a képzőművészetben is 
jelentős a hatásuk.

Pécsett is bővült a kínálat: az Apáczai Nevelési 
Központban a fentebb jelzett hazai alternatív 
zenekarok mellett néhány igen jelentős külföldi for
máció, mint pl. az Andy Warhol által felfedezett 
Velvet Underground első időszakának kultusz
énekesnője, a modell és filmszínész NICO zenekara,

A PUF együttes

Basszusgitárosuk, Hoffman Ferenc tragikus sorsa 
(1977) vetett véget szépreményű pályájuknak.
A jazzéletbe is betörtek a friss irányzatok, a PÉCSI 
JAZZ QUARTET (az ebben játszó Kovács Árpád 
fuvolás, szaxofonos és Hoffman Ferenc basszus- 
gitáros saját kompozíciókat is írtak) modern jazz, 
jazzrock műsorokkal (külföldön Finnországban is 
szerepeltek), a SPECTRUM együttes pedig instru
mentális jazzrockos számaival tűnt ki a mezőnyből.

Az énekelt verses műfajban a Szélkiáltó egyik 
elődjének számító Marcipán (1976-77), Keresztény 
Béla főiskolai együttese a Ki Mit Tudón is 
képernyőre került. A táncházmozgalom Pécsett is 
virágzott, a helyi ismert táncegyüttesek 
kísérőzenekarai, táncosai katalizálták a rendszeres 
összejöveteleket.

Az egyetemi, középiskolai- és vállalati klubok, 
a Vidámpark szabadtéri színpada, a TIT-udvar (ma 
Dante Kert), a Minaret udvar, a Helyőrségi Klub 
Arma Jazz Klubja, valamint az 1975-ben megnyílt 
Ifjúsági Ház, később az Ifjúsági Park (Balokányliget) 
az akkori fő zenei helyszínek.

a francia elektronikus mester, Hector Zazu 
nemzetközi társulata (Zazou/Bikaye/C/i) és a német 
Surplus Stock is felléptek. A város fontos bázisa lett 
az alternatív művészeti törekvéseknek. Nem 
véletlenül, hisz a neoavantgárd Pécsi Műhely 
tevékenysége a hazai képzőművészetben 
kiemelkedő szerepet játszott már a hetvenes évek
ben. A Pinczehelyi Sándor festőművész vezette 
Pécsi Galéria pedig a nyolcvanas években teret 
adott az aIternatív/kísérletező zenei törekvéseknek 
is. A Bizottság zenekar tagjai gyakran szerepeltek 
kiállítás-megnyitókon, ahogy Dénes József, az 
Európa Kiadó gitárosa is. A helyi alternatív 
törekvések első hiteles csapata a képző- és ipar
művészekből, költőkből, zenészekből alakult, s 
azóta legendává vált PUF nevű (Pécsi Underground 
Fórum, akik a hatósági figyelem elterelésére néha 
Pál Utcai Fiúknak is kiadták magukat), artisztikus 
kísérleti zenével, akciókkal, performance-okkal, kiál
lítás-megnyitókkal operáló csapat volt. Galériabeli 
akcióik mellett pl. lakáskoncerteken, az utólagos 
vizsgálatot kiváltó 1985-ös Művészbálon, és az 
említett Hector Zazou-val közös műsorban is fel-
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léptek. Több ma is ismert művész alkotta a csapa
tot: Szilágyi Eszter Anna színházi rendező, költő, 
Weber Kristóf zeneszerző, Papp Károly „Kása” 
filmes, Tar Erika filmes, Kátóczy Attila zenész, 
trafikos, Hardy Péter a Pécsi Alkalmi Színház vezető
je, Bodor Gábor restaurátor, Schmieder Imre a 
Művészetek Háza technikai munkatársa, és az 
időközben elhunyt Somodi András dobos. Az 1984- 
ben alakult MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚTVONAL 
a hazai alternatív színtér egyik legérdekesebb formá
ciójának számított, pécsi-fővárosi vegyes tagságával 
(alapítója a ma pszichológusként működő Kiszeljov 
Andrej pécsi gitáros, egy időben Sándor „Teve”
Péter is itt basszusgitározott). 1987-ben alakult 
korábbi formációk (PUF, Bizonytalanság, Közös Rét, 
Stollwerk, Sisifus Bánd stb.) tagjaiból az ÖREGEK 
OTTHONA2, az alternatív színtér máig létező, fellépé
seit ugyancsak megválogató, társművészeti 
eseményekhez kötődő csapata (Szükség+Oldás, 
Apolló-program, Budapesten az Indie 16 Fesztivál, 
Diáksziget Fesztivál, Nyíregyháza-Nyírségi Bősz 
Alternatív Napok, Országos Színházi Fesztivál stb.). 
Ilyen értelemben tehát nem előzmény nélküli, hogy 
a hazai alternatív színtér pécsi környezetéből nőtt ki 
az 1987-ben alakult KISPÁL ÉS A BORZ, mely a 
következő évtizedben az ország egyik vezető 
zenekarává nőtte ki magát.

A nyolcvanas években a korábbi korszakok 
sztárjai is megjelentek Pécsett: John Mayall, a Uriah 
Heep, Alvin Lee, Rory Gallagher, Eddy Grant és 
Hazel 0 ’ Connor is fellépett a Sportcsarnokban.
A balokányligeti Ifjúsági Park hosszú évekig adott 
otthont nemcsak a pécsi zenekaroknak, hanem a 
legjobb hazai és néhány külföldi bandának is. A 
Dozsóban, Ifjúsági Házban, Nevelési Központban, 
a főiskolákon rendszeressé váltak a fesztiválok, kon
certsorozatok. Országos amatőr versenyeket nyertek 
az itteni zenekarok: a Menüett gitárosának, Tátrai 
„Stoni” Antalnak ÚJ MENÜETT nevű poprockos, 
bluesrockos formációja is szép sikereket ért el: így 
a Magyar Rádióban felvételeket is készíthetett. A 
hardrock műfajban a MORRIS együttes a Garázs 
rádióműsor lemezválogatásán kapott helyet. 1984- 
ben az Országos Amatőr Pop Jazz Rock Találkozón 
a nevükkel ellentétben reggae-vel jelentkező METÁL 
zenekar a megyei és területi döntők megnyerése 
után Budapesten az országos döntőn aranydiplomát 
kapott, a métáit játszó DONOR pedig ezüstdiplomát. 
Utóbbi tagjaiból alakult meg aztán Rudán „Joe” 
József énekessel kiegészülve az ország egyik legked
veltebb klubzenekara, a CODA. A középiskolás for
mációként létrejött Item Klán, a mai KLÁN zenekar 
elődje is országos tehetségkutatókon tűnt ki, így 
készíthettek Budapesten rádiófelvételeket. Később 
egy ideig Holnapután néven is szerepeltek, sőt CD-

Bagi Dániel

jüket is így adták ki. Sándor „Teve” Péter akkori 
zenekara, az S K nevéhez egy 1985-ös amatőr rock
színházi bemutató is fűződik táncosokkal, énekes
színészekkel (a The Pertő és a Donor volt tagjai, az 
azóta a fővárosban működő Mischl Róbert énekes 
és Kovács Tamás billentyűs mellett Tóth Zoltán 
„Csüli” dobolt, Katona Tamás gitározott). Az S K 
is készíthetett a Magyar Rádióban felvételeket.

A blueskocsmák megjelenése lökést adott a 
műfajnak, a BORMESTER BLUES BÁND, a STONI 
BLUES BÁND és a PMD (Pécsi Magasfiúk Dalárdája) 
Blues Bánd emelkedett ki a mezőnyből a kissé 
megkésett pécsi „bluesboom" időszakában (ez a 
folyamat Angliában és Amerikában már a hatvanas 
évek második felében lezajlott). A műfaj országos 
fesztiváljait rendezték meg aztán Pécsett.

A jazzműfajban a tradicionális formációk, 
a Baranya Bigband és a fiatalokból álló Royal 
Dixieland Bánd szerzett hírnevet külföldön is, s a 
továbbra is sikeres Bornemissza Mária scaténekesnő 
mellett 1988-ban megalakult a FÚZIÓ JAZZ TRIÓ, 
a Pécsi Fúzió Jazz Group elődje.

Az 1983-as Ki Mit Tud győztes, az 1985-től 
lemezek sorát megjelentető, országos sikerű 
SZÉLKIÁLTÓ együttes és a FAGYÖNGY a népzenei 
hatásokat tükröző megzenésített verses műfajban, 
Csizmadia Sándor pedig dalosként vált ismertté.

A főik műfajban az 1983-ban alakult, majd 1985- 
ben Budapestre költözött MÉTA, Salamon Beáta 
hegedűs-énekes külföldön is ismert táncházi 
zenekara említhető, aki (rockos-bluesos-folkos) 
fúziós HeavyMéta formációt is létrehozott. A pécsi 
időszakban még Gábor Sándor bőgős és Molnár 
Vica kontrás (később a Vasmalom tagja lett) játszott 
a Métában. Ehhez a körhöz tartozott a ma is 
működő (több tagcserén átesett) ZENGŐ együttes, 
Bergics Lajos hegedűs vezetésével.

Az első hivatalos publikáció a helyi könnyű
zenéről a Baranya Megyei Művelődési Központ 
Diskurzus3 módszertani kiadványában, 1988 novem
berében jelent meg. A Művelődési Központ 
Pannonton Kiadója több neves jazz- és folkelőadó- 
val is megjelentetett bakelitkorongokat és 
kazettákat (Zengő, Binder Károly, Sebestyén Márta, 
Szabó Sándor, Klán stb.), a betervezett és 
előkészített egyéb könnyűzenei kiadványok, mint pl. 
az Új Menüett /  S K együttesek kazettájának 
kiadására már nem került sor.

Kilencvenes évek

A modern rockzene korszaka, melyben a megújított 
fémzene, a grunge, a hardcore, progresszív metál, 
nu metál, etnorock, a ragga, az elektronikus 
tánczene, az add műfajai, a drum & bass, a hip 
hop, a nu jazz, a world music ágai, és ezek fúziói 
éltek egymás mellett.

A rendszerváltás időszaka Pécsett is a hatvanas 
évekhez hasonló pezsgést hozott, egyre bővülő 
lehetőségekkel, új helyszínekkel (Kazinczy,
Panoráma, Az Gyár, Rák, Perem Galéria stb.).
Az itteni zenekarok számára is megnyílt az út a 
fővárosi és vidéki fellépésekhez. Legtöbbjük 
számára elérhetővé vált a hangfelvétel készítés 
lehetősége is. A műfaj fejlődésével szinte minden 
stílusban létezett helyi formáció. PL a fúvósokkal 
felálló funkys-dzsesszrockos SPLEEN, a hip-hop, 
acid-dzsesszes WORKSHOP, a progresszív gitár- 
rockos WACZAK trió, az alternatív DEMOKRATIKUS 
CIRKUSZ, a KÖTELEZŐ TÜDŐFŰRÉSZ, a FRANCIA 
ÁGY és a DR.WATSON, a teátrális artpunk GRUP- 
PENSEX, a rockos MARADÉK (középiskolásként 
Kamarás Iván színész is ebben játszott Csizi Botond 
gitáros mellett), a vokális poprockot és LGT feldol
gozásokat játszó ZSŰRI együttes (saját számokból 
áttó CD-jük 2000-ben jelent meg „Elkezdődik a 
zene” címmel) ismert, de azóta megszűnt formációk. 
A Morris zenekar gitárosaként már jegyzett Gömbös 
Gyula előbb a HÉ!, majd a GÖMBÖS GYULA ÉS 
BARÁTAI elnevezésű csapataiban játszotta egyéni 
folkrockját. A PMD BLUES BÁND hazai és külföldi 
fellépésein a fekete-amerikai Eb Davis énekessel és 
Sugár Blue szájharmonikással szerepelt, no meg a 
„blueskölyök” ifj. Katona Tamás gitárossal. STONI is 
meg tudott újulni Blues Band-jével, három albumuk 
jelent meg időközben, fővárosi rendezvényeken is 
rendszeresen felléptek. A skinhead ideológiát felvál
laló M.A.SKINS, illetve a punkzenekarok közül a már 
számos CD-vel rendelkező HÉTKÖZNAPI 
CSALÓDÁSOK is országos hírnévre tett szert (2005- 
ben könyv is megjelent 15 éves pályafutásukról).

A világ jazzélvonalát felvonultató sorozat4 a 
nemzetközi vérkeringésbe kapcsolta be a várost. 
Rendszeressé váltak a nagyrendezvények (Magyar 
Jazz Ünnepe, POTE Jazzfesztiválok) a Magyar Jazz 
Szövetség akkori alelnökének, Bornemissza 
Gézának, és az orvosegyetem klubja kiváló 
szervezőinek, Marosvári Lászlónak és Tímár 
Péternek köszönhetően. A helyi előadók közül a 
freejazzel kacérkodó MECSEKI FREE (a fővárosba 
távozott Ágoston Béla szaxofonossal és Hárságyi 
Péter dobossal), a világzene és jazz fúziójára építő 
ARCO TRIÓ és az akusztikus fúziós improvizációs 
zenét játszó FÚZIÓ JAZZ GROUP5 sorolható az új 
irányzatok művelői közé. Utóbbi formációnak jelent 
meg először a pécsi jazzelőadók közül CD-je, a 
baranyai megyeszékhely egyetlen hosszú ideje 
működő jazzegyüttese. Bornemissza Mária is megje
lentette első CD-jét, Gershwin-feldolgozásokkal. A 
tizenévesekből alakult VA-JAZZ zenekar valamennyi 
tagja a középiskola elvégzése után Budapestre 
került a jazzkonzervatóriumba, így az eddigi legsike
resebb pécsi származású jazzmuzsikus, a jelenleg 
Amerikában élő Szabó Sz. Dániel jazz-zongorista is 
(több jelentős külföldi és hazai fesztivál győztese, 
számos CD felvétellel). Nagy Balázs szaxofonos is 
ebben a formációban kezdett, majd a jazzkonzi 
elvégzése után több fővárosi formációban, jelenleg 
pedig Pege Aladár együttesében szerepel. Bágyi 
Balázs dobos is már a fővárosban él, többek között 
a Whitefúl Jazz Quartetben és saját zenekarában ját
szik (CD-i is megjelentek.). Az egykori pécsi Drive 
Jazz Quartet zongoristája, Cseke Gábor is Budapes
ten vált közismertté, s a Harkány Big Bandben is 
számos pécsi muzsikus játszik. Gadó Gábor és 
Juhász Gábor gitárosok is Pécsről kerültek a fővá
rosba, hogy nemzetközi hírű muzsikusokká váljanak 
(mint számos CD-jük bizonyítja). Már megszűnt for
mációk: a Brass College 19, a Placebo, a Jazz Band- 
Ő, a Janus Big Bánd, a Pro-Vocal, a Bagi-Rozs duó, 
illetve Horváth Márta énekesnővel szervezett triójuk. 
Ezek közül több formációban is munkálkodott az 
ismert pécsi zongorista, Bagi Dániel.
A népzenei vonalat az itt élő angol Andy Rouse és 
SIMPLY ENGLISH nevű együttese, az ír hárfán játszó
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Tesko (Bodor Tibor), a ZENGŐ (magyar népzene), a 
VÍZIN együttes (délszláv zene), Végh Andor dudás, 
az ír zenét játszó, de már megszűnt Főik Tone Drum 
és a Nemez együttesek jelentették. A CALLIOPE és 
Sándor „Teve” Péter MACHINEAST zenekara az 
etno/world music vonalon mozgott.

S ahogy már a nyolcvanas években, úgy ebben 
az évtizedben is visszaköszöntek a retrohullámot 
meglovagolva a korábbi stílusok képviselői. Több 
hatvanas évekbeli zenekar is összeállt (Savages, 
Tremolo stb.) de a nosztalgiázáson kívül egyéb 
értéket nem képviseltek.

A kétezres évek
elején átalakuló-félben vannak a könnyűzenei műfa
jok, a zenei útkeresés egyik iránya az elektro- 
nikus/DJ és hip hop/MC kultúra hajtásai mellett újra 
a népzenék, a távoli tájak egzotikus zenéi, illetve a 
különböző korábbi műfajok szintetizálása lett — 
mondhatni, ez a posztmodern eklektika korszaka.

A fővárosban rendszeresen megfordultak a világ 
élvonalbeli előadói, de ez Pécsre nem jellemző. Az 
itteni nagyrendezvényeken, fesztiválokon a népszerű 
hazai pop-rock-jazz zenekarok koncerteztek, de a 
kilencvenes évek pezsgése után némi visszaesés 
érzékelhető ezen a területen is, főleg választékban. 
A külföldi hírességek a jazz területén is elmaradtak, 
ezáltal a város kikerült a nemzetközi vérkeringésből. 
A világzenei műfajban a legnagyobbak a lemaradá
sok, az ismert néhány helyi előadó mellett peri
férikusán jelent meg egy-két fővárosi együttes a 
fesztiválkínálatban. A jelentős külföldi előadók telje
sen hiányoztak.

Esclin Syndo

A helyi kínálat sokszínűsége viszont biztató: a már 
megszűnt PAVILON együttes dalaiban a magyar és 
balkáni népzene, a chanson és a jazz hatásai 
érződtek. Akusztikus hangszereik — gitárok, 
hegedű, cselló, fuvolák, nagybőgő, ütősök, tekerő 
stb. — mellett Takáts Eszter vibrálóan szép hangjá
nak (is) köszönhették sikereiket. Az együttes néhány 
tagjából létrejött „partyfolk” stílusú Intermagyar 
zenekar a népies dallamokat keveri ironikusan a 
popslágerek világával. Az iráni hagyományokra, 
a magyar és balkáni hatásokra építi világzenéjét a 
GOLESTAN. A jelenleg Londonban élő Majoros Dóra 
énekesnő a Perem Galeriban bluest és rockot, a 
Fúzió Jazz Groupban latinjazzt adott elő, és a Casio 
Samples formációban is próbálkozott. A CASIO 
SAMPLES a modern elektronikus acidkultúrára 
alapoz az élő hangszerek és a számítógépes 
megoldások mixelésével (CD-jük is megjelent). Ide 
kapcsolhatók az elektronikus újzenei törekvésekkel 
foglalkozó Kovács Balázs vezette live-act zenészek 
fellépései, illetve 3CITIES CD kiadványuk. A latinos 
gitárzenét az Amerikát is megjárt (magyar Al Di 
Meolának elkeresztelt) Kóczián Tibor gitáros formá
ciói, jelenleg a Fuego Virtuoso képviselik.
A képzőművészek alkotta és színpadi happening- 
jeikről elhíresült artpunk stílusú BURZSOÁ 
NYUGDÍJASOK (CD-jük is megjelent) pedig Jancsó 
Miklós filmjeiben is szerepeltek. Az ország egyik

T A N U L M Á N Y

legnépszerűbb zenekarává vált KISPÁL ÉS A BORZ, 
illetve frontemberük Lovasi András is számos film
ben kapott szerepet (amellett, hogy lemezeik is 
népszerűek). LAKATOS KORNÉL ÉS NÉPI ZENEKARA 
experimentális számítógépes technoval, multimédiás 
képzőművészeti megközelítéssel operált. Sándor 
„Teve” Péter sokoldalú zenei tevékenysége (minden 
műfajban kipróbálta már magát) mellett egyéni 
(kissé kesernyés hangú) szólólemezekkel is jelent
kezett. A megszűnt Zsűri együttesből került a Pécsi 
Nemzeti Színházhoz Gregorovics Tamás énekes, és 
a billentyűs Bókái Zoltán, akiből a musicalek zenei 
vezetője lett. Néhány darabban rajtuk kívül Bánky 
Géza dobos, Pozsgai Tamás gitáros és Gyenes Attila 
basszusgitáros is közreműködtek. A Zsűri korábbi 
gitárosa, Juhász Kornél pedig Budapesten Comélio 
Tutu Bánd néven alakított latin jazzegyüttest.

Fellépési lehetőségek: 2005-ben bezárt több 
ismert hely: a Pécsi Egyetemi Klub, a Stunczorgó, s 
a City Klubban is megszűntek a koncertek. A régóta 
működő intézményi helyszínek mellé (Ifjúsági Ház, 
Művészetek Háza, Dominikánus Ház, Szabadtéri 
Színpad, Sétatér, Barbakán várárok, Széchenyi tér) 
belépett az Örökség Ház udvara. A magán
üzemeltetésű helyek beváltották a hozzájuk fűzött 
reményeket: a Dante Café és Kert, a Kinő Café 
(Uránia mozi), a Trafik (Apollo Art mozi), a Cyrano 
Cafe & Lounge, a Rák és a Sörház koncertprogram- 
jai sikeresek (felléptettek zenekarokat Amerikából és 
Nyugat-Európából is). Sajnálatos viszont a világörök- 
ségi kultúrkömyezetben működő Rózsakért színvo
naltalan vendéglátóipari- illetve zeneszolgáltatása.
A Plánét Pécsből Déli Sarkká átkeresztelt pince sem 
váltotta be a reményeket: jó kezdés után 
(zenekarok dömpingjével) gyenge a folytatás, ez a 
hely jelentősebb átalakítások nélkül alkalmatlan 
nívós koncertek rendezésére.

A pécsi könnyűzenei életben az utóbbi időszak
ban ismét pezsgés érzékelhető, ez talán annak is 
köszönhető, hogy a felmérések szerint is újra egyre 
népszerűbbek az élőzenés programok. A műfaj 
egyik fő jellemzője az állandó megújulás, változás 
(amit a divat is befolyásol). A friss zenei trendek 
(elektronikus és hagyományos stílusok és műfajok 
szintetizálása, hip hop, retro stb.) naprakészen 
megjelentek a helyi zenekarok programjaiban, 
egyéni ízekkel fűszerezve. A megszűnt Calliope 
együttes nyomdokain 2005-ben színpadra lépő 
NEOFOLK különböző népzenékből és egyéb kortárs 
improvizatív műfajokból alakította ki sajátos world- 
musicját. Énekesnő-csellósuk, Bonyár Judit és 
Hűvösvölgyi Péter gitáros a Megasztár selejtezőkön 
különdíjat kapott. Mellettük Tóth „Csüli” Zoltán (ex 
Kispál és a Borz, Peet, Golestan) ütőhangszeres és 
Gáspár József (Mecseki Free, Öregek Otthona, Arco 
Trió) szaxofonos szerepelnek az egyre jobban beérő 
formációban. A Pavilonból ismert Takács Eszter 
énekesnő korábbi dijai mellé (Gödöllői Dalos 
Találkozók) megnyerte 2005-ben a Veszprémi 
Utcazene Fesztivált Tea Culpa duójával, talán nem 
túlzás, hogy Suzanne Vegahoz, Alanis Morrisettehez 
mérhető egyéniség. A szintén 2005 elején közönség 
elé lépett ESCLIN SYNDO dark trip-hop stílusú 
zenéjével november a fővárosban első lett egy 
nemzetközi tehetségkutatón, majd sikerrel túljutot
tak az ABC 2006 verseny Bécsben rendezett 
negyed- és középdöntőjén is, május elsején a 
Práterben rendezett döntőn is helyet kaptak. A nu- 
jazz műfajba sorolható SINGAS PROJECT (Berger 
Dalma énekesnővel) is sokat fejlődött, de Yazz 
Stereotype elnevezésű projektjük (Rostás Bea 
„Piros” énekesnővel) is jó irányba halad. A 30Y is 
egyre népszerűbb alternatív artpopjával (megjelent 
első hivatalos CD-jük is: a Csészényi tér), ahogy a 
ZAGGASTIC is roots reggae-jével. A YOU JANE 
kellemes jazzpopja, a PEET modern, elektronikus 
elemekkel átszőtt rockja, a SKA-PÉCS pörgös latin 
ska-zenéje, a PSYCHO MUTANT pszichedelikus surf-

darkrockja, a VITAMIN CSOPORT alterpopja és a 
BRIGÁD mai punkja is valós reményekre jogosít. 
Lovasi András új szabadidő-zenekarával, a korábbi 
Kispál tagokból verbuvált KISCSILLAGGAL még kere
si a Kispál és a Borztól megkülönböztető hangzást. 
A Pécsett élő Kalotás Csaba (Chabz), a „Fekete 
kefe” filmszemle-fődíjas mozi egyik zeneszerzője 
megjelentette Vranik Krisztiánnal (Krizo) 
alkotóközösségük, a Realistic Crew „Fekete 
kefe/brush original soundtrack remixes” lemezét.
Még néhány zenekarnév a jelen kínálatból: KÁSI 
(Gary Moore, Malmsteen stb. gitárosok követője), 
a Dzsem (partizene feldolgozásokkal), Menthol (rock 
and roll zenével), a Mindigmás, NoiseField, 
Spaceshit... Egyébként megszámlálhatatlanul sok a 
kezdő zenekar, és talán nem véletlen, hogy a 
kemény rock különféle műfajai (btack, death, dark, 
gótikus, speed, hardcore, nu metál, stb.) az igazi 
underground zene ma.

Az improvizatív műfajnak 2005-ben az Ifjúsági 
Ház Mediterrán Jazz Klubja, a Művészetek Háza, a 
Dominikánus Ház rendszeres jazzkoncertjei, a POSZT 
OFF programjai, az ismert pécsi nagyfesztiválok 
terei, illetve az Örökség Ház udvara, a Dante Café 
és a Cyrano adtak teret. Az ismert profi zenészekből 
(Bagi Dániel zongorista, Kiss Szabolcs ének, har
sona, Kiss Balázs trombita, Plecskó László basszus- 
gitár, harsona, Góth Tamás dob és Pozsgai Tamás 
gitár) alakult SIX FOUR YOU minőségi standard jazz 
programmal és saját számokkal rukkolt elő, külön
leges hangszerelésű (pl. két harsonára és trombitára 
írt) darabokkal. Bécsben is bemutatta etnojazz 
programját az ARCO TRIÓ, ahol Szabó Sz. Dániel is 
szerepelt saját zenekarával. A FÚZIÓ JAZZ GROUP 
Füzy Tibor gitáros vezetésével a jazz- és kortárs 
zenére építve, az ország vezető jazz-zenészeinek 
(Horváth Koméi, Fekete Kovács Komét, Lantos 
Zoltán, stb.) bevonásával készíti újabb lemezét. 
Elindult a pályán két fiatal formáció, a Gramofon 
Jazz Bánd és a L’art Pour Jazz Big Bánd.

Hogy az utolsó részben említett előadók, formá
ciók közül melyikre emlékszünk majd úgy, hogy ér
tékállót alkotott, azt nyilván majd az idő dönti el. ■  1 2 3 4 5

1 2002. november 8-9-én „Underground művészet és alternatív 
nyilvánosság -  az értelmiség és a punk/rock zene kapcsolata a 
hetvenes-nyolcvanas évek Magyarországán” konferencia (lásd 
ECHO 2002/ 6). Ennek anyaga „Avantgárd: underground: alter
natív -  Popzene, művészet és szubkulturális nyilvánosság 
Magyarországon" címmel (Kijárat Kiadó -  Artpool Művészet- 
kutató Központ -  PTE Kommunikációs Tanszék) jelent meg 
Havasréti józsef és K. Horváth Zsolt szerkesztésében.
2004. október 29-30. „Underground kultúra és alternatív nyil
vánosság II:” konferencia

2 Öregek Otthona. Irodalomjegyzék a zenekarról: Szőnyei Tamás: 
Az új hullám évtizede II. 1992., Magyar Könnyűzenei Lexikon
1998., Zoltán János: Képes Pop-Rock Enciklopédia 1999. 
Diszkográfia: „Present peried” MC 1991., „Simple Future” MC
1994., „1987-20 0 2” 2  CD 2002., Space Öregek Otthona: „Kicsi 
Sátán” (remix kollekció) multimédiás maxi-CD 2002.

3 Fejezetek Baranya Megye Amatőr művészeti mozgalmából: „Az 
amatőr pop-rockzenei (mozgalom) emlékei”

4 A kilencvenes években fellépett Pécsett Al Di Meola, Stanley 
Clarké, Jean-Luc Ponty, Airto Moreira, Flóra Purim, jan Garbarek 
és a Hilliard Ensemble, Kenny Garrett, Joe Zawinul, V id o r Bailey, 
Dave Samuels, Russell Ferrante, Alex Acuna, Lee Konitz, Billy 
Cobham, Leni Stem...

5 Pécsi Fúzió Jazz Group. 1988-ban trióként kezdtek (két kazettát 
kiadva), a nevükben is felvállalt fúziót tűzték maguk elé célul. 
Füzy Tibor gitáros és Pabst Miklós basszusgitáros alapítók mel
lett az idők folyamán változott a tagság.
Három nagy korszakuk:
I. kezdetekben az akusztikus hangzás, jazzrockos és mainstream 
hatások (fen Garbarek, John McLaughlin, Paco De Lcuia, stb.) 
(Várnai tamás szaxofonossal)
II. énekesnővel kiegészülve latinos hangzásokkal (Gödi József 
szaxofonossal)
III. a különböző stílusok fúziója: a jazz, a világzene, indiai hatá
sok, kortárs zene, improvizatív műfajok (juhász Tamás szaxo
fonossal). Általában két vendéggel, a neves fővárosi Horváth 
Kornél ütőhangszeressel (korábban Kaszakő, Trió Stendhal, 
Szakcsi Lakatos Béla stb.) és Lantos Zoltán hegedűssel 
(Mirrorworld stb.) kiegészülve koncerteznek.
Diszkográfia: 1996. Spint of Jazz CD
1999. The Soloist (Majoros Dóra énekesnővel) CD
2003. Élő lemez a 2003 júniusi pécsi koncertről CD
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Édesek és mostohák

Kortárs művészet Pécs
Alexandra Kiadó -  Pécs, 2005
Nem könnyű „műfaj” az albumkészítés. Olyan 
Gesamtkunstwerk, aminek az eredménye 
kiszámíthatatlan, vagyis bármi kijöhet belőle az 
összeállítók, szerkesztők szándékain túl is — és 
persze, innen is. Általában látványos, nem nélkülözi 
a kellem és a dekorativitás jegyeit sem. Megkísérli 
az individuális és a csoportízlések, értékek 
egyeztetését, ezzel mintegy „sensus communist” 
próbál teremteni is, képviselni is. Az alternatívák, az 
érték- és ízléspluralizmus világában azonban nem 
könnyű megtalálni azokat a paramétereket, amelyek 
alapján megszerkeszthető egy olyan album, mint 
amilyen a Kortárs művészet Pécs lett. A szerkesz
tők láthatóan nem kérdeztek rá a hagyományos 
album-műfaj fenntarthatóságára, hanem 
egyértelműnek vették annak a XVIII. századi könyv
formájú táblakép-bemutatásnak a fenntarthatóságát, 
ami a XXI. század elején — nem csupán a technikai 
feltételek változása miatt — megváltoztatja a műfaj 
és így szétfeszíti az elkészült könyv kereteit.

A műfajproblémát tetézi a különböző művészeti 
ágak megnevezésének, besorolásának kérdése is, 
amelynek mára — főként a rendszerező elme és a 
racionalista filozófiai hagyomány nyomán — 
kialakult osztályozását folyamatosan megkérdő
jelezik az újabb és újabb alkotások. Vannak minden 
korszakban olyan művészeti megjelenítési formák, 
amelyek előnyösebb helyzetben vannak, akár a 
befogadás készségéből, akár az alkotói helyzetből 
adódóan. Ma, amikor a bemutathatóságnak nem 
szabnak határt az eszközök, a reprezentáció tech
nikai hátterének lehetősége alapján sem lehet 
egyértelműen előtérbe vagy háttérbe állítani a 
művészeti ágakat. A struktúrákat mindig felülírják 
a valóságos történések, emberek és tárgyak.

Ezt a strukturális felülírást, és az ennek át nem 
gondolásából eredő tartalmi egyensúlyvesztést 
mutatja a Kortárs művészet Pécs című album.
A könyvben a képzőművészetek és az építészet 
látványosan felülreprezentált a többi művészeti 
ághoz képest. Az iparművészet be-beszínezi a 
képet, de abból is hiányzik például a (reklám)grafika 
(pedig a 2010-es kulturális fővárosért küzdelemben 
egy neves reklámgrafikus is fontos szerepet tölt be). 
Mindez nem is lenne baj, hiszen Pécsett arányát 
tekintve a művészek között talán legtöbb a 
képzőművész, és alkotásaik minőségében is 
megfelelnek bármilyen magas szintű összehason
lításban. De ugyanakkor alkotói szempontból, a 
létrehozás módjában az írásművészet ugyanolyan 
individuális alkotói forma, mint a képzőművészeti.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy szóért vagy 
mozdulatért ugyanúgy ne az egyes — csoportban 
táncoló vagy színészstábban játszó — emberek dol
goznának meg. Nekik ugyanúgy van arcuk (testük), 
amiképpen más műfajt képviselő alkotótársaiknak, 
tehát — ilyen alapon — szintén megjeleníthetőek. 
Az ő számukra egy-egy fotón alkotásaik helyszíne 
látható: színpadi képek. Ugyanakkor nem szerepel
nek a képzőművészet helyszínei, azok a galériák és 
kiállítóhelyek, ahol az alkotásokat bemutatják, ahol 
szintén arcok és emberek vannak, akik a képző
művészet értékeinek megmaradásáért végzik — 
meglehet kevésbé látványosabban — munkájukat.

Ha az album csak könyvformátumú lenne, nyil
vánvalóan határt szabna a felhasznált papír mennyi
sége és a megszabott terjedelmi határok, és az 
aránytalanság valamennyire indokolható lenne. De 
két DVD is tartozik hozzá. Az egyiken a zenei anyag 
hangzik fel, ami a könyvbeli részt kiegészíti. Itt vi
szonylag arányosan reprezentált a kép, mégis: jelen
tős zeneszerző és az újabb, fiatalabb nemzedék 
által képviselt kortárs zenei törekvések kimaradtak.

A másik DVD azonban megismétli az egyensúly

talanságot. Pedig a DVD lehetőséget ad(ott volna) 
további kiegészítésére: a Pécsi Balett jelentős 
képviselőinek (köztük többszörösen kitüntetett, 
országosan elismert, sőt Pro Civitate díjjal is kitün
tetett művészek vannak), a színházak színészeinek 
az általuk bemutatott fontosabb darabok rész
leteinek (nem csak fotón, hanem esetleg még 
mozgóképeken is) bemutatására. Ha a Pécsi 
Nemzeti Színház jelenlegi tevékenységét nem is 
értékelik nagyra a szerkesztők, mégis: szervező és 
a POSZT-nak már évek óta helyet adó, légkört 
teremtő tevékenységét nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. A Jelenkor folyóirat jelenlegi szerkesztői, 
esetleg állandó szerzői is helyet kaphattak volna, 
akik révén kiszélesedhetett volna a Pécsett és 
Pécsért alkotók vagy a Pécshez kötődők köre. Vagy 
akár más pécsi folyóiratok számára is juthatott 
volna hely.

Egyébként az a strukturális következetlenség 
sem egészen érthető — még Friedrich Schlegel kis 
esszéjének Az érthetetlenségről címűnek 
újraolvasása után sem —, hogy például amíg a 
képzőművészek egy-egy (DVD-n több) alkotása 
fotón szerepel az albumban, addig az irodalmárok 
bemutatása után például nincs egy-egy vers- vagy 
prózarészlet autentikus műként. Vagy: a címben 
szereplő „kortárs” jelzőt a könyvben szereplő 
szövegek újra és újra megtréfálják: nem az a kifogá
solható, hogy történeti áttekintést adnak, hanem az, 
hogy a történeti áttekintés mellett /  után már nem 
jut hely, energia (?) a valóban kortárs jelenségek 
részletezésére. Nem ismeretlen senki előtt, hogy a 
jelent mindig a legnehezebb átlátni, értékelni vagy 
akár csak tárgyilagosan leírni, de ha egy könyv ezt 
a címében bevállalja, akkor az olvasó elvárási hori
zontján csak-csak megjelenik az ígéret beteljese
désének igénye.

Mindez persze nem vonja kétségbe, és nem 
kicsinyíti az Alexandra Kiadónak azt a gesztusát, 
hogy anyagilag vállalta, szellemileg támogatta egy 
ilyen reprezentatívnak szánt album kiadását. Sőt: a 
kiadót csak elismerés illeti. Viszont ez a könyv most 
egy időre reprezentatívnak fog számítani, hiszen
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évente nem lehet ilyen jellegű kiadványt megjelen
tetni. A kanonizáló szerepet azonban aligha tudja 
betölteni, hiszen igazsága a valósághoz képest 
csupán részigazság. Ha egy, a várost nem ismerő 
Theseus kezébe kerül az album, jó, ha van mellette 
egy Pécset ismerő Ariadne, aki eligazítja az album 
és a valóság labirintusában.

Kétségtelen, hogy a nagyszámú szerkesztőbi
zottságnak nehéz dolga volt, hiszen Pécs kortárs 
művészetének keresztmetszetét bemutatni nem 
könnyű feladat. Szerencsére. Hiszen olyan sokszínű, 
szerteágazó, dinamikusan mozgó, változó. A 
szerkesztők nevüket is, arcukat is adták ehhez a 
kötethez, hozzátéve a magukét is az alkotókéhoz. 
Mindez megokolható. Az a kérdés, hogy a saját 
arcunkon túl nem kellene-e még jobban odafigyelni 
sok-sok Másik arcra és tekintetre. Minden olyan 
arcra, akikkel egy térben vagyunk, és egy hivatás
ban dolgoznak velünk. Nem kellene-e arra (is) gon
dolni, hogy sok Másik pillantásának mozaikjában 
tükröződik a saját arcunk? Mindenki tekintetére 
válaszolnunk kell, főként akkor, ha feladatot vállal
tunk — nem velük szemben, hanem velük együtt, 
az ő képviseletükben. Nincsen, nem lehet különb
ség édes- és mostohagyerek (arca, tekintete) között. 
A 2010-es kulturális főváros sikeres megvalósítása 
egy irányba tekintő és egymásra néző arcok kontúr
jából alakulhat ki.

Lehetséges, hogy elavult, kantiánus impera
tívusznak vagy érzelgős levinasozásnak hangzik, de: 
minden arcot tekintetbe kell venni.

Máthé Andrea

Kortárs Művészet Pécs
Könnyűzene
Szerencsés, hogy a kötet létrehozói a pécsi könnyű
zenére is gondoltak, mert a műfej legjobbjai a hat
vanas évektől napjainkig jelentős művészi értékeket 
hoztak létre. S mindezt éppen akkor, amikor a jelen 
kultúrpolitika (végre) deklarálta a műfej helyét a 
kortárs művészetek között. Viszont nem ilyen pozi
tív, hogy a „Könnyűzene” címszó alatt publikált 
fejezet provinciális és érdektelen, egyoldalúan, som
másan bánik a műfajjal, a történelmi, társadalmi, 
művészeti kontextussal. Mintha megállt volna az idő 
a beat-, pop-, blues-, szalon- és tánczenénél. így 
torz és hamis képet fest e jelentős időszak teljesít
ményeiről. Összemosódik benne a 
beatzene/rockzene, mint az új zenei nyelv 
kialakulását jelentő folyamat, és a vendéglátós 
szórakoztató zene. Utóbbi végig túlértékelt. 
Képzőművészeti példát hozva ez olyan mintha elis
mert kortárs alkotók értékes munkáit kevernénk a 
képgyárak tucat-termékeivel, vagy másolatokkal. 
Mióta művészet a vendéglátózás? Maximum szín
vonalas iparos munka. Hogy az írás szerint többük 
képes lett volna (lenne) magasabb minőségre/tel- 
jesítményre? Ez csak hipotézis, nem bizonyítottak.

Köztudott, hogy a hatvanas években a legtöbb 
helyi beatzenekar is csak az angolszász könnyű
zenét interpretálta (lehetőleg az eredetit minél job
ban utánozva), saját programot nem alakítottak ki. 
így művészi értékek létrehozásáról nem igazán 
beszélhetünk. A könyvhöz mellékelt DVD-n szereplő 
két felvétel jól alátámasztja mindezt. Érdemes 
meghallgatni a Szabó Bánd -  Pécsi Party Zenekar 
(egyébként a fejezet szövegében nem is szerepel
nek) Cári Perkins „Blue Suede Shoes” (hibásan nem 
az amerikai énekest tüntették fel szerzőként, hanem 
a trad. arr: Szabó Band-et) és a Beatles „And I Lőve 
Her” számainak invenciótlan, egyéni értelmezés 
nélküli „koppintós” lejátszását. Egyébként a DVD 
lehetőségei sem lettek kihasználva; így csak az
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előadó, illetve a zenekar nevét és a szám címét, 
szerzőit olvashatjuk zenehallgatás közben, s nem 
jelenik meg vizuálisan is az adott énekes vagy for
máció.

A fejezet legnagyobb hiányossága, hogy „kife
lejti” a magyar kultúra és művészet történetében is 
egyedi jelenségnek számító és jelentős hatású 
alternatív/underground irányzatot, a korszak 
meghatározó helyi formációival együtt. Mintha a 
magyar rockzene történetéből kihagynánk az URH, 
Kontroll Csoport, Európa Kiadó, Sziámi, Vágtázó 
Halottkémek és a Bizottság fontos szerepét. Nem 
elég, hogy a múlt rendszerben is jócskán elhallgat
ták ezt a tiltott és a tűrt határvonalán mozgó mű
fejt, most sem került a helyére! Pedig a témában 
eddig megjelent publikációk már több mint egy 
évtizede az értékén kezelik ezen eltenkulturális 
jelenséget.

Az a szelektív szemlélet, hogy az írás a szerző 
saját zenészkörére, ismerőseire épül, egyben 
értékítélet. De milyen alapon? Szinte a diktatúra 
korát idéző a szellemiség, mint amikor egy 1971-ben 
megjelent miniszteri rendelet „társadalmilag, 
művészileg értéktelennek” bélyegezte a rockzenét... 
Pedig a könnyűzene (világzene, jazz, pop, rock stb.) 
egyik fő sajátossága az állandó megújulás, a szinte 
napi változás. Ezt sem tükrözi az írás, pedig Pécsett 
is folyamatosan jelen voltak/vannak az új 
irányzatok.

Nehezen értelmezhetőek az olyan megfogal
mazások is, mint pl. „... a Bőczin László rádiós
lemezlovas által létrehozott Pécsi Gála 
Szalonzenekar...”. Mit képviselnek, hol működnek, 
kikből áll és még lenne pár kérdésem... Vagy az, 
hogy „...az olyan előadókat, formációkat 
mutatjuk be részletesebben, akik legalább tíz éve 
zenélnek,... egyedit, különlegeset alkotva...”
Nos, a No More Blues zenekar az írás szerint is 
2003-ban alakult, latinjazz, popjazz örökzöldeket 
adnak elő táncos összejöveteleken, bálokon ciprusi 
származású énekesnőjükkel. De hogy valami egyedi
vel, hozzáadott értékkel előrukkolnának, arról szó 
sincs. Mindössze korszerű, színvonalas vendéglátós 
retro-tánczene, a világon garmadával léteznek a 
hasonlóan jellegtelen előadók.

Elismerve a Bornemissza házaspár, Bornemissza 
Géza valóban jelentős szervező és Bornemissza 
Mária tényleg kiemelkedő énekesi és mostani 
pedagógusi munkásságát, ahhoz képest érzem 
túldimenzionáltnak említésüket, hogy pl. számtalan 
koncert, fesztivál (világsztárokkal) az Ifjúsági Ház, 
a Kulturális Központ, az egyetemi klubok, s egyéb 
helyek szervezőinek köszönhetően jöttek létre. 
Valamint a mainstream standardok megjelenítésén 
kívül azért az újabb műfajokban is jelentős 
események történtek. Gondoljunk csak az Arco Trió, 
a Mecseki Free, a Fúzió Jazz Group stb. szerepére. 
Utóbbi zenekar kihagyása az írás egyik legnagyobb 
hiánya, hisz az 1988 óta folyamatosan működő for
máció lemezeivel, fellépéseivel, neves vendég
muzsikusok közreműködőként meghívásával több
ször bizonyított.

De kimaradt az egyik legnagyobb Pécsett élő 
tehetség, az országos versenyeken a szakemberek
ből álló zsűrik által is díjakkal elismert Takács Eszter 
énekes-gitáros-dalszerző is, aki korábban Pavilon 
együttesével is bizonyított.

Mivel ezen értékelés keretei nem teszik lehetővé 
a hosszabb elemzést, ezért a „Pécs könnyűzenéje a 
beatkorszaktól napjainkig” című írásomban (27-30. 
oldal) részletezem a témát.

Koszits Attila

Juhász Balázs:
Paris, flaneur
Gyönyörű könyv lett a pécsi Juhász Balázs 
fotókönyve a Paris, flaneur.
Minden cím program és összefoglaló arról, ami 
előtte áll, érdemes hát itt is követni. A „Paris” 
benne egyértelmű: fotókat, szövegeket találunk 
a könyvben a városról, lakóiról, madarairól, olyan 
képeket, amelyek összekeverik, összekapcsolják 
mindazt, amit minden turista lát, azzal, amit csak 
egy fotós vesz észre. Már első pillantásra is feltűnik 
ez a kettősség, a mindennapi logikus magától 
értetődősége és ebbe építve, ide teremtve valami 
hirtelen felismerés, kreatív pillanat, egy fura arc, egy 
különös struktúra, forma, az emberi és tárgyi éles 
tematikai kontrasztja. Roland Barthes beszél erről 
nevezetes, fotográfiáról szóló könyvében, ő a stúdi
um és punctum kettősének nevezi ezt. A stúdium 
„valamire figyelést jelent”, ez a kép informatív 
magja, tárgyi, tematikai üzenete, egy folyamat, egy 
logika képi konstrukciója. A punctum megtöri ezt, 
nem a néző koherens bölcsessége érvényesül itt, 
hanem a kép felforgató hatása, valami, ami „nem 
jel, hanem maga a dolog”, amikor a kép nem szól 
valamiről, hanem kikerülhetetlenül önmagává válik. 
Ilyenkor a tudattalan megnevezhetetlen és mégis 
elkerülhetetlen energiája válik érzékelhetővé, a 
város felületén megjelenik a titokzatos. Érdemes 
lenne Juhász Balázs minden képét ebből a szem
pontból végigolvasni. Koltai Lajos (82.) és Szászi 
András (157-158.) kommentárjai vesznek így elő 
egy-egy képet. A képek többségében jelen van egy 
stúdiummozzanat, tudjuk, melyik városról van szó, 
többé-kevésbé, sokszor abszolút egyértelmű, hogy 
melyik részén járunk. A punctum viszont olyan, 
amely egy képet egy mozzanatán keresztül, belső 
építkezésén át valami mély homályba taszít, immár 
nem lehet elmenni mellette. Az olvasó kérdése, 
hogy ilyenkor „hol a csavar, hol a trükk, ami miatt 
a kép kihagyhatatlan”. Van egy fotó például, egy 
egyszerű képeslapállvány, téglalap alakú tárgy, 
amelyben ugyancsak téglalap alakú képeslapok van
nak. Fekete-fehér fotók rendezett struktúrája egy 
fekete-fehér fotón. A látszólagos mértani rendet 
azonban átírják a tematika elemei. A képeslapok 
jelentős része a Notre Dame vízköpő szörnyeit ábrá
zolja, aztán jó pár képen az Eiffel-torony fellikus for
mája jelenik meg. Az egyik a belső összevisszaság, 
a másik az apai rend, melyek összefüggéseiben, 
ellentéteiben hosszú ideig elbabrál a figyelmes 
olvasó. Különösek a portrék olyanok, mint a 
reneszánsz festészet képmásai, karakteres tiszta, 
mély arcok. A „fotóportré zárt erőtér” írja Barthes, 
egy olyan pillanat megragadása, amikor a látott 
személy „sem alany, sem tárgy, hanem inkább 
olyan alany, aki érzi, hogy tárggyá válik.” Lényeges, 
hogy minden arc, minden tárgy fekete-fehér, sőt a 
betű is, meg a lapok színe, a könyv fedele, a 
fedelet burkoló kötés, mind fekete-fehér. Nagyon 
sok az éjszakai kép, amikor a mesterséges 
megvilágítás, a lámpafény eltünteti a színeket, és 
kontrasztossá avatja a világot.
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A cím (már kérdésesebb) másik fele, a flaneur is 
valahol Párizshoz tartozik, egészen pontosan a XIX. 
század Párizsához, Baudelaire városához. Párizs 
fénykora hozta őt létre, annak a kornak a terméke, 
amely még ma is vonz mindenkit, aki kultúráról 
álmodik, egy olyan, fanatikus művészi izgalomról, 
amelynek pedig a mai francia főváros már csak 
halovány árnya. Az emlékek persze sokszor sokkal 
fontosabbak mint a tények, és bár a fotó a tények 
művészetének tűnik, az igazi fotográfia az 
emlékekről szól. A flaneur a kószáló, csatangoló 
városi ember, a város embere. A cím intenciója 
szerint maga a könyv egy ilyen kószáló lélek műve, 
és az egyes fejezetek, részek egy-egy (praktikusan) 
céltalan séta produktumai. A kószáló persze nem 
biztos hogy a fotós, de lehet köztük valami távoli 
rokonság. Walter Benjámin Baudelaire-tanul- 
mányaiban ír arról, hogy a kószáló a nagyváros 
labirintusában él, anélkül, hogy e labirintus térképét 
meg akarná rajzolni. Mellette van a dolgoknak, és 
azért a modem világ milliónyi dolga átszűrődhet, 
pontosabban tükröződhet a lelkén, egyszerre külső 
és belső szemlélő, a tömeg része és mégis ironikus 
távolsággal van a tömegtől, a városban lakik, 
mégsem lakik sehol sem, sehol sincs otthon, és 
mégis otthon van mindenütt. A flaneur egy sajátos 
individualitás, olyan, aki nem tervezi önmagát önref- 
lektív elmélkedéssel megteremteni, így nincs karak
tere, de nincs hamis énje sem, ő a tulajdonságok 
nélküli ember, aki mindezek miatt bármely tulajdon
sággal összemérheti magát. Könnyed melankólia 
vezeti a tömegbe, a város helyeire, a Szajna 
partjára, a lépcsők peremére, a torony árnyékába, 
akárhova, csak ez az akárhol a Városban legyen. 
Walter Benjámin írja, hogy „a kószálót az utca egy 
eltűnt időn keresztül vezeti át, a talaj, amin lépked, 
az aszfalt üreges, léptei valami különös rezonanciát 
keltenek, a gáz, ami a kövekre süt, kétértelmű fényt 
vet erre a megkettőzött talajra. (...) Mámorérzés 
keríti hatalmába azt, aki sokáig masírozik cél nélkül 
az utcákon át. A járásnak minden egyes lépéssel 
növekszik valami erőszakos hatalma; egyre cseké

lyebb a bisztrók, az üzletek, a mosolygó nők 
csábereje, egyre ellenállhatatlanabb a legközelebbi 
utcasarok, egy távoli, ködbe burkolt tér, egy fel-fel- 
bukkanó női hát.” Nem tudtam eldönteni, hogy 
juhász Balázs így, könyve címében vállalt módon 
kereste-e föl a várost. Talán sokkal analitikusabb 
annál, XX. századibb, belső-külső térképe van a 
világról és e térkép sokrétű konstrukcióit keresi a 
képekkel. Boldogabb, mint a melankolikus flaneur, 
legalább azért, mert számára a város telített élmény, 
míg a flaneur mindig valamiféle vállrándítással 
kezelt reménytelenség mentén létezett.

A könyv a fotókon kívül rövid kommentárokat is 
tartalmaz. Nem értek egyet a fotós köszönetnyil
vánításában szereplő kijelentéssel, mely szerint 
„nevükkel, soraikkal a képek, pillanatok átélhető 
élménnyé változtak”. Sokféle a szerző, profi írótól

az amatőr lelkesedéig, a Párizsba párszor eljutott 
magyartól az évtizedek óta ott élőig igen vegyes 
színvonallal, igen vegyes eszmékkel, leginkább 
közhelyekkel áradoznak arról, hogy mit jelentett 
nekik Párizs. Elolvasásuk után lehetne írni Párizs 
közmagyar kultusztörténetéről, össze lehetne 
gyűjteni azokat az eszméket és téveszméket, 
vágyakozásokat és csalódásokat, melyeket e város 
nekünk adott vagy éppen szűkmarkúan tőlünk meg
tagadott, de flaneur-t, vagy olyat, aki egy más 
közeggel, az esszével hozzájárult volna a képekhez, 
alig lehet találni közöttük. Könnyen lehet, hogy a 
fotókhoz talán jobban illettek volna versek, 20-30 
francia vers Párizsról, az ottani hangulatoktól, 
Baudelaire-től máig.

Még egy dolog foglalkoztatott a képek kapcsán: 
kíváncsi lettem volna, hogy a szótlan fotós miért 
épp így, miért épp ezeket a képeket készítette el. 
Érdekelnének forrásai, ősei. Átütő a hasonlóság 
Kertésszel, Brassaival. A könyv első képe (az 
óralapon át látható épület), majd e kép másfajta 
változata a 28. oldalon egyértelmű újrafotózása 
André Kertész 1932-es „Az Academie Francaise 
órája” című képének. Itt is, ott is ugyanazon óra 
számlapján keresztül tekintünk ki a világra, juhász 
első képén még nemigen látszik a külvilág, az óra 
fekete számlapján, a benne álló ember kontrasztos 
sziluettjén túl homályos a külvilág. A 28. oldalon 
lévő második képen már éles, érzékelhető a külső 
világ, a Louvre épülete. Kertész képe egykor 
trükkösebb volt, ott a számlap számai mutattak, 
elfedtek embereket, tárgyakat, nemcsak megjelölték, 
hanem megkonstruálták, magyarázták a város időn 
át látható terét. Hasonló, de általánosabb Kertész
párhuzam több is van, a felülről fotózott tér az 
emberekkel, árnyékukkal, a padok, székek konstruk
tív sziluettjei, vagy Brassaival párhuzamos a 
macskakő kontrasztos képe.

Mint mindenkinek, nekem is megvannak azok 
az emlékeim, amelyek miatt Párizs felejthetetlenné 
vált. Talán ezért nehéz szabadulni e könyv fotóinak 
hatásától. Voltak tiszta, éles, boldog emlékeim, meg 
voltak fekete kontrasztos alakjaim, akik átolvadtak a 
párizsi utcák, épületek közti kószálásba, és mivel 
Párizs örök, úgy hisszük (nyilván tévesen), hogy 
ezek is örökre velünk maradnak. De mentségként 
és önigazolásként érdemes itt egy párizsit, Marcel 
Proust-ot idézni: „Egyesek, akik kedvelik a titkokat, 
azzal áltatják magukat, hogy a dolgok megőriznek 
valamit ama pillantásokból, amelyek rajtuk nyugod
tak valaha”.

Bókay Antal
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„...hűséges, baráti ölelésemet 
küldöm...”
Csorba Győző és Fodor András 
levelezése 1947-1994
Pontosan 60 éwel ezelőtt, 1946-ban küldte el az 
akkor 18 éves Fodor Andor (András) a Pécsett meg
jelenő Sorsunk című folyóirat versrovata 
szerkesztőjének, az akkor 30 éves Csorba 
Győzőnek, az akkor 35 éves Takáts Gyula támogató 
közreműködésével néhány versét. A versek közül a 
Találkozás című, a folyóirat VI. évf. 2. számában 
jelent meg. Ezzel kezdődött el Fodor András költői

pályája, és 
Csorba Győzővel 
a későbbiekben 
bensőséges 
barátsággá 
fejlődő kapcsola
ta. Ezt a kapcso
latot dokumentál
ja az a 225 levél, 
amelyet a Csorba 
Győző és Fodor 
András levelezése 
című, Irodalmunk 
forrásai sorozat 
legújabb 
kötetében a Pro 
Pannónia Kiadó 
megjelentetett.

Aki a „...hűséges, baráti ölelésemet küldöm...” 
alcímet viselő gyűjtemény résztvevőit — Fodor 
Andrásnét, Tüskés Tibort, Pintér Lászlót és a mod
erátor Szirtes Gábort — hallgatta, az ezt megelőző, 
hasonló tema-tikájú kötetek (pl. Bertha Bulcsú — 
Csorba Győző ill. Tüskés Tibor — Mészöly Miklós 
levelei) tanulságait is felidézve jogosan juthatott 
arra a következ-tetésre, hogy az előzőek, és a jelen 
gyűjtemény jelentőségét nehéz túlértékelni. A sok, 
csaknem egyenértékű (személyiség- és korkép, az 
irodalom helyi és egyetemes kérdései, esztétikai 
problémák, vagy egyszerűen csak az „érdekes
ségek” stb.) kérdés közül nehéz, s talán nem is 
érdemes megjelölni azt, amelynek egyértelmű 
prioritást lehetne tulajdonítani. Mégis, a sokféle 
„tényező” közül arra a mindennapokban lehet, sok
szor csaknem észrevétlen, de a mindig megújuló 
hitelesség által is meggyőző erkölcsi erőre érdemes 
felfigyelni, ami a levelek által élővé váló személyi
ségekből árad, s ami nélkül kétséges, hogy az élet 
alkotássá való alakítása megvalósítható lenne.

Csorba Győző és Fodor András esetében ezt 
hangsúlyozni különösképp jogosult. Mindkét író, ha 
egyéniségéből adódóan ezt másféleképpen is 
valósította meg, olyan mércét állított fel az utókor 
számára, amelynek a megkerülése — akárhogyan is 
van — annak hitelességét kérdőjelezné meg. S a 
művek mellett ebben benne van az a szellemi életet 
átható-emelő, a nélkülözhetetlen kapcsolódásokat 
teremtő szervező tevékenység is, amit Csorba Győző 
mindenekelőtt a Városban, Pécsett teljesített be, 
Fodor András pedig erejét nemegyszer meghala
dóan, már-már naiv odaadással is, az irodalmi élet 
legkülönbözőbb fórumain.

A kötet „fülszövege” szerint a „személyes 
vonatkozások” és „a kor... szinte azonos súllyal 
vannak jelen a levelekben” — mint ahogy az 
esztétikumra vonatkozó esszészerű gondolatok is — 
tehetjük hozzá. A némi transzformációval/képzelettel 
nem egy helyen már-már a vallomásirodalomra 
emlékeztet a levelek hangja. Köszönhető ez annak 
is, hogy az olvasót (meg)tisztelő Örökösök bölcs 
nagyvonalúsággal tették lehetővé az intim, 
közlésre nem szánt, de igen tanulságos levelek

olvasását. Mindezek mellett, együtt velük derülhet 
fény a kor bonyolultságára, hétköznapi, olykor 
mulatságos, gyakran szomorú jellegzetességére, 
kicsinyességére. Például arra, hogy a korabeli szoká
soknak megfelelően a felsőbb szervek telefont, le
velezést számon tartanak, figyelnek. Amikor Fodor 
András az írószövetség Költői Szakosztályának 
üléséről értesíti Csorba Győzőt, azt írva, hogy: 
„Kedves Győző, sajnálom, hogy alig is beszélhet
tünk, pedig mennyi fölös szócséplés folyt körülöt
tünk” (164. sz. levél), akkor utalást tesz a (morális 
szempontból sem kifogástalan) helyzetre, miközben 
hiteles vonást rajzol mindkettejük portréjához.
(Amely portrét Fodor Andrásné azzal egészített ki, 
hogy férje nemegyszer elkeseredetten jegyezte meg: 
„sokallom a kutyakomédiát” — viszont mindig 
felüdülést jelentett számára zalai, somogyi, vagy 
békési emberekkel találkozni.)

A bemutató résztvevőinek „végszavai” a kötet
ben olvashatók szellemiségének jegyében hangzot
tak el. Tüskés Tibor többek között azt hangsúlyozta, 
hogy a jó költőnek — művével — a kor fölé kell 
emelkednie, Fodor Andrásné férje és Csorba Győző 
kapcsolatának lényegét az igaz barátságban és 
a tiszta, jó irodalom szeretetében jelölte meg. A 
kötetet a szokásosan rendkívüli pontossággal és 
körültekintéssel szerkesztő Pintér László pedig a 
szeretet, hűség, barátság, tehetség jelzőkkel jelle
mezte a két alkotó egymáshoz való viszonyát. 
Befejezésként Csorba Győző honlapjáról egy — 
kommentárral már nem kísért — rádióinterjú rész
lete hangzott el. Eszerint amikor arról beszéltek neki 
hogy mi a teendő, ha háta mögött mindenfélét 
mondanak az emberről, Szókratész példájára 
hivatkozva így válaszolt: „Ha a hátam mögött? Hát 
a hátam mögött meg is verhetnek.”

író-készlet
Vendégünk: Nádasdy Ádám költő
Igaza volt az estet felvezető Csuhái Istvánnak, az 
Élet és Irodalom szerkesztőjének, aki beszélgetőtár
sa sokoldalúságára célozva annak különböző meg
nyilvánulásaira, egymástól különböző „arcaira” hívta 
föl a figyelmet. Hamarosan kiderült ui., hogy bár itt 
elsősorban a költő van jelen (ahogy Nádasdy meg
fogalmazta: Szt. Péter és a rendőr előtt tanár 
vagyok, itt, ma: költő), de ugyanannak az arcnak 
más vonásai a filológust, a nyelvészt, a fordítót, 
vagy éppen a magánembert hozzák elénk, mint 
ahogy az is kiderült, hogy ezek a „különbözők” 
azért a lényeget illetően — valahogyan mégiscsak 
egybekötöttek.

Ami tehát a költőt illeti: az indulás kemény, 
formabontó időkben történt (vö. pl. az 
akcióművészet bizonyos jelenségei Halász Péterrel, 
Kazimir Károly Körszínháza a Godot-val, Tandori 
Dezső pályakezdete), de nem ezek vonalán indult 
és haladt tovább. („Én posztmodern lélek vagyok. 
Valami »szaftosabbat« akartam csinálni.”) Végül a 
bár elismerő, de hümmögő vélemények után C.Jó, 
de nem kurrens.”) jelent meg az első kötet, amelyet 
a második 11 év után követett, a kortársak biztatása 
miatt az első anyagát is magában foglalva — 
következésképp igazolva a választott út 
érvényességét is... A választandó/választott út dilem
máiról ma már mit sem érezni: a Soványnak kéne 
lenni című kötetből felolvasott versek elegáns, tár- 
gyias kifinomultsága, a bezárulásoknak és feloldá
soknak a belső történések időtlen pillanatait idéző 
játéka egy a saját íveit követő költészet tájait 
sejtette meg. (játékról, játékosságról annál is inkább 
beszélhetünk, mert a hallottak alapján Nádasdy 
Ádám kedvelt költői foglalatosságai közé tartozik 
a Merlin Színházban időszakosan rendezett dalnok
verseny is, ahol a tét a rögtönzött versek, pl. a lán-

gossütőről szóló szonett, továbbá reklám, dal
szövegek költése.)

Tágítva a kört: a költőhöz a legközelebb a 
nyelvi, nyelvészeti kérdések állnak. Ami tehát a 
filológus-nyelvészt illeti, az ELTE angol tanszéke 
tanárának a pedantériára való érzék/törekvés akár 
a felnőttek hibás adatait is figyelmesen javító 
gyerekkori örökségeként is felfogható, s a mi?, hol?, 
hogyan?, honnan? kérdésekre adandó alapos vizs
gálódások által magalapozott válasz felkutatása 
pedig a filológusnak talán a legkedveltebb 
foglalkozásai közé tartozik. Az egyik legérdekesebb 
eszmefuttatás a nyelvvel bánás szabályaival, a nyelv 
kordában tartásával, röviden: a nyelvműveléssel 
kapcsolatban hangzott el. Nádasdy Ádám határozott 
véleménye, hogy a nyelvművelésnek nincs 
tudományos alapja, s a nyelvtudománynak a nyelvi 
tényekre figyelés, a nyelv jelenségeinek — amelyek 
nyelvészeti szempontból egyenrangúak — szám
bavétele tekintetében ajánlatos értékmentesnek 
maradnia. (Vö. pl. trágár szavak, ill. az értjük-értsük 
használata fordítva is lehetett volna.) Az érdekes 
példák alapján is megalapozott nézőpontú 
vélemény mindenképp meggondolandónak tartható, 
viszont meggondolandó lehet az a kérdés is, hogy 
a normát (mércét) kényszerzubbonyként fogjuk-e fel 
(remélhetőleg nem), ill. hogy a „fordítva is lehetett 
volna” esetek mégsem lettek fordítva. Kérdés lehet 
továbbá, hogy a közmegegyezés legitimáló hatályát 
milyen mértékben ismerjük vagy nem ismerjük el, s 
egyáltalán mi az amivel törődni kell, érdemes, mi az 
amivel nem, de ha igen, akkor milyen mértékben.

Ami mindezekből a nagyrészt nyelvi kérdésként 
is jelentkező fordításokra vonatkozott, amelyekben 
legalábbb olyan „mértékű” a filológia mint a 
költészet, ill. velük kapcsolatban hangzott el, az 
azért is meggyőző volt, mert a „szakmába” való 
bevezetésként is felfogható. Nádasdy Ádám szerint 
az új fordítások többek között azért szükségesek, 
mert elsősorban a humor avul el, vagy mert az új 
Shakespeare adaptációkat ma kevésbé költői 
felfogás ihleti (mint pl. Vas István idejében). Az 
újonnan átültetett Hamlet, de más Shakespeare- 
drámák esetében is lehetetlen nem figyelembe 
venni, hogy akkor, Arany János idején a fordítás úgy 
hatott mint ugyanaz a gyógyszer tablettában — ma 
viszont úgy kell hatnia, „mintha belőném”. Mindez 
a változó idő örök-új problémájára is felhívta a 
figyelmet, mint ahogy töprengésre késztetőt még 
számos más kérdésről is hallhattunk — családi hát
tér, az irodalmi céh szakmai dolgai iránti viszony, az 
ihlet természete — mint ahogy korunkban a 
különösen virulens depressziós és a hozzá legföl
jebb a felszínen hasonlító tragikus életérzés közti 
különbségről is. Ha jól értettem ez utóbbi abban áll, 
hogy a „depressziós” élete olyan, mint odújában 
a rágcsálóé, a „tragikus” viszont képes arra, hogy 
a legközelebbi kocsma után nézzen. Úgy tűnik fel, 
ez tényleg így van.

Halmai Tamás: Amsterdam Blue
(Eat the Book — Tour 2006)
Halmai Tamás első könyvét elsőként L. Varga Péter 
egy a közelmúltban írt tanulmánya felolvasásával 
mutatta be a Breuer Marcel Terem hallgatóságának. 
Gondolatai közül az alighanem legérdekesebbek a 
hagyomány és a mindenkori jelen szöveg, így az 
Amsterdam Blue viszonyáról hangzottak el. Az 
alaptétel szerint mivel a hagyomány minden szöveg 
társszerzője, a későbbiekhez viszonyítva egyszerre 
feltétel, de elkülönülés is (ami a másik felől szintúgy 
elmondható). A szöveg, a mű, így a volt/van/lesz 
kategóriáin kívül áll, és úgy/azért válik apokriffá, 
mert nem-létének kimondásával ismeri el létjogát.

Halmai kötete e kettősséget kihasználva tömör,

Csorba Győző 
és Fodor András 

levelezése
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AMSTERDAM BLUE 

i
ll

„bámulatosan 
sűrített” sorokkal,

Halmai Tamás naŜ  ereia
szóképekkel 
fejezi ki magát.
S valóban: a 
versek, művek 
felolvasása során 
a hallgató meg
győződhetett 
arról, hogy a 
fel/megidé- 
zettekkel —
Jézus, Buddha, 
Rembrandt, 
Spinoza,
Pilinszky, Bach, 
Bartók, Chagall, 

Krúdy, Hölderlin, és mások, ill. antikvitás, 
reneszánsz, újkor, modernség, posztmodem stb. — 
kapcsolatos, a távolságtartást csaknem törlő reflexi
ók mindenekelőtt szigorú precizitású-illesztésű 
egymásba feszülő szövöttségek által jöttek létre. A 
moderátor Rácz I. Péter, ill. a szerző is lényegében 
a fentiek szellemében beszélt a kötetről, ill. utóbbi 
— rokonszenves, szemérmesen zárkózott nyitottság
gal — magáról. Halmai Tamás pécsiként a magyar 
szakot Pécsett végezte, s jelenleg tanárként dolgo
zik. Szövegei nem kötődnek konkrét földrajzi hely
hez, Pécshez sem, de — másfelől — csoportosulá
sokhoz sem. A városhoz való tartozás egyébként 
ugyanolyan fontos számára, mint bárki másnak, aki 
itt él. Mint ahogy szerzőnek, olvasónak kitüntetetten 
fontos a Jelenkor. A többi folyóirat közül — kritikái
val — leggyakrabban az Alföld címűben jelenik 
meg, egyéb műveivel pedig a Prae-ben, a Holmiban, 
a Vigíliában, Az Új Forrásban.

Célozva az élettapasztalat esetleges hiányát 
firtató kérdésre arról is hallhattunk, hogy a fent 
említettekre való utalás nem álarc, mert voltaképp 
nincs mű, ami az arcot mutatná — mivelhogy az 
betűkből áll. Ami a kötetben „összeállt”, az a dol
gok önszerveződésének folyamatában alakult ki, 
sok év szövegeiből, az új anyagok létrejötte közben 
tudatosodó koncepció jegyében, miközben a 
felidézés további szövegeket hívott elő. Bennük — 
kétségtelen — a tiszteletadás gesztusa is jelen van. 
A saját kötet a kívülálló kritikus szemével 
(szembe)nézve és értékelve — vállalható. A vizs
gálódó megítélés során persze szövegről szövegre, 
sorról sorra kell(ene) haladni. Rá lehet(ne) kérdezni 
például a rendezőelv érvényességére. Ami pedig a 
szentenciózusságot, a bölcsességhez való vonzódást 
illeti az az olvasással, az olvasmányélménnyel van 
szoros összefüggésben. Az ígéretnél ígéretesebb 
pedig akkor tűnik föl, amikor a hatások érése, for
dulásai során egyszercsak belül elkezd dolgozni a 
szükséges „valami”. De, s ez így van rendjén, a 
könyv végül is nem más, mint könyv műve. Ami 
pedig a szövegköztiség kérdését is érinti/idézi: 
anélkül, hogy eldöntenénk, ez posztmodern, vagy 
mindenkori jelenség, nyilvánvaló, hogy bármely 
szövegről is van/lenne szó, nehéz elképzelni a 
másik, mások nélkül.

A jövőről szólva, lehetségesnek tarthatjuk, hogy 
az új komolyság és új érzékenység után hangsúlyel
tolódás következik be, minek eredményeképp az 
ironikus, a filozofikus után a pátosz, ill. a reflektált 
a jelenlegihez képest nagyobb, netán meghatározó 
szerephez jut. Igen, tehetjük hozzá, egészen biztos, 
hogy minden másképp volt, és minden másképp 
lesz. Ezt sejteti Halmai Tamás kötete is, mely 136.- 
ként látott napvilágot a JAK-füzetek sorában. Ez 
ugyan nem garancialevél, de azért megemlíthető, 
mint ahogy meg is említtetett, hogy Esterházy Péter, 
Nádas Péter, Garaczi László, Grecsó Krisztián, Térey 
János első kötetei is itt jelentek meg.

G. Tóth Károly

Monitoring —
a PTE Művészeti Kar CD kiadványáról

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar saját 
kiadású új kompaktlemezt jelentetett meg hall
gatóinak válogatott produkcióiból. A találó 
címadás Music Monitor a borító űrbéli fotójával 
együtt jól érzékelteti a ráközelítés szándékát, 
amely gesztus egyes elemek szinte önálló érvényű 
hangsúlyozását jelenti, tudva, hogy más fontos 
részek így árnyékban maradnak. Egy zene- 
művészeti intézet munkája természetesen annyira 
sokrétű, hogy csak egy-egy pont testközelbe 
hozásával, szúrópróbaszerű megfigyelésével lehet 
megéreztetni a kívülálló számára a lényegét. A 
lemezborító visszafogott, szürke-kék színösszeál
lítása és rajta a függőleges és vízszintes irány 
hangsúlyozása racionalitást sugall, a tudomány 
szentélyéhez való tartozást. Ez a racionalitás 
tükröződik a borító szűkszavú adatolásán, sajnos 
azonban e tán szükségszerűség diktálta puritán 
stílusban elvesznek fontos információk is. Sem 
az nem szerepel a borítón, hogy ez a kiadvány 
legalább szellemi részében a Zeneművészeti 
Intézet sajátja, sem az előadók megjelölésénél 
nincs utalás szakjukra, évfolyamukra. Kár, hogy 
nem sikerült még két oldalt szánni egy 
kísérőszöveg megírására, amely révén a művek 
és az előadók méltóbb helyükre kerülhettek 
volna, és mód lehetett volna magyar nyelvű fel
sorolásukra is az angol mellett.

A műsorválasztás igen sokszínű, korstflus és 
hangszer-összeállítás szempontjából is. 
Slágerdarabok mellett ritkán hallható művek is 
felcsendülnek, sőt az intézmény tanárainak 
néhány kompozíciója is helyet kapott a kompakt- 
lemezen (ami kísérőfüzet híján csak háttér-infor
mációkból tudható). A művek sorában a „régi” 
zenék mintegy húszperces blokkjai ölelik körbe 
a XX. századi, illetve kortárs művek összessé
gében nagyjából ugyanilyen hosszú csoportját.
A válogatás minden tanszék munkájából ízelítőt 
ad, és a darabok — karakterek, hangszerek, 
hangszínek — nagy műgonddal kialakított, színes 
egymásutánja szerencsés módon teszi lehetővé 
a folyamatos zenehallgatást.

A ránézésre kialakult kellemes első benyo
mást felerősíti a lemez meghallgatása. Az ütős
zenét nagyon igényes darab reprezentálja:
Orlando Gibbon billentyűs műveiből Holló Aurél 
átiratában hallhatunk néhányat marimbán. 
Kebuszek Zsolt, Oláh Zsófia, Rózsafi Gergely és 
Stangl Viktória ügyes előadásában akadályozza 
az egységes színvonal létrejöttét egy-egy kisebb 
pontatlanság, illetve kevésbé eltalált tánckarakter. 
Bach h-moll fúgáját Pálhegyi Máté saját átiratában 
játssza fuvolán, így nem csoda, hogy a darabban 
való valódi elmélyülés átsüt ezen a remek pro
dukción; a fuvolahang szépsége még a felvételen 
keresztül is jól érvényesül. Rachmaninov cisz-moll 
prelűdjét korrekt, szépen formált előadásban 
sikerült fölvenni. Komoly erénye az előadónak, 
Scheich Viktóriának a dinami
ka természetes vivőerejére 
való ráhagyatkozás.

A modernzenei blokk 
Dávid Gyula sextettjével 
kezdődik. A rézfúvós kama
razenében sajátos színfolt a 
mostanában többször hall
ható szerzőnek ez a rövid, 
karakterötleteket felvonultató 
darabja. Az előadók — Bagi 
Zoltán, Kovács Mihály, Zeitler 
Dénes, Farkas Zsolt, Gál

István, Nyirati Károly — összjátéka kidolgozott, 
ám hangszínben még csiszolható lett volna a pro
dukció. Sagregas Kolibri című virtuóz, rebbené- 
keny gitárdarabja elegáns előadásban szólal meg 
Nemes Gábor tolmácsolásában. Bár ez után a 
zenei világ után nagy érzelmi zuhanás a Kurtág 
Hölderlin-sorozatának lm Walde című dala, de e 
műsorban valóban itt van a legjobb helye: 
középen, virtuóz darabok védgyűrűjében. Kertész 
András jó karaktereket énekel, a vibrátót finoman 
adagoló, lírai előadása érzelmekkel telített. Kovács 
Zoltán Spagna című, tánczenei elemekre építő 
élvezetes fagott-darabja Szántai Csaba mutatós, 
virtuóz előadásban szólal meg — a hang kissé 
nyers színe lehet a felvétel technikai hibája is. 
Bánky József Prelude című zongoradarabján 
érezhető a hangszer leikével való rokonság, és 
a különböző korszakokra utaló stílusjáték; 
Almazova Natáliya visszafogott, intelligens 
előadása nagyon szimpatikus. Szólófuvolára, 
a szerző saját hangszerére készült Gyöngyössy 
Zoltán Pearls című darabja, amely a fuvolatechni
ka minden modern lehetőségét kihasználja. 
Eközben azonban az expresszív felkiáltásoktól a 
lassan feltörő sóhajokig tele van gesztussal és 
erős érzelmekkel ez a zene, amit az előadó,
László Virág szuggesztíven közvetít.

Ravel F-dúr vonósnégyesének első tétele jól 
felépített, átgondolt előadásban került felvételre, 
Hóbártné Bütter Orsolya, Vass Ágnes, Rácz 
Gariella, Hartyáni Zsuzsanna tolmácsolásában.
A lemez utolsó száma egy sokszínű, lendületes 
Chopin f-moll ballada előadás Horváth Angélától, 
amely méltó zárása a programnak.

Összességében az előadók teljesítménye csak 
a jó fokozataival jellemezhető, ahol ügyes 
megoldásoktól a kifejezetten zenei élményt nyújtó 
és kiemelkedő produkciókig terjed a skála. A 
stúdiómunka apróbb hibái azonban a mai, kom
paktlemezeken edzett zenehallgatóknak feltűnőek 
lehetnek: az például, hogy egy-egy esetben a 
darab záróhangjának nincs természetes lecsen
gése (1. track), vagy hogy a hangzás enyhén 
torzul a mélyebb regiszter irányába, ami leginkább 
a marimba-átiratban és a zongoradarabokban hat 
zavarólag.

Nagyon értékes a kezdeményezés, hogy egy 
mindig változó diáksággal, mégis valamelyest 
önálló szellemi arculattal rendelkező intézmény 
magáról pillanatfelvételt készítsen. Értéke több 
szinten ragadható meg: fontos a hallgatók 
számára, akik jelenlegi tudásuk legjavát nyújtva 
méltókká váltak e lemezen való szereplésre, 
fontos a leendő diákoknak, akik számára mércét, 
mintát jelenthet az elődök teljesítménye; 
ugyanakkor fontos a tanárok számára, hiszen 
munkájuk eredménye tükröződik benne. Emellett 
természetesen nagy lehet a jelentősége az intézet 
kapcsolatainak alakításában, és a közönség felé 
való közelítésben. A jelen esetben elmaradt 
kísérőfüzet sokat segíthetne a jellegzetességek 
élesebb megrajzolásában, különösen az intéz
ményben tanító tanárok műveinek kiemelésével, 

illetve az ifjú művészek valószínű
leg több esetben első 
felvételének alaposabb dokumen
tálásával. A Music Monitor jó 
bizonyítványt állított ki az intézet 
munkájáról, de a program valódi 
eredménye a dolog lényegéből 
adódóan a folytatásban, a néhány 
évenkénti ismétlés nyújtotta kép
ben teljesedhet ki a „figyelemmel 
kísérés”, a valódi „monitoring” 
révén.

Illés Mária
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ELISMERÉS

Nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc március 15-i évfordulójának alkal
mából a pécsi kulturális és művészeti élet több 
szereplője is magas állami illetve művészeti kitün
tetésben részesült.
2006. március 14-én a Budapesti Iparművészeti 
Múzeumban dr. Bozóki András kulturális miniszter 
adta át a rangos állami és művészeti elismeréseket. 
Az alábbiakban a pécsi kitüntetettek névsorát 
közöljük.

Művészeti kitüntetettek
Bozóki András kulturális miniszter és Schneider 
Márta helyettes államtitkár a táncművészetben 
folytatott alkotói, előadói, tudományos és 
pedagógiai tevékenységéért Harangozó Gyula
díjat adományozott: Spala Korinna 
táncművésznek, a Pécsi Nemzeti Színház 
magántáncosának;
kiemelkedő irodalmi tevékenységéért József 
Attila-dijat adományozott: Csordás Gábor költő, 
műfordító, szerkesztőnek, a jelenkor Kiadó igaz
gatójának;
kiemelkedő zenei és előadóművészi 
tevékenységéért Liszt Ferenc-díjat adomá
nyozott: Gyermánné Vass Ágnes 
hegedűművésznek, a Pannon Filharmonikusok 
koncertmesterének;
kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elis
meréseként Munkácsy Mihály-díjat adomány
ozott: Pál Zoltán szobrászművésznek.
Ybl Miklós-díjat kapott Petényi Margit, mint 
a dél-dunántúli tájegység egyik mértékadó 
építésze.

Állami kitüntetettek
A Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést kapta:
Bencze János közíró, újságíró, a Pécsi Hírek 
főszerkesztője,
dr. Niedermüller Péter egyetemi tanár, 
a PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola 
Kultúratudományi Programjának vezetője;

Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet
kapott:
dr. Szirtes Gábor a Pro Pannónia Kiadói
Alapítvány igazgatója,
dr. Várnai Ferenc zeneszerző és népzene-
kutató;

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet
kapott:
Delbóné Kalocsai Edit, a Pécsi II. Rákóczi 
Ferenc Általános és Művészeti Iskola 
balettmestere,
Molnár G. Judit, a Pécsi Művészetek Háza 
ny. igazgatója,
Takáts József irodalomtörténész, kritikus, 
a Pécsi Tudományegyetem oktatója,
Tarrósy István, a pécsi Európa Centrum 
ügyvezető igazgatója, a Pécs 2010 menedzs
ment központ vezetője;

Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztet
kapott: Nagy Sándor kulturális szakember, 
a Pécsi Ifjúsági Központ igazgatója.

Az Echo folyóirat szerkesztősége őszinte szeretettel 
gratulál a március 15-e alkalmából átadott kitün
tetések valamennyi díjazottjának.
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A pince

mélyén,
az ízek

csúcsain!

GELLARIUM
étterem,

• • • • A A

sorozo
Pécs, Hunyadi út 2.

Telefon: (72) 314-453
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Pannónia
Pezsgőház

• Színvonalas kiszolgálás

• különleges ételek

• nemes borok

• pezsgólrár

• kóstoló a Pezsgóliáz 
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

A kötetek megrendelhetők az alábbi címen: 
Opus Kiadó

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

Andreas Schramek

A Sólyomisten 
országában: EHNATON

A nílusi birodalom nagy történelmi 
trilógiájának második része. 
Amenóphisz fáraó hatalma teljében 
uralkodik birodalma felett, amikor 
legidősebb fia merénylet áldozatává 
válik.
A  fáraó másodszülött fiát teszi 
trónörökösévé. A  döntést azonban nem 
mindenki nézi jó szemmel: Amon 
befolyásos papsága gyűlölettel tekint az 
ifjú hercegre. A  trónörökös ugyanis más 
istent imád: Atont, akinek a nevét is 
felveszi, hódolata jeléül. Gyönyörű és 
okos felesége, Nofretéte támogatásával 
hozzáfog, hogy új fővárost alapítson, és 
alapjaiban megváltoztassa a nílusi biro
dalmat.

Dékány Zsolt

TITÁNIA KERTJE

mást, mint 
meglesi és 
maradan
dóvá
merevíti azt 
a kegyelmi 
pillanatot, 
amikor a 
dolgok

mögül felsejlik a szépség. Dékány Zsolt 
természetfotói annak bizonyítékai, hogy 
ezek a pillanatok léteznek és megragad
hatók. A  kötetben szereplő fotók ere
jüknél és tisztaságuknál fogva képesek 
megsejtetni valamit abból a titokból, 
ami a hétköznapi szemlélő számára 
rejtve marad, és segítenek abban, hogy 
más szemmel nézzük a világot és 
meglássuk a körülöttünk jelen lévő, 
rejtőzködő csodát.

— természetfotók
A fény elrejt 
és felmutat. 
A jó fotós 
nem tesz

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

4//ODERN4RT
/TALÉRIA
7626 Pécs, Király u. 85.
Telefon: (72) 324-051 

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