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Levelek Pikszből

Privát
nem gondolni 

kollektív nem gondolni privát 
Domonkos István

Drága nővérem, kedves M!

Amikor Pikszbe jöttem, egy olyan országba, 
amelyben négy évtizeden át a közösségi, 
a kollektív volt az uralkodó eszme, úgy véltem, 
a mi otthoni, individualizálódott világunknál 
sokkal emberibb, szolidárisabb, együtt érzőbb 
közegbe érkezem. Azt hittem, hogy a közösség 
mint eszme, a rá való hivatkozás nem múlt el 
nyomtalanul, s noha új gazdasági-politikai rend
szerre tért át az ország, a közösségi elvek és 
érzések tovább élnek. Ezt a hitemet az is 
erősítette, hogy a hivatalos nyilvánosság ma is 
— olykor össztársadalmi, olykor szú'kebb szin
ten — a közösségek érdekeinek képviseletét 
deklarálja, ezt a magatartást hirdeti önmagáról.

Hogy a múltról, a gondolkodásról pon
tosabb képet kapjak, olyan szerzőket olvasok, 
akik e kollektív eszmeiség elkötelezettjei voltak. 
De amikor például Brechtet lapozgatom, többet 
megtudok magunkról, mint a kelet-közép-euró- 
pai világról. Többek között ezeket írja rólunk: 
„az amerikaiak még mindig nomádok, és a 
nomádok nem értenek az evéshez... úgy cseré
lik a foglalkozásaikat, mint a csizmát, csak húsz 
évre építik házaikat, és még annyi ideig sem 
laknak bennük, így hát hazájuk nem helyhez 
kötött.” Igaza van még most is, pedig mindezt 
1941-ben jegyezte fel a munkanaplójába.

Ám amióta Pikszben vagyok, egyre inkább 
úgy érzem, hogy a deklarált közösség szempont
jából ez nem az a hely, amelyre idejöttemkor 
gondoltam. Lassan meg kell kérdezem magam
tól, hogy vajon hol van itt az a közösség, 
amelyről évtizedeken át beszéltek, és amelyre 
a hatalmi pozíciók birtokosai a mai napig elő
szeretettel hivatkoznak. Közösségek vannak, 
s a hatalom rendre hivatkozik is rájuk. De úgy 
gyanítom, a hatalom nem a tényleges 
közösségekre gondol, amikor róluk beszél, 
hanem valójában mindig önmagára, a saját 
érdekeire.

A deklarált elvek és a gyakorlat távol kerül
tek egymástól. Tényleges közösségeket csak a 
kisközösségek értelmében és léptékében látok, 
ők azonban nehézkesen szervezik meg 
önmagukat, nincsenek eszközeik, és gyakran 
nehezen találnak utat egymáshoz. Noha vannak 
egy vállalatnak, egy cégnek, egy intézménynek, 
egy településnek érdekei, ezen a területen 
viszont mintha a gyakorlat legfőképpen az 
egyéni érdekek érvényesítését ismerné, vagy 
szinte csak azt tenné lehetővé, ellentétben a 
nálunk tapasztalható gyakorlattal, amely a 
közösség (a cég, a település) érdekeit az 
egyéniek fölé helyezi.

A köz szempontjából és érdekeit tekintve 
irracionális és megmagyarázhatatlan, hogy a 
köz nevében és érdekében elköltött közpénzek 
egy része nem a köz javára fordítódik, hanem 
privát érdekeket szolgál. Tőlünk nézve és a 
piacgazdaság elveit tekintve bizarr anomália, ha 
bizonyos vállalkozások nem a piaci kockázatra, 
hanem közpénzeknek a privátszférába történő 
kanalizálására épülnek, épülhetnek.

Mindez annak kapcsán válik mostanában 
különösen érdekessé és aktuálissá, hogy köztu
dott: az elnyert Európa Kulturális Fővárosa cím 
következtében Pikszbe terven felüli milliárdok 
érkeznek. Közpénzek, hogy a közösség érdekeit 
szolgálják. Hogy e közpénzek közintéz
ményeket, közparkokat, közterületeket, 
közösségi koncert- és hangversenytermet, 
közösségi kiállítóteret, közkönyvtárat, közösségi 
kortárs művészeti negyedet finanszírozzanak.
A városnak mint közösségnek, a régiónak mint 
közösségnek a javára, hasznára, épülésére, 
gazdagodására.

Ezen dolgoznak művészek, értelmiségiek, 
szervezők csoportjai, ehhez készítenek terveket, 
előterjesztéseket, javaslatokat, testületi viták és 
kiforrott szakmai álláspontok alapján, a város
nak mint emberi közösségnek az érdekeit és 
hasznát a szemük előtt tartva. És ezenközben 
azt tapasztalják, hogy időről időre ezeket a kul
turális főváros projektre vonatkozó nyilvánosan 
kialakított, a közösséget szolgáló, önzetlenül és 
elvi elkötelezettségből kidolgozott terveket és 
javaslatokat valahol valakik gáncsolják, a köz 
érdekének megvalósulását privát érdekek 
szűkítik, korlátozzák, a nyilvánosság 
demokratikus gyakorlatának a helyén pedig 
nemegyszer háttérutasítások és alkuk 
működtetnek halogatásokat, döntéseket és 
folyamatokat.

A nyelv ezenközben elveszíti a valósággal 
való kapcsolatát, mert a privátban utazók mást 
mondanak, és mást cselekszenek. A közösség
ről papolnak és a saját, személyes hasznukat 
nézik. így ami kollektív lehetne, aminek 
közösséginek kellene lennie, egyszerűen és 
arcátlanul priváttá válik. Az is a privát elural
kodásának esete, ha valaki a helyzeténél fogva, 
esetleg merő jó szándékból úgy ad ki utasítá
sokat, hogy ő maga azt hiszi, a város javát

szolgája. Ezt a javat ugyanis a közösség 
bevonásával lehetne szolgálni, a közösség 
ellenében vagy annak megkerülésével nem.

Mindenkinek vannak jól felfogott saját 
érdekei. Ezeknek a képviselete és érvényesítése 
természetes és normális emberi dolog. Ezeket a 
privát érdekeket is integrálni lehet a közösségi 
folyamatokba. De ha valaki a magánérdekét 
szem előtt tartva cselekszik, akkor ez legyen 
kimondva. Ha valaki valamit azért javasol, mert 
neki ebből haszna van, akkor ez derüljön ki 
még a döntési folyamatban. Módot adva a 
közösségnek, hogy ennek ismeretében fogadja 
vagy vesse el a javaslatot.

Ha egy terület egy projekt keretében azért 
kerül kiválasztásra, mert az valakinek privát 
hasznot hoz, akkor ezt nyilvánossá kell tenni. 
Ha ez a terület egy feltöltött mocsár, akkor ez 
is legyen kimondva. Mert ha az elvileg a 
közösséget képviselő képviselők — bármely 
poszton — nem vesznek tudomást a mocsárról, 
vagy tudnak róla, de elhallgatják azt, akkor 
nemcsak ők süllyedhetnek el a privát 
érdekhálók mocsarában, hanem — ami ennél 
sokkal veszélyesebb — az a felépítendő 
intézmény is elsüllyedhet a szó szoros 
értelmében, amely esetleg egy valóságos 
mocsárra lesz alapozva.
S akkor lehet (vagy kell?) majd egy újabb 
könnyűszerkezetű sátrat építeni. Amelyben 
elhelyezhető lesz majd a mi tengerentúli vilá
gunkat „utolérő” új életvitelű sok-sok nomád.

Szeretettel ölel fivéred. W.
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„...mi lett velük?”
Ötvenhatban a Magyar Képzőművészeti Főiskolán

Keserű Ilona, Bencsik István és Kisfaludy András beszélgetése

Azt kevesen gondolnák, hogy a szépmíívészek — a festő, grafikus, szobrász növendékek 
— ha kell, szabadságuk, főiskolájuk, nem utolsó sorban életük megmentése érdekében 
fegyvert is fognak. így volt ez 1956-ban a budapesti Képzőművészeti Főiskolán, ahol a 
hallgatókból verbuválódott Nemzetőrség felkészült az épület védelmére. Kisfaludy András 
filmrendező 2006-os, Elárultak bennünket című dokumentumfilmje, amely 2006. október 
25-én került bemutatásra a Pécsi Kulturális Központ IDŐMOZalK DOKUMENTUMfilmklub 
sorozatában, nem csak méltó emléket állít annak a nyolc forradalmárnak, akiket a Főisko
la ellen 1956. november 6-án hajnalban indított szovjet támadás során gyilkoltak meg, 
hanem mindezidáig ismeretlen, új tényekkel járul hozzá a történtek feltárásához. Keserű 
Ilona és Bencsik István maguk is érintettként szólalnak meg a filmben, hiszen ebben az 
időszakban mindketten a Főiskola hallgatói voltak, Bencsik István pedig a főiskola és a 
Képzőművész Szövetség Forradalmi Bizottságának tagjaként is fontos szerepet játszott az 
ellenállás megszervezésében.
A filmvetítést követő találkozón a rendező mellett jelen voltak ők is, a beszélgetést Ger- 

ner András újságíró vezette. Az alábbi szerkesztett változatot Fenyvesi 
Kristóf készítette.

orosztanárnő, bizonyos 
Kürtiné már szintén elin
dult egy másik orosz 
egységgel azonosítani, 
hogy a ház pincéjében 
tartózkodók közül ki az, 
aki a ház lakói közé tar
tozik, és ki az, aki idegen, 
tehát forradalmár... És erre 
csak a forgatás során jöt
tünk rá!

Kisfaludy András 
filmrendező

Kisfaludy András: Az Elárultak bennünket 
című filmet — noha október 8-9-én készült el 
— 10-én már bemutattuk Debrecenben, aztán 
Esztergomban, 21-én pedig a Képzőművészeti 
Egyetemen vetítettük. Az utóbbi eseményen 
részt vettek a szereplők is. 24-én Dorogon jár
tunk, minden alkalommal nagy volt az érdek
lődés.

A film alkotói között van Fakan Balázs dra
maturg, akivel már 20-25 éve együtt dolgozom, 
ő biztatott, hogy dolgozzuk fel ezt a témát. 
Balázst az 1956-os forradalom eseményei 
a Színház- és Filmművészeti Főiskola 
Kollégiumában érték. Akkoriban a 
Színművészetinek és a Képzőművészeti 
Főiskolának közös kollégiuma 
volt, így Balázs végigélte mind
azt, amiről az Elárultak bennün
ket című film szól. Egyébként én 
magam is a Képzőművészeti 
Főiskolára jártam, igaz, nem 
1956-ban, de ettől függetlenül 
remélem, hogy a filmből is 
kiderül az, rendkívül fontos szá
momra az '56-os forradalom, úgy 
tekintek rá, mintha közöm volna 
ahhoz, amit ti, Keserű Ilona és 
Bencsik István, átéltetek.

A rendszerváltozás után elin
dult egy folyamat az igazság kiderítésére, a 
történtek feldolgozására. Például megjelent egy 
könyv Csizmadia Zoltánék összeállításában, 
amely a Képzőművészeti Főiskolához kötődő 
eseményeket mutatja be a korabeli dokumen
tumok előtárásával*. Ebből a kötetből sokat 
megtudhatunk arról, hogy miként ment végbe 
a Főiskolát védő forradalmárok ellen a novem
ber 6-án éjszaka indított orosz támadás. 
Mindazonáltal a film végét — amikor megjelen
nek a tankok és megindul a leszámolás a 
Főiskolán lévőkkel — legalább hatszor újra kel
lett vágnunk, hiszen csak a különböző 
elbeszélések összevetéséből derült ki a mi szá
munkra is az, amiről egyébként még az említett 
könyv sem beszélt, miszerint a Főiskola védői 
valójában kettős harapófogóba kerültek, amikor 
a szomszédos házzal közös pincerendszeren 
keresztül próbáltak kijutni a körülzárt épületből. 
Feltehetőleg Rozsnyai Zoltán, a Főiskola párt
titkára volt az, aki az egyik irányból beengedte 
az oroszokat a Főiskola épületébe, miközben, 
a másik irányból, a szomszédos házban lakó

* A Magyar Képzőművészeti Főiskola részvétele az 1956-os 
forradalom és szabadságharcban. Összeállította és a 
dokumentumokat összegyűjtötte: Csizmadia Zoltán, 
Csizmadia Zoltánná. Szerkesztette: Csizmadia Zoltán, 
Szőnyi István. Magyar Képzőművészeti Egyetem. 
Budapest, 2002.

Keserű Ilona: ...hát, ezt még én sem 
tudtam. Mindehhez hozzá tartozik, hogy a 
történtekről 1989-ig még csak szó sem eshetett. 
Amikor a Főiskola 1957 februárjában újra 
működni kezdett, még ott voltak azok a gödrök 
az udvaron, ahonnan exhumálták a 
kivégzetteket. Amit az ember véletlenül megtu
dott arról, hogy mi történt, azt tudta, de nem 
lehetett beszélni, kérdezni róla. Rettenetes volt. 
Több mint harminc év elteltével került csak sor 
az első főiskolai megemlékezésre. Ekkor kiállí
tották azokat a fényképeket is, amelyeket 
Muray Róbert csinált a szétlőtt barátainkról. 
Megrendítő szembesülés volt ez a történtekkel, 
hiszen a forradalmat mindenki átélte, aki akkor 
Budapesten tartózkodott, közben pedig 
évtizedek teltek el, amelyek alatt az életünk 
fele lezajlott. Aztán ennyi idővel később meglát
tuk ezeket a képsorokat, kinagyított 
felvételeket... Azóta minden évben tartanak 
megemlékezést. Az idén először szerepelt már 
annak a négy kiskatonának a neve is, akiket 
az ország különböző pontjairól hívtak be, és 
Budapesten kiképzésen vettek részt még 
október 23. előtt. Amikor Pesten kitört a for
radalom, hazautazni már nem tudtak, 
bekéretőztek a Főiskolára, és végül ott haltak 
meg ők is.

K. A.: A Nyugatiból szerettek volna haza
menni, de nem indult vonat...

K. I.: Irtózatos, hogy eltelt azóta ötven év, 
és a katonák családjai mindössze annyit tudtak, 
hogy ezek a gyerekek meghaltak Budapesten a 
forradalomban, nem jöttek haza többet... Az 
utóbbi években már lehetett volna nyomozni 
az ügyben, ez valamiért mégsem történt meg.
A Főiskolának kellett volna hivatalból beszerezni 
ezeket a dokumentumokat, vagy utánajárni az 
események hátterének. Csak nemrég derült ki 
például az is, hogy az egyik katona fia egyéves 
volt akkor, amikor az apja meghalt. Tavaly 
elhunyt a gyereke is, és a feleségének is úgy 
kellett meghalnia, hogy sosem tudta meg, mi 
történt a férjével. És ezekre a tragédiákra nem 
lehet mit mondani. A barátainkat meggyászol
tuk valamilyen módon, legalább lehetett rájuk 
gondolni. De valójában hány olyan áldozat volt, 
akiket még csak el sem sirathattak? Idén végre 
az említett katonák neve is felkerült a Főiskola 
falára, eddig csak ismeretlenként szerepeltek.

K. A.: Amellett, hogy voltak olyan évtizedek, 
amikor minderről nem lehetett beszélni, a rend
szerváltozás után pedig, amikor már lehetett 
volna, talán még nem is állt érdekében senki
nek sem az, hogy a nyomába eredjen ezeknek 
a történeteknek. Nem is tudhatták, hogy hol 
kezdjék el keresni például a katonák hozzátar
tozóit, hiszen még csak a nevük sem volt 
ismert. A Képzőművészeti Főiskolával kapcso
latos 56-os események feltárása mind a mai 
napig nem zárult le, és talán még ma sem lehet 
tudni, hogy pontosan kik és valójában hányán 
is voltak az áldozatok... Továbbá arról sem szól 
a fáma és egyébként a film sem, hogy mind a 
katonák, mind a főiskolás meggyilkoltak hozzá
tartozói közül többen is a mérhetetlen tragédiá
ba, a feldolgozhatatlan fájdalomba haltak bele.
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Legalább három-négy olyan esetről tudunk, 
hogy az édesanyát annyira megviselte az ami 
a fiával történt, hogy nem bírta tovább, meghalt 
a tragédiát követő egy éven belül.

K. I.: A Főiskola portása pedig öngyilkos 
lett, senki nem tudja miért...

K. A.: Gyanúsak az eset körülményei, és 
egyáltalán nem biztos, hogy öngyilkosság 
történt. A portás a Főiskola épületében lakott, 
és a közös illemhely mellett volt a szolgálati 
lakása. Úgy találták meg, hogy a WC-ben feküdt 
egy bundában, és a pisztoly oda volt szorítva a 
halántékához. Egy öngyilkosnak a halál beállta 
után elernyed a keze, tehát elképzelhető, hogy 
csak öngyilkosságnak akarták beállítani a 
halálát. Feltételezhető, hogy tudomása lehetett 
valami olyasmiről, ami miatt el kellett tenni láb 
alól. Ez azért is olyannyira fontos, mivel 
valószínű, hogy a Főiskolán történteknek nem 
nyolc, hanem legalább tizenkét-tizennégy 
áldozata volt. Az 1956-os Intézet igazgatója 
elmondta, hogy hiába van a birtokukban 
rengeteg visszaemlékezés magnófelvételek, és 
egyéb dokumentumok formájában, még most 
sem dolgozták fel a kellő pontossággal az 
akkori eseményeket. Ez a film is csak egy 
adalék lehet ahhoz, hogy tisztábban lássunk.

K. I.: A Főiskola védői közül többen emigrál
tak, elmenekültek. Én magam nem voltam ott 
az épületben amikor a támadás történt, de szá
momra is rettenetesek voltak az 1956-ot követő 
évek. Csodálkozom, hogy például Csizmadia 
Zoltán itthon maradt...

K. A.: Érdekes, hogy a film főiskolai bemu
tatója után Csizmadia kétségbe vonta azt, amit 
Bencsik István a filmben is elmesél, miszerint 
Antal Ilonkát, a Főiskola ávós pártösszekötőjét 
voltak, akik agyon akarták lőni a forradalmárok 
közül.

Bencsik István: Flogy valóban agyon 
akarták-e lőni vagy csak egyfajta „játék” volt 
ez, afféle vagánykodás, ezt nem tudom. Amit 
tudok, hogy valaki felrohant az emeletre, ahol a 
forradalmi bizottság ülésezett, és közölte, hogy 
mire készülnek lent az udvaron. Mire Barcsay 
Jenő, Tóth Sándor és én leértünk, Antal Ilonka 
már ott állt a falnál, vele szemben pedig 
Berendi cowboy-kalapban mint valamiféle 
romantikus forradalmár, dobtáras géppisztollyal 
a kezében, és még egy fiú. Azt mondták, hogy 
kivégzik Ilonkát, mert ávós volt. Ezt azon 
nyomban egyhangúlag és határozottan megtil
tottuk. A forradalmi kormány egyébként is 
kiadott egy kommünikét, hogy a volt ávósok 
jelentkezzenek a Markó utcában, és törvényes 
bíróság fogja megvizsgálni, hogy bűnösek-e 
vagy sem. Antal Ilonkának is azt javasoltuk, 
hogy adja föl magát. Ő természetesen nem 
értette, hogy miért kellene „feladnia magát”, 
mindenesetre két fegyveres diákot megbíztunk 
azzal, hogy kísérjék el őt oda, ahova menni 
szeretne, hiszen nem akartuk, hogy bántódása 
essék.

K. A.: Számomra nagyon rokonszenves volt 
a főiskolai forradalmi bizottság működése és 
tagjainak a viselkedése. Ezt, és az ilyen meg
nyilvánulásokat nagyon komoly emberi gesztus
nak tartom. Ék Sándor festő, a Főiskola tanára 
bár moszkovita kommunista volt, mégis 
fegyveres őrt állítottak mellé, mégpedig azért, 
nehogy bántsák. A Főiskolán nem történt lin- 
cselés, mint oly sok esetben Budapesten és az 
ország többi részén. Ugyanez mondható el Antal 
Ilonka esetével kapcsolatban is. Ávós volt, de 
megkapta a lehetőséget az életre, nem a 
Nemzetőrség és a fegyveres diákok döntöttek 
a sorsa felett.

hogy ők a szabadon gondolkodók. Utólag Keserű Ilona és Bencsik István.
kiderült, legalábbis azt mondják, hogy A képek Kisfaludy András Elárultak
Agamemnon KGB-ügynök volt, ezt nem tudjuk. bennünket (2006) című filmjéből való.
Akárhogy is, a Főiskola felfegyverzett autója az
Andrássy úton felvette őt, amikor sietett haza
a Százados úti művésztelepre, mert a feleségét
— akárcsak a többi régi kommunistát —
megfenyegették. Elvittük Makriszt, és amikor
odaértünk kiderült, hogy Mikus Sándor
(a Sztálin-szobor alkotója) öngyilkos akar lenni.
Mikust, aki a mesterünk volt, tiszteltük, nagyon 
felnéztünk rá. Úgy döntöttünk, hogy akár 
fegyverrel is, de meg kell védenünk, hiszen

K. I.: Az emberek a szabadságot és az 
igazságot akarták, nem bosszút állni. István 
nyilván több ilyen történetet is el tudna mesél
ni...

B. I.: 1956-ban rengeteg gyűlés volt, ame
lyeken néha megjelent egy-egy közismert figura, 
például Déry Tibor, Karinthy Ferenc vagy 
Makrisz Agamemnon. Róluk úgy gondoltuk,
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akkor többen is akasztani akartak, a kommu
nisták halálát kívánták. Egyébként a történelmi 
hitelesség megőrzése végett, ezen a ponton 
meg kell, hogy jegyezzem: nem értek egyet 
azzal, amit például Schmidt Mária állít, azaz, 
hogy 1956-ban nem a szocializmust akarták 
megreformálni. Nagyon sok ember igenis azt 
szerette volna, például én is. Az 1970-es évek 
elejéig hittem abban, hogy a rendszert jobbá 
lehet tenni. A forradalmi bizottság megala
kulásakor, amikor '56-ban a Kertész utcai 
gyűlésen a diákság képviseletében felszólaltam, 
kijelentettem: téved az is, aki azt hiszi, hogy 
kommunistákat akasztunk, és az is, aki arra 
számít, hogy Horthy Miklós fog majd fehér 
lovon belovagolni Budapestre... Demokratikus

Csisztu Mihály: Csűrös Zoltán 1956 című alkotása

Komondy Sándor: Önarckép

és szép szocializmust szerettünk volna, az ott 
lévő diáktársaim pedig nem kifogásolták a 
szavaimat, egyetértettek velem.

K. A.: A forradalom megtorlása tragikus volt. 
Több évtizeden keresztül senki nem tudta, hogy 
22 000 embert ítéltek el, és hogy 270 embert 
végeztek ki, és 200 000 ember hagyta el az 
országot. Ezen adatok birtokában nehezen 
beszélhetünk arról, hogy van egy megreformál
ható és szép, emberarcú szocializmus. A film

ben Bencsik István jól összefoglalta, hogy 
Kádár János hogyan árulta el 1956-ot.

B. I.: Nem kérdés, hogy akkoriban nem volt 
igazam, az egészet csak a történelmi hűség 
kedvéért meséltem el. Megreformálhatatlan, 
rossz rendszer volt. Mindenesetre Antal Ilonka 
esete is jól bizonyítja, hogy az erőszak bármi
lyen formája ellen zsigerből tiltakoztunk.

Kérdés a közönség soraiból: Mi lett a sor
suk a megmentett kommunistáknak? Hálásak 
voltak?

B. I.: Amikor 1957 februárban megindult az 
oktatás, minden diplomázó kapott egy műter
met, így én is. Egy alkalommal, amikor Mikus 
Sándor megérkezett a konzultációra, félrehívott, 
hogy az udvaron szeretne velem beszélni, gon
dolom félt a lehallgatástól. Azt mondta, hogy: 
„Nem bírom tovább, belépek az új pártba. Ne 
köpjön szembe!”. Fél évvel később viszont, 

amikor valamilyen 
apropóból 
véleményt kellett 
mondania rólam, 
akkor úgy fogalma
zott, hogy velem 
vigyázni kell, mert 
meglehetősen 
nehezen
kiszámítható ember 
vagyok. Ezt 
egyébként a sze
membe is meg
mondta aztán, ami a 
javára írandó... 
Makrisz
Agamemnonnal 
kapcsolatban viszont 
egy szebb történetet 
tudok elmesélni. 
Annál sokkal 
kevesebbért, amit 
én tettem, börtönbe 
zártak embereket.
Két forradalmi 
bizottságnak voltam 
tagja, a Magyar 
Képzőművészek 
Szövetsége forradal
mi bizottságnak 
és az egyetemi 
forradalmi bizottság
nak is, ezen kívül 
fegyveres nemzetőr 
voltam.
A forradalom után 
háromszor is elvit
tek. Sokáig nem 
értettem, hogy miért 
úszhattam meg a 
felelősségre vonást. 
Hiszen minden alka
lommal elengedtek. 
Először például 
november 7-e 

éjszakáján jöttek értem, még felöltözni sem 
hagytak, pizsamában kellett hogy velük menjek. 
És másnap reggel mégis hazahoztak, mondván, 
hogy a feleségem nagyon sírt amikor elvittek... 
jóval később, amikor hallottam róla, hogy 
Makrisz Agamemnon KGB-ügynök volt, azonnal 
összeállt a kép. Annak idején valószínűleg ő 
húzott ki a bajból, talán hálából azért, hogy 
a forradalom alatt segítettem rajta.

K. I.: El kell mondani azt is, hogy a 
tanáraink közül Barcsay Jenő, Bencze László és 
Koffán Károly igenis aggódtak értünk. Bent 
voltak a Főiskolán azokban a napokban, féltet

ték a diákokat. Koffánnak lelkiismeret-furdalása 
volt, mert korábban azt mondta, hogy nem akar 
életben maradni, ha az oroszok még egyszer 
bejönnek Magyarországra. Felelősnek érezte 
magát mindannyiunkért. Bencze László pedig, 
aki a mesterem volt a Főiskola első három 
évében, hihetetlen katarzison ment keresztül.
Ő az ötvenes évek elején még hitt benne, hogy 
a szocializmus egy új és jobb világ lehetőségé
vel azonos, ezért számára maga az univerzum 
omlott össze a forradalmat követő retorziókat, 
a kegyetlen megtorlást tapasztalván. 
Szemtanúktól tudom, hogy segített eltemetni 
a meggyilkolt diákokat akkor az udvaron, 
beszédet is mondott, és sírva fakadt. 1990 után 
elmesélte nekem, hogy 1956. november 4. után 
egyszer ácsorgott a Főiskola előtt az Andrássy 
úton, és egyszer csak jött egy orosz katonai 
jármű. Egy éppen ott bámészkodó kamaszt fel
raktak a teherautóra, és elhajtottak. Nem lehet 
tudni, hogy mi történt. Benczét annyira 
megviselték addigi élményei, hogy ezt látva 
még Kádárhoz is elment a Parlamentbe. Órák 
hosszat várakozott, de nem engedték be. 
Nagyon sok ember eltűnt. Ki fogja kideríteni, 
hogy mi lett velük?

K. A.: Családom egyik tagja a legjobb bel
gyógyász volt Magyarországon. Őt 1949-ben vit
ték el a munkahelye kapujából. Hat évig volt 
Harkovban és az volt a feladata, hogy felnevel
jen egy orvosgenerációt. A hat év elteltével 
ugyanolyan váratlanul, ahogyan elvitték, vissza
hozták és letették az Andrássy úton. Amikor 
a kilencvenes évek közepén megkértem, hogy 
mondja el a történetet kamera előtt, 
mérhetetlen dühvei lecsapta a telefont, azt 
mondta: még most is figyelik... De visszatérve 
'56-hoz, fontos lenne beszélnünk arról is, hogy 
mi lett a sorsa annak az óriási mennyiségű film- 
és fotódokumentációnak, amit a Filmgyár 
munkatársai készítettek, hogy megörökítsék a 
forradalom eseményeit. A Filmgyár Forradalmi 
Tanácsa Szőts István rendező elnökletével, 
forgatócsoportokat állított fel: ők filmezték, 
fotografálták végig az egész forradalmat. 
Körülbelül tíz-tizenegyezer méternyi filmet 
forgattak el, ebből az anyagból valók azok a 
képek, amiket az Elárultak bennünket című film
ben is láthatunk. Azonban valamikor november 
tizediké után a Filmgyárnál megjelent egy orosz 
katonai teherautó, tele fegyveresekkel, és min
den filmet, dokumentumot, amit csak találtak 
lefoglaltak, és elvittek. Csupán egy parányi 
töredékét az egésznek, a még exponálatlan 
anyagot sikerült megmenteni. Ez volt az, amit 
Zsigmond Vilmos és a többiek, akik disszidál
tak, Bécsben át tudtak adni egy ottani magyar 
producernek, akinek a segítségével végül is 
Németországba kerülhettek a megmaradt 
felvételek. Az oroszok olyan komolyan gondol
ták, hogy itt maradnak és folytatják azt az igen 
kemény diktatúrát, ami Rákosi idején volt, hogy 
minden dokumentumot el akartak tüntetni.
Most alig van egy-másfél órányi anyag '56-ról, 
miközben Szőts filmesei tíz-tizenegyezer 
méternyi filmen rögzítették a forradalom leg
fontosabb történéseit... És hogy az elkobzott 
hatalmas mennyiségű anyaggal mi lett, erről - 
sem tudunk semmit. ■

A Magyar Képzőművészeti Főiskola védői ellen 
1956. november 6-án hajnalban indított támadás 
következtében a Főiskola diákjai közül 
Bódis Antal szobrászhallgató, Csűrös Zoltán 
festőművész-hallgató, Komondy Sándor 
festőművész-hallgató és Kovács József szobrász
hallgató vesztették életüket.
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CSERI  LÁSZLÓ

Dilettantizmus 
a minőség évszázadában

Egy amerikai professzor, Joseph M. Jurán 1994- 
ben a termelékenység évszázadának nevezte 
a 20. századot, és azt jósolta, hogy a 
21. század a minőség évszázada lesz. Ha 
évszázadok minőségét igyekszünk rangsorba 
állítani, akkor először óhatatlanul a reneszánsz 
jut eszünkbe. Az a gyönyörű korszak, amely 
jelképévé vált az átfogó szellemi és művészi 
műveltségi szemléletnek, eszményképként meg
jelenő képviselőinek műveltsége egyben az 
erkölcsi minőség mértékét is jelenti számunkra, 
ha igaz, amit Márai ír, miszerint „a műveltség 
erkölcs is”.

Amennyiben nem tévedett Jurán, akkor most 
a reneszánszhoz hasonló minőségű évszázad 
küszöbén lépkedünk át immár több esztendeje. 
Ennek a nemes tartalomnak tökéletesen 
megfelelni látszik a 2010-es Európa Kulturális 
Fővárosa szellemisége, amelynek egyik fő 
letéteményese — Essen és Isztambul mellett — 
Pécs városa lehet. Vannak azonban kétségeink 
afelől, hogy valóban a fentebb említett minősé
gi és erkölcsi magaslat tanúi lehetünk 2010- 
ben, vagy akár már előbb, a felvezető években. 
Pedig ennek a törekvésnek voltak határozott, 
mostanság egyre inkább eltünedező jelei. A 
pályázatírás időszakában a pályázatíró csapat 
kvalitásában és erkölcsi tartásában, vagy a 
jelenben, az ÉVarc egyes fellépései kapcsán, de 
akár a pályázat útján megválasztott építészeti 
igazgató ígéretes személyiségében 
és felkészültségében felvillan ugyan a legmaga
sabb minőség iránt érzett erős elkötelezettség, 
ám ennek az iránynak az önkormányzat egyre 
keményebben áll ellen, időnként pedig ellene is 
cselekszik. Nyilvánvalóan nem véletlen a 
pályázatnyerő civil erők teljes mértékű 
kiszorítása az irányítási struktúrából, s a szak
mai döntéseket intenzíven felváltó politikai 
döntések megjelenése, melyek sok esetben 
nemcsak a szakmai érvek, hanem a józan ész 
figyelmen kívül hagyásával haladnak az igényte
lenség irányába.

A legjobb példa a város teljes igénytelen
ségére a november 30-i egyik képviselő- 
testületi határozat a közgyűlési terem 
felújításáról, melyre a város néhány éve 
pályázatot írt ki; a belsőépítész győztese a 
kiviteli terveket is átadta az önkormányzatnak.
A mostani terveket mindezek figyelembe vétele 
nélkül a költségvetési bizottság elnöke, Soó 
László készítette, aki az alaprajzon fautánzatú 
tapétából kivágott téglalapokkal jelölte az asz
talokat, amelyeknek gyártási rajzait, mint az 
előterjesztés mellékletéből kiderül, személyesen 
ő maga szerkesztette. A fémlábakon álló, bútor
lapokból összeeszkábált negyven darab 
tákolmányon a barkácsboltból beszerezhető 
díszlécek is helyet kapnak, utalva arra, hogy 
mégiscsak a városháza legreprezentatívabb 
termében nyernek majd elhelyezést, miután a

határozat értelmében a karácsonyi szünetben 
le is gyártják őket. Természetesen nem kifogá
soljuk a költségvetési bizottság polihisztorának 
belsőépítész ambícióit, még azt sem, hogy ter
vezete csupán az általános iskolai technika 
szakkörökkel szemben elvárt követelményeknek 
felel meg, hiszen tőle mindössze azt remél
hetjük, hogy a város költségvetése fölött 
hozzáértő módon bábáskodik. Kifogásaink a 
közgyűléssel kapcsolatosak, azon belül is a 
kormányzó párt automatikusan bólogató 
képviselőivel szemben merülhetnek fel, hiszen 
ha rábólintanak a legsilányabb elképzelésekre, 
ha semmiféle affinitást nem mutatnak a 
minőséggel szemben — amelyet, mentségükre, 
tatán nem is képesek felismerni —, akkor vajon 
elvárható-e, hogy a kulturális fővárossal össze
függő fontos kérdésekben ésszerű, megfontolt 
döntéseket hozzanak.

Az igénytelenség megmutatkozott abban a 
döntésben is, amely eredménytelenné nyilvání
totta a művészeti igazgatói posztra kiírt 
pályázatot. Arra az ellenzéki felvetésre, mi
szerint a 41 tagú testületből négyen olvasták 
a három versenyző pályázati anyagát -  kettő 
kormányzó és kettő ellenzéki képviselő —, 
senki sem tiltakozott, következésképpen igaz 
lehet, ennek ellenére amellett szavazott a több
ség, hogy ezek a jelöltek alkalmatlanok a poszt 
betöltésére. Arra szavaztak, hogy a pol
gármester inkább saját maga, egy általuk is 
ismeretlen körből válasszon művészeti igaz
gatót, megkerülve a kívánatos demokratikus 
eljárásmódot. Ha egy számtanban járatos 
bizottsági elnök megfelel a városnak bel
sőépítészi minőségében, akkor voltaképpen az 
art direktorral szemben sem lehetnek 
különösebb elvárásaik, feltehetően bárkit 
megszavaznának, akit a polgármester kiválaszt, 
talán még a városháza őrző-védő szolgálatának 
vezetőjét is. Utóbbi persze nem teljesen esély
telen, mint azt első olvasatkor gondolnánk, 
hiszen nem véletlenül vihette magával 
Brüsszelbe az előző polgármester akkor, amikor 
Pécs városa bemutatkozott a Bizottság előtt. 
Természetesen őrző-védő emberünk is a költ
ségvetési bizottsági elnökhöz hasonlóan 
sokoldalú személyiség. Járatos a labdarúgásban. 
Alkalmassága tehát a művészeti igazgatói poszt 
betöltéséhez megkérdőjelezhetetlen, ráadásul 
azon kevés pécsi polgár közé tartozik, aki saját 
szemével látta Brüsszelt, s így meg tudja külön
böztetni a Manöken Piss figuráját a Kossuth- 
szobortól.

Jellemző a minőség iránti érzéketlenségre 
az EKF emblematikus épületének, a koncert és 
konferenciateremnek a Balokány teniszpályáira 
való helyezése, amely ugyancsak politikai dön
tés eredménye a szakma tiltakozása ellenére.
A vasút mellé épülő objektumot, továbbá a 
közeli Tudásközpontot benzinkút, Penny Markét 
és autós McDonald’s szegélyezi, ezek

kisajátításán másfél év alatt egyetlen politikus 
sem gondolkodott el mélyebben: nyilvánvalóan 
nem zavarja őket az építészeti értelemben 
legfeljebb kócerájnak nevezhető együttes közel
sége. A várost vezető politikai elit, beleértve 
a kultúráért felelős első számú vezetőket is, az 
elmúlt években semmiféle érdeklődést nem 
mutattak sem építészeti, sem képzőművészeti, 
sem irodalmi, sem zenei események iránt, 
miképpen a kultúrával kapcsolatos nyilvános 
vitaestek, konferenciák, eszmecserék iránt sem, 
mindössze egyetlen ember, az előző testület 
hatalomtól méltatlanul megfosztott, értelmes 
alpolgármestere, Gonda Tibor kivételével.
A rendkívül ritka párbeszédek alkalmával pedig 
egyértelműen kiderült, hogy érdemi kommuniká
ció a kultúra képviselői és a városvezetők közt 
a közös nyelv meglétének hiánya miatt meg
valósíthatatlan. Miután magas kultúráról, 
minőségről, értékek védelméről és létre
hozásáról tudásuk csekélynek mutatkozott, 
ezért kulturális területen a civil társadalomra 
való támaszkodás hiányában részükről bár
miféle logikus, értelmes lépés csupán véletlen- 
szerű lehet.

„Sikeres EKF-programot nem lehet csinálni 
se a pécsi, se az országos kulturális-művészeti 
elit támogatása nélkül. A sikeres pályázatnak is 
ez volt a garanciája, ez a megvalósítás garan
ciája is” — mondta egy interjúban kényszerű 
leköszönése után Takáts József, a győztes 
pályázat írója, ám ezt a hatalom részéről senki 
sem vette komolyan. Miként magát a pályázat
írót sem, aki úgy pottyant ki az EKF struk
túrából, mintha soha semmi köze nem lett 
volna hozzá. Pedig nélküle ez a város nemhogy 
a győzelemig, de még a pályázat beadásáig 
sem jutott volna el. ■
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Kilátások Essenből
Mit látni a toronyból? • Az esseniek elősze
retettel viszik fel vendégeiket magas épületek 
tetejére, hogy gazdaságtörténeti gyorskurzus 
keretében csodáitassák meg a tájat. Amit a 
Ruhr-vidékiek az oberhauseni 117 méteres 
gáztározó, a Gasometer, a RWE torony vagy az 
esseni városháza tetejéről látnak, az valószínű
leg nem ugyanaz, mint amit a különböző tanul
mányi kirándulások résztvevőinek tekintete fel- 
és befog. A messziről érkezettek egyszerű 
lakóházak, karbantartott többhektáros ipari 
épületegyüttesek és irodaházak felületeit látják. 
Az esseniek, ha fölmennek a toronyba, inkább 
a mélyben látottak belsejébe tekintenek, és 
azokat a történéseket nézik, melyek a ’tjo-es 
évek elejétől az épületeiken belül zajlanak. 
Amikor fentről rámutatnak egy épületre, akkor 
nem a szénmosóra, a gáztározóra, a 
bányászöltözőre vagy a mozdonygyárra akarják 
felhívni a figyelmet, hanem arra a kulturális 
váltásra, melynek eredményeként a termelés 
visszavonásán átesett ipari épületek új funkció
val telítődtek, színház- és koncertteremmé, 
szabadidőközponttá és táncműhellyé váltak.

Komplexusterápia • A német Merian című 
utazási magazin Essennel foglalkozó számának 
írásai és a német kulturális főváros programot 
bemutató kiadványok szövegei gyakran idézik 
a Ruhr-vidékkel szembeni, a helyiek által is 
sokszor megfogalmazott korábbi szkepszist, 
miszerint elképzelhetetlen, hogy Berlinhez 
hasonlóan Essen felett is kék legyen az ég és 
virágozzon a művészet. A vidék ipari funkciójá
nak megszűnésével, a bányagépek leállása 
utáni csöndben a kultúrát szűz terület fogadta. 
A régi városokban, például Glasgow-ban vagy 
Grazban (melyek szintén viselték az Európa 
Kulturális Fővárosa címet) sokkal nehezebb vál
tozásokat elindítani — mondja a Merian hasáb
jain Jürgen Flimm színházi rendező —, egy 
történeti város több évszázados művészeti 
hagyománya sokszor visszatartója az új 
kezdeményezéseknek. A Ruhr-vidék ezzel szem
ben az ezredfordulón szivacsként szívja magába 
az innovatív művészeti törekvéseket.

A vidék kultúráját a kulturális szakemberek, 
a politikusok szerint a változatosság és az 
extrém ellentétek jellemzik. E jelzők alapján 
próbálják felépíteni az új Ruhr-arculatot, és 
eladni azt a ruhriaknak, Németországnak és 
Európának. A felvállalt disszonancia magába 
foglalja a bányaipar összeomlása után 
keletkezett szociális és gazdasági űrt és az 
ezzel egyidőben elültetett kulturális ipar már 
kézzelfogható termékeit, az átalakított gyár
telepeket és az összefüggő hatalmas zöldöve
zeteket, a szolgáltatóipar és a bányászélet 
maradványainak egymás mellett élését.

Élet a kokszon túl • A Ruhr-vidék kulturális 
újjászületésének legszemléletesebb példája az 
esseni Zeche Zollverein, az Európa legnagyobb 
és egykor legmodernebb kőszénbányájában az 
utóbbi két évtizedben lezajlott változás.

A Bányaüzemi Vámegylet épületkomplexu
mainak funkcióváltása jól szemlélteti a Ruhr- 
vidék arculatváltozásának folyamatát is. A 
Zollvereinban 1834-ben megkezdett kőszénter
melés 1986-ban, a koksztermelés 1993-ban 
fejeződött be, a XII. akna műemléki védelem 
alá került, és megnyílt a nagyközönség előtt. 
1998-ban létrehozták a Zollverein alapítványt, 
a következő évben a kokszolóműben rendezett 
„Nap, hold és csillagok” kiállításnak már 
háromszázezer látogatója volt. 2001-ben az 
UNESCO a Ruhr-vidéken elsőként és eddig 
egyedüliként a világörökség részévé nyilvánítot
ta a bányaműveket.

Ma a Zeche Zollverein a Ruhr-vidék kortárs 
művészeti központja. A szénmosó bejáratánál 
turisztikai iroda és kávézó működik, az épület 
7500 négyzetméter kiállítóteret rejt magában.
A 100 hektáros gyárterületen 2006-ban tokiói 
tervezőiroda tervei alapján épült fel a Zollverein 
Menedzsment és dizájniskola, a világ számos 
pontjáról érkező tanulók interdiszciplináris 
képzés keretében kísérleteznek az üzleti 
menedzsment és a dizájn kapcsolódási 
lehetőségeivel. A Zollverein központi épülete, 
a szénmosó átépítése három évet vett igénybe, 
ma Németország legmagasabb szabadtéri 
mozgólépcsője vezet a bejárathoz, a tervezői 
koncepció szerint érzékeltetve a múlt építészeti 
és kulturális örökségének jövőbeni használati 
módjait.

A kulturális negyedként működő Zollverein 
közkedvelt a kreatív ipar szakemberei és a vál
lalkozások számára is, az épületek nemcsak 
tágas irodahelyiségeket kínálnak, hanem 
szokatlan környezetükkel a tervezőmunkára is 
inspirálóan hatnak. A szénbányászok mosdó
épületében és öltözőjében működik a régió 
egyik legsikeresebb táncművészeti műhelye, 
a PACT Zollverein koreográfia központ. 
Működését Észak-Rajna-Vesztfália és Essen 
városa közösen finanszírozza. A PACT 
Zollvereinban a világ vezető táncosai meghívá
sos rendszerben dolgoznak, a patinás 
téglaépület Németországban egyedülálló módon 
ad teret az előadóművészetnek és a zárt ajtók 
mögötti műhelymunkának. Az épület falai 
között többek között a 65 éves Pina Bausch, 
a Ruhr-vidék és Németország egyik leghíresebb 
táncművésze is rendszeresen dolgozik. A 
Zollverein projekt arra is vállalkozik, hogy ipari 
területen hívja fel a vidék természeti értékeire 
a figyelmet. Kevesen gondolnák, hogy a régió 
több mint 40%-a folyó, tó és erdő, a kőszénter
melés megszűnése után flórája és faunája a leg
fiatalabb generációk számára felfedezendő 
vadon, a gyárépületek közötti elvadult 
növényvilág pedig igazi kalandpark.

A Zollverein arculatkampányának plakátjai 
szerint nem kell kilépni a gyárterületről, hogy 
Mallorcán, Flollywoodban vagy a bécsi 
Práterben érezzük magunkat: a koksztelep tete
jén kialakított medencében úszkálhatunk, 
szabadtéri óriás-mozivásznon filmet nézhetünk, 
óriáskerékből gyönyörködhetünk az újjászületett

Essen múltja és jelene egy épületben

vidékben. Mindez egyúttal a működőképes kul
turális negyed filozófiájaként is értelmezhető.
A délkeleti kulturális fővároslakó számára az 
igazi teljesítményt nem is a jól felépített PR- 
stratégia jelenti, hanem az, hogy a kifejlesztett 
projektek befogadó közönségre találnak. Legyen 
az a Ruhr20io-projekt égisze alatt futó ren
dezvény, vagy egy „egyszerű” zongorafesztivál, 
a jegyek nagy része már elővételben elfogy.

Essen für das Ruhrgebiet • Az esseni 
Kulturális Főváros program mottója szerint 
Essen a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa- 
címért a Ruhr-vidékkel együtt a Ruhr-vidékért 
indult, s ezzel arra vállalkozott, hogy mind a 
németországi, mind az európai köztudatban 
máig fullasztó iparvidékként élő északnyugati 
régiót kivakarja a kokszból és szénporból, és 
ráadásként 2010-ben sikerre vigye a kulturális 
ipar forradalmát. 2006-ban minden csillerúd 
arra mutat, hogy ez sikerülni is fog. A 
„Felfedezni, megélni, elmozdulni” címen futó 
nyertes esseni kulturális főváros program elis
merésével Németország és Európa csupán legi
timálta a Ruhr-vidéknek az utóbbi egy évtized
ben nyújtott kulturális teljesítményét, az 
igyekezet szerénytelen végcélja az, hogy a régió 
a fővárossal és a nagy múltú német történelmi 
városokkal felvéve a versenyt, Németország új 
kulturális decentrumává váljon. Itt jegyzendő 
meg, hogy az újrahasznosított ipari telepeken 
kívül Essen a kanonizált művészeti teljesít
mények terén sem áll rosszul. A Folkwang 
Museum, a világ első modern művészetek 
múzeumának falain egymás mellett függ Caspar 
Dávid Friedrich, Gauguin, Picasso, Miro,
Césanne, van Gogh egy-egy képe. Az ötvenes 
évek végén a finn Alvar Aalto tervezte szín
házban a város balettegyüttese is helyet kapott.

A Ruhr20io-programhoz, Essen ernyője 
alatt, 53 város csatlakozott, e városok határait 
legtöbb esetben csupán a helységnévtábla jelzi, 
mivel Essen, Mühlheim, Bochum, Oberhausen, 
Gelsen az iparosodás folyamán összeépült. 
2010-ben első alkalommal lesz egy 5,3 millió 
lakosú régió Európa Kulturális Fővárosa. A ren
dezvény előkészítését és lebonyolítását a 2006

6 echo 2006/6

S Z ABÓ LEA



A K U L T Ú R A  F O V A R O S A ffiinnsíw 1

S Z AL AY  TAMAS

Balkán ante portás

végén megalakuló Ruhr20io Kft. végzi majd, 
melynek a tervek szerint Európában is egye
dülálló módon lesz tagja Essen városa, Észak- 
Rajna-Vesztfália, a Ruhr Regionális Szövetség 
és a projekt jelentősebb szponzorainak köre. 
Hogy a rendszer milyen hatékonysággal 
működik, az esseniek számára is kérdéses.

Repül a városháza • Az esseni kulturális 
főváros-program 10 kulcsprojektje között nem 
találunk nagyberuházást. Új épületekre a Ruhr- 
vidéken nincs szükség, a hátrahagyott üzem
csarnokok 2010-ben is ideális helyszínei lesznek 
a rendezvényeknek. A projekt 78 millió eurós 
(kb. 20 milliárd forint) büdzséjét 2007-től 2011- 
ig kulturális projektekre fordítják: a kelet-nyu
gati központi autópálya például művészeti térré 
változik; az oberhauseni 117 méteres gáztározó, 
a Gasometer nemzetközileg elismert művészek 
fényinstallációi által a Ruhr-vidéki média
művészet központja lesz. A TWINS20io-prog- 
ramban 150 partnerváros együtt dolgoz ki kul
turális projekteket, élő kulturális hálóvá változ
tatva a formális városközi kapcsolatokat. A 
Melez nevet viselő projekt egyszerre laboratóri
um és fesztivál, amely koncertek, táncművészeti

A modern művészetek múzeuma —
Folkwang Museum

produkciók és színházi előadások segítségével 
mutatja meg a bevándorlók sokszínű kultúráját. 
A régió közigazgatási súlyponttalanságát 
példázza majd a Repülő Városháza projekt, 
amely 2010-ben mozgó felépítményként utazza 
be a vidéket. A repülő szimbólumra 2007-ben 
építészeti pályázatot írnak ki. A környezeti 
kultúrára, a Ruhr-vidék természeti értékeire 
hívja fel a figyelmet a Land forfree projekt.
A Második Város program új művészeti térként 
használja ki a város tükröződését, a föld alatti 
bányákat, melyek 2010-re a megnyílnak a digi
tális technológiák és a médiaművészetek előtt.

Ipari minőség • A kitermelt kőszén mennyi
sége helyett a Ruhr-vidéki számadatok ma a kul
turális ipar virágzásáról számolnak be: a 3500 
ipari épület mellett a régióban 200 múzeum,
120 színház, 19 felsőoktatási intézmény és 100 
koncertterem működik. A pályázati szakaszban 
kifogásolt történeti örökség hiányára — az 
egykori falvakból és kisvárosokból csupán 150 
évvel ezelőtt lett Európa legnagyobb iparvidéke 
— a Ruhr20io-program válasza az, hogy a régió 
három generáció alatt kulturális térséggé válto
zott. A közeg hőfokát nézve, a múlt dicső
ségének konzerválása helyett a Ruhr-vidék 2010 
után is ipari mennyiségben termeli majd a jövő 
kulturális hagyományát. ■

Pécs az Európa Kulturális Fővárosa pályázatban 
megfogalmazta: fel kívánja mutatni a határvidék 
tapasztalatát, mely más, mint a centrumé.
Pécs Európa Kulturális Fővárosa szlogenje:
„A határtalan város”.
A „határtalan” szó implikálja a határ szót.
Úgy érvényteleníti, hogy közben megőrzi. Úgy 
akarunk határt átlépni, hogy közben egy pil
lanatra sem feledkezünk meg a létéről. E ket
tősség jelöli ki azt a játékteret, melyen játszani 
szeretnénk. És ne feledjük: a játékelméletek 
szerint a játék nem vicc, mert nem csak mi 
játsszuk a játékot, a játék is játszik minket. 
Alakíthatjuk a szabályait, de csak akkor, ha 
először elfogadtuk őket.
Nézzük meg, mi is ez a játéktér, melyet Pécs 
be kíván játszani.
Európa ezen szöglete — amit nevezhetünk 
Balkánnak, nevezhetünk Délkelet-Európának, és 
egy más aspektusból egy szeletét nevezhetjük 
úgy is: Déli Kulturális Övezet —, meglehetősen 
huzatos. Időnként végigsöpör rajta a szél, 
megtépázza, felforgatja; népei állandó készen
létben élnek.
Balkán.
Metternich herceg egyszer azt mondta: a Balkán 
a Kártnerstrasse sarkán kezdődik. Mi, magyarok 
azt mondjuk, a Balkán eggyel odébb van.
A horvátok szintén azt mondják, a Balkán a 
szomszéd. Nem önazonos, csak közel van. Nem 
vállalható, de a közelsége identitásteremtő.
Pécs a pályázatban úgy definiálta magát, mint 
kapuváros a Balkán felé.
Pécs, a Balkán kapuja.
Újvidék, a Balkán kapuja.
Belgrád, a Balkán kapuja.
Podgorica, a Balkán kapuja.
Hol a Balkán maga? Hol a Balkán közepe?
Lehet, hogy csak kapuja van? A Balkán — az 
maga a küszöb? Aki ezen a tájon született, 
határhelyzetben él? Lehet, hogy azért ilyen 
huzatos ez a hely, mert nem tudjuk becsukni a 
kaput, mert nem tudjuk, hol a kívül és a belül? 
Aki nem találja meg az őt körülvevő világ (vélt, 
szubjektív) középpontját, az önmagát sem talál
ja meg benne. A Balkán maga a Grál, melyet 
keresünk, melyért úton vagyunk, és nem 
tudjuk, megtaláljuk-e valaha.

Ez a keresés pedig nem más, mint maga a 
kultúra.
Nem a válaszok, hanem a kérdések földje.
A kérdés pedig maga a nyitottság: engedni, 
hogy a válasz befolyásoljon bennünket. A 
kérdés — az őszinte kérdés — belátható veszé
lyekkel jár. Azzal a veszéllyel, hogy megvál
tozunk. A kérdés: létkérdés.
Balkán — ezentúl ezt a nevet mint a lét 
metaforáját használom. A lét nem adott. A lét
nek alakot kell adni — ez pedig nem más, mint 
maga a kultúra.
A kultúra tehát kérdések és válaszok játék
terében fogalmazódik meg. A kultúra — csak
úgy, mint a lét — dialogikus természetű.
A dialógus pedig nem csupán azért fontos,

hogy megértsd a másikat, hanem hogy 
megértsd önmagad.
Ahhoz, hogy megértsd önmagad és helyedet 
a környező világban, meg kell fogalmaznod 
ezeket. Ezt másképpen úgy is mondhatjuk: le 
grand récit, a nagy elbeszélés.
A haza nem más, mint egy nagy elbeszélés, 
vagy nagy elbeszélések sokasága.
A nagy elbeszélések azonosak: a moralitás, 
a hazaszeretet, a ragaszkodás az anyaföldhöz, 
a fájdalom, a szeretet.
A maroknyi anyaföld idegenben csak azért 
értékes, mert tudod, hogy az őseid porladnak 
benne, a múltad van benne eltemetve, és ebből 
a humuszból nőnek azok a történetek, 
melyeknek te is gyümölcse vagy.
De mi van akkor, amikor egy talpalatnyi föld 
több nemzet otthona? És megfordítva: vajon 
csak a föld jelentheti az otthont?
Természetesen nem: otthonra lelünk a 
nyelvben, a vallásban, a hagyományainkban, a 
hagyománytöréseinkben. A darabka föld is csak 
azért a hazánk, mert ott terem meg a nyelvünk, 
a vallásunk, a hagyományaink és a hagyomány
töréseink.
Szerbek, horvátok, szlovének, bosnyákok, 
albánok, magyarok, romák, crnagoracok, ki 
tudja, hányféle nemzet; Kosovopolje,
Srebrenica, Újvidék, Krajina, Trianon, csetnikek, 
usztasák, magyar csendőrök — ki tudja, hány 
feldolgozatlan trauma. Ugyanaz a föld, ugyanaz 
a nagy elbeszélés, de más és más előjellel.
A haza egy mítosz. A szubjektum is egy mítosz. 
Ugyanazok az elemek építik fel. Ezen a tájon, 
ebben a régióban a szubjektumépítő elemek 
egy tőről fakadnak, de más konzekvenciákat 
vonunk le belőlük.
Ezt más szóval úgy nevezzük: hagyomány.
A hagyományt örököljük és továbbörökítjük.
Nem változatlanul, hanem mi is hozzáteszünk.
A hagyomány holt, ha mint múlthoz ragaszko
dunk hozzá. Csak akkor válik élővé, ha 
aktualizáljuk.
A Balkán mint trend.
Itt az ideje, hogy megfogalmazzuk a posztmo
dern Balkánt. A hagyomány újraírását.
Közös felelősségünk, hogy az általunk tovább
adott hagyomány egy picit több olyan elemet 
tartalmazzon, melyre építeni lehet. Mely úgy 
válik múlttá, hogy kevesebb a törés benne, 
mint abban a hagyományban, amit mi 
örököltünk. Ennek leghatékonyabb eszköze 
pedig a kultúra. Mi pedig Pécsett arra törek
szünk, hogy az Európa Kulturális Fővárosa cím 
elhelyezzen néhány elemet közös hagyo
mányunkban. Pécs, a határtalan város.
Erre gondoltunk, amikor azt írtuk a pályázat
ban: a határvidék tapasztalata más, mint a 
centrumé. Ezt szeretnénk megmutatni 
Európának, és ebből szeretnénk építkezni 
mi magunk. Mi, együtt. ■

Elhangzott Újvidéken, a Les Rencontres 2006.
szeptember 2 2 -24 . között megrendezett
konferenciáján.
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Terepet a gondolkodásra
Beszélgetés Horváth András építésszel, 

az Építészeti és Városarculati Tanács (ÉVarc) vezetőjével*

Az Európa Kulturális Fővárosa program irányí
tási szervezetében működő tanácsadó testület, 
az ÉVarc felállítását a Dél-Dunántúli Építész Ka
mara kezdeményezése nyomán, a 2006 január
jában rendezett városfejlesztési konferencia 
résztvevői javasolták a városvezetésnek. A tes
tület tagjai: Gettó József, Petényi Margit építé
szek, Horváth András, LugosiÁgnes építész, te
lepüléstervezők, Pál Zoltán szobrászművész, 
Pinczehelyi Sándor képzőművész és Szokolai 
Zsolt fejlesztési szakember. Feladatuk az építé
szeti, műemlék-gondozási, városarculat-alakí- 
tási, kreatív iparfejlesztési kérdések összehan
golása és elméleti előkészítése az operatív tes
tületek számára. Az utóbbi hetek-hónapok fej
leményei, a napokban meghozott döntések in
dokolttá teszik, hogy mérleget készítsünk az 
ÉVarc eddigi munkájáról.

Gettó Katalin: Az EKF előkészítési folyamatá
nak talán az egyik legkézzelfoghatóbb ered
ménye volt, hogy a városi vezetést sikerült 
meggyőzni egy szakmai tanácsadó testület 
létrehozásának szükségességéről.

Horváth András: Valóban kivételes pillanat 
volt ez. 2005 végére a Dél-Dunántúli Építész 
Kamara választott vezetői között konszenzus 
alakult ki abban a kérdésben, hogy az EKF 
ügyében az építészeknek szakmailag egysége
sen kelt fellépniük. A januári konferencián elfo
gadott nyilatkozatban deklaráltuk, hogy 
ragaszkodunk a teljes átláthatósághoz, a nyil
vános tervpályázatokhoz, a legmagasabb szín
vonalhoz. A kívülálló számára ez talán ter
mészetesnek tűnik, pedig korántsem az: mi, 
építészek általában izolált módon végezzük 
a munkánkat, tehát az érdekeink gyakran 
nehezen egyeztethetőek össze. Hogy az EKF 
ügyében mégis képesek voltunk az összefogás
ra, az valóban a helyi szakma egyfajta „kegyel
mi pillanata” volt. Talán sosem tér vissza ez 
a pillanat, hiszen a hatalom céljainak jobban 
megfelel, ha megosztott a szakmai közeg, 
kényelmesebb a megbízások osztogatásával 
lekenyerezni az egyes szakembereket, és elke
rülni a tartalmas szakmai vitákat. Azzal, hogy 
kikötöttük, csakis a tervpályázatok útját tartjuk 
járhatónak, azt is vállaltuk, hogy nem feltétlenül 
mi, pécsi építészek kapjuk a megbízásokat. 
Ragaszkodtunk ahhoz, hogy az európai színvo
nalhoz kell igazítani a mércét. Az ÉVarc meg
alakulása óta ezeket az elveket követte, és 
egyetlen pillanatra sem engedett a nyomásnak, 
amely arra irányult, hogy „osszuk szét egymás 
között” a lehetőségeket.

— A korábbi EKF-városokban milyen módon 
vett részt az építész szakma az előkészítés 
folyamatában?

— Sokféle módja volt ennek, de minden 
sikeres EKF-helyszín közös abban, hogy a

fejlesztések és a programalkotás ügyét a 
városok pártpolitikától mentesen, a „kézivezér
lést” kiiktatva intézték. A képzőművészek, illetve 
építészek szakmai irányítása mindenütt markán
san érvényesült, és az alapkoncepcióban lefek
tetett elvekhez mindvégig ragaszkodtak. Persze 
máshol is voltak konfliktusok, hiszen aki elvek
ben gondolkodik, az állandó dzsungelharcot 
vív: rengeteg különböző érdeket kell integrál
nia, és bizonyos érdekeket óhatatlanul megsért. 
De ha a politikai vezetés szabad utat enged 
azoknak, akik az alapelveket képviselik, ha 
megvan a szükséges bizalom, és a 
tevékenységhez kompetenciát és működési 
feltételeket is biztosítanak, akkor meg lehet 
határozni a cél eléréséhez szükséges utat, és 
az egész rendszer átláthatóvá, értelmezhetővé 
válik. A pécsi gyakorlatban ez az állapot nem 
jött létre. Pontosabban a pályázatírás rövid 
időszakában igen, de csak azért, mert a városi 
vezetés és a gazdasági szereplők nem 
foglalkoztak a tartalmi kérdésekkel. Akkor sem, 
és ma sem tartják fontosnak, hogy megismerjék 
a pályázat szellemiségét, a kitűzött kulturális és 
társadalompolitikai célokat. A folyamatban dön
tési jogokkal vagy gazdasági befolyással ren
delkező szereplők jelentős része végig sem 
olvasta Pécs város EKF pályázatát. Annyit 
értenek belőle, hogy pénzeket kell elkölteni, 
befolyási zónákat kell biztosítani, év végén 
jelentést kell írni, és így tovább. Úgy gondolom, 
nagyon kevés azoknak az embereknek a száma 
Pécsett, akik többé-kevésbé értik, hogy mi az 
EKF lényege. Kreatív munkát akkor lehet 
végezni, és erre alapozott felelős döntések 
sorozatát akkor lehet meghozni, ha bizalmi 
kapcsolat alakul ki egy intelligens városi 
vezetés és egy, a dolgokat elméletileg-tudatilag 
irányító csapat között; ha ez nem jön létre, 
akkor csak kényszerhelyzetek követik egymást.

— Ezek szerint az elmúlt egy év során a 
döntéshozók számára nem vált világossá, hogy 
a program megvalósításában nem nélkülözhetik 
a szakmai csoportok és a civilek által képviselt 
szellemi potenciált?

— Alapvető különbség van a mi szem
léletünk és — mondjuk úgy — a hatalom 
képviselőinek a szemlélete között. Ők ugyanis 
végre fogják hajtani a feladatot. Jelentik 
majd, hogy a program sikeresen lezárult. A baj 
az, hogy nem ismerik meg a mércéjét, a tartal
mát annak, amire vállalkoztak, a kitűzött kul
turális és társadalompolitikai célokat, és talán 
még utólag sem fogják látni a hibáikat. Ha 
szem elől tévesztik az eredeti célt, és az érték- 
teremtés lehetőségét a politikai retorika, és 
szakmai felkészületlenség áldozatává teszik, 
akkor sokan lesznek, akik majd nem akarnak 
közösséget vállalni az így kialakuló helyzettel.
A hozzánk hasonlóan gondolkodóknak éppen 
az a tragédiája, hogy tudjuk, mi a tét, és utólag

is tudni fogjuk, hol hibáztunk. Az ember nem 
végezheti úgy a munkáját, hogy nap mint nap 
szembesül azzal, mit ront el, pontosabban 
minek az elrontásában kell közreműködnie. 
Addig szabad részt venni a folyamatban, amíg 
az ember úgy érzi, használni tud az ügynek. Ha 
„belső ellenzékké” válik, és azzal a váddal 
szembesül, hogy ő az, aki szétzilálja a dolgo
kat, véleményét pedig nem veszik figyelembe, 
akkor el kell gondolkodnia azon, hogy van-e 
értelme folytatni a tevékenységét. Pakson kilenc 
éve dolgozom főépítészként, így módomban áll 
összevetni az ottani helyzetet a pécsivel. Ott 
szakmailag bizalmat kapok a városvezetéstől.
Az ottani döntésekben megvan a szakmai 
vélemény helye és jelentősége, a döntések egy
fajta értékszemlélet alapján, a szakmai szem
pontok megismerésével születnek. Pakson nyíl
tan megmondják, hogy mit szeretnének elérni, 
és milyen érdekek állnak a háttérben. Ilyen 
körülmények között az ember a legjobb tudását 
tudja nyújtani. Sokszor azt mondják, hogy az 
építész álmodik, de szerintem az építész soha 
nem álmodik, arra már nem marad energiája... 
Az építész nagyon is ébren gondolkodik, már 
ha megnyitják neki a terepet a gondolkodásra.
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A K U L T Ú R A  F Ő V Á R O S A

— Volt-e munkamegosztás az ÉVarc tagjai 
között? Megítélése szerint képes volt-e 
egységesen fellépni a testület, érzékelt-e 
szakmai vagy más jellegű megosztottságot?

— A felállás — négy építész, két képző
művész és egy fejlesztési szakember — nagyon 
tudatos megfontolás eredménye. Fontos volt, 
hogy az építészek között legyen városrendező, 
legyen Ybl-díjas, Munkácsy-díjas, és így tovább, 
olyan emberek, akik szakmai tekintélyükkel is 
segítik a munkát. Nagyon kemény belső viták is 
voltak, előfordult, hogy felpattantunk, és majd
nem egymásra csaptuk az ajtót, de a vita 
mindig megmaradt szakmainak. Nem söpörtük 
félre egymás érveit, nem tagadtuk meg az 
elveinket, nem hazudtoltuk meg egymást.

Döntéseink, dokumentumaink, amelyek beépül
tek a folyamatba, ilyen értelemben minden 
esetben egységes akaratot tükröznek. Úgy 
vélem, hogy minden tag számára meghatározó 
és tanulságos időszak volt az eltelt tíz hónap. 
Ami az én vezetői tevékenységemet illeti, néha 
talán túl határozottan képviseltem a 
véleményemet, és egy-két esetben — inkább a 
gyakorlatlanság vagy taktikai lépéshiba miatt — 
előbb mondtam ki valamit, semhogy mindenki 
rábólintott volna, de remélem nem ez volt a 
jellemző.

— Sikerült-e tisztázni az elmúlt kilenc 
hónap során az ÉVarc és közvetlen partnerei,
a Városfejlesztési Főosztály, a városi főépítész, 
illetve a kinevezett projektfelelősök hatáskörét, 
kompetenciáját? Milyen mértékben bizonyult 
működőképesnek a januárban felállított 
irányítási szerkezet?

— Az Építész Kamara előterjesztésében az 
ÉVarc még olyan testületként szerepel, amely 
„közreműködik” az EKF városfejlesztéseinek 
előkészítésében. A testület létrehozásáról szóló 
határozatban viszont már a „segítséget nyújt” 
kifejezés áll, ami nyilvánvalóan szőkébb 
hatáskört takar. Ezzel sikerült elbizonytalanítani

a pozíciónkat. Bár az ÉVarc tanácsadó 
testületként jött létre, nem volt igazából senki, 
aki tanácsot kért volna tőlünk.
Koncepcionáltunk és koordináltunk, alacsony 
hatásfokkal. Képletesen úgy fogalmazhatnék, 
hogy működésünk alatt végig egy sötét szobá
ba kiabáltuk be az elképzeléseinket, 
javaslatainkat, és sohasem tudtuk, hogy ül-e 
valaki a szobában. Az elmúlt kilenc hónap 
során több mint negyven emlékeztetőt, javasla
tot, állásfoglalást adtunk ki. Javaslataink aztán 
felbukkantak a döntésekben, de gyakran az 
összefüggésekből kiragadva, vagy eltorzítva.
Az igazi baj az, hogy nincs a városnak 
fejlesztési koncepciója, ilyen jellegű gondol
kodást a hivatali apparátus nem ismer, és nem 
képvisel. Több energiát fordítanak mások kon
cepcióinak szétzúzására, mint a munka elvszerű 
előrevitelére. A kezdeti idők állandó követelése 
volt, hogy nevezzenek ki felelős irányítókat az 
egyes projektek élére. Júniusban ez is 
megtörtént, ám a felelősök egy részével, illetve 
az ő munkájukkal azóta sem találkoztunk.

— Az öt kulcsprojekt közül a közterek 
fejlesztése terén történt talán a legjelentősebb 
előrelépés, hiszen kiírták „Az én kulturális 
fővárosom” című nyilvános ötletpályázatot, 
amelyen bárki részt vehet Milyen módon gon
dolták el a beérkezett ötletek publikálását?
A közösségépítés szempontjából is igen fontos 
lenne, hogy a pécsi polgárok minél szélesebb 
körben megismerkedhessenek a pályázat ered
ményével.

— A tervpályázatok ügyének előmozdítását 
munkánk legmaradandóbb eredményének tar
tom, ezt, úgy gondoltuk nem lehet lesöpörni az 
asztalról. A kormánnyal kötött szerződésben a 
közterületekre három ötletpályázat, négy nagy 
tervpályázat és hét meghívásos pályázat szere
pel. Ez óriási szám. A köztér projekt pályázatai 
hierarchikus rendben, piramisszerűen épülnek 
egymásra. Elméleti megalapozásukat a kreatív 
városépítészet gondolatkörét bemutató remek 
tanulmány adja, mely az egyetem Kommuni
káció Tanszékén készült Szíjártó Zsolt 
vezetésével. Bízunk benne, hogy a városházán 
legalább az irányító pozícióban lévő emberek 
elolvassák majd a tanulmányt. A „kreatív város” 
elmélete viszonylag friss, a hazai gyakorlatban 
most gyökerezik meg, és jó lenne, ha mielőbb 
beépülne a döntéshozók gondolkodásába. 
Gonda Tibor alpolgármester, aki személyesen 
rendelte meg a tanulmányt és tudja, miről szól, 
azt ígérte, hogy minden képviselő, minden pro
jektirányító asztalára leteszik ezt a munkát.

Az elméleti megalapozást követi a három 
ötletpályázat. A most zajló lakossági pályázat 
után a szakemberek számára kiírt arculati ötlet- 
pályázat, majd egy konkrét területre, a város 
észak-déli tengelyére kiírt ötletpályázat 
következik. Ezek alapozzák meg a későbbi terv- 
pályázatok konkrét tervezési feladatait, ered
ményeiknek be kell épülniük a munka további 
fázisaiba. A lakossági pályázattól azt várjuk, 
hogy Pécs polgárai minél nagyobb számban 
fogják megtenni javaslataikat. Egyébként nem 
csak a pécsiek, hanem más városból való 
egyetemisták, mesteriskolások, budapesti 
építészek is érdeklődnek a feladat iránt. Ami 
a lakossággal való kommunikációt illeti, ezt én 
is fontosnak tartom, éppen ezért Pál Zoltánnal 
közösen kidolgoztunk egy Pulzus nevű informá
ciós rendszert — a nevet Zoli találta ki —, 
amely komplex módon kezelné a városban, 
illetve az országban az EKF-fel kapcsolatos 
kommunikációt. Legfontosabb eleme a város 
hangsúlyos pontján elhelyezett információs 
központ lenne, ahol mód nyílna a projekt

Lfe
folyamatos bemutatására, a vendégfogadásra, 
előadások tartására. Ennek a létesítménynek 
már megjelenésével is demonstrálnia kellene 
az EKF gondolatát, akár kissé provokatívan is; 
jó lenne, ha az infopont minden fényképbe 
„belelógna” egy kicsit, amit a városról 
készítenek. Szükség volna egy köztéri nagy 
kivetítőre — ez kulturális feladata mellett hirde
tési felületként is szolgálna, ilyen módon akár 
el is tarthatná magát —, és a város különböző 
részein elhelyezett állandó, illetve mobil infor
mációs pontokra is. A gondolatot felvetettük, a 
politikai vezetés pozitívan fogadta: Szili Katalin 
személyes támogatásáról biztosította az ügyet, 
Gonda Tibor hatvanmillió forintot ígért, de 
azóta mintha feledésbe merült volna ez is.

— Kelemen László, a PW  Zrt. vezérigaz
gatója, aki egyúttal a közterek és parkok 
újjáélesztése projekt irányítója is, októberben 
megszakította a munkakapcsolatot az ÉVarccal. 
Milyenek voltak ezek után az ÉVarc lehetőségei 
a közterek ügyében?

— Nagyon rossz helyzet alakult ki. A város 
vezetése többször tett konkrét ígéretet, hogy 
feloldja a kompetenciák körüli ellentmondá
sokat. Nem várható el, hogy azok dolgozzák ki 
részleteiben a nagyívű feladatot, akik a koncep
ciót sem akarták megérteni, az ahhoz kapcso
lódó gondolkodásmódot pedig mereven el
utasítják. Jelenleg nem látunk olyan szakembert 
a folyamatban, akinek tudása és gyakorlata 
lenne a tervpályázatok szakmai programjának 
megfogalmazására, az EKF szellemiségének 
közvetítésére. A mostani állás szerint talán 
négy tervpályázat ha megvalósul, a kreatív 
városépítészet pedig ezen túl egy nagy, 30-40 
utcát és teret összefogó közbeszerzési eljárás
ban fog feloldódni, és részben ellehetetlenülni.

— A hangversenyterem esetében azért más 
a helyzet...

— Igen, a Pannon Filharmonikusok igaz
gatója, Horváth Zsolt jó szakmai programot tett 
le az asztalra. A másik felelős irányítóval 
személyesen még sohasem találkoztam.
A hangversenyterem az egyetlen nagyberuházás, 
amelynél időben megtörtént a tervezési prog
ram megfogalmazása, a szakmai igények kidol
gozása. A szakmai viták itt alapvetően a 
helyszín kiválasztása, és a környezet rendezése 
körül folytak.

— A művészeti igazgató kiválasztását célzó 
pályázat eredményét érvénytelenítették, és nem 
járt túl nagy sikerrel az EKF-főépítészi pályázat 
sem; mindössze egyetlen jelentkező akadt e 
fontos posztra. Milyen okai vannak ennek a 
meglepő érdektelenségnek? Eljutnak-e önhöz 
azok a vélemények, információk, a szakmai 
közvélemény visszajelzései, amelyek magyaráz
zák ezt?

— Igen, eljutnak. Először is le kell 
szögeznünk, hogy a pécsi EKF-fejlesztéseknek, 
bármilyen nagy léptékűek is, végső soron a 
városfejlesztés egészébe kell illeszkedniük. 
Amikor a pályázatírás idején az EKF fejleszté
seiről szóló tanulmányt készítettük, arra 
törekedtünk, hogy a beruházások egymáshoz 
való viszonya, illetve a környezetükre gyakorolt 
hatásuk ilyen komplex logikát tükrözzenek. 
Súlyos szakmai hibát követ el, aki a város 
egészéből kiragadva, ezen szemlélet nélkül 
közelíti meg a témát. És innen ered a baj: 
ugyanis tovább már nem leplezhető az a tény, 
hogy Pécsnek lényegében nincs városfejlesztési 
koncepciója, nincs olyan elvi irány, amelyet az 
egyes döntések követnének. A városházán 
továbbra is csak arról esik szó, hogy ez, vagy 
az az épület miért nem jó ezen vagy azon a 
telken, ha egyszer ott is elfér. Éveket kellett

2006/6 echo 9



FO
TÓ

K
: T

Ó
TH

 L
Á

SZ
LÓ

K U L T Ú R A
//

F 0

várni az egyetemmel való tartalmi kapcsolat- 
felvételre. A közlekedési, vagy a műemléki 
kérdések tisztázása is várat magára. Ezekben 
az ügyekben sajnos nem volt partner a város 
vezetése, de nem tudta szakmailag kezelni a 
Városfejlesztési Főosztály és városi főépítész 
sem. Ez tehát a probléma gyökere: városter
vezési-városfejlesztési gyakorlat, széles körű 
látásmód nélkül nem lehet helyt állni ezen 
a területen. Azok a szakemberek, akik érdek
lődtek a feladat iránt, elszörnyedve meghátrál
tak, amikor megismerték az uralkodó állapo
tokat.

Az építészeti igazgató pályázatának ter
vezetét, Patartics Zorán javaslata alapján, mi 
fogalmaztuk meg. Ebben még az állt, hogy az

igazgatónak a közgyűlés alá rendelt és a 
városházától független, önálló pozíciót kell biz
tosítani, és megfelelő irodai hátteret kell a ren
delkezésére bocsátani. Amennyiben kineveznek 
építészeti igazgatót, remélem kiharcolja a szük
séges feltételeket, és mozgásteret tud magának 
biztosítani a szellemtelen, pénzügyi és lebonyo
lítás centrikus közegben. Csak remélni tudom, 
hogy az építész és képzőművész szakma odaáll 
mögé, és ezt ő is igényelni fogja. A választások 
előtt több alkalommal is konzultáltunk az azóta 
vezető pozícióhoz jutott városi emberekkel, 
ahol konkrét ígéret hangzott el arra 
vonatkozóan, hogy a választások után a 
városháza hivatali apparátusát a feladathoz illő 
módon fogják átalakítani. Gonda Tibor alpol
gármester viszont legutóbb az ÉVarc ülésén már 
úgy nyilatkozott, hogy a hivatali struktúra 
megváltoztatására a közeljövőben nincs mód.
A városfejlesztési feladatok sikeresebb 
kezelésére tehát nagyobb összefüggésben nem 
látok esélyt.

— Több nagyberuházás sorsát is befolyá
solhatja, hogy az egyetem jelezte: az eddiginél 
nagyobb mértékben kíván részt venni a projek
tek kialakításában.

— A város és az egyetem között évek alatt 
sem tudott kialakulni konstruktív kapcsolat, 
pedig az egyetem a városfejlesztés szempont
jából meghatározó tényező. Az egyetemnek a 
városfejlesztéshez kapcsolódó elképzelései alig 
ismertek. Az ÉVarcnak nem voltak ahhoz 
eszközei, hogy ezen a kapcsolaton javítson,
de kezdettől hangsúlyoztuk, hogy az EKF- 
fejlesztésekbe be kell vonni az egyetemet is.
Az, hogy az egyetem szinte egyik pillanatról

a másikra markánsan jelezte részvételi 
szándékát, nyilvánvaló kormányzati szándékot 
tükröz: a kormány elhatározta, hogy nem ad 
pénzt az egyetemnek bizonyos fejlesztésekre, 
ezzel szemben hagyja, hogy az EKF-fejlesztések 
terhére teret, pozíciót kapjon. Ez lehet jó, de 
akkor nyíltan kell beszélni róla, és meg kell 
jeleníteni ebben az összefüggésben a város 
érdekeit is. Az, hogy az egyetem bevonása 
mekkora potenciált jelent, talán a Tudásközpont 
esetében a legnyilvánvalóbb. A jogi és közgaz
dasági kar egyetemi könyvtára természetes 
módon illeszkedne az intézménybe, emelné 
annak rangját, szakmai tekintélyét, az ottani 
szakemberek tudása integrálódhatna a létesít
mény szakmai programjába. Az előadóterem és 

oktatóhelyiség sem ide
gen a Tudásközpont 
funkciójától, sőt 
hozzájárulhatna annak 
gazdaságosabb 
üzemeltetéséhez. Más 
kérdés a szakemberek 
által vitatott helyszín, 
hiszen a PEAC pálya 
túlzottal elszakad a 
belvárosi közegtől.
— Az egyetem bekap
csolódása a Hangver
senyterem vagy a Zsolnay 
kulturális negyed prog
ramját is befolyásolhatja, 
amennyiben a képzés ide 
kerülne át.
— Nem tudok arról, hogy 
a zenei központ esetében 
az egyetem ilyen módon 
beavatkozott volna a 
programba. A Művészeti 
Kar egészének a kérdése 
azonban valóban fel
vetődött, mert úgy tűnik,

a kar tervezett Damjanich utcai fejlesztésének 
sincs meg a pénzügyi fedezete. Lehetőségként 
felmerült a kar integrálása a Zsolnay kulturális 
negyedbe, ehhez viszont újra kellene gondolni 
a Zsolnay koncepcióját. A magam részéről jó 
gondolatnak tartom, hogy a kultúra tanulását, 
oktatását, fogyasztását és „csinálását” egy 
helyre koncentráljuk, hogy már bizonyítottan 
működőképes, tényleges tartalommal bíró ele
meket hozzunk erre a területre. Ez nyújtaná a 
legjobb esélyt annak a „kreatív iparnak” 
a kifejlődéséhez, amelyről oly sok szó esik 
mostanában. Ha ugyanabban a közegben 
helyezzük el a Művészeti Kart és az Artstartot, 
a fiatal művészeket szolgáló inkubátorházat és 
mondjuk a Bóbita Bábszínházát, ha műterem- 
lakásokat építünk és ehhez illeszkedő léptékű 
vendéglátást honosítunk meg, ha lehetőséget 
teremtünk az alternatív kortárs kultúra megnyil
vánulásai számára, akkor az egyes elemek 
kölcsönhatása, a belső verseny, a kölcsönös 
inspiráció révén valódi élet költözhetne a 
negyedbe. Megoldódna a kérdés, hogy mi van 
a területen este hat után, amikor bezárnak a 
múzeumok...

Vagy ott van a tervezett digitális animációs 
filmstúdió terve, amelyhez logikusan kapcsolód
hatna a médiatanszék, esetleg a Pécs TV 
stúdiója; ide lehetne telepíteni azt a típusú 
médiát, amely pontosan ezt a kreatív közeget 
keresi.

— Beférne a tervezett területre ez a sokrétű 
funkció?

— Igen, a jelenlegi épületállomány képes 
befogadni ezt is. Még az ipartörténeti témapark 
is elférne. A hollandok segítségével lebonyolí
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tott szimpózium még ennél is több lehetőséget 
villantott fel.

— Hogyan alakul a Nagy Kiállítótér és a 
Múzeum utca dolga?

— Felmerültek bizonyos technikai prob
lémák, kiderült, hogy rengeteg sziklát kellene 
elhordani a mélyben való építkezéshez, és az 
Örökségvédelmi Hivatal is több ponton jelezte 
a fenntartásait, de az igazi kérdés az, hogy a 
Papnövelde utcába tervezett létesítmény milyen 
célt fog szolgálni. Az Évarc véleménye szerint
a városnak szüksége van egy minőségi kiál
lítóteremre, és ez megvalósítható a Múzeum 
utcában. A 2010-es rendezvények azonban 
olyan speciális akcióterületet igényelnek, amely
nek valószínűleg nem ez az ideális helye. Nem 
az a fontos, hogy felépüljön egy üveg-acél cso
dapalota, hanem hogy az épület képes legyen 
befogadni a nagy léptékű akciókat is, és 
inspiráló legyen a környezet. Lehet, hogy egyes 
meglévő épületek — a Zsolnay, vagy akár a 
régi villamos erőmű épülete — alkalmasabbak 
erre, mint az újak. Az ÉVarc kezdetektől azért 
küzdött, hogy ne pusztán a Nagy Kiállítótérben, 
hanem a Múzeum utca egészében gondolkoz
zunk. Életre kell kelteni azokat a létesít
ményeket, amelyek a múzeum működésének 
belső problémái miatt az utóbbi időben szinte 
kiürültek. Az EKF projektben új tartalmat kapná
nak a régi helyszínek: a Káptalan utca 4-ben 
Martyn, Gyarmathy, Amerigo Tót, Pierre Székely 
és mások művei kaphatnának helyet, és talán 
méltó helyre kerülhetnének végre a Bauhaus 
pécsi képviselőinek dokumentumai is. Breuer 
Marcell neve hívószó lehetne a kultúra világá
nak.

— A közelmúltban hét neves pécsi 
értelmiségi a köztársasági elnökhöz fordult, és 
felkérték, hogy legyen az EKF-program fővéd
nöke. Ön is köztük volt. Most, néhány hét 
elteltével hogyan ítéli meg lépésüket? Nem 
tart-e attól, hogy nyilvánvaló szándékuk 
ellenére még inkább átpolitizálódott az EKF 
ügye?

— Azt hiszem, egy célt mindenesetre 
elértünk: egymással közösséget vállaló emberek 
épkézláb, logikus javaslatot tettek le az asztal
ra, és felhívták a figyelmet alapvetően fontos 
kérdésekre. Ezt a szerepet az ÉVarc-tól 
függetlenül vállaltam. Megítélésem szerint a 
városvezetés nagyon rosszul reagált erre. 
Önmaga számára is megalázó módon kitért a 
felhívás elől, és politikai kérdéssé tette azt, ami 
éppen a politikamentességre irányult. Az 
általunk megfogalmazott három ajánlás közül 
csak az egyikről, a köztársasági elnök 
felkéréséről beszélnek, a másik két témáról, 
arról, hogy a program irányítását ki kell vonni
a politika hatásköréből, hogy létre kell hozni 
azt a szervezeti és pénzügyi struktúrát, amivel 
a munkát politikamentesen lehet 2010-ig 
végezni, szó sem esik. A város vezetői hibát 
követtek el akkor, amikor nem használták ki a 
lehetőséget, és az egyetlen közjogi méltóságot, 
akit pártoktól függetlennek kell tekintenünk, 
nem állították maguk mellé. Ezzel saját javukat 
is szolgálták volna, hiszen ez bizonyos védel
met nyújtott volna párttársaik, és az 
ellenzékkel szemben is. ■

* Horváth András december í-jén lemondott 
az ÉVarc tagságáról. Döntésének háttere
ként a következetlenséget, az eltérített 
célokat és a rossz hatékonyságot említette. 
Ezzel együtt reméli, hogy az építészeti 
igazgató a gyakorlatban is lehetőséget kap 
vállalt feladatának elvégzésére.
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Tönkretették 
a szobromat!

2.
3 -

4 -

és „felújítás” után.

A pécsieknek nem kell bemutatni azt a sarokrácsot a Janus Pannonius utcában, melyet az idők során lakatok leptek 
el. A rács azóta idegenforgalmi nevezetesség lett. E mögé a rács mögé kért fel egy szobor tervezésére Dévényi 
Sándor Kossuth-díjas építész 2000 tavaszán. Mivel a lakatok keltette vizuális effektussal hagyományos plasztika nem 
versenyezhetett, a tervezés rövid időn belül egy nem szokványos, horizontális jellegű szobortervhez vezetett, 
melynek a csapadékvíz elvezetésén kívül feladatává vált az addig gondozatlan, háromszög alakú terület fel
nemesítése is. Műemléki környezet lévén a szobor szigorú engedélyezési eljáráson esett át, majd 2001. szeptember 
12-én lett átadva Pécs városának.
2006-ban a belváros felújítása során műkővel burkolták a Janus Pannonius utca járdáit, a Dóm tér alatti sétányt és 
az Esze Tamás utcát. A munkálatok során a szobor az alábbi változásokat szenvedte:

1. A kőszobor két elemét eltávolították, jelentősen megváltoztatva a szobor tartalmát és 
alaprajzát. Közel egyméteres, 40-50 kilogrammos elemekről van szó. A műkő burkolat 
mintázatát a csonkított alaprajzhoz igazították.
A szobor egy harmadik elemét eltávolították, majd rossz helyre illesztették vissza.
A műkő burkolatot a 2001-ben engedélyezett terveknél 5 cm-rel magasabbra 
emelték. így a plasztika egy szintbe került a burkolattal. A szobor vertikális plasztikája 
mindössze 40 cm, a tervektől eltérő burkolatszint több mint 10%-kal csökkentette a 
szobor magasságát. Arányaiban ez olyan változtatás, mintha egy figurális szobrot 
fél-térdig körbe burkolnának.
A. szobor közvetlen közelébe — idegen látványelemként — egy elektromos 
kapcsolószekrényt építettek.

Mindezen munkálatok tudtom és beleegyezésem nélkül zajlottak.
A károk észlelése után megkerestem dr. Bachman Zoltán Kossuth-díjas építészt, felelős tervezőt, akivel a helyszínen 
találkoztam. A kivitelező részéről jelen volt Koronics Károly. A fenti hibákat észleltük, és megállapítottuk, hogy 
helyre kell állítani az eredeti állapotot. Újra kell faragni a sérült és eltűnt elemeket, át kell helyezni a kapcsoló- 
szekrényt, valamint a műkő burkolat szintjét a 2001-ben engedélyezett szintre kell visszasüllyeszteni. Ez utóbbit a 
kivitelező vitatta. Megígérték, hogy minden rendben lesz, nyújtsak be egy költségvetést, de nem mondták el mely 
címre és kinek. Jegyzőkönyv felvételétől pedig elzárkóztak. Az eseményekről beszámolt a helyi televízió és az Új 
Dunántúli Napló.

Azt gondolhatnánk, hogy akkor minden rendben. Csakhogy ez nincs így. A bili kiborult. Megsérült egy mű 
integritása. Valaki, vagy valakik önkényesen átalakítottak egy szobrot. Ennek nem a mértéke a lényeges, hanem 
a megtörténte. Mellékes, hogy szándékosan történt-e, ha igen, milyen szándékkal, engedéllyel, vagy anélkül, és ha 
igen, ki adott rá engedélyt. A botrány az, hogy ma ez Pécsett megtörténhetett.

De hogyan történhetett meg mindez? Hogyan távolíthatták el a szobor két elemét? Rögtön szögezzük le, hogy a 
műalkotás sérülése nem tekinthető véletlennek, mert a burkolat felújítása maga is szándékos dolog. Nem tudhatom, 
hogy aki megtervezte a burkolatot, pontosan jelölte-e rajta a szobromat. Nem tudhatom, hogy az engedélyező 
hatóság erről meggyőződött-e (az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 2001-ben pontos tervdokumentációt követelt 
tőlem, melyet archiváltak, tehát mind a tervező, mind a hatóság rendelkezésére állt), továbbá nem tudhatom, hogy 
a kivitelezés során az említett szempontból történt-e ellenőrzés, és ha igen, milyen eredménnyel. Azt az egyet 
tudhatom, hogy a tervezés, engedélyezés, ellenőrzés hármas rendszerébe hiba csúszott, mivel a mű csonkításáról 
nem értesítettek, hanem magam észleltem azt.

Nem tudom ki tervezte és ki engedélyezte az áramszekrény felszerelését, a szobortól — nem tévedés —
0 cm-re\ A szoborállítási procedúrák fontos része a közműegyeztetés, illetve ezen engedélyek beszerzése.
Úgy látszik csak a közműveket védik a szobroktól, fordítva nem.

A szobor mellett húzódó műkőburkolat anyaga, az elemek mérete nem harmonizál a szoborral. A mintázat 
agresszív rasztere mintegy fél méter szélességben, (ez helyenként három, máshol négy sor betonelemet jelent) 
húzódik szürkén a fal mentén. A burkolat más része téglavörös. A húszcentis muglik nehezen követik a bonyolult 
tereptárgyakat, sokszor darabolni kell őket. Elborzasztó arra gondolni, hogy a szobor két eleme esetleg a burkolat
mintázatának esett áldozatul. Az eltávolított elemek helyén a díszburkolat felpúposodik, vélhetően nem törték fel a 
szobor betonalapját. Ennek következtében viszont a burkolat a két púp összekötésével elérte a szobor megmaradt 
részeinek magasságát, végighúzódva annak teljes hosszában.

Mikor a szobrot készítettem, a rács mögött gondozatlan betonburkolat volt, amin gyűlt a szemét. Azt reméltem, 
hogy a beton nemes anyagra cserélése, a burkolat plasztikára cserélése elindíthat egy spontán folyamatot. Ez a 
folyamat majd jó példát mutatva, apró lépésenként felnemesíti a környéket, a belvárost. így produkálhat több 
művész több munkája, egymásra reagálva, harmonikusan egymásra épülve ÉLŐ BELVÁROST, mely nyitott és foly
tatható. Mindig helyet találhat benne egy-egy színvonalas, új műalkotás.

Bachman Zoltán burkolata befejezett belvárost produkál, ahol nincs többé tere a fejlődésnek. Egyszerre épül fel, 
véglegesen, egyetlen tervező szerénytelen akarata szerint. A környezet nem nemesedhet fel, mert a műkő nem 
nemes anyag, lerakása nem mesterség, hanem technológia. Elemei, mintázata katalógusból választható. Nem színe 
van, hanem színezéke. A műkő burkolat elemei szemben a kőburkolatéval, nem hordozzák magukban a mikrokoz
moszt, nem lehet, nem érdemes egy-egy darabját vizsgálva elidőzni. A műkő mikrokozmoszának alapegysége az 
öntősablon.

Amikor Bachmann Zoltán elkészítette a dzsámi harangtornyának irdatlan betontömbjét, nem tiltakoztam. Ma már 
tudom, hibáztam. Nem tetszett a szerénytelen módon odatett agresszív plasztikai elem. Nem tetszett bántó mérete, 
ronda anyaga, de úgy gondoltam, túl a vizuális környezetszennyezésen, közvetlenül nem sérti az érdekeimet. Nem 
sérti, mert eszem ágában sincs bármi hasonlót csinálni, tehát nem lehet konkurencia. A minőségéért meg 
szégyellje magát a szerző. Meg sem fordult a fejemben, hogy Bachman Zoltán valaha effektív fizikai veszélyt jelent 
szobraimra nézve. Most az ő betonja borítja a belvárost a Dzsámitól a Barbakánig, megcsonkítva közben a szobro
mat is, de megfosztva legalább fél évszázadra a térséget a fejlődés lehetőségétől.

Mit tehetünk? Amikor a hitleri Németország óriás Zeppelinek építésébe kezdett, az USA kiadta a bojkott-fel
hívást: „Egy köbcentiméter héliumot se a náci Németországnak!” A léghajókat így gyúlékony hidrogénnel töltötték fel, 
s a Hindenburg 1937-es katasztrófája után a német léghajó-fegyverkezés leállt. Hirdessük meg a felhívást! EGY 
KÖBCENTIMÉTER MŰKÖVET SE PÉCS BELVÁROSÁBA! A továbbiakban pedig Pécs belvárosát nyilvánítsák katasztrófa 
sújtotta övezetnek, s a Nemzeti Katasztrófa Alapból állítsák helyre annak eredeti állapotát! Bachmann Zoltánt távolít
sák el a katedrától, a felszedett műkövekből pedig építsen díszburkolatot a Holdon. Javasolt terület: a Földről nem 
látható túlsó oldala.
így lesz? Minden bizonnyal, de addig is le kell nyelnem a békát.
Pécsett, 2006. november 15-én

BÖSZÖRMÉNYI ISTVÁN szobrászművész

2006/6 echo 11



Nincsen éberség és fürkész figyelem, ami kicse
lezhető ne lenne, ha valamely lényeginek mon
dott szükséglet azonnali kielégülésére remény 
kínálkozik. Művészetről szólva ilyen reményzóna 
az érzéki birtokbavétel azonnalisága, a megértés 
és beleérzés töredékmásodpercek alatt bekövet
kező könnyedsége, az idő múlatásának befekte
tésmentes passziója. Pedig az alkotóművész ré
széről éppenhogy az aktuális funkció betöltésé
nek dilemmái, a helykeresés késztetései, a hely
zet- és önmeghatározás igénye, az „alkatra” sza
bott feladat megtalálása jelentik a körülménye
ket, amelyek lényegi befolyással vannak meg
nyilvánulásainak formájára. És már látjuk azt is, 
hogy ennek az éppenséggel nem egyszerű 
együttállásnak — formateremtő aktivitásnak — 
milyen keservesen nehéz a sokakban meglévő 
kétes reménnyel farkasszemet nézni, a befogadó 
oldal szellemi-fizikai esetlegességeit elfogadni, 
hinni az alkotói mondanivaló magatartásba, vi- 
selkédésbe, erkölcsbe épülésében. Rövidebben: 
hinni abban, hogy művészet és közönsége — 
akárha korlátozott, akárha szektás formákban is, 
de — találkozhat.

Nyári Zsolt' szobrát tönkretették a várárokban, 
ahol Bencsik István Kossuth-díjas pécsi szob
rász születésnapjára a tanítványok felállították 
a Mester előtt tisztelgő munkáikat. Titkos 
tájakra csalogató márványdarab volt, melyben 
félreértés nélkül és a többesélyes értelemlatol
gatást megtakarítva „csaphatott le” az arra járó 
az emberi létezés kezdetének fizikai forrásaként 
tételezhető női öl combok közt rejtőző redőire 
és hasadékára.2 Hogy a posztamens folytatá
saként elképzelt geometrikus ősformában, a 
kocka mindent szabályosan magába tömörítő 
alakjában jelenik mindez meg, és hogy ez az 
utalás éppenhogy a plasztikai gondolkodás 
rendszerközeliségének jelképé is lehet, már 
másodlagos kérdés. Nyári Zsolt a közép- 
nemzedék egyik erős alakja, akinek éppúgy 
nincs lehetősége nagyobb szabású munkákra, 
mint generációja más tagjainak. Akik éppúgy 
tudják, mint ő, hogy a közösség számára meg
mutatkozó gazdag formáltságú valóságban a 
szobrászat az, ami éppenséggel fel is hívja a 
figyelmet az értelemmel megtölthető alakzatok 
valóságára. Hogy a természetnek az érzékekkel 
felbujtott értelemadás, a nyelv, a beszéd, a 
fogalmakból szövődő meditáció biztosíthatja 
csak a jelentőségét és nem elsősorban a vege
tatív ösztönvilág.

A képzőművészet iránt érdeklődő számára 
aligha rejtett tény, hogy a magyar szobrászat 
szellemi erőforrások és a teljesítmények 
minősége szerint ma kimagaslóan izgalmas 
korszakát éli. Eredeti gondolkodású tehetségek, 
erős és világos állásfoglalások, értékes 
nemzedéki kapcsolatok és az élet regisztereinek 
megfelelően színes reprezentációk jellemzik. És 
még az sem zavar feltétlenül, ha a szobrászat
ról, mint olyanról ma már egyáltalán nem úgy 
gondolkodunk, mint húsz évvel ezelőtt, hiszen 
olyan léptékű integráció jött létre a klasszikus 
műfajok és műnemek „feje felett”, amelynek

közegében szinte értékelhe
tetlen is egy magában való 
formai megoldás. Nyári Zsolt 
munkássága jól példázza 
annak az igényes értelmisé
ginek az álláspontját, aki 
valóban nem az elkülönülés
ben, hanem a csatlakozás
ban fedezi fel az alkatának 
is megfelelő cselekvési 
utakat.

Nyári Zsolt szobrászi 
eszmélése arra az időszakra 
— a kilencvenes évek ele
jére — tehető, amikor a 
nem-müvészi-anyagok, a 
kísérletezés laboratóriumi 
formái mellé újra egyen- 
rangúként zárkóztak fel 
a hagyományosnak látszó 
figurativitás és képszerűség 
szobrászati megoldásai.
Hogy Nyári esetében ez a 
történeti periódus, és annak 
plasztikai tartalma, valamint 
a fiatal művész személyes vágyai miképpen 
támaszkodhattak a nemzeti tradícióra, azt 
mesteréhez, Bencsik Istvánhoz fűződő kapcsola
ta világíthatja meg. Bencsik István a korszakot 
jellemző páratlan ütemű gyorsulással és 
expanzióval némiképpen szemben állva — 
éppen az integritás megőrzése érdekében — 
a lassulás poétikáját fogalmazta szobraiba és 
lényegre törő szándékossággal, egyre szűkebb 
körben vizsgálódva a klasszicitás lehetőségének 
és lehetetlenségének drámai konfliktusát 
ragadta meg. Nyári Zsolt ezt, a legtöbb 
„kortárs” tendenciára egyidejű ellenáramként 
reagáló kultúra és természetszemléletet, ezt a 
kemény fizikai munkával párosuló gyakorlatot 
sajátította el mestere műhelyében. Szellemi 
érlelődésének talán legfőbb színhelye a villányi 
művésztelep —, egyetemi műhely — éveken át. 
Életformájának meghatározó keretévé a 
kőbánya, a kőfaragóműhely, habitusának immár 
elidegeníthetetlen tükrévé a kő vált.

Nem zárja ki ez a szobrászat az emberi 
létezés mindeddig tabukkal korlátozott jelenté
seinek előbányászását, nem zárja ki az elméleti 
szigorúságot sem, dogmatizmust azonban a 
legritkábban érzékelünk a munkákban, amelyek 
ezzel a kreatív expanzióval érintkeznek. 
Sajnálatosan azonban azt sem állíthatjuk, hogy 
ezek alapján általánosabb és hitelesebb képet 
kaphatunk létállapotainkról, mint bármely 
korszak bármely műalkotása esetében. A hat
vanas-hetvenes évek bebizonyították, hogy a 
szobrászat lehet egy sivatag közepén álló 
architektonikus-plasztikai földmunka (Michael 
Heizer). Vagy egy piramis, kráter, amelynek 
közepébe folyosókon keresztül juthat az ember, 
hogy majd, mint egy obszervatóriumból az 
asztrális világ eseményeit szemlélje (]ames

Turell). Hogy ágyba lehet 
vele menni (Chris Buráén). 
Hogy egy város lakóitól 
összegyűjtött használt 
ruhákkal a kiállítóterem 
falait be lehet borítani 
(Christian Boltanski) stb.
A sokféleség és gazdag 
sokalakúság teszi 
lehetetlenné, hogy a 
jelenkor plasztikai 
művészetében határozott 
tendenciákat ismerjünk fel. 
Ilyenkor az egyes művek 
jelentősége éppúgy 
megnő, mint a kérdéses 
alkotásokkal bekövetkező 
személyes, közvetlen 
találkozás ténye. Az egyes 
műveket interpretáló 
aprólékos, számos szemé
lyes motívumot is áttekin
tő munka talán az 
egyetlen garanciája annak, 
hogy valamely újabb 

szempont kibontása után újra és megint 
valamely folyamat részeként kezelhessünk 
művészi álláspontokat.

Legutóbb szeptemberben, a Zalaegerszegi 
Nemzetközi Művésztelep kiállításán láttam szob
rait. Nyári Zsolt itt a Teli edény (gránit, 2004.) 
és a süttői mészkőből készült Fer-Táj (2006) 
című munkáival tett hitet az élő magyar 
művészet szakmai közösségei mellett. A pécsi 
Művészeti Szakközépiskola szobrásztanáraként 
a tehetséggondozás és az ígéretes talentumok 
irányítása a feladata. A bensőséges és nyil
vános kommunikáció, a műhelymunka csendes 
meditációi és az oktatás-nevelés izgatott dialó
gusai egyaránt kísérik szobrászi tevékenységé
ben. Szolgálatkész és kedves kolléga, felkészült 
intellektus. Ha szükség van rá, megjelenik, ha 
nincs, akár hónapokig eltűnik a szemünk elől.
Él, dolgozik. Aztán előáll valamely meghökken
tő, vagy lélegzetelállítóan szép szoborral.

Ma már meglehetős világossággal látszik, 
hogy az 1990-es évek elején Bencsik István 
szobrász osztályának szerencsecsillaga, ha nem 
is érkezett delelőjére, de érkezésének biztató 
előjeleivel lendületet adott a szakmát kóstol
gató fiatal művészeknek. Tudván tudjuk, hogy 
az „iskola” emlegetése a XXI. század elején a 
fogalom szabatosságának elvesztése 
következtében árasztja magából a kételyeket, 
mégis szükséges a kivételeknek esélyt adni. 
Mert amennyire a korlátozatlan szabadság, a 
felfedezések és kitárulkozások minden gátlást 
levető képei forradalmasító jelentőségűek lettek 
a hagyományhoz kötő viszonyban és a 
tényleges megismerés folyamataiban, úgy 
halványult el a szocializáció tanulásos és 
szervezett útja a spontán és mindenfajta 
közösségi megfontolást mellőző egyéni

Nyári Zsolt szobrászművész
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programok hátterében. A művészeti akadémiák 
általános lebecsülése egyebekben természete
sen következett a valóban életidegen és 
köldöknéző képzésből, oktatói kontraszelek
cióból. De nem mindenütt és nem mindenkor.
A pécsi egyetemnek még nem is volt művészeti 
fakultása, amikor már a magyar művészet 
legjobbjai körül az érdeklődő és olykor 
aszketikus megpróbáltatásokat is vállaló fiatal 
emberek megalkották „akadémiájukat”.
Speciális tudásra volt szükségük, miközben 
megtehet, hogy ezt az igényt egészen máshol 
egészen távoli események alakították ki. De 
Pécsett, a Tanárképző Főiskolán, a villányi 
kőbányában, az István- 
aknán lévő festőműhelyben,
Siklóson a Kerámia 
Szimpozion műtermeiben is 
helyet kaptak ezek a fiatal 
emberek, munkájukat 
valamelyest szervezett
séggel, céltudatossággal 
irányították választott 
mestereik. Választottak 
mestert, követték annak 
tanácsait. Ezt az elemi 
feltételt ma már nem képes 
teljesíteni a felsőfokú 
művészképzés.

Együtt indult Kuti 
Lászlóval, érdeklődésük 
megközelítőleg egy pontból 
gyökerezett. Izgalmas 
együttlétek után izgalmas 
szétválásokat éltek meg.
A Mesteriskolában 
Böszörményi István szóki
mondó keménysége és 
problémaérzékenysége 
éppúgy hatott rá, mint a 
Kotormán testvérek munkái
nak kiegyensúlyozott, barbár 
eleganciája — merthogy 
akármihez nyúltak, élményforrásnak tetszett.

Nyári Zsolt 1991-ben kezdett követ faragni. 
Farkas Ádám recski emlékművéhez készített 
gránitgömb volt az első nagyobb munkája. A 
szobrászpálya irányát kereső fiatal művész is 
szembe került a kővel foglalkozók egyik nagy 
dilemmájával. Ma, amikor annyira gyorsan 
követik egymást az inspirációk, amikor olyan 
sebesen kellene reagálni környezeti, kulturális 
jelenségekre, amikor megalapozottan szakmai 
válaszokat várnak szakmai kihívásokra, akkor 
a kőszobrászat formai lehetőségei és technikái 
látszólag alkalmatlannak tűnnek az úgynevezett 
„mai” küldetések betöltésére. Látszólag nem 
felelnek meg a tempónak, amivel a 
művészetnek követnie kellene az „életet”.
Nyári Zsolt azonban tudja, hogy az úgynevezett 
„modern ember” érzelmeiben, okosságában, 
döntéseinek ok- és célszerűségében nem 
feltétlenül csodálatra méltó fenomén. Az élet 
veszélyeztetett állandóságának ősképei felé for
dult és ebben a műveletben számára éppen- 
hogy nem volt korlátozó körülmény, hogy lassú 
a szobrászat. Mert ez az előítéletekben megfo
galmazódó — gondolkodási és cselekvési — 
lassúság azért a századforduló kőszobrászához 
képest — éppen a technikai feltételek és 
eszközök gazdagodásának következményeként 
— mégiscsak hússzoros sebességet jelent.

Ösztönösen és elsősorban a festészet 
érdekelte, amikor a főiskolára jelentkezett. A 
Képzőművészeti Mesteriskola időszakában, még 
1988 körül sem volt azonban véglegesen el
dönthető számára, hogy lehetséges-e egyáltalán 
valamelyik anyag, technika, műfaj irányában

kizárólagosan kijelölni a személyes pozíciókat. 
Érdekelte a festészet, de rájött arra, hogy az 
ösztönös érdeklődés erőtlenebb motiváció a 
fizikai adottságoknál, kézműves késztetéseknél, 
amelyek elsősorban a tér és az anyagi kiter
jedések minéműségét firtatták. A festői hajla
mok felülvizsgálata során persze arra is rájött, 
hogy festménynek és rajznak képzelt 
munkáiban kivétel nélkül a háromdimenziós 
plasztikai alakítás kérdései jelentek meg. Egy 
szobrász csinálta ezeket a formatanulmányokat.

Nyári Zsolt többnyire ma is köveket munkál 
meg. Kapcsolatban van a végtelenül apróval és 
a kiállítóterem léptékűvel. A kilencvenes évek 

szobrainak finoman cizel
lált felszínén — mint egy 
terepasztalon a stratégák 
a harci tevékenység ter
vezésének és követésének 
felület-tagolásaiban — 
szinte kizárólag 
geometrikus befoglaló 
alakzatban valóságos 
emberi test-tájak töredékei 
vannak. A mikro-, és 
makró-összefüggések 
közötti kapcsolat felvillan
tása önmagában is 
érdekes feladvány. 
Munkáinak a „valódit” 
megszólalásig pontosan 
leképező minősége, olykor 
talányosán parányi méretű 
intimitása eleve több 
olvasatot garantál. A ben- 
sőségesség „külsővé” áta
lakulása is olyan plasztikai 
értékű meglepetésekhez 
vezet, amelyek geomor
fológiai léptékbe rejtve 
fürkészhetők ki a minia- 
túraszerűen mintázott 
érzékeny és érzéki kis 

részletek. (Kenyérkő, 2001) Nyilvánvalóvá lesz 
Nyári Zsolt esetében is, hogy számára a tapasz
talati tények elválaszthatatlanok a képzelettől 
és az emlékezettől, de elválaszthatatlanok az 
érzéki öröm fizikai forrásaitól is.1 2 3 * 5 A felidézett 
tömegek, a felületekre „írt” jelzések a 
„boldogság keresésének” titkát sejtetik, a titok 
megszemélyesítésének műveletét figyelemre 
méltó objektivitással végzik el.

Nyári szobrai rém egyszerűek, de irritálóak 
és idegenek annak, aki elfogadta, megszokta 
a csúszómászó és képlékeny élet-kategóriákat.
A kriminalisztika mondja, hogy az életmodellek 
többsége ma a virtuális világból érkezik. Egy 
gyilkosság a TV-ben nem dráma, csak kép. 
Olcsó, egyre mindennapibb látvány, ami 
észrevehetetlenül könnyen az életbe fordul. A 
szobor Nyári Zsolt felfogásában és bizonyítékai 
láttán az „élet” elsődleges élményének látsza
tokat eltűntető „objektivizálását” kísérli újra 
meg. Merimée novellájában Vénusz, az eredeti 
görög bronzszobor megöli a szerelmesét, Rodin 
megszakítatlanul tapogatja a Szirakuzai 
Aphroditét. Gradiva történetének élő tanulságai 
Anne és Patrick Poirier-t indítják aktuális 
újrafeldolgozásra. Ezek a mesék is a szobrok 
furcsa életbe szállásáról szólnak. A Pompeiben 
elpusztult kutya gipszöntvénye, Schaár Erzsébet 
Utcájának arcai és alakjai is ennek a melanko
likus átmenetnek a szépségét bizonyítják.

Nyári Zsolt művei egyszerre antropomorf 
utalások és egyszerre fragmentumok, amelyek 
a legkönnyebben a geomorfológia, a geometria 
világában találnak formai analógiákat maguk
nak. A „mélyhűtött” mozgások monumentali

tása viszont a külső és belső energia, vagyis 
az élet jelenlétét, annak rögzíthetőségét „ábrá
zolják”. Nyári munkáinak igen gyakran kettős 
hitelű élete jelzi, hogy jó helyen keresgél. A for
mába törekvő emberi és organikus világ, vagy 
éppenséggel a formáját elhagyó tartalom ket
tős, párhuzamos, egyidejű, rendkívüli véletlenek 
által megszabott irányú alakulási esélyeinek 
jelképes megjelenítésre szolgálnak a munkái.
A szoborrá alakulás megrendítő története és 
esélye, amit a Táj (2004) az Ólom köldök (2005) 
hangsúlyoz.

Majdnem minden munkájában az „életnek” 
bizonyos kiragadott —, a „nagy egésztől” 
elvonatkoztatott — részletével hoz kapcsolatba. 
A kora reneszánsz óta odaadóan művelt 
„talányos tájak” embert idéző morfológiája 
éppúgy felrémlik Nyári Zsolt munkáiban, mint a 
titok reprezentációjának nagyonis újkori 
értelmezése. Ebben a tekintetben példátlanul 
tiszta utalásrendszert alakított ki. A Táj (2004) 
típusú munkáiban érzékelhető leginkább, hogy 
amit a felület mintázatáról tart, amiként az 
érzékenyen megjelenített emberi test legfelső 
felületi rétegét horizontális helyzetbe hozza, 
a felületet burkoló plasztika egyik alapvető 
szobrászati funkcióját is megjeleníti. A lemezes 
szerkezetű síkburkolatot. Kőlap és bőr: a világ 
és az ember legfelső „rétege”. A rejtőzködő, 
titokzatos „lényeg” meglétének valószínűsí
téséhez vezető Ariadné-fonál. Erős jeleket 
hozott létre Nyári Zsolt. Mármint azok számára, 
akik úgy vélik, hogy a közösségi jelentések 
kompromittálódásának folyamata vissza
fordítható és az ember középpontba állításával 
felidézhetőek még az őt mindeddig megtartó 
„parancsolatok” is. ■

1 Nyári Zsolt 1969-ben született. 1998-tól a Pécsi 
Képzőművészeti Szakközépiskolában rajz- és mintázás
tanár.
Tanulmányok
1991. Janus Pannonius Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar rajztanári szak
1994. JPTE BTK Képzőművészeti Mesteriskola, kőszobrász 
szak -  mesterdiploma
2002. PTE Művészeti Kar ÓLA képzés Díjak, ösztöndíjak, 
szimpóziumok:
1991. Villány, Japán-Magyar Kőszobrász Szimpózium 
(asszisztensként)
1992. Oroszvár, Szovákia, Magyar-Osztrák-Szlovák 
Háromhatár Szimpózium (asszisztensként)
1994. Vrsar (Horvátország) Nemzetközi Kőszobrász 
Szimpózium
Arta Terme (Olaszország) Arte ad arta Nemzetközi 
szobrászati pályázat
1995. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 3 hónapos 
olaszországi tanulmányút
1996. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 3 hónapos 
olaszországi tanulmányút
1997. Fukuoka (I) Nemzetközi Szobrászverseny, Ili. díj
2003. Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj 
2003. Tíz nap Krapanj szigetén alkotótábor 
Horvátországban
2004-2006. Zalaegerszegi Nemzetközi művésztelep. 
Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj (2003)
Önálló kiállítások
1995. Pécs, Parti Galéria, Kuti Lászlóval
1996. Kaposfüred, Kaposfüredi Galéria, Jancsikity 
Józseffel
1997. Budapest, Pataki István Művelődési Központ 
2000. Pécs, Parti Galéria
2002. Pécs, Pécsi Galéria, Kotormán Norberttel
2003. Kán (Kuti Lászlóval)
2004. Csoport-Horda Galéria, Pécs 
Művek köztereken
Sirály, Vrsar, (Horvátország) 1994.
Idol, Arta Terme (Olaszorzág) 1994.
Flóra, Fukuoka Cápán) 1997.
Anima, Lahr (Németország) 1997.
Fer-Táj, Gébárt (Zalaegerszeg) 2006.

2 Várkonyi György: Kösöntyűk. (Nyári Zsolt szobrairól) 
Mozgó Világ, 2006. 10. 61.I.

3 Ágoston Zoltán: Behatolás a nőkertbe. Kotormán Norbert
és Nyári Zsolt kiállítása. Pincegaléria, Pécs, 2002. június
7—július 7. In: Balkon, 2002. 7-8.

Nyári Zsolt: Ólomköldök, 2005
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Lakásból képtárba
Beszélgetés Várkonyi György művészettörténésszel, 

az Antal-Lusztig gyűjteményből rendezett kiállítás kurátorával

Várkonyi György

—  Szeptember végén nyílt meg az új 
intézmény és az intézményavató kiállítás.
Milyen előzményei voltak a kiállítás létrejöt
tének, mennyi időt vett igénybe az előkészítő 
munka, és az miből állt?

— Ez egy meglehetősen hosszú történet, 
elég régen kezdődött. Az egyik előzmény a 
pécsi Művészetek Házában zajló Rejtett kincsek 
sorozat volt, amelynek az volt a célja, hogy a 
legkülönbözőbb profilú magyar magángyűjtemé
nyekben található, és a közönség számára 
hozzá nem férhető anyagból adjon időnként 
egy-egy attraktív válogatást. A másik egy 
szakmai ártalom. Nevezetesen az, hogy egy 
művészettörténész muzeológusnak mindeddig 
kutya kötelessége volt, hogy tájékozódjon a 
magyar magángyűjteményekben. Azért mondom, 
hogy mindeddig, mert ezt a kötelességét ma 
már nem tudja teljesíteni. Manapság másfajta 
embereknél más céllal, más típusú 
gyűjtemények jönnek tétre, mint amilyenek a 
két világháború közötti nagy magyar polgári

gyűjtemények voltak, vagy ezek egyenes ági 
örökösei, ahová ezt az Antal-Lusztig 
gyűjteményt is be lehet sorolni. Ma már egy 
muzeológus számára nem biztos, hogy hoz
záférhető az az első osztályú műtárgy anyag, 
ami a műkereskedelemben cserél gazdát, vagy 
fedeződik fel, és aztán olyan helyekre jut, ahol 
el is tűnik számunkra.

Ebből a régi muzeológusi reflexből, hogy ha 
az ember tud egy gyűjteményről, azt igyekszik 
megismerni, illetve abból az indítékból, hogy a 
Művészetek Házának volt egy ilyen programja, 
megkerestük Antal Pétert. Ő szívesen fogadott, 
majd közölte azt, amit korábban sok más 
gyűjtő is, Vasilescu Jánostól Kolozsváry Ernőig, 
hogy a gyűjteményét egyetlen válogatott 
keresztmetszetben nem lehet kiállítani, ehelyett 
inkább kis monografikus szeleteket mutassunk 
be belőle. Korábban erre volt példa, a 
Kolozsváry-gyűjteményt egy Román György-kiál- 
lítással szerepeltettük, a Merics-gyűjteményt egy 
Korniss-kiállítással, a Vasilescut egy Ország 
Lilivel. így került sor itt az Antal gyűjteményből 
néhány kiállításra, amelyek között nagyon jók is 
voltak, mint a Vajda Lajos-kiállítás vagy talán a 
legizgalmasabb, A magyar avantgárd klassziku
sai című válogatás. Ezek során jó szakmai kap
csolat alakult ki Antal Péterrel, aki egész egy
szerűen megszerette Pécset, úgy mindenestül. 
Úgy gondolta, hogy itt mindaz megvan, amit 
ő annyira áhítana Debrecenben, a befogadás, 
az érdeklődés...

— Hiszen egy Debrecenben élő gyűjtőről 
van szó.

— Méghozzá egy több generáció óta Hajdú 
megyében élő olyan család sarjáról, akinek már

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ. REPRODUKCIÓK: FŰZI ISTVÁN
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az anyai nagyapja is jelentős gyűjtő volt. Ő volt 
Lusztig Sámuel, az unoka pedig dr. Antal Péter, 
aki most ügyvédként dolgozik, és „mellesleg” 
Magyarország egyik legnagyobb és legjobb 
magángyűjteményét hozta létre. A föntebb 
említett előzmények után fogalmazódott meg 
benne az az elhatározás, hogy valamit kell kez
deni a minden ésszerűségen túlmutató mennyi
ségű műtárgyanyaggal, amiben remek dolgok 
vannak elzárva őelőle is, a nyilvánosság elől is. 
Már vagy két évvel ezelőtt „ráutaló magatartást 
tanúsított” a tekintetben, hogy vajon Pécs befo
gadná-e ezt a gyűjteményt. Ilyesmire ekkor már 
voltak példák. Kialakult a mai Magyarországon 
egy olyan gyakorlat, hogy magángyűjtemények 
letéti formában kerülnek nyilvánosság elé. Ezek 
nagyon sokszor városi intézményként működ
nek, mert a magyar múzeumügy szervezeti 
bázisát képező megyei múzeumok általában 
nincsenek abban a helyzetben, hogy éljenek 
a kínálkozó lehetőséggel. így került 
Székesfehérvárra külön városi képtárként a 
Deák Dénes-gyűjtemény, Veszprémbe a 
közelmúltban megnyílt László Károly- 
gyűjtemény, korábban a Vass László-gyűjtemény 
szintén letéti formában. Ott is műemlék 
épületeket állítottak helyre erre a célra. 
Mondhatnék győri és miskolci példákat is.
A felvetés tehát nem volt teljesen idegen a 
korábban a Vasilescu-gyűjteményre is aspiráló 
város számára. Egy-egy ilyen ajánlatnak persze 
több oldala van.

— A döntésbe és a megvalósításba nyilván
való módon belejátszott az a fajta politikusi 
magatartás is, amely az új intézmény alapításá
nak, a szalagátvágásnak sokkal nagyobb 
értéket tulajdonít, és több politikai tőkét 
igyekszik kovácsolni belőle, mint a meglévő 
intézmények fönntartásából, ne adj’ isten! 
fejlesztéséből. A döntést valószínűleg az is 
befolyásolta, hogy a városnak nincsen 
múzeuma.

— A megye helyzete olyan, hogy a múzeum 
bővítésére, sőt méltó szinten tartására sincsen 
módja. A város viszont — sajnos — úgy gon
dolja, nincs abban a helyzetben, hogy a megyei 
múzeumok fönntartásába besegítsen. Erről az 
áldatlan szituációról még 2004-ben a Mozgó 
Világban megírtam, hogy amíg a megyék és
a városok, jelen esetben Baranya és Pécs szót 
nem értenek ez ügyben, addig itt nem lesz 
semmiféle kibontakozás. A szótértés jelei azóta 
sem nagyon látszanak. Úgy tűnik, mintha a 
politikát csak rövid távú érdekek irányítanák.
És közben újra és újra felmerül az is, hogy a 
megyék akár meg is szűnhetnek. Ennek az 
összefüggésnek a fényében a Városi Képtár 
létrejötte nem értékelhető úgy, hogy ez a 
múzeum ellenében, vagy az annak esélyeit ront
va jött volna létre. A megyei múzeumok ügyei 
és a városok ez irányú ambíciói egyelőre

P. MÜLLER PÉTER
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párhuzamosan futnak. Lehet hallani olyan 
véleményt is, hogy a képtár konkurenciát jelent 
a múzeumnak, amit én butaságnak tartok. Miért 
éppen ezen a területen ne lehetne verseny? 
Miért épp itt ne történhetne meg a kulturális 
kínálat bővítése? A Janus Pannonius Múzeum 
pozíciói egyébként szakmai értelemben és 
gyűjteményét tekintve is verhetetlenek. Egészen 
másfajta veszélyek leselkednek rá.

— A város tehát úgy döntött, hogy — noha 
korábban azt hangsúlyozta, hogy nincs abban a 
helyzetben, hogy kulturális intézményt alapít
son — most létrehoz egy új intézményt, a 
Városi Képtárat.

— Ami csak egy név.
— És mi van mögötte? Milyen intézmény?
— A város kötötte a gyűjtővel a szerződést 

és vállalta a letéteményessel szemben azokat a 
kötelezettségeket, hogy a műveket kiállítja, őrzi, 
a kiállítást működteti, satöbbi. Ez van a 
szerződés egyik oldalán. De a város maga ezt 
nem tudja teljesíteni, mert nincs rá apparátusa 
és nincs rá intézménye. A megoldás pillanatnyi
lag az, hogy az önkormányzat közművelődési 
megállapodás keretében a PVV Zrt. 
Rendezvényszervező Kht.-ját bízta meg a 
beruházás levezénylésével és a kiállítóhely

Farkas István: Falu

Márffy Ödön: Testvérek (1920 körül)

működtetési feladataival. A finanszírozás egy 
bank bevonásával kialakított lízingkonstrukció 
keretében történt. Én mindebből csak annyit 
látok, hogy Pécs gyarapodott egy múzeumi 
célokra jól használható épülettel. Ez megfelel 
annak a stratégiai célnak, hogy a városnak 
előbb-utóbb legyen múzeuma, és bővüljön az a 
kapacitása, amivel kiállításokat tud befogadni. 
Mert az új hely nemcsak képtár, hanem galéria 
is, aminek a „beosztása” iránt máris nagy az 
érdeklődés. Úgy gondolom, hogy ha egy picit 
az orrunknál tovább látunk, akkor ez jó 
fejlemény: a város rendbetett egy műemlék 
épületet, és létrehozott egy kiállítóteret.

— Lehet, hogy sokkal kedvezőbb volna a 
képtár megítélése, ha létrehozásának módjában 
nem lennének ellentmondások.

— Való igaz, nem valami koherens logika 
szerint születnek ezek a döntések. Az új 
fejlesztések nem illeszkednek össze egy 
működőképes szerkezetté, miközben nagyon 
kellene készülni arra, hogy 2010-re a dolog 
működjön. Vannak bizonyos ambivalens érzé
seim ezzel kapcsolatban, de a feladatot, amit 
rám bíztak, nagyon megszerettem. Első osztályú 
műtárgyakkal és nagy formátumú személyi
ségekkel bensőséges kapcsolatba kerülni 
mindig jó.

— Amit az állandó kiállításon látni lehet, az 
mennyire reprezentálja a teljes, több ezer dara
bos gyűjteményt? Hiszen a kiállításnak címe 
„Antal-Lusztig-gyűjtemény”.

— Azt kell mondjam, hogy nem reprezentál
ja, mert ez nem az Antal-Lusztig-gyűjtemény.
A két kiállítás, a debreceni és a pécsi együtt, a 
gyűjtemény képzőművészeti anyagát úgy-ahogy 
reprezentálja, olyan munkamegosztásban, hogy 
Debrecenben inkább a kortárs, itt inkább a 
klasszikus anyag van túlsúlyban. De Antal Péter 
gyűjtői expanziójában olyan szálak is vannak, 
mint az iparművészet — reneszánsz bútorok, 
ötvöstárgyak, üveg és kerámia, antik ipar
művészet, római, görög, ókori keleti anyag —, 
magyar népművészet, etnológiai tárgyak és 
minden egyéb.

— Tehát a gyűjtemény nagyon szerteágazó. 
Ehhez képest ez egy meglehetősen koherens 
kiállítás.

— A gyűjtemény egy igazi liebhábernek a 
gyűjteménye, aki nem tud uralkodni a szép tár
gyak iránti vonzalmán. Megvan a lehetősége, 
hogy ezt a szenvedélyét kiélje, de nyilván na
gyon jó ízléssel és nagyon jó kritikai érzékkel 
válogat. Ebből is nagyon érdekes lenne kiál
lítást csinálni valamikor, akár állandót is.
Nálunk nem divat egy gyűjtőnek ezt a bizonyos 
Kunst- und Wunderkammerét egy az egyben 
bemutatni, ahogy az például Angliában teljesen 
természetes. Ott sorjáznak az olyan múzeumok, 
amelyek megőrződtek úgy, ahogy azt a XIX. 
században létrehozta egy gyűjtő a maga histori- 
záló ízlésével és eklektikus módszerével. Az ott 
— mindig az eredeti helyszínen — nagyon is 
életképes. Ez nálunk nem szokás, inkább csak
a szabályt erősítő kivételekről tudunk. Erre itt 
sem volt lehetőség, bár a gyűjteményt és a 
gyűjtő személyiségét igazából egy ilyen válo
gatás képviselné.

— Melyek a stiláris és korszakbeli keretei a 
kiállításnak?

r
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— A korszakbeli keretek gyakorlatilag a 
XX. század első felét jelentik, 1955-ös az utol
só évszám. Élő művész nincs a kiállítottak 
között, a néhány képből álló történeti 
föivezetésben viszont vannak XIX. századi dol
gok: idős Markó Károly köre, Munkácsy, Paál 
László, Szinyei.

— Milyen stílusirányzatok, szemléletek 
jelennek meg a kiállításban?

— Egyrészt azt hiszem, hogy egy gyűjtő 
nem függetlenítheti magát teljesen attól, hogy 
hol él. Mint ahogy egyikünk sem teheti ezt. így 
került ide egy Medgyessy Ferenc szoborkollek
ció, aztán az alföldi művészetnek egy nagyon 
erőteljes válogatása, ami például a múzeum 
modern magyar képtárában kicsit háttérbe 
szorul, nem is annyira az anyagban, mint a 
bemutatott kiállításban. Mert mi — elődeink 
nyomán — a múzeumban egy kifejezetten 
avantgárdcentrikus modellt igyekeztünk bemu
tatni. Itt ez egy kissé másképp hangsúlyo
zódik. A huszadik századi magyar művészet 
ugyanis két bázisról indult, az egyik az 
akadémikus tradíció, Munkácsy és az ő 
nyomdokain az alföldiek, beleértve 
Mednyánszkyt, Fényest, Kosztét, Rudnayt, 
Tornyait, a másik pedig Szinyei, aki nagyon- 
nagyon korán kísérletezett a plan-air-rel és az
ő nyomdokain a nagybányaiak, aztán a 
Nyolcak, majd az igazán radikális avantgárd, 
az aktivisták. Mind a kettő jelen van, de itt 
a szokásosnál erőteljesebb az alföldi vonulat. 
Ezért mondtam azt, hogy vannak helyi össze
függések is, és tulajdonképpen a nagyapa 
értékpreferenciái is meghatározók. Tehát ez 
két egymásra épülő gyűjtemény. Az unoka 
vonzalmai már egyértelműen az avantgárd 
irányába mutatnak. Legközvetlenebb 
környezetét otthon a Nyolcak és aktivisták 
képei alkotják. Innét emelődtek ki Czigány, 
Berény, Márffy, Tihanyi, Nemes Lampérth, Uitz, 
Mattis-Teutsch fontos művei. Ez jelzi a 
gyűjtemény kibontakozásának újabb irányát.
A két világháború közötti időszak meglehető
sen sokarcú művészeti fejlődése is jól van itt 
képviselve, a posztnagybányai iskola, a 
Gresham-kör, tulajdonképpen a baloldali 
képzőművészet is, Derkovits, Dési-Huber, még

a hivatalos magyar neoklasszicizmus is, erőtel
jes Aba-Novák-képekkel, és talán a leg
fontosabb, a szentendrei program: Vajda, 
Ámos, Barcsay, Czóbel, Vaszkó Erzsébet, Paizs 
Goebel. Aztán ez átfordul a háború után az 
Európai Iskolába, majd vége szakad a mind
ezekből táplálkozó Ország Lilivel, akinek az itt 
kiállított 1955-ös képe nagyon egyívású azzal 
a másik — ugyanebből az évből való — 
képével, amelyikkel mi a Modern Magyar 
Képtár második fejezetét kezdjük a múzeum
ban. Az eddigiekből talán kiderül, hogy ez a 
kiállítás, a válogatás, a képek hangulata a 
gyűjtő karakterére nézve biztosan reprezen
tatív, a gyűjtemény egészére azonban nem az. 
A gyűjtő személyiségét megjeleníti, és ezen a 
célján túl elhelyeződik abban a nagy 
elbeszélésben, amelyet a magyar művészet- 
történetről csak Pécsett lehet megtapasztalni.

— Ha jól értem, a kiállítás rendezésekor 
tekintettel volt arra is, hogy a Modern Magyar 
Képtár anyagának melyek a hangsúlyai, vagy 
hogy itt az anyag 1955-tel zárul, amivel ott 
valami kezdődik.

— A kiállítás forgatókönyve nagyon 
képlékeny volt az elején. Bennem sem alakul
tak ki sokáig a hangsúlyok. Az ember lát sok
sok száz képet, azokról kap pici, rossz 
minőségű fotókat, azt elkezdi magának ren
dezgetni, összehozni valahogy egy térrel, egy 
alaprajzzal, meg hát magával a 
művészettörténettel, és ez nem mindig sikerül. 
És akkor lassan-lassan kialakul, hogy mi az, 
amit itt lehet, érdemes, mi az, ami erős, amit 
mindenképpen meg kell tartani, mi az, ami 
esetleges, szórványos, amit talán jobb elhagy
ni, akkor is ha az vezéráldozat. így alakult ki 
az a kereknek tűnő végeredmény, hogy a 
gyűjteményből kiválasztott alkotásokat 
beillesztettük egy XX. századi magyar 
összképbe, és logikus volt a felismerés, hogy 
ebben az anyagban, ebben a térben most nem 
érdemes továbbmenni az 1950-es évek elejé
nél. A rendelkezésre álló anyag és a tér (maga 
az épület) szükségképpen vezetett klasszikus, 
kiegyensúlyozottságra törekvő, „polgári” 
képtárhoz. ■

Derkovits Gyula: Ház piros kúttal (1933)

Pécsi Kisgaléria 
2006. november 3 -2 6 . 

és Bajkay Éva kötete

Az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kap
csolódik már ez a kiállítás, amellyel megindult 
a Pécs haladó művészetét megalapozó konst
ruktivista hagyomány felelevenítése, megis
mertetése. A 20. század elején a világháború 
és a politikai események miatt emigrációba 
kényszerült pécsieknek a Bauhausban történő 
művésszé érését, az egyetemes művészetbe 
kapcsolódó munkásságát, már lezárult életpá
lyák eredményeit kívánják kiállítással és hozzá 
kapcsolódó kiadvánnyal, előadásokkal itthon 
tudatosítani, a külföldieknek pedig e számukra 
talán jobban ismert nevek közép-európai, 
magyar és pécsi eredetét, összetartozását meg
mutatni. E generáció tagjai többé-kevésbé 
(olykor teljesen) elszakadtak pályakezdésük 
helyszínétől és a hazai művészeti élettől. Az 
építész Forbát Alfréd és Breuer Marcel, a festő 
Weininger Andor nemzetközi szintéren vívtak ki 
nevet, előbb Németországban működtek, majd 
a fasizálódás elől Forbát útja Pécsen át 
Svédországba, Breueré Anglián, Weiningeré 
Hollandián, Kanadán át vezetett az Egyesült 
Államokba.

Az, hogy most, húsz évvel Weininger Andor 
halála után Pécsett gyűjteményes kiállításon és 
a vele egy időben kiadott szép kiállítású, róla 
szóló könyvből megismerhetjük munkásságát, 
jelentős részben özvegyének, Éva Weininger 
gondos szeretetének köszönhető. Férje halálát 
követően ugyanis alapítványt hozott létre, 
amely a hagyaték sorsát rendezte, azt 
múzeumokba, kulturális intézmények 
gyűjteményébe juttatta. (A pécsi könyv megje
lenését anyagilag támogatta.) Gesztusa biztosí
totta Weininger művei számára a jelenlétet a 
nemzetközi művészeti színtéren, és a szakma 
figyelmét. A Weimari Köztársaság idején létreho
zott Bauhausban a magyar avantgárd szerepét a 
hazai művészettörténet kutatás 1986-ban 
tudományos igényű katalógussal kísért kiállítá
son mutatta be Kasselban és Bochumban.
Ebben a csak német nyelven hozzáférhető pub
likációban (Wechsel Wirkungen) Bajkay Éva dol
gozta fel a pécsi, egykor a Krónika folyóirat 
körüli expresszív művészcsoportból 1921-ben a 
Bauhausba induló fiatalok (Molnár Farkas,
Stefán Henrik, Johan Hugó, Weininger Andor) 
ottani működését, és a részvételükkel alakult 
KURI-csoportosulás történetét. Weininger 1922- 
ben készített e névadó betűkre (KŰRI) utaló 
absztrakt krétarajza került a róla szóló, német 
és angol nyelvű első monográfia borítójára, 
amelyet születésének centenáriumán (1999) az 
ulmi múzeumban rendezett kiállítása alkalmával 
adtak közre.
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Az utópia bűvöletében
Weininger Andor (1899-1986)

Dr. Bajkay Éva művészettörténész a Magyar 
Nemzeti Galéria grafikai gyűjteményének vezető
jeként több évtizedes kutatómunkával a két 
világháború közötti művészet elmélyült, 
nemzetközi fórumokon számon tartott kutatója 
kandidátus lett, aki sokat tett a magyar avant
gárdban a Pécsi Művészkör (Várkonyi Györggyel 
a Pécsi Múzeum Galériában, 1996, Molnár 
Farkas festő-grafikusi munkássága a Kassák 
Múzeumban, 1997), de legfőképp Weininger 
Andor részvételének megismertetéséért is. Neki 
köszönhető az életmű hazai „felfedezése”, 
néhány mű hazakerülése. 1991-ben a Nemzeti 
Galériában rendezett Weininger Andor és a 
Pécsi Művészkör című kiállításához készült 
katalógusa fontos előzménye, mintegy főpró
bája volt a mostani pécsi vállalkozásnak, amely 
a Magyar Nemzeti Galériába került hagyatékot 
mutatja be a Janus Pannonius Múzeumban 
található nyolc képpel együtt. A képek válo
gatása, rendezése az ő munkája. A kiállítás
megnyitón tartott tárlatvezetést követően, a 
Pannónia Könyvek legújabb köteteként (magyar 
és angol nyelven) közreadott tanulmánya bemu
tatóját a Művészetek Házában tartották.
A beszélgetést Szirtes Gábor, a Pro Pannónia 
Kiadó igazgatója és egyben a könyv szerkesztő
je vezette, Várkonyi György művészettörténész, 
Kismányoki Károly film- és képzőművész, 
valamint Bajkay Éva részvételével. Kismányoki 
Károly pécsi Bauhauslerekről szóló filmjéhez 
kapcsolódó meglepetés volt Antal István régi 
felvételének levetítése, amelyen Weininger 
Andor New Vork-i lakásán zongorázik és énekel, 
felidézve a Bauhausban is játszott dallamokat.

B a j k a y  É v a

Az utópia bíívületébcn/Under the Spell of Utópia

WEININGER ANDOR

Bajkay Éva könyve olvasmányos, pontos. 
Imponálóan széles tájékozottsággal láttatja a 
történelmi események és művészeti törekvések 
rendszerében Weininger szerepét és munkáit, 
idézi fel alakját, személyiségét. Pedig megle
hetősen nehéz feladatra vállalkozott, hiszen 
Weininger Andor munkásságából kevés a 
látható. Itthon kezdett jogi, építészeti és rajzi 
stúdiumok után pécsi művészbarátaival 
Németországba utazott. Beiratkozott a 
Bauhausba, ahol a Kandinszkij vezetésével 
működő Falfestészeti Műhelyben folytatott 
tanulmányokat. Ez azonban inkább megél
hetését szolgáló, semmint őt kielégítő 
tevékenység maradt. Szemléletét erőteljesebben 
formálta a holland konstruktivizmus, amivel az 
akkor Weimarban időző Theo van Doesbourg, 
a De Stijl csoport vezetője előadásain került 
kapcsolatba. Ez mind szcenikai munkáinak, 
mind későbbi festészetének vezérelve maradt. 
Nevét mégis inkább zenészi, előadóművészi tel
jesítménye, valamint gömbszínház terve alapján 
tartják számon a Bauhaus történetében. A 
karancsi kántortanító fia muzikalitását a családi 
otthonból hozta, zenei képzettségét pécsi 
ciszter diák korában szerezte. Német eredete 
révén nyelvtudása, kapcsolatteremtő és előadó- 
készsége népszerűvé tette a Bauhaus- 
ünnepeken, ahol a soknemzetiségű Baranyából 
magával hozott népdalokat, dallamokat zongo- 
rázta, énekelte. A Bauhaust alkotó sok kelet
európai résztvevő ebben saját kultúrájára 
ismert, népszerűségét növelte, hogy a Bauhaus 
zenekarával történő fellépésein kortárs 
tánczenét, jazzt is játszott. 1923-ban Franz 
F. Hesslerrel Hamburgban öt hónapon át 
kabarénál dolgozott: színpadképet, 
kosztümöket tervezett, rövid darabokat írt, 
konferált, szerepelt, zenélt. Nyaranta a 
Bauhauslerek hazalátogattak, így Weininger is 
rövid időszakokra megfordult Pécsett, barátaival 
tartva a kapcsolatot.

1926-ban Walter Gropius, a főiskola vezetője 
visszahívta az akkorra már Dessauban működő 
intézménybe. A Bauhaus új épületének avató
ünnepségén Oskar Schlemmer táncainak 
előadásában vett részt. Bajkay meglepő és 
találó kifejezéssel PR-ként jellemzi 
Weiningernek e második, 1928-ig tartó idősza
kát a Bauhausban, amikor jó kommunikatív 
készségével kalauzolta a vendégeket, látogatta 
a műhelyeket, illetve a Bauhaus zenekarral 
turnézott Hamburgban, Berlinben, Drezdában és 
más német városokban vitte el az iskola hírét, 
kultúráját. Erre az időre esik a Mechanikus szín
pad-absztrakt revüvel induló, a Bauhaus 
színpadi műhelyéhez kapcsolódó munkája, 
valamint a gömbszínháza terve. A minden 
helyről jó látás biztosításának céljával született, 
a tér sokoldalú kihasználásáért, a modern tech
nika segítségével új formakapcsolatokat és 
effektusokat teremtő-kihasználó „látványter
vező” kísérleteinek egyike. 1928 áprilisában

Gropius, Breuer és Moholy Nagy László 
távozását követően ő is elhagyta a Bauhaust, 
és Berlinben reklámgrafikai munkákból élt, 
építésvezetőként dolgozott. Itt kötött házassá
got a Bauhaus Asztalos Műhelyének egykori 
növendékével, Éva Fernbachhal, akivel 
együttműködve bútorait is tervezte.

A fasizmus előli emigrációja előbb 
Hollandiába vitte, ahol 1939-1951-ig magyar 
állampolgárként élt, illusztrált, zenélésével szá
mos kapcsolatot, grafikai megbízást szerzett. 
Festészete biomorf szürreális-absztrakt irányba 
váltott. Az 1951-1957 között Kanadában töltött 
időszak sem volt igazán kedvező művészeti 
fejlődésére. Bauhaus-beli vázlatainak rekonst
ruálásával, nagyításával foglalkozott. 1968-ban 
már New Yorkban élt, mikor a Bauhaus 
félévszázados jubileumi kiállításán (Stuttgart) 
történő részvétele újabb inspirációt adott a 
vándorlásai során megőrzött vázlatok tovább
fejlesztéséhez. Takarékos színhasználattal zenei 
hatású kompozíciókat alkotott különféle 
nagyságú, kék piros és kék-fehér felekre osztott 
körök vonalhálóra erősített rendszerével.

Érdekes együtt látni e változatos életpálya 
és sokoldalú személyiség művészi lenyomatait. 
Festészetét az őt ért különféle hatások ellenére 
mindvégig a konstruktivizmus geometrikus tisz
tasága, egyszerűsége iránti vonzódása motivál
ta, amely pályakezdésekor művészi törekvését 
meghatározta, amihez a háborús, kaotikus 
világban rendet teremtő, az embert a művészet 
erejével átformáló utópia kapcsolódott. Még a 
Bauhausban készült néhány geometrikus kom
pozícióján — későbbi rekonstrukciójából egyik 
a pécsi múzeum, a másik a Nemzeti Galéria 
tulajdona — a holland konstruktivizmusnak az 
alapszínekkel operáló színvilágát a kiegészítő 
színek alkalmazásával gazdagította, dinamiku- 
sabbá, érzelmesebbé tette. Életében a zene 
kitüntetett szerepe tette érzékennyé Weiningert 
mesterének, Kandinszkijnak a színek 
„hangzásáról” felállított teóriájára, hozzájuk 
zenét asszociáló-vizsgáló képépítésére.

Bajkay Évának a Pro Pannónia Kiadó gon
dozásában megjelent könyve Weininger Andor 
pályáját működési helyszínek szerinti korsza
kolásban tekinti át, életrajzi kronológiával, iro
dalomjegyzékkel és a magyar múzeumokban 
található művek katalógusával teljessé téve. 
Színes, jó reprodukciókkal válik lehetővé hogy 
a kiállítás anyagára emlékezhessünk, és számon 
tartsuk a pécsi művészkörből távolba szakadt 
sokoldalú alkotót. ■
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Király Csabának hála, nem múlt el Pécsett a 
2006-os Mozart-év valamilyen nagyszabású és 
nagyigényű vállalkozás nélkül. A nagyszabású- 
ság természetesen nem a megmozgatott tömeg 
méretében kell hogy megmutatkozzon: egy 
magányos zongorista hangszerével, az őt hall
gatók viszonylag szűk köre alighanem jelen
tősebb kulturális tett születésének médiuma 
lehet, mint bármely protokolláris esemény 
spoftcsarnoknyi tömeg jelenlétében. Nem 
mintha Mozart zsenialitása igényelné ez utóbbit 
— sőt egyenesen viszolyogtató a vízió, amely
ben PR-szakértők mindent „hasznosító” üzleti 
érzékkel váltják azt hatalmas mennyiségű 
aprópénzre. Mindenesetre hajlanék rá, hogy az 
e zenével való találkozás folyamatos igényéből 
fakadó produkciókat 2006-ban se tekintsem 
„ünnepi” eseményeknek; ünnep azáltal válhat 
valamely eseményből, ha az a maga különös 
nézőpontjával, igényeivel képes valóban 
az ünnepelt elérhető közelségébe juttatni 
bennünket.

Éppen ez történt a Dóm Múzeumban 
szeptember 12. és november 7. között, amikor 
is Király Csaba öt részben megszólaltatta 
Mozart valamennyi, szám szerint tizenkilenc 
billentyűs szonátáját, a tradíció folytán közéjük 
sorolva számon tartott c-moll fantáziával 
kiegészítve. Magam csak október 11-én és 17-én 
lehettem jelen személyesen, de a koncertekről 
készült professzionális hangfelvétel jóvoltából 
képet kaphattam a sorozat egészéről: mondhat
ni árnyaltabb képet, mint az élő előadásokból.
A kőtár meglehetősen visszhangos tere ugyanis 
számos részletet elnyelt, lefedett, módosított — 
ugyanezek a kiválóan mikrofonozott felvételen 
élményszerűen átjönnek. Ennek ellenére örül
tem a helyszín kiválasztásának: az akusztika 
apró negatívumait (s a székek kényelmetlen
ségét) messzemenően kompenzálta a vizuális 
környezet egyedisége, a kövek anyagának, for
máinak, vonalainak kibontakozó párbeszéde 
Mozart zenéjének anyagával, formáival és vona
taival. Kerülve az építészet mint megfagyott 
zene közhelyből táplálkozó bölcselkedést, és 
elismerve a zene architektóniáját vizslató érdek
lődés jogosságát, most éppen a kétféle közeg 
ellentétére szeretnék rámutatni: arra a sajátos 
viszonyra, amely a kiállított műtárgyak 
végérvényesen megformált volta, rigiditása, 
valamint a térben megszólaló zene 
tünékenysége, hajlékonysága, lényegi vál
tozékonysága között feszült. A zene mindenkori

Mozart a kőtárban
megszólaltatója egyszeri, megismételhetetlen 
pillanatok sorozatának tanújává, részesévé teszi 
a hallgatóságot; e pillanatok élményszerűségén 
áll vagy bukik a műegész megképződése a 
befogadóban. Ránki Dezső fejtette ki egy nyolc
vanas évek végi interjújában, hogy korábbi 
pályaszakaszában valamiféle szoborszerű 
tökéletességre törekedett — ezzel a törekvéssel 
a nagy zenészek éppen a zene fennmaradása 
érdekében előbb-utóbb leszámolnak. A 
tökéletesség az interpretációs kihívások végét, 
az újabb és újabb műalakok megismerésének 
lehetetlenségét, gyakorlatilag a zene életképte
lenné válását jelentené, ezzel beteljesedne 
Harnoncourt víziója az európai zene 
múzeumáról, melyben a továbbiakban már 
legfeljebb pisszegő teremőrök lehetünk. Nem 
véletlen, hogy a más okokból is az összeomlás 
határán vegetáló CD-piacon — a manipulatív 
felvételtechnika lehetőségeitől megcsömörlött 
vásárlók igényeit követve — elképesztő 
méreteket ölt az ötvenes-hatvanas évekbeli 
analóg felvételek szegmense. Az előadás koc
kázatának kispórolása a zenei élményből olyas
féle kényelmi szolgáltatás, amit az 
elkötelezetten zenével élők aligha díjaznak.

Ciklikus programok alkalmával a zenének 
ezen aspektusa még inkább előtérbe kerül. A 
művek felidézője ez esetben ab ovo a kiválasz
tott szerző, műcsoport mögé helyezi önnön 
személyiségét. A szokványosabb gyakorlattal 
ellentétben ilyenkor nem saját képességei 
sokoldalú kibontakoztatásához keres alkalmas 
médiumot a zeneirodalomban válogatva, hanem 
megfordítva: egy zeneszerzői személyes stílus 
szolgálatába állítva igyekszik mozgósítani 
képességeit. Ezt persze elért pályalehetőségei 
függvényében más-más kontextusban teszi 
például a stílus-specialista vagy a világnagyság 
pódiumművész. Előbbi — példa rá Malcolm 
Bilson a hetvenes és korai nyolcvanas években 
— a korabeli hangszerekre, praxisra, a kottafor
rásokra irányuló intenzív, sokéves kutatásaiba 
ágyazza gyakorló muzsikusi tevékenységét. 
Utóbbi — ahogyan Schiff András tette többször 
is — a kiválasztott zene fontosságának 
megfelelően akár több éven át munkája közép
pontjába állít egy-egy szerzőt: töprengve, az 
életmű egészébe helyezve, a stílus-specialisták 
kutatási eredményeit is mérlegelve keresi vele 
a minél szorosabb kapcsolatot, zenéjének 
adekvát megszólaltatási lehetőségeit; munkájá
nak eredményei rádióállomások, lemezcégek, 
no meg a fél világ hangversenytermeinek 
közönsége számára válnak hozzáférhetővé.

Király Csaba vállalása persze ilyetén pazar 
lehetőségek híjával teljesült. Régóta ígéretes 
pályája intenzíven felfelé ívelő szakaszában, 
ezerféle más feladat mellett, szorítóan rövid 
idő-intervallumban, jellegzetesen kisvárosi 
miliőben szólaltatta meg Mozart szonátáit.
Egy efféle vállalás nem a karrierben mutatkozó 
haszonra tekint, arra más feladatok 
megfelelőbbek lettek volna; nem, ez sokkal 
inkább a belső építkezés igényéből fakad,

haszna pedig távlatos. A művek egy része 
érezhetően kiérleltebb, régi, bensőséges kap
csolatot tükröz, míg mások még ad hoc elemek
től sem mentes, friss előadásban tárulnak fel. 
Mintha csak felolvasóestek sorozatát hallgat
nánk: hosszú időt töltünk együtt, a hangsúlyok 
kijelölik a felolvasó számára fontos, szívének 
különösen kedves helyeket, az ihletettség és a 
készenlét szintje változó, de ez egyáltalán nem 
baj! Az intimitás, a műhely közegébe nyerünk 
bebocsátást estéről estére, s a végén már-már 
szakértőnek érezhetjük magunkat a Mozart- 
szonáták világában. Az egymást követő tételek, 
művek magyarázzák, értelmezik egymást, főleg 
így, hogy az egyes esték műsorának összeál
lítása — nyilván a művész koncepciója — pél
damutatóan intelligens és találó. Az A tonalitás 
és mediánsainak körüljárása első alkalommal, 
hasonlóképpen a C tonalitás köré szerveződő 
zárókoncert; a második alkalom a térerőkön 
B és D tonalitások szimmetriájával él; a har
madik és negyedik este pedig a kvintkör szerint 
rendezi anyagát, méghozzá egyszer felfelé, 
domináns, egyszer viszont lefelé, szubdomináns 
irányban haladva. Mennyivel izgalmasabb így 
találkozni a művekkel, mint az amúgy sem 
mindig egyértelmű kronológia követésével!
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Ha képet akarok adni Király Mozart- 
játékáról, mindenekelőtt a létező előadói 
megközelítésekhez való viszonyát kell 
tisztáznom. Bilson és Schiff iménti felemlítése 
nem volt véletlen: Magyarországon 2006-ban 
aligha tehet megkerülni kettejük e stílusban tett 
állásfoglalását. A hetvenes évek végén Bilson 
törte meg a budapesti Zeneakadémián addig 
megkövesedettnek látszó klasszikus képet — 
azt a képet, amely elsősorban Glenn Gould nyíl
tan lejárató szándékú merev és gépies Mozart- 
játékát állította mintaként az akkori diákok elé. 
Bilson hatása Rados Ferenc nagyszerű koncert
jeivel gyűrűzött tovább, majd — már a nyolc
vanas évek végén — Schiff varázsolta el a 
közönséget a stílushűség kategóriáját 
újradefiniáló komplett Mozart-szonátaciklusával. 
Természetes, hogy eközben Kocsis Zoltán és 
Ránki is alaposan átértékelte a maga Mozart- 
képét. Természetes, hogy ma — bizonyos szín
vonal fölött — elképzelhetetlen ezeknek a 
tapasztalatoknak a beépítése a stílusnormák 
rendjébe, és természetes, hogy Király Csaba 
messze az e határt jelentő színvonal fölött áll. 
Nála nyomát sem találni az egykori 
zeneakadémiai anti-Mozartnak. Tájékozódása 
többfelé, másfelé irányul.

Játékában egyfelől meghatározó a 
hazánkban bugyuta szóhasználattal historikus
nak nevezett muzsikusok szemlélete — angol 
nyelvterületen sokatmondóan a történetileg 
tájékozott (historically informed) megkülön
böztetés illeti e zenészeket. Király talán éppen 
modern hangszeres közvetítők révén formálta 
ilyenné stílusképét — hogy így van-e vagy sem, 
tőle kell megkérdezni. Az viszont tény, hogy 
ezeken az estéken már-már fortepianóra 
emlékeztető világos hangzásképpel 
gyönyörködtetett; az akcentusok fontosságát 
messzemenőkig felismerve és érvényesítve 
hozott tétre drámai, dinamikus textúrát; kiváló 
ízléssel került el bármiféle metrikai merevséget, 
gépiességet, ha kellett, gyönyörűen deklamálta 
a kottaszöveget. És nagy kedvvel mutatta meg 
a regiszterváltásokból, a szokatlan regiszter
használatból származó különleges hangszíneket: 
basszus-tenor tartományban meleg, bársonyos 
tónussal, diszkant-regiszterben mindig ének
lőén, soha nem kopogósán zongorázott. Példás 
gonddal kezelte, csak a szükséges mértékben 
használta a pedált, soha nem veszélyeztetve a 
hangzáskép világosságát, tisztaságát, egyszer
smind intimitását. A Mozart által megkövetelt
— oly sok zenész számára elérhetetlen — vil
lámgyors karakterváltásokat, s az ehhez szük
séges billentés- és izomtónusbeli átállásokat 
magától értődő természetességgel hajtotta 
végre. S a végére hagyva talán a legfontosab
bat: természetes kiindulópontjának a meg
bízható kottaszöveg pontos és lelkiismeretes 
elolvasását, az abban foglaltak megalkuvás
mentes komolyan vételét tekintette, legyen szó 
a dinamikai jelek értelmezéséről, az artikuláció 
pontos közvetítéséről, vagy akár a Mozart által 
elvárt valamennyi ismétlés realizálásáról, még 
akkor is, ha történetesen hosszú variációs tétel
ről van szó.

Ugyanakkor ebből és másból az is kiderült, 
hogy Király tájékozódási rendszerében fontos 
a romantikus előadói hagyomány, a romantikus 
műalkotás-fogalom is. Az említett ismétlések 
például csak árnyalatnyi átszíneződéseket hoz
tak, a textúrába avatkozó átalakítások (artikulá
ciós és melodikus variánsok, díszítések) nélkül
— aminek egy az improvizációban kiemelke
dően járatos művész esetében aligha lehetnek 
egyéb okai, mint elvi döntés a XVIII. századi 
praxis e területének mellőzésére.

Hasonlóképpen romantikus platformra 
helyezkedett egyes előkék ütemsúly elé ját
szásával, vagy éppen az egy tételen belüli 
különböző léptékű pontozott ritmusok nem 
egységesített megszólaltatásával.

Az értelmezés és szemlélet ilyetén keve
redését a magam részéről egyáltalán nem 
éreztem zavarónak, értékcsökkentőnek, ugyanis 
mindezeket az elemeket Király spontán 
muzikalitása, zenélésének őszintesége teljes és 
természetes egységbe forrasztotta. Ha az egyes 
esték összképét tekintem, mindenképp ki kell 
emelnem a nyitókoncert koncentráltságát, de 
ennél is előbbre helyezném az utolsó este 
drámaiságát, kiérleltségét, erőteljességét. 
Természetesen szó sem lehet most ötvenhét 
szonátatétel és az önmagában is sokrétű, ter
jedelmes fantázia egyenkénti méltatásáról. Be 
kell érnem néhány különösen becses szonáta
előadás, illetve egyes kiemelkedő tételek 
megemlítésével.

A mintegy hétórányi zene hosszú távon 
megőrzendő emlékei közül viszonylag könnyű 
kiválasztanom a legmélyebb nyomokat hagyó 
teljes műveket. Az Esz-dúr (K. 282) mű a nyitó 
lassú tétel nemes dallamrajzával, természetes 
deklamációjával, a Menüett igen határozottan 
megfogott téma-karaktereivel, a zárótétel pedig 
önfeledt játékosságával lopta be magát szívem
be. Nagyon tetszett az F-dúr (K. 332) szonáta 
minden ízében kidolgozott megszólaltatása az 
igen koncentrált szonáta-főtétellel, a 
választékos, mégis közvetlen hangú lassúval, 
s a virtuózán csapongó fináléval. Nem lehet 
véletlen, hogy az utolsó estén e szonáta szom
szédságában volt hallható a c-moll fantázia 
(K. 475) szuverén módon megformált, a zenei 
idővel mesterien bánó előadása, és a c-moll 
szonáta (K. 457) is. Utóbbi nyitótétele hatalmas 
szenvedélyeket fedett fel, miközben az e 
szenvedélyeket féken tartani képes önuralom 
és lemondás mesterdarabjaként is hatott.
A végletesen cizellált Adagio a kifinomultság és 
közvetlenség harmóniájával ajándékozott meg, 
a mély regiszter gyönyörű színvilágának szép
ségében tobzódva. A záró Allegro pedig már 
kezdőütemei fájdalmas intonációjával 
telitalálatként hatott, de robbanékonyságával 
a legutolsó ütemig képes volt fokozni a feszült
séget.

Ha a különösen emlékezetes egyes tételeket 
kell felidéznem, már nehezebb elfogadható 
határt vonnom a kiválasztáshoz: hamar eljutok 
egy túl hosszú, ezért keveset mondó fel
soroláshoz, sőt felbukkannak a valamely 
különösen jól megformált részletük révén 
kiemelkedő példák is. Némi önmérséklettel: 
legalább az A-dúr (K. 331) darab dinamikus 
Menüettjét, a C-dúr (K. 309) aktív szélső 
tételeit, meg az a-moll szonáta (K. 310) 
Fináléjának érett romantikáig előre mutató 
zaklatottságát feltétlenül ki kell emelnem.

De hadd írjam le még egyszer, másképp: 
a különösen szép megoldások öröme nem 
homályosíthatja el a ciklus megszólalásának 
különleges értékét. Ahogyan a Mozart-életmű 
egy részletében — még csak nem is leg
fontosabb részletében — feltáruló teljesség 
értékét sem. Mozart -  Király Csaba -  2006 -  
Pécs ... Átmenetileg összetartozóvá vált fogal
mak. így egymás mellé kerülve arról árulkod
nak, hogy van mód kimenekülni a kisstílűség, a 
provincializmus, a jelentéktelenség, a szánalmas 
szűklátókörűség szorításából. Egy vállalás, 
egy alkalmas körülményeket teremtő rendező 
(a Filharmónia Dél-dunántúli Kht.) kellett ehhez 
— meg Mozart, és Király Csaba tehetsége. ■

A PANNON FILHARMONIKUSOK 
2006-2007-es évadjának 

pécsi koncertjei

2006. december 13 . (szerda) 19.30  
József és testvérei -  PTE Aula 
(Lickl-bérlet, Gyermán-bérlet)
Műsor:
Ligeti György: Lontano 
Ludwig van Beethoven: Hármasverseny 
Richard Strauss: József-legenda 
Vezényel: Hamar Zsolt
Közreműködik: Kelemen Barnabás -  hegedű, Várdai 
István -  gordonka, Jandó Jenő -  zongora

2006. december 20. (szerda) 19.30  
Karácsonyi ünnepi hangverseny -  Pécsi Bazilika 
(Oratórium-bérlet)
Műsor:
Ludwig v. Beethoven: IX. szimfónia, d-moll, op. 125  
Vezényel: Howard Williams
Közreműködik: Vermes Tímea, Megyesi Schwarz 
Lúcia, Alessandro Codellupi, Szécsi Máté 
Vaszy Viktor Kórus Szeged (karigazgató: Gyüdi 
Sándor)

2007. január 11 . (csütörtök) 19.30
Faust -  Pécsi Nemzeti Színház (Gyermán-bérlet) 
Műsor:
Igor Stravinsky: A katona története 
Liszt Ferenc: Faust-szimfónia 
Vezényel: Hamar Zsolt
Közreműködik: Alessandro Codellupi -  tenor. 
Pannon Volán Férfikar (karigazgató: Lakner Tamás), 
Mácsai Pál -  narrátor

2007. február 1. (csütörtök) 19.30
Holt lelkek -  PTE Aula (Lickl-bérlet, Gyermán-bérlet)
Műsor:
Szergej Rahmanyinov: Holtak szigete
Dmitrij Sosztakovics: I. Esz-dúr gordonkaverseny,
op. 107
Leos Janácek: Tárás Búiba 
Vezényel: Martin Turnovsky
Közreműködik: Onczay Csaba -  gordonka

2007. március 8. (csütörtök) 19.30  
A költö szerelme -  Pécsi Nemzeti Színház 
(Lickl-bérlet)
Műsor:
Maurice Ravel: Nemes és érzelmes keringők 
Kurtág György: A megboldogult R.V. Truszova 

üzenetei, op. 17
Róbert Schumann: Ili. Esz-dúr „Rajnai” szimfónia, 

op. 97
Vezényel: Hamar Zsolt
Közreműködik: Váradi Marianna -  szoprán

2007. március 29. (csütörtök) 19.30  
A festői Románia — Európa Kulturális Fővárosainak 
Szimfonikus Zenekarai sorozat 
PTE Aula
(Lickl-bérlet, Gyermán-bérlet)
Fellépő zenekar:
Nagyszebeni Állami Filharmonikusok
Műsor:
Félix Mendelssohn-Bartholdy: Hebridák -  nyitány, 

op. 26.
Sir Edward Elgar: Csellóverseny, e-moll, op. 85. 
Wolfgang Amadeus Mozart: g-molt szimfónia,

K. 550
Vezényel: Petre Sbarcea
Közreműködik: Cristian Florea -  cselló

2007. április 13 . (péntek) 19.30
Húsvéti ünnepi hangverseny -  Pécsi Bazilika
(Oratórium-bérlet)
Műsor:
Joseph Haydn: A Teremtés -  oratórium 
Vezényel: Hamar Zsolt
Közreműködik: Kertesi Ingrid, Brickner Szabolcs, 
Kovács István, Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal 
Mátyás)
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Pannon Filharmonikusok -  Pécs koncert
Pécs, PTE ÁOK Szigeti úti aulája GÖNCZY LÁSZLÓ
2006. november 16.

Tündérkoncert
Mesehősök találkahelye volt november 16-án 
a PTE Szigeti úti aulája. A Pannon 
Filharmonikusok -  Pécs az 1910-es évek két 
magyar kompozíciója segítségével tárta elénk 
azt a sajátos aurát, amelyben a művészet a kor 
sokasodó válságtüneteire a mesevilág naivitásá
nak és egyértelműségének megjelenítésével 
válaszol. Ez a késő romantika szellemiségében 
gyökerező attitűd színpompás, dekoratív 
hangzásvilágot terem, s e hangzásvilág még 
gondolkodásmódban egymástól távol álló, 
pályairányukban igencsak különböző szerzőket 
is képes közös nevezőre hozni. Csak dicsér
hetem a programszerkesztői leleményt, amely 
Weinert és Bartókot egymás mellé állítva módot 
adott e különös kapcsolatrendszer érzékelésére.

Weiner Leó Csongor és Tünde kísérőzenéje 
(1913), pontosabban az abból általa ugyanakkor 
összeállított hattételes zenekari szvit adta meg 
a koncert alaphangját. Hamar Zsolt karmester 
biztos kezű, gondos irányításával csorbítatlanul 
bontakozott ki a finom szövésű partitúra 
megannyi szépsége, a nagy tudású komponista 
üde, karaktergazdag zenei világa. Az aula ked
vezőtlen akusztikájáról őrzött tapasztalatainkra 
rácáfoló, harmonikus és kiegyensúlyozott fak
túra arról árulkodott, hogy a zenekar immár 
természetes adottságként rendelkezik olyan 
hangképzési és összjátékbeli lehetőségekkel, 
amelyekért 3-4  éve még alkalomról alkalomra 
kemény és bizonytalan kimenetelű küzdelmet 
kellett folytatnia. A legnagyobb előrelépést a

vonósok nagyságrenddel magvasabbá, erőtelje
sebbé vált hangzásában, s az egyes hangszer
csoportok korábbinál figyelmesebb 
együttműködésében érzem.

A tündérek világától átmenetileg meg kellett 
válnunk, amikor Mozart C-dúr fuvola-hárfa- 
versenye (K. 299) ékelődött a századelő zene
művei közé. Habár a pódiumra lépő két 
szólista: Tímár Judit és Vígh Andrea derűt, 
harmóniát árasztó megjelenése, nemkülönben 
Mozart zenéjének finom és áttetsző volta 
valójában problémátlanul illeszkedett a 
tündérmeséi hangulatkörbe. A produkció azon
ban nem volt teljesen zökkenőmentes: a nyitó 
Allegróban a két szólista tempóelképzelései 
közt számottevő különbség mutatkozott. Hamar 
Zsolt, akinek koncertkísérői képességei annyi
szor csodálatba ejtettek már, ezúttal határozot
tan a fuvolista mellé állt, így hárfásunk csekély 
eséllyel kísérelhette meg a számára kívánatos 
lassúbb tempóra fékezni az események 
menetét. A lassú tételtől azonban nyomtalanul 
eltűnt e diszharmónia, így önfeledten átenged
hettük magunkat a zene választékos szépsé
gének, Tímár Judit nemes és kifejező fuvola
hangjának, Vígh Andrea finoman tagolt, 
érzékenyen artikulált hárfajátékának. Mellesleg: 
nem tudom, kit kellene tisztelnem a Finálé 
kadenciájának szerzőjeként, de bárki is legyen 
az elkövető, a véghez vitt durva stílustörés 
okán e tisztelet áthághatatlan akadályba 
ütközik — de ez a megjegyzésem igazán nem a 
kadenciát jobb híján megszólaltató szólistákra 

vonatkozik. Ők méltán vonták 
magukra a közönség rokonszen- 
vét, és méltóképpen köszönték 
meg a tapsot Gluck Orfeuszának 
híres részletével.
Az est második felét — súlyponti 
produkcióként — Bartók Béla 
Fából faragott királyfi című tánc
játékának (1914-16) megszólal
tatása töltötte ki. Szó ami szó, 
alaposan kitöltötte: végeredmény
ben jó háromnegyed órával tar
tott tovább a program az átlagos
nál, de Bartók zenéje és az 
előadók kiváló teljesítménye az 
utolsó pillanatig feszült figyelem
ben tartotta a közönséget. Hamar 
Zsoltnak szívügye ez a remekmű: 
az ébredő természet varázslatos 
képétől a nagy apoteózis 
kitárulkozásáig minden egyes 
rétegét olyan szeretettel, olyan 
empátiával jelenítette meg, hogy 
senkit nem hagyhatott érin
tetlenül a teremben Bartók e 
naivitásában is hihetetlen morális 
erőt sugárzó alkotása. 
Természetes, hogy a zenekar 
messzemenőkig azonosult a fela
dattal, és mindent megtett a vir
tuózán hangszerelt, sokhelyütt 
igen-igen bonyolult szövedék 
szépségének feltárásáért.

A koncert ötletgazdái azonban nem érték be 
ennyivel: az igényes megszólaltatás mellé az 
eredeti színpadi realizálás vélt hiányát pótolni 
hivatott produkciót illesztettek. Az aula 
galériájának pódium fölötti részére kis 
emelvényt — „színpadot” — építettek (már a 
Weiner-darabban is használták az epizodisztikus 
szerepet játszó vonóscsoport elhelyezésére).
Itt aztán M. Kecskés András tánc- és pantomim
kommentárokat mutatott be a zene egyes 
részleteihez, míg a miniatűr színpad alatt elhe
lyezett írásvetítőn a cselekmény bartóki leírását 
követhettük nyomon a zenei történésekkel 
szinkronban — leszámítva azt az egy-két esetet, 
amikor a technika ördöge egyszerre két fázissal 
ugratta előre a szöveget. Az utóbbi időben igen 
kelendővé váltak az olyasféle leleményes 
megoldások, amelyek az Oedipus Rex műfaj- 
köziségét igyekeznek különféle más területekre 
átvinni, szcenikus elemekkel „feljavított” kon
certek, koncertszerű operaelőadások és hason
lók formájában, általában persze Sztravinszkij 
eredetisége és indítékai nélkül. Egyfelől számos 
olyan zenemű létezik, amely valóban képtelen 
önmagáért helytállni, másfelől nyilvánvaló, hogy 
egyes alkotók társművészeti koncepciói akkor is 
megvalósításért kiáltanak, ha magának a 
zenének erre egyáltalán nincs szüksége.
Esetünk azonban érzésem szerint sem egyik, 
sem másik kategóriába nem tartozik. Eszembe 
nem jutna vitatni M. Kecskés elhivatottságát, 
felkészültségét, azonban ez a zenéhez dra- 
maturgiailag talányos módon adott (vagy éppen 
nem adott), tánc- és pantomimelemeket ele
gyítő koreográfia aligha tartozhat munkássága 
mértékadó rétegéhez. Gondolom, nem ama 
körülmény fosztott meg az erősebb rezonancia 
lehetőségétől, hogy az írásvetítő takarása 
következtében csak térdtől felfelé követhettem 
nyomon tevékenységét — ha én a földszinti 
nézőtér hátsó harmadában így jártam, az első 
sorokban lévők valószínűleg csak felsőteste 
mozgásaiban gyönyörködhettek. Nem! — úgy 
vélem, a probléma lényege, hogy Bartók 
muzsikájának bármire képes megjelenítő erejé
vel szembesülve még a teljes színpadi ábrázolás 
szándéka is komoly dilemmákon kényszerül 
átrágni magát. A zene eszközei lehetővé teszik, 
hogy közvetlen képszerűség, madrigalizmusok, 
valamint szimbolikus, sőt szürreális mozzanatok 
egymás hatását erősítsék — ugyanez vizuálisan, 
illetve mozgáselemekbe fogalmazva kényes 
döntéseket követel. Ha valami, hát Balázs Béla 
szüzséje bővelkedik az efféle buktatókban. 
Mindezekre tekintettel M. Kecskés feladatát 
hasonlónak tartom ahhoz, mintha felkérnének 
egy képregény-rajzolót: legyen szíves egy 
Monet-tárlat élményének komplexebbé tétele 
céljából a maga eszközeivel kommentárokat 
fűzni a kiállított képekhez ...

A nagyra törő koncepció becsülendő, ha 
képes adekvát eszközöket rendelni a vágyott 
célok elérésére. Szerencsére ezen a koncerten 
feltaláltattak ilyenek: a zeneművészet nemes 
eszközei. ■
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Industrial artmaterial
Az ipari társadalmaknak az információs hullám 
kibontakozásával bekövetkező átalakulásával 
az előző világ már feleslegessé vált tereinek új 
tartalommal való megtöltése gyakorlattá vált a 
posztmodern sajátosságaival összhangban. A 
hetvenes évek Magyarországán az akkori kultúr
politikai (népnevelői/népművelői) koncepciók
nak megfelelve még a szocialista nagyüze
mekbe, gyárakba vándorolt a művészet. így (az 
állami- és pártünnepeken, egyéb kiemelt alkal
makkor) színielőadások, kiállítások, koncertek, 
író-olvasó találkozók stb. kerültek még 
működő ipari környezetbe. Ugyanekkor az USA- 
ban már megrendezték az elhagyott ipari épít
mények teljesen újszerű hasznosításaként az 
első képzőművészeti eseményeket, színházi 
fesztiválokat. Sőt Andy Warhol (apja acélgyári 
munkás volt) a nagyüzemi mítoszgyártás főpap
jaként már a hatvanas években az egykori New * 
York-i gyárépületben, a Facfory-ban alakította ki 
sajátos művésztelepét. Itt készítette popart 
sorozatműveit/szitanyomatait, szervezte a külön
böző művészeti eseményeket, performance- 
okat, álsztárokkal forgatott avantgárd filmjeit, 
s olyan zenekarokat vezetett be a köztudatba, 
mint pl. a multimediális megjelenéssel kísér
letező, avantgárd artpop Velvet Undergroundot 
Nico ikonnal stb. Aztán ez az áramlat is átke
rült Európa hasonlóan elhagyott ipari telepeire, 
szinte mozgalmat indukálva.

Posztindusztriális korunkban az avult tech
nikai eszközök/gépek eltávolítása után a sok
szor csak vázként megmaradt ipari helyszíneken 
organikus lények anorganikus/indusztriális 
tereket formáltak át egy újfajta (média)techni- 
cizált környezetté, ennyiben értelmezhető a 
kontinuitás a korábbi indusztriális és a mai 
gépesített élet között. Az előző korokban a 
magaskultúra megjelenése elképzelhetetlennek 
számított az ilyen tereken, ahol most megjelent 
a posztmodern toleráns tarkasága. Az újra
hasznosított és egyszerű célszerűségükben 
„pompázó” ipari helyszíneken új közösségi 
terek alakultak, az addigi „felesleges” tárgy
környezettel szakítva. Ma, amikor a művészet 
a hétköznapokat is áthatja, a telítettségérzetet 
egy ilyen „szimpla” környezet enyhítheti. A 
formabontó környezet esztétikailag is jótékony 
hatást gyakorolt a művészek alkotó fantáziá
jára. Az elhagyott ipari létesítmények új tar
talommal, szellemiséggel megtöltésére talán a 
legjobb példa a Velencei Biennáléknak otthont 
adó, lenyűgöző méretű ipari műemléki 
csarnokok.

A téma hazai megjelenéséhez tartozik a 
Meteo című 1989-es kultfilm: Monory (Mész) 
András apokaliptikus víziója egy lepusztult, 
lerombolásra ítélt gyárnegyedben játszódik. Ez 
az indusztriális helyszín az originális indusztria- 
litás nélküli információs világ cyberutópisztikus 
virtuális előképévé/helyévé formálódott. A film 
posztmodern zenéjét Másik János és Szemző 
Tibor írta (Meteo/Eckermann álmai), melyért 
1992-ben elnyerték a filmkritikusok legjobb 
zenéért járó díját.

A Gordiusi Comó formáció. (Szemző Tibor)

A Magyarországon addig szokatlannak 
számító elhagyott üzemcsarnokok, gyárak kul
turális célokra hasznosítása a kilencvenes évek
ben kezdődött. Budapesten így jött létre pl. 
a Trafó, a Fonó, a Tűzrak(tár)tér.

Pécsett az első ilyen jellegű hely „A Gyár” 
néven 1991. november í-től működött a 
Czinderi utcai üzemcsarnokban (a volt Baranya 
Megyei Építőipari Vállalat telephelyén) magán
erőből újrahasznosított kultúrlétesítményként.
A XIX./XX. század fordulóján épült műemlék jel
legű, boltíves, fagerendás épületet a későbbi 
évtizedekben újabb hozzátoldott (stílustalan) 
résszel bővítették (szerelőcsarnoknak is 
használták, aknákkal). Borza Endre gondos
kodott a belsőépítészeti kialakításról, 
emlékezetesek az ülőfelületként szolgáló hatal
mas gumiabroncsok, no meg az első év 
minőségi programsorozata. Fontos hazai és 
helyi előadók kaptak lehetőséget a néhány 
külföldi mellett. Megfordult itt Lois Viktor 
hangszerszobrász Ballast of Mind formációja 
kiállítással, hangszerbemutatóval, koncerttel 
(a kortárs hangvarázsló Ágens ekkor lépett fel 
először Pécsett Lois együttesével). A képző
művészekből álló Tereskova, az efZámbó 
Happy Dead Bánd, Wahorn András, Fe Lugossy 
Laca és Kokó művésznő, a BP Service, a 
Vágtázó Halottkémek, Waszlavik Gazember 
László, a Trottel, az Új Nem, a Csokonai Vitéz 
Műhely, a Kispál és a Borz, az Öregek Otthona, 
a Millenniumi Földalatti Vasútvonal, az After 
Crying stb. szerepeltek itt, de ruhabemutatók, 
táncházak, tehetségkutatók is zajlottak.
A minőségi választékot nyújtó működés utáni 
üzemeltetőváltás azonban kommercializálódott 
kínálatot hozott, s pár év után szép csendben

kimúlt a hely, le is bontották „árkádosítás” 
céljából.

A Sopiana Gépgyár Nagy Lajos király úti 
kiürített csarnoka is egy időben zenei fesz
tiváloknak (is) otthont adott (ezt is lebon
tották).

2004 áprilisában a MediaFactory/MédiaGyár 
Nemzetközi Kortárs Művészeti Találkozót / 
Összművészeti fesztivált a Közelítés Művészeti 
Egyesület szervezte a Zsolnay gyárnak az út 
déli oldalán elhelyezkedő egykori ipari 
kerámiákat (szigetelőket stb.) készítő üzem
csarnokaiban. Az ipari műemléknek számító 
helyszínen a kiállítások, installációk, média
munkák, koncertek, performanszok, 
fényfestések stb. megjelenése a város 
művészeti életében egészen új színfoltként 
jelentkezett (lásd Echo 2004/ 3. szám).

Most szeptember 21-23. között, a Pécsi 
Napok Örökség Fesztivál keretein belül megren
dezett Örökség gyár kortárs összművészeti 
programsorozat is a leendő Zsolnay kulturális 
negyedben kapott helyet, az északkeleti oldalon 
lévő csarnokokban. A Pécs2oio Európa 
Kulturális Fővárosa eseménysorának idei 
felvezető éve a Kulturális Örökséget célozta 
meg. Ezen belül a kortárs művészet reprezentá
ciójában talán az egyetlen — szellemiségében 
is — értékelhető eseménye lett. Mivel a vizuális 
művészeti megjelenéseket külön írás elemzi, a 
továbbiakban a fontosabb színpadi/zenei pro
dukciókkal foglalkozom.

Egy nagyobb meg egy kisebb csarnok szín
padain zajlottak a programok, a koncepció 
szerint a kulturális örökséget felhasználó, 
(átértelmező kortárs művészet képviselőire 
épülve, hogy milyen reflexiókkal tudnak szolgál
ni a különféle tradíciókra, úgy, hogy új 
értékeket hoznak létre. A különleges 
atmoszférájú indusztriális helyszínen még
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érződött a letűnt korok szellemisége, a világ
szerte ma is közismert Zsolnay márkanév. Az, 
hogy sikerült benépesíteni ezt a régi ipari 
műemléket különféle kortárs művészeti produk
ciókkal, érdekes hatásokat/hangulatokat ered
ményezett a kontrasztokkal együtt.

A Pécsre szinte hazajáró Ágoston Béla és 
társulata „Oldás és kötés” című összművészeti 
népi-képi-zenei- és táncelőadását a magyar 
hiedelemvilág jellegzetes alakjaira építette.
A táncszínházi koncert a folkalapból kiinduló, 
etno-groteszk elemekkel színezett és az 
improvizatív free jazzig terjedő zenei megoldá
sok viszonyán fejlődött ki. Az öttagú zenész
csapatból Ágoston Béla (szaxofon, basszus
klarinét) mesteri fúvósszólamai, Szabó Zoltán 
dudás népzenei alapú megoldásai hatottak 
erőteljesebben. A négy táncos hagyományokban 
gyökerező modern stílusa, az animációk és a 
Vj-vetítéssel növelt virtuális tér különféle 
rétegeiből összeállt audiovizuális szövet csak 
fokozta a helyszín különlegességét.

A Tractus Kortárs Zenei Társaság ismert a 
pécsiek előtt, s nemcsak azért mert egyik tagja, 
Weber Kristóf (billentyűs) itt él, hanem korábbi 
fellépéseik (Déli Szél, Szünetjel Fesztivál, az 
átépítés előtti Apolló moziban rendezett Zoom 
Digitális Kortárs Művészeti Fesztivál stb.) kap
csán már találkozhatott velük a közönség. 
Weberhez hasonlóan a másik három tag is 
a színházi világhoz kötődik: Keszég László 
rendező (ütős, nagybőgős), Kovács Márton 
(hegedűs) és Márkos Albert (csellós) rendszeres 
közreműködői és elismert zeneszerzői fővárosi 
és vidéki előadásoknak (Nemzeti Színház, Pécsi 
Nemzeti Színház, Kaposvári Csiky Gergely 
Színház, MU Színház stb.). A Tractus kortárs 
experimentális zenei kompozíciók létrehozását 
tűzte ki célul, hogy a john Cage, Derek Bailey, 
Nicolas Collins, Eddie Prévost stb. nevével 
jelzett (filozofikus) gondolkodásmód szerint is 
sikerüljön kiszabadulni a kompozíciós dogmák
ba merevedett muzsikából, s a kortárs zene 
akadémikus vonulatától. Improvizatív zenéjük 
nem nevezhető jazznek (még ha free elemek 
elő is fordulnak), mert nem a szólisták hang
szeres virtuozitásának megmutatása a cél, 
hanem a közös gondolkodás egy valamelyikük 
által elkezdett zenei témáról. Repetícióik ehhez 
alkalmazkodtak, s így születtek a pillanatnak 
szóló innovatív zenedarabjaik. A kitartott orgo
nahang, az effektszerű szólamok, üveg- és 
űrhangok, húrcsikorgatás, pizzicato, staccatok, 
szintetizátorbúgatás, harangszó, fütyülő 
húrhangok, zajok, húrláb alatti játék, 
meghökkentő gesztusok, hangszerkezelések,

kaotikus és ambientes nyugodt részek vál
takozása is belefért repertoárjukba.

Szemző Tibor rendező, zeneszerző, muzsikus 
új, „Az élet vendége (Csorna legendárium)” 
című, a mozgókép korlátáit tágító kollázs
filmjének kora esti bemutatója után Gordiusi 
Comó formációjával a Hamvas Béla ihlette 
„Láthatatlan történetet” adták elő. A beszélt 
szövegre, vetített háttérre és zenére komponált 
„hét vázlat” valami egészen különös világot 
jelenített meg. A Hamvas-gondolatok, a Privát 
Film Archívumból (Forgács Péter filmleletei) 
válogatott fekete-fehér filmszövet és az experi
mentális zene — a finom árnyalatoktól a 
legkeményebb fémes hatású, az indusztriális 
zene' totáltechnóját idéző megoldásokig — 
hatása felerősödött ebben az ipari 
környezetben. (Akár lehetne itt egy fesztivált 
szentelni az ipari zene képviselőinek is, nagyon 
stílszerű lenne ilyen környezetben).

Lantos Zoltán hegedűs Mirrorworld 
együttese a keleti (indiai) és nyugati zenei 
kultúrák egybeépítésével kísérletezik több éve. 
Jazzmuzsikus kísérői (Borbély Mihály fúvós, 
Horváth Kornél ütős és Szakcsi Lakatos Béla 
zongorista) is a kortárs fúziós törekvések 
képviselői. Az egyébként érdekes és színvona
las koncerten talán csak Szakcsi Lakatos Béla 
nem tudta mindig tartalommal megtölteni 
Bartókot idéző zenei formáit.

Ágoston Béla

Hortobágyi László Gáyan Uttejak Orchestra 
formációjával sok éve egyfajta futurisztikus 
fúziós világzene megteremtésén dolgozik. 
Lantoshoz hasonlóan a klasszikus indiai zenei 
kultúra az ihlető, de a filozófia és 
(át)értelmezés teljesen más. Szerinte a raciona
litás által létrehozott zenei képződmény egy 
transzcendens irracionális világot teremt, mely 
egyben a belső szabadság eléréséhez vezethet. 
Hortobágyi és csapata a koncerten is felvonul
tatott hagyományos indiai hangszerek mellett a 
mai kor új technológiai eszközeivel teremtett 
egyedi hangzást, amiben a szitár és a tabla 
hangja az acid, a dub, és egyéb elektronikus 
formák keretei között szólaltak meg.

Az EKF „Balkán kapuja” koncepciójának 
megfelelve délről érkezett Mojmir Novakovic 
Kries nevű csapata. A horvát etnozenekar tradi
cionális hangszereivel azt a nevükkel is jelzett 
örömtüzet ébresztgette, ami az embereket 
közös élmények megszerzésére, éneklésre, 
táncra, ünneplésre sarkallja. ■

* Az Industrial, mint poszt-rock zenei irányzat erőteljes rit
mikára, zajkollázsokra (ipari zajokra) és többnyire anar
chista szövegekre épül. Az olasz futuristák, illetve John 
Cage és Stockhausen hatása is fellelhető alkotásaikban, 
módszereikben. Az irányzat 1976-ban, Londonban 
született, amikor a Throbbing Gristle (később Psychic TV) 
megalapította saját lemezkiadóját, az Industrialt. A púnk 
mozgalomban — annak elüzletiesedése/kiüresedése 
miatt — csalódott angol és amerikai formációk (Leather 
Nun, Monté Cazzazza, Cabaret Voltaire) csatlakoztak hoz
zájuk. Az indusztriális szubkultúra a rákövetkező évtized
ben világszerte elterjedt. A műfaj fontos elemei a transz- 
gressziós elbeszélésmód, a szadomazó, és az intimék- 
szerezés. A média nem igazán foglalkozott a műfajjal, de 
ez senkit sem zavart. Az angol Test Depertment, a Nitzer 
Ebb, a német Einstürzende Neubauten, a KMFDM, a 
belga Front242, a kanadai Skinny Puppy, és a még 
Jugoszláviában alakult szlovén Laibach sorolható az 
irányzat vezető formációi közé. Amerikában a nyolcvanas 
évek elején kapott lendületet a stílus, a Ministry és a 
Nine Inch Nails sokat tett az industrial népszerűsítéséért. 
Az áramlat a kilencvenes évek elejére a metál riválisává 
tudott válni. Itthon az Art Deco és a BP Service említ
hető a műfaj úttörői között.
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1 egység kerámia
Az ember kíváncsisága, felfedező és birtok

lási vágya, az utolsó négyzetméterig kihasznált, 
tömörített, szűkös várostervezéstől szívesen 
kacsingat a várostól elszigetelt, használaton 
kívüli indusztriális területek, elhagyott házak 
felé, ami nem véletlenül van hatással kortárs 
városi képzeletvilágunkra. „Az elhagyatott, az 
elfelejtett, a használaton kívüli ma, mint a

potencialitás helyei jelennek meg gondolkodá
sunkban. A tűzfalak, hasonlóképpen a 
gyárépületekhez, a sikátorokhoz, vagy az 
alagutakhoz, egyszerre oldják el az emlékezet 
fonalait és lobbantják lángra a képzeletet”.'
Ezek a területek, gyárak, elhagyott házak, 
foghíjtelkek, tűzfalak városunkban a közelmúlt 
több művészeti projektjében is meghatározó 
elemként tűntek fel: elég csak a Pécsi Egyetemi 
Napok alatt átjárhatóvá vált Magasházra gon
dolnunk, vagy ugyanezen épület fényinstallációs 
kezdeményezésére a Charbotronic Crew-tól, 
a Média gyár összművészeti projektjére a 
Zsolnay gyár területén a Közelítés Egyesület 
szervezésében, vagy az egyetem botanikus 
kertjében rendezett Varázskert Napokra a 
Mediátor Egyesület ötleteként. Ezek mind-mind 
olyan eseményei a városnak, amikor a merev 
rendszerbe foglalt terek kiszakadnak a város 
megszokott struktúrájából, és progresszív 
kezdeményezések színtereivé válnak. Nem a 
város standard helyszíneit használják a 
városlakók, hanem a városi rutin perifériájára 
szorult emblematikus tereket fedezhetik fel 
szabadon, ahol reflexszerűen indul be esztétikai 
érzékük, ahol már a látványban képesek a láto
gatók feloldódni. Fokozza az üres, vad, 
használatlan térben való feloldódást, ha 
progresszív kiállítások, koncertek kísérik a 
használat horizontjáról kiszorult tér korlátok 
nélküli felfedezhetőségét, addig, amíg hivata
losan is megtelik a tér.

A „visszahúzódó állami tervezés által hátraha
gyott” gyárak nagy részében, melyekben olyan 
anyagokat termettek és gyártottak, amiket új, 
gazdaságosabb vagy olcsóbb anyagok váltottak 
fel, elhagyott, kiüresedett, kongó, a városi 
perifériára szorult csarnokokká váltak. A múlt 
indusztriális zárványai ezek: az álmukban még 
kattanó relék, a kerámiaegységek, fémhul
ladékok, üzemen kívüli gépek, poros ólomüve
gek, amik a működő ipar, és a gazdasági 
szektor számára használhatatlanok. Annál izgal
masabbak azonban ezek a használatlan 
területek a városi kultúra irányításában egyre 
nagyobb részt vállaló feltörekvő újgenerációs 
civil szféra számára. Felfedezésre váró hatalmas 
területek, amelyek mint elhagyott mesterséges 
bolygók kínálják szocreál fémlényekre szabott 
folyosóikat, csarnokaikat, árkádjaikat kulturális 
célra. Igaz, a városfejlesztés egyik jellegzetes 
modellje az utóbbi évtizedekben Nyugat- 
Európában kulturális negyedek kialakítása az 
egykor volt ipari területek átfunkcionálásával, 
többnyire kulturális igények kiszolgálására. 
Tudjuk azonban, hogy az ifjúság volt az, aki 
progresszív zenei, színházi rendezvények 
szervezéséhez vagy éppen lakóterük 
kialakításához (squat houses/foglalt házak) 
kezdték el felfedezni és birtokba venni ezeket 
a gyárakat.

Kiss Andor alkotása

Fényinstalláció
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Szeptember végén az Örökség Fesztivál 
keretében megrendezésre kerülő Örökség gyár 
— Zsolnay kulturális kegyed programsorozat is 
valami hasonlót szeretett volna elérni. Össze
hozni a városlakókat egy olyan helyen, ami a 
város határain és megszokott rutinjaik perifé
riáján kívülesik.

Mondhatnánk úgy is: kis esti elektrosokk 
a víz alatti város lényeinek.

A hanggal kísért fényinstallációk, az 
axonometrikus festmények, a fémhulladék és 
szoborinstallációk — az Örökség gyárban 
műalkotásként funkcionáló négy elem — 
tematikájában átfogta azokat a tartalmi 
lehetőségeket, melyekkel egy üres gyárépület 
múltja, jelene sajátosan megközelíthető és 
illusztrálható.

A gyár területére belépve a fényinstalláció 
kellemes hangulata a Zsolnay villa felé terelte 
az alvajáró látogatót. Meleg vörös szín és a 
szecessziós villa pirogránit épületkerámiákkal 
díszített ornamentikája, zöld spaletták, hatal
mas Zsolnay vázák és szökőkutak, mediterrán 
kertrendezés, építészeti stílus és éteri zene 
összhatása csiklandozta a még csak ébredező 
tudatot. Az alkonyati hangulat tintás arénává 
változva nőtt össze a DJ-k szolgáltatta szenv
telen vokállal és terelte át a gyárba érkezőt 
a nonfiguratív formákkal megvilágított szűk 
alagúton. Megszűnt a térérzékelés, késő esti 
recsegő rádió szignál erősebb, majd egyre 
halkuló hangja vezetett ki a pátosszal pettye- 
zett átjáróból egy nagyobb, nyitott udvarba, 
amely már majdnem egyenesen vezetett a fesz
tivál központi helyszíneire, a gyár belsejébe.

Az előszobában Sas Miklós macskaszem 
axonometriái és videó installációja várt érdek 
nélküli tetszésnyilvánításra.2 A kiállító tér és a

Sas Miklós: A híd

Sas Miklós: A festészet diadala című filmje

festményeken megjelenő téma az iparváros, 
szinte összenőve tették együttesen a látogatót a 
képeken megjelenő üres, antiutópisztikus város 
szereplőjévé. A 21 darab kép ugyanarra a tech
nikára készült (axonometriára és macskaszem 
effektre), az alkotó célja velük, hogy a kiállítás 
különálló részei egy egészben egyesülve képez
zék a kiállítás lényegét. Olyan tárlatot szeretett 
volna Sas Miki létrehozni, ami nem több 
különálló műből áll, hanem minden kiállított 
festmény „a mű” részét képezi. így lett a kép
sorozat, mint képregény némajáték, város a 
városban. Beléphetünk valamelyik képbe, és 
lámpával a fejünk mellett végigsétálhatunk a 
képzeletbeli utcákon. Úgy látszik éppen kijárási 
tilalom van, sehol senki. A hídon nem vár ránk 
távolba bámulva szoknyában lány, a lépcsőn 
nem kopog cipő, ott, mintha valaki éppen 
befordult volna a sarkon kalapban, szürkület 
van, mindjárt savas eső esik. Sas Miklós festői 
stílusa a geometrikus, kétdimenziós, maximum 
axonometrikus geometrikus irányt követi. Élénk 
színei a macskaszem fólia mellett kifakultnak, 
szürkének tűnnek. Egyfajta festészeti kísérlet 
volt ez részéről egy a festészettől idegen 
anyaggal, (Benedek Barna ötletéből táplálkoz
va), ami különös optikai kapcsolatba kerül a 
színekkel, nevesen szimultán kontrasztot idézve 
elő a retinán. Filmje is (A festészet diadala), 
erős koncepcióra épült. A művészet nagy műre
mekeit akarta oly módon egymásra montázsolni 
és bemutatni egyfajta szubjektív nézőpontból, 
hogy lássuk, a festészeti alkotások formailag

minden korban hordoznak hasonló elemeket 
önmagukon, és lám, milyen érdekes, amikor 
ezek találkoznak. A kísérlet érdekes, 
művészettörténeti tanulmánynak kiváló, a 
kivitelezés azonban, még az olyannyira komoly 
Morf program ellenére is, elmélyültebb munkát 
kíván.

A távolból szivárgó morajban Kiss Andor 
állataival találkozunk, akik nem önszántukból 
várnak jól nevelten arra, hogy megtölthessék a 
valóságot egy kis szürrealizmussal, ugyanis egy 
kör alakú, földes karámban állnak; kikötözve.
A tér-időbe merevedett szobrok élő organiz
musként való kezelése stimulálja a látogató 
fantáziáját, ami bájos szadizmussal szűkíti le az 
asszociáció terét. Kiss Andor letisztult avatarjai 
nem akarnak reálisan leképezni semmit, ami 
forradalmi, vagy túlságosan is emberi lehet. 
Inkább vágynak talán egy gleccserszerű felszíni 
mészkőbánya aljára hangyászni, és puha 
mészkő lében fürdőzni. A kisplasztikák abszurd 
helyzete az óriási térben és bizarr megjelenése 
a hámokkal, kötelekkel azonban mégis a 
valósághoz láncolja az anyagot. Fia egy szobor 
vegyes technikával készül, alkotója kivonja 
művét a szabadság „törvénye” alól és predesz
tinálja az alkotást, amely ezernyi formát képes 
ölteni a kő, mint természetes anyag által, ami 
képes bárhol érvényesülni; azonban meg is 
adja ezzel egyetlen és lényegi tartalmát, amit 
az alkotó gondol róluk.

Instant űrvacsora a középső terem porond
ján az utolsó alkotás, ami egy gyorsan-hamar- 
jában összedobott hulladékfém installáció a 
környéken talált és hozott anyagokból. Szolga 
Hajnal és Szabó Klarisz munkája. Az installáció 
egy egérjáratszerűségből és az „Instant 
Házasságok Kápolnájából” áll,3 ami zöld 
mámorban úszik, és csak úgy csillog a fém
kereszt a tetején. Futurisztikus amish faluban 
járunk, ahol az építmény funkcionálhatna 
víztározóként is akár, de a Mad Max sokkal 
közelebb áll a szívünkhöz, ezért szerintük, a 
nyolcvanas években film-installációként feltűn
hetett, a lábunk elé atomszél sodorta szedett- 
vedett alkotás ez, amit Mel Gibsonnak többször 
is szitává kell lőnie, hátha lézerpisztotyos 
közönséges bűnözők bujkálnak benne. Nem 
bánnánk. A mű végül is akár futurista is 
lehetne, de hiányzik belőle a dinamizmus, a 
kinetika, a progresszió, az erő és az értelem.
De van benne 80-as évek, meg antiutópia, és 
látom a mű előtti atomvillanást, a gimnazista 
értelemben vett „alternatív” valóságban azon
ban elveszik a lényeg. Vizuális formák vizuális 
tapasztalatává degradálódik a kemény fizikai 
munkát igénylő mű. Talán egy klip a konstruk
ció kalandos építéséről „á Europe” egy 
opuszára az installáció mögé vetítve lazítana 
a mű (mű)véresen komoly jellegén.

De a lényeg, hogy a vizuális kultúra pécsi 
titánjainak feladata hasonló akciók jelen
tőségében felismerni és kijelölni a városi terek, 
központok fejlődésének irányát, megtalálni és 
kihasználni a város még azon emblematikus 
helyeit, melyek alkalmasak művészeti célok 
megvalósítására, és komolyabb, precízebb 
munka mellett erősíteni az ilyen kaliberű 
vizuális látványosságok megmutatását. ■

1 Pólyák Levente független városkutató szavai, a Fiatal 
Képzőművészek Stúdiója Egyesület legújabb Tűzfal pro
jektjére reflektálva.

2 Egy gyors esztétikai megjegyzés: az esztétikai élmény 
szerintünk sosem lehet érdek nélküli. A befogadó a 
jelekben felfedezi önmagát, ez az, ami tetszést vált ki 
belőle. Ez a szenvedélyes egoista expresszió lenne az 
esztétikai élmény inkább.

3 Kénytelen asszociáció.
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Az Ördögök plakátja (Molnár Tamás műve) 
tökéletes minimalizmussal, egyetlen ördögire 
nyomorított Ö betűvel a fehér papíron érdek
lődést váltott ki belőlem, örömmel mentem 
színházba, várakozással. Az előadás csalódást 
okozott, tévedések tarkították, következetlen
ségek, és sokat unatkoztam. Olyan kérdéseket 
vetett fel bennem, amelyek inkább a kritikaírás 
mikéntjéről szóltak, mintsem az előadásról. 
Alapkérdésem már régóta: mihez viszonyítsak? 
Az elmúlt évtizedben magyarországi színháza
kon túl jártam párizsi, bécsi, berlini és drezdai 
teátrumokban, a műholdas televíziózás segít
ségével (Arte, 3 Sat, ZDF Theaterkanal) főként 
a német, osztrák és francia színházművészet 
produktumaiba is bepillantást nyertem. Lehet-e 
viszonyítani a világszínvonalhoz? Vagy csak a 
magyarhoz? Netán induljak ki a Pécsi Nemzeti 
Színház általam látott majd két évtizedének ter
méséből? Pécs város leendő Európa kulturális 
fővárosa rangjából?

A rendező Béres Attila sugallta koncepció 
más, mint amilyen Dosztojevszkij regénye az én 
olvasatomban, de ez nem baj. Az már inkább, 
hogy az előadás unalmas. A rendezői koncepció 
ezt csak fokozza, mivel a cselekményszálat 
mozgató, az eszme megszállottjait körülvevő 
középszerű őrülteket vígjátéki vagy operettfigu
ráknak láttatja a rendező. Érdektelen, unalmas, 
színházi klisék szerint lötyögnek jelenetről 
jelentre, ki-ki a maga színházi tudásához mért 
igényességgel-igénytelenséggel, alázattal vagy 
anélkül oldja meg a rá kiosztott, s nem szabott 
szerepet. A társulat kétharmada jobbára tölte
lékként lézeng a színpadon, szól, ha a szerepe 
megkívánja, a fizika törvényei szerint árnyékot 
vet, ha rávetül a reflektorfény, egy kevéssel 
több, mint önjáró díszletelem. Kontrasztként 
felkínálta a rendező a forradalmárokat, akik 
vonzók, mert fiatalok, szépek; és visszataszítók, 
mert erkölcstelen gyilkosok. Nagyon sovány

ellentét ez, de egy egész estés előadást még 
kitölthetne, ha minden ennek lenne alárendelve. 
Például a díszlet. Bátonyi György műve az első 
jelenetben örömmel töltött el, milyen érdekes, 
semmi nem illeszkedik pontosan, még a falak
ban is jelen van az Ö betű megnyomorítottsága, 
de a sorjázó jelenetek megmutatták, kivitelezési 
pontatlanságról tehet szó, ugyanis a paloták 
falán nincs félméteres hasadék, sőt annyira 
ingott a díszlet, hogy néha a bedőlésétől is tar
tottam, féltettem a színészeket. Vagy vegyük az 
előadás zenéjét. Bókái Zoltánt tüntették fel 
zeneszerzőnek, aki vagy nem olvasta a regényt, 
vagy valami előttem rejtett indokkal többször 
becsempészte az előadásba a hamupipőkéi 
hangulatot.

Jelenet az előadásból

A középszerű őrültek világában (a kvázi nor
mális emberekében) nem, vagy alig találunk tel
jes értékű alakítást. A Sztyepan (Trofimovics) 
Verhovenszkij-P/7/nczes József és Varvara 
(Petrovna) Sztavrogina-Füsf/' Molnár Éva kettőse 
adta játék mesedarabba illő zsémbeskedésekkel 
terhelt, hiába esik szó mély vagy fontos dolgok
ról, alig éri el a szánalmas szintet, Praszkovja 
(Ivanovna) Drozdova Sólyom Katalin 
fegyelmezett színészetével és szép magyar 
beszédével, mintha egy ’zo-es évek végi 
tévéjátékból került volna a színpadra, nem lesz 
szerves része az előadásnak. Vagy ez a ren
dezői koncepció része? Az is, hogy a tapsrend
ben sem szerepel?

Az eszme megszállottjainak világában 
(forradalmárok) akadt hiteles színpadi jelenlét 
is, kiemelkedett Köles Ferenc visszafogottsága, 
egyszerű, szenvedő Iván Satov-ja talán a 
legérettebb alakítás volt az előadásban, majd
nem ezen a szinten sikerült Lebjadkin kapitány 
megformálása Ottlik Adómnak, melléjük 
sorolandó Stubendek Katalin-Dása (Darja 
Pavlovna) Satovája a maga elnyomott, zárkó
zott szerelemábrázolásával. Ők építették fel a 
szerepüket úgy, hogy még valami egyéni ízt is 
meg tudtak jeleníteni, s nem hibáztak.

Kevés kétrészes istenkeresés viselne el egy 
ennyire éretlen és bárgyú alakítást, mint ami
lyen Vidákovics Szlávené volt (Kirillov). Ő a 
zenei bejátszásokkal egy szinten mozgott, 
mintha a Hamupipőkéből került volna elő. Ezért 
ki a felelős? A színész képes csupán ennyire 
vagy a rendező hagyta, hogy ilyen legyen?
A válasz csak az alkotóknak fontos.

Az abszolút főszerepet alakító Pál András 
Nyikoláj (Vszevolodovics) Sztavrogin 
mozgásában, megjelenésében hordozta a rábí
zott szerep súlyát, a felsőbbrendű, önnön 
súlya alatt megrogyó emberét, de nem mindig 
sikerült elhinni neki, amit mondott (erre
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Se veled, se

egyedül e társulatból Fillár István lett volna 
képes). A ráosztott szerepet megformálta, a 
rendező azonban újra tévedett. A nagyon szép 
fürdőszobai jelenetben — gyönyörű, hatalmas 
tükör a háttérben, s előtte a kád — a 
monológ után Pál a maga férfiúi meztelen
ségében látható (akadt is néhány szépkorú 
hölgytől fakadó meghökkent sóhaj) az első 
részben, miként természetesen pucéran száll 
ki a kád vízből, mivel egy ember általában 
meztelenül fürdik, s törölközik. A másodikban 
egy szeretkezés után Kovács At/m/re-Liza 
(Lizaveta Nyikolájevna) Drozdova miért csavar
tak takarót? így igen nehéz lett volna 
szeretkezni. A meztelenség ábrázolása miért 
nem következetes? Vagy ebben a színházban 
az elszerződött Melkvi Beán kívül csak az 
egyetlen Simon Andi mer levetkezni szín
padon? (Emlékezetes színpadi szeretkezése 
volt Gráf Csillának a Veszedelmes viszonyok
ban: kombiné alól kilátszó bugyi, melltartó!)
S ha nem következetes a meztelenség, miért 
van rá szükség? Ma már egy meztelen hímtag, 
vagy női mell látványa nem visz el egy szín
házi előadást.

Szabó Vera Marja Lebjadkina alakítása 
külön bekezdést érdemel. A púderes arcú őrült 
ábrázolásával személyiséget teremtett első 
megjelenésekor, kicsit lírai, kicsit romantikus, 
de vonzó őrültet, az viszont a rendező és a 
dramaturg hibája, hogy a második részben 
ugyanerre már képtelen volt. Az indokolatlanul 
hosszú, felépítetten dialógusban, struktúrában 
jelenetben az ő üdesége is elveszett.

Béres Attila fiatal rendező, sikeres pécsi 
debütálását (lllatszertár) eddig nem tudta 
megismételni. Ha a PNSZ előadásai között 
helyezzük el az Ördögök rendezését, akkor a 
tíz perc, negyed óra érdekességgel rendelkező 
klasszikusokat megidéző unalmas előadások 
közé illeszthető be, a gyengébb Lengyel 
György rendezések mellé. Az előadás országos 
viszonylatban nem kerülhet be abba a 30-as 
körbe, amelyből potenciális POSZT verseny
darab lehet. Tágabb merítést véve még érdek
telenebb. Sem elemi érzéki élményt, sem 
intellektuálist nem nyújt. A magyar nyelvet 
ismerőként zavar, hogy a társulat jelentős 
részének a hangképzés is problémákat okoz. 
Nem kapunk sem színészi alakításban olyan 
következetest, amely átívelne nyelveken, 
kultúrákon, de olyan színpadi nyelvhasználatot 
sem, ami miatt egy idetévedt, magyar nyelvet 
nem beszélőnek érdemes lenne beülni az 
előadásra. Mert az Ördögök színpadi bemu
tatása ma kitűnő ötlet, de az eredeti gondolat 
majdnem középszerű felmondásán túl alig 
kapunk többet néhány szép képnél, amely 
terelget bennünket, nézőket a megértés érzéki 
bizonyossága felé. S hogy hangsúlyt adjak a 
zárópillanatnak, felidézem az előadás végi 
néma csöndet. Nem tudta a megmaradt 
közönség (a szünetben elszállingózott a 
környékemről tucatnyi néző), hogy tapsolni 
kell-e, vagy sem. Elértünk hát oda, ahol már 
ez a színházi konvenció sem működik biz
tosan. ■
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A Nem félünk a farkastól elsősorban filmcímként 
sejlik fel az emlékezetben, derengenek képek 
szenvedélyes házastársi viszályról, egy percről 
percre összeomló nőről, egy igazi, gyönyörű 
díváról, aki egyszer csak — élesedik a sziluett 
a ködből — Elizabeth Taylor személyében előt
tünk áll. Kész a kép. Amerikai kisváros, felső 
értelmiségi társadalmi réteg otthona, vagy 
inkább szépen berendezett pokla. Whisky, 
konyak, pia, pia, balhé és szenvedélyek a 
köbön.

Egy film, melyet 1966-ban 13 kategóriában 
Oscar-díjra jelöltek, melyből 5-öt sikeresen be 
is sepert, méltán lehet az utókor számára újra 
és újra feldolgozandó, újraértelmezendő téma. 
Elizabeth Taylor és Richard Burton után persze 
inkább színházban, mint filmen. Nem csoda, 
hogy a Broadwayn majd’ 700-szor ment. De 
számtalan előadás született magyarországi szín
padokon, hála Elbert János nagyszerű magyar 
szövegének, s Liz Taylornak és Richard 
Burtonnek, hogy éppen negyven éve — igaz a 
filmvásznon -  megmutatták, hogy Albee drámá
ja igazi nagy alakításokra, ziccer szerepekre, 
jutalomjátékokra ad nagy-nagy sanszot a 
szerencsés kiválasztottaknak. Az első magyar- 
országi bemutatón Lengyel György rendező 
szintén nem kisebb művészekre bízta a főbb 
szerepeket, mint Tolnay Klári és Gábor Miklós.
A 60-as 70-es évek retro divatja mintha a szín
házat sem hagyná nyugton, bekopog és 
követeli magának a helyet, aztán máris át
alakul, hiszen az eredeti „kapitalista” miliő 
nálunk most válik egyszerre ismerőssé, valósá
gossá, s a színpadon máris a legtrendibb bőr 
ülőgarnitúra, a méregdrága króm hűtőgép és 
a tükör plasztik tértágító effektek. A darabban 
azonban bizonyos torzulások annyira erősek, 
hogy valóban, az a lázadó és cinikus 
kíméletlenség, amivel a szerző él, ma már 
klasszikusnak nevezett ócskaságszámba is 
mehet, elavult intellektualizálásnak tűnhet.

Albee-nak ez a házastársi-szerelmi kapcsolat 
poklairól szóló drámája igencsak porosnak 
tűnik, s erős a kétely, hogy készülhet belőle 
olyan előadás, amely a ma e téren szuperkvali
fikált értelmiségijeit megérinti. Hacsak nem úgy, 
hogy a rendező színészeivel együtt Albee 
drámájának lehetséges mélységeit felszínre 
marcangolja egészen saját tapasztalatáig és 
tovább. S ha ez megvan, akkor a magyar 
színjátszásban oly mélyen gyökerező lélektani 
realizmus eszközeivel egyszerre kíméletlenül 
analitikus, és egyszerre „beleélős” módon teszi 
számunkra, nézők számára e házassági válság
halmazt átélhetővé, megismerhetővé, esetleg 
ismerőssé.

Az eredeti Virginia Woolfra utaló cím 
„Who’s Afraid of Wirginia Wolf?” zseniális 
magyarítása a közismert gyermekmondókára 
köszön vissza. A Virginia Woolf-os 
értelmezésekbe bonyolódók számára erőteljes 
feminizmus rejlik a műben, kellő szuicidummal 
fűszerezve, ami talán kicsit messze megy a 
darab primérebb értelmezési szintjeitől.

A Béres Attila rendezte pécsi előadás 
értelmezési mezején kóborolva erős kételyek 
közt vergődve, az utolsó percig sem derül ki, 
hogy rendezői szándéka szerint mi is lenne az 
átvilágított üzenet, mely a házassági válsághal
maz eme sajátos közegben való kibontását 
indokolja.

Az előadás májusi bemutatóján a 
nézhetetlen, fogyaszthatatlan munkaverzió volt 
csupán. A színészek, mint a süllyedő Titanicon, 
kétségbeesve kapaszkodtak a szövegbe, 
egymás végszavait lesve-várva csetlettek, bot
lottak a színpadon. Balikó Tamás, George-ként, 
mint a sikertelen, agyonfrusztrált karrierhárító 
értelmiségi az infarktus határán izzad és liheg 
a küzdelemben, Udvaros Dorottya, Martha a 
feleség szerepében pedig minden kosztümből 
kifogyott megkeseredett, kiteljesedni nem tudó 
korosodó dívaként végigsipákolta az előadást.
A két fiatal, Darabont Mikold és Zayzon Zsolt

Z ÁBRÁDI  MARI ANN
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Edward Albee: Nem félünk a farkastól 
Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza 
2006. május 12., november 10.

nélküled
pedig mintha ott sem lettek volna. Súlytalanul 
és főleg céltalanul lebegtek a semmi térben és 
kizökkent időben. Aztán néhány előadás után 
jött a nyári szünet. A napsütés érlelő hatása, 
az évadvégi fáradalmak utáni jól megérdemelt 
pihenés, közben az esetleges extra szövegme
morizálás, majd néhány frissítő próba az őszre 
azért meghozta gyümölcsét. Nekifutottunk hát 
újra.

A tér. Előkelő, olyan mai trendi minimál 
artos értelmiségi nappali, mondjuk könyv nulla, 
de azt hiszem, hogy a dolgozóban, vagy a 
könyvtárszobában szokták ezeket tartani, s csak 
az általam ismert hasonszőrűeknél, ezek híján 
van a több ezer kötet a nappaliban egyetlen 
díszként, no meg tökéletes porfogóként. Sebaj! 
Van viszont festmény, drága, meg sok-sok 
márkás pia, meg rengeteg tértágító és 
látványelemként jól működő, a fényeket szépen 
elnyelő és egyben visszaverő plexifat, meg a 
drága a bútor — szóval az amerikai konyhás 
nappali, ahogy a lakáshirdetésekből Kati néni is 
ismeri.

Az idő. Éjjel két óra. Berobban a színre, 
hazaérkezvén a rektor szokásos szombat esti 
bulijáról George és Martha az ötvenes házaspár, 
meglehetősen spiccesen, s mielőtt azt hinnénk, 
hogy mindjárt lefekszenek aludni, vagy teljesen 
KO-ra ütik ki magukat az utolsó szentjánosál- 
domással, Martha váratlan bejelentést tesz. 
Vendégeket hívott. A fiatal pár, Nick a Biológia 
(vagy matematika?) Tanszék újdonsült üdvöské
je, oldalán keskeny csípőjű, igazi szőke liba 
feleségecskéjével, a beszédes nevű Honeyval. 
Mire a fiatalok beesetlenkednek a színre, már 
jelentős mértékben áll a bál a háziak között, 
mely bennünket, nézőket nem igazán rendít 
meg, mert talányos módon az alapozó feszkó 
hangulat egyszerűen nem jön le a színpadról, 
csupán a szavak döngicsélnek a Kamaraszínház 
falai között kóborolva.

Martha apja az egyetem rektora, ahol 
George a Történelem Tanszék vezetői posztjá
nak várományosaként örökké megbocsáthatat
lan bűnként nem tud, vagy nem akar karriert 
építeni, különösen az após hátán felkapaszkod
va nem.

Alapkonfliktus. Martha számára édesapja 
(Papsi) az isten, nyilvánvaló, hogy a 
párválasztás rögös útján akaratlanul is a hozzá 
hasonló férfit keresi élete párjában is. Csalódnia 
kell azonban, mert George más. George más, de 
tulajdonképpen nem tudjuk George milyen. 
George előad egy komplex történetet egy fiúról, 
aki gyermekként balesetnek álcázva megölte 
mindkét szülőjét. Története épp annyira lehet 
fikció, s ezzel egy jelentéktelen, eseménytelen 
élet kiszínezése, mint ahogy lehet igaz is, s az 
élethazugság helyett egy komoly önvallomással 
állunk szemben, melyet a botrány elkerülése 
miatt akadályozott meg Papsi is, hogy a megírt 
könyv formájában megjelenjen. Bármelyik is 
igaz, George mindenképpen egy komoly 
frusztrációkat cipelő, megkeseredett ember, 
aki a nála néhány évvel idősebb, és nyilván

pártában maradt Marthát azért vette el 
feleségül, hogy az általa felkínált úton sike
rüljön neki a középszerűségből, vagy adott 
esetben akár a bűnös múltból való kitörés.

Azt gondolom, hogy a pécsi előadás a 
második megnézés után sem adott ezekre az 
alapvető kérdésekre választ, s ezért lett Balikó 
Tamás színészi teljesítménye is olyan az 
esethez hasonlóan kétértelmű, mert a rendező 
számára sem vált világossá mit is akar a figu
rától tulajdonképpen. A mélységek felszínre 
marcangolása ehelyütt igencsak elmaradt. 
George és Martha viszonya a házastársi civódá- 
sok, évődések olyan szintjére süllyedt már, 
hogy ahhoz, hogy jól kiveszekedjék magukat 
már „közönségre” is szükség van, hiszen a 
játszmának így van ereje, ha a „közönség” 
inspiratív jelenléte biztosított. Itt jön hát Nick 
és Honey a képbe, mint a George-éhoz és 
Martháéhoz hasonló életpályán éppen első 
lépéseiket megtevő párocska. Történetük egy 
repríz. Még a legmélyebben elnyomott, titkos 
problémájuk is azonos.

A gyerek. A fiktív gyerek, akit George és 
Martha ezen az éjszakán már el is veszített, 
illetve Nick és Martha gyermeke, aki meg sem 
született, illetve akit a gyanús jelek alapján a 
keskenycsípőjű szőke cicababa rendszeresen 
házi praktikákkal meg nem születhetővé tesz.

A párkapcsolatok gyermektelenség prob
lematikájának mélylélektana azonban épp úgy, 
mint a többi a szavak szintjén át-, majd tova
suhan a termen.

Mindent egybevetve a pécsi Nem félünk 
a farkastól nem ütötte szíven közönségét, az 
amúgy nagyon emberi és mindannyiunk 
életében fel-felbukkanó problémák jelzés szin
ten maradnak, és ez nagy kár. Nagy kár, mert 
ehelyütt kell szót ejtenünk a másik főszereplő, 
Udvaros Dorottya pécsi vendégjátékáról.

A szereposztó rendező, vagy direktor szándéka 
és választása jó. Martha szerepe korban 
paramétereit illetően valóban Udvaros 
Dorottyáért kiált. A nézők seregének jó része 
elsősorban Udvarost látni megy az előadásra, 
azonban igazán csak az elvakult rajongók 
számára maradéktalan az élmény amit a 
művésznő nyújt, hiszen azoknak a bizonyos 
mélységeknek a felszínre marcangolás 
elmaradása okán valahogy Martha is csak a fel
színen hisztiző, klisékből, allűrökből építkező 
üres figura marad. Ahelyett, hogy problémáival, 
viselkedésével, akcióival és reakcióival a néző 
húsába vájna adott esetben, ehelyett „a filmek
ben, meg a pletykalapokban láttam már ilyet” 
érzésünk támad fel csupán.

Darabont Mikoldnak és Zayzon Zsoltnak 
pedig nem juthat ebben a helyzetben más 
színészként sem, mint ahogy szerepük szerint, 
hogy asszisztálnak a nagyoknak, a tőlük telhető 
módon, és a „nagyok” által teremtett hőfokon.

A 60-as évek erős társadalomkritikájának 
született pszicho fűszerrel keményen 
megspékelt, Albee darabon ott maradt a 40 éve 
rárakódott por, amolyan se veled, se nélküled 
szintű házastársi párbajocska lett belőle, Taylor 
és Burton szelleme a palackban maradt. No de 
sebaj, mert a legendás film 2006 decemberében 
jelenik/jelent meg DVD-n. Sok-sok extrával! ■

Martha -  Udvaros Dorottya 
George -  Balikó Tamás DLA 
Honey -  Darabont Mikold 
Nick -  Zayzon Zsolt

Asszisztens -  Steiner Zsolt 
dramaturg -  Ari-Nagy Barbara 
díszlettervező -  Horesnyi Balázs 
jelmeztervező -  Pilinyi Márta 
súgó -  juhász Piroska 
ügyelő -  Háber László 
rendező -  Béres Attila
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Janus Egyetemi Színház
2006. november Z Á B R Á D I  M AR I AN N

Romulus és Pisti
„Jelentések sohasem rengetik meg a világot. A 
tények igen, de ezeken nem tudunk változtatni, 
mert amikorra a jelentés befut, már megtörtén
tek. A jelentések csak felizgatják a világot, épp 
ezért lehetőleg le kell szokni róluk.”

Az utolsó nyugat-római császár, Romulus 
szavait hívom kezdésnek segítségül, amikor 
azon gondolkozom, hogy a 2006-ban éppen 
fennállásnak 10. évadát ünneplő Janus Egyetemi 
Színház ünnepi évadában látottakhoz honnan is 
közelítsek elsőként. Sajátos, összetett a helyzet 
az évfordulók tömörülése okán, hiszen az 
1956-os forradalom 50. évfordulója is ez az év, 
amely nyilvánvalóan a JESZ alkotóit is megem
lékezésre ösztönözte. Mikuli János két előadást 
is rendezett az ünnepi alkalomból, az egyiket 
nyilvánvalóan ebből a célból, a másikat nem 
tudom, de nekem összecseng, ha véletlen is, 
nagyszerű véletlen. Mindkét előadás a hatalom
ról szól, annak elnyomó képviselőiről, végül 
annak megdöntéséről. Mindkettő valóban 
megrengette a világot, a maga helyén és ide
jében nem jelentéktelenül. A róluk szóló jelen
tésem remélem, nem izgatja fel a világot, 
hírnöki szerepemben mindössze a tudósítás és 
a jó hír közvetítése a szándékom.

Romulus a gyermekcsászár, aki a maga 
korában is teljesen jelentéktelen történelmi 
szerepet töltött be, bábuként uralkodott Róma 
végnapjaiban, méltán távolította magától a 
hírnököt, hiszen ő semmit nem szeretett volna 
tudni a körülötte forrongó világ valóságtartal
mából, az ő célja egyetlen dolog volt, hogy a 
maga fiktív életterében, a vidéki birtokon a 
gondosan nevelgetett tyúkállomány tojáster
mését nyomonkövesse. A jól tojókat azzal jutal
mazza, hogy reggelire megeszi tojásukat, a 
gyengén tojókat pedig azzal bünteti, hogy 
egyszerűen megsütteti szakácsával. Még kis 
fűszert ad a történetnek az a nem elhanyagol
ható körülmény, hogy minden tyúkot egy 
császári elődjéről nevezett el, szegény tyúkok 
sorsát ezzel komolyan megpecsételve.

A nagy Romulus című Dürrenmatt dráma 
történelmietlen történelmi komédia műfaji meg
jelöléssel kíméletlen társadalomkritika, mely ha 
csak a római birodalom bukásáról szól, az unal
massá vált és hosszúra nyúlt ókor végéről, 
melynek kapuján bár kéretlen vendégként, de 
erőteljesen dörömböl a középkor, akkor is 
nagyszerű szórakozást nyújthat közönségének, 
miközben történelmi ismereteit felfeszegetve 
nagy-nagy igazságok lelepleződését találja meg 
benne. Humora, szövege a komédia minden 
eszközét briliánsán kihasználja, éppen ezért 
színpadra alkalmazása hálás feladat lehet. Ha 
azonban mélyebbre ásunk akár a szövegben, 
akár a Mikuli János áltat értelmezett előadás
ban, azonnal kitűnik, többről is van itt szó. 
Kortól, kosztümtől elvonatkoztatva a vázolt 
hatalmi helyzet sokszor megismételte magát 
a történelemben, egészen napjainkig ismerős 
viszonyok, viszonyulások és groteszkebbnél 
groteszkebb szituációk mutatják Dürrenmatt 
drámájának örökérvényűségét.

Az ország első embere idióta, látszat- 
megoldások kedvelője, sajátos élethazugságok 
halmazán trónolva vegetál, miközben udvar
tartása lépten nyomon becsapja, válságban 
elhagyja (természetesen az államkassza kifosz
tása után). Mindenki megpróbál mellette még 
előnyösebb pozícióba jutni, mert aki közel van 
a tűzhöz, az könnyedén kerülhet még közelebb, 
csak arra kell vigyáznia, nehogy valamely 
szeszély áldozata legyen, pl. ne próbáljon 
„felvilágosító”, felzaklató híreket, főleg nyilván 
rossz híreket közvetíteni az uralkodó felé, mert 
azokra nincsen szükség. Tudják, „a jelentések 
csak felizgatják a világot”!

Mikuli rendezése a parányi színházban 
nagyot szól. Kicsit komolyabb marketinggel a 
középiskolásokon, a hazai pályán túli civil fel
nőtt közönséget is érdemes volna vele jobban 
megcélozni.

Szólni kell Németh Pál díszletéről, mely 
éppen annyi és éppen olyan, amire itt szükség

van. Ötletes, funkcionális, hibátlan. S a 
színészek. Megannyi kivétel nélkül tehetséges 
fiatal és rutinosabb kiváló érzékkel fogta meg, 
s alkalmazta a groteszk színjátszás kellékeit, 
talán csak Köles Ferenc alakítása más kicsit, 
hiszen az ő szerepe rendkívül sajátságos a 
darabban is. Ő az a hódító germánok 
fogságából hazatérő zsoldos, Romulus lányá
nak, Reának szerelme, aki a tragédiát, az ellen
pontot képviseli a darabban, az ő sorsa 
döbbent rá minket, virgonc nézőket is, hogy 
ennek az egész hatalmi marháskodásnak egy 
vesztese lehet csupán, az ember maga. Köles 
ezt jól, pontosan és átütően hozza. Tóth András 
Ernő kiválóan alakítja az infantilis császárt, aki 
egyben a legjobb önvédelmi fegyverrel, a 
strucc-politikával megáldott diplomata is, jól 
harmonizál vele partnere Horváth Krisztina.
Az előadás két nagyszerű színfoltja a Pécsi 
Nemzeti Színház két művésze Bánky Gábor és 
Urbán Tibor, akiket rég láttam ilyen örömmel, 
felszabadultan játszani, gondolom a fiatal, 
inspiráló közeg megtette játékukra jótékony 
hatását.

Hollósi Orsolya a császár lányaként, 
Domonyai András, Juhász Mátyás és Inhof László 
udvari alkalmazottakként nagyszerű 
megtestesítői a rájuk rótt szerepnek. Külön 
érdekesség Keczán Pál alakítása a műkereskedő 
szerepében. Gyakorlatilag az ő lelkén szárad az 
antikvitás felmérhetetlen műkincseinek 
elkótyavetyélése, pedig ő csak a dolgát teszi, 
jókor jó helyen alkuszik. Keczán szellemesen, 
mégis fájdalmas felhanggal alakít.

A nagy Romulus — Tóth András Ernő

Bánky Gábor, Horváth Krisztina, Urbán Tibor
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♦
Pisti a tökéletes fikció. Örkény István drámája 
a magyar történelem viharos évtizedeit idézi 
Örkényi nyelven, mely Dürrenmatt abszurdjával 
nagyon is rokon. Az egypercesekre is 
emlékeztető, laza szerkezetű, történelmi 
abszurd víziók sorozata a mű, melyet Mikuli 
János fiatal művészeire adaptált. Örkény műve 
a szocializmus tabuja volt jó sokáig, viharos 
betiltások és politikai, művészi küzdelmek 
zajlottak érette, körülötte a maga korában.
Mára azonban mint a szocialista tabuk mind
egyike, így szabad préda formájában minden 
művészi erőfeszítés ellenére csupán a szocia
lista tabu iránti nosztalgia érzését kelti fel 
nézőjében. Azzal együtt, hogy zseniális áthal
lások akadnak benne bőven, melyek a nap
jainkban zajló politikai események, az „ünnep” 
körüli botrányos cirkuszokban köszönnek 
vissza. ízléses mértékben tálalva. A JESZ céljá
nak, hogy ne az utcán hőbörgők értelmetlen és 
romboló módján, hanem a legméltóbban, a 
művészet, s főleg a kor egy remek írójának 
remekével emlékezzen ’só-ra, Örkény műve 
kiválóan megfelel, még akkor is, ha történetei, 
közege nagyon is Budapesthez, s annak a 40-es 
60-as éveihez visznek vissza. De nem csupán a 
történeti hűség miatt, hanem elsősorban azért, 
mert tagadhatatlanul felismerhetően a darab 
születésének korára jellemző eszközökkel ábrá
zol. Abszurd, és történelmi hűség, realista ábrá
zolás az írói fikció szempontjából borzasztóan 
egyenetlenül és olykor értelmezhetetlen túlzá
sokba is esve jelenik meg a műben. Túlzottnak 
tűnhet például az a jelenet, amikor a kivégzést 
vezénylő Pisti beáll a kivégzendők közé, majd 
hosszú csevegést folytatnak az aktus praktikus 
problémáiról, hogy miképpen lehetne a dolgon 
minél egyszerűbben és gyorsabban túlesni. 
Amikor azonban Pisti megkettőzi magát egy 
németbarát és egy ellenálló változatra, hogy 
mindenképpen túlélje a háborút, akkor ez 
éppen csak egy kis túlzás a korban legminden
napibb viselkedési formához képest. Pisti tehát 
a semmi és a minden is egyben. A zajos 
történelmi szituációk főhőse, az EMBER.

Mikuli tehát nagy fába vágta a fejszét 
amatőr színészeivel, de a többszörös szerep- 
osztással nagyszerűen megoldotta a megold
hatatlannak tűnő színészi feladatot, már ami 
Pisti szerepeit illeti. A tér funkcionális, nincsen 
benne semmi eredeti, a mobil könnyűszerkezetű

textilfalak szép árny-, és fényjátékokra adnak 
lehetőséget, melyet a rendező természetesen ki 
is használ.

A mindent felégető háború, az utána 
következő megszállás, a forradalom, s az azt 
követő megtorlás, majd a puha szocializmus 
kegyetlen abszurd történései megidéződnek 
a JESZ színpadán jókor, jó helyen, jól.

A Janus Egyetemi Színház a 10. évadában 
„felsősökhöz” méltón, színvonalas előadásokkal 
állt közönsége elé. Nem csak az évfordulóhoz, 
hanem önmagához is méltóan. Az egyetemi 
színjátszás palettáján — a díjak is mutatják — 
a legjobbak közt vannak. Művészi formabontás
ban, merész beleavatkozásokban soha nem 
merészkedtek nagyon messze, mondjuk odáig, 
hogy a rokon mondanivaló érdekében egy 
közös előadást gyúrjanak Romulusból és 
Pistiből, de sebaj, talán ennek gyümölcse a 
kiforrott játékstílus, a széles közönség által 
fogyasztható előadások sora. Mikuli János és 
Tóth András Ernő a színház két vezetője évről 
évre neveli ki ösztönösen színészeit a „profi” 
világ számára, egyre több előadásban láthatók 
a Pécsi Nemzeti Színház színpadán. Nekem 
azonban sokkal jobban bejön, ha Urbán és 
Bánky brillíroznak a szokatlan, éppen ezért 
inspiratív közegben, itt a JESZ-ben, mint hogy 
a JESZ-esek próbálnak a „profi” allűrökhöz iga
zodni amott. ■

Friedrich Dürrenmatt 
A nagy Romulüs
— történelmietlen történelmi komédia —

Fordította: Fáy Árpád 
díszlet: Németh Pál 
jelmez: Szabó Zsuzsa 
zene: Rozs Tamás 
asszisztens: Gáspár Alida 
dramaturg, rendező: Mikuli János

Személyek
Romulus Augustus, nyugat-római császár -  Tóth András Ernő
Júlia, a felesége -  Horváth Krisztina
Reá, a leánya -  Hollősi Orsolya
Isauriai Zénó, kelet-római császár -  Bánky Gábor
Aeamilianus, római patrícius -  Köles Ferenc,
Tullius Rotundus, hadügyminiszter -  Domonyai András 
Spurius Titus Mámmá, a lovasság prefektusa -  Juhász Mátyás 
Pyramus, a császár komornyikja -  Inhof László 
Apollyon, műkereskedő -  Keczán Pál 
Caesar Rupf, germán -  Urbán Tibor

Örkény István 
Pisti a vérzivatarban

Műszak: Regényi Gábor, Tolnay Donát 
jelmez: Váradi Zsóka 
zenei válogatás: Rozs Tamás 
díszletkészítő: Tóth Géza 
díszletterv: Mikuli Dorka 
asszisztens: Gáspár Alida 
dramaturg, rendező: Mikuli János

Szereplők 
Pisti -  Bozó Tamás 
Tevékeny-Pisti -  Keczán Pál 
Kimért-Pisti -  Kormos Balázs 
Félszeg-Pisti -  Molnár Tamás 
Mama -  Pásztó Renáta 
Papa -  Inhof László 
Szőke lány -  Szomora Lívia 
Barna lány -  Jakabfi Edina 
Vörös lány -  László Virág 
Igazgatónő -  Gáspár Alida 
Volentik bácsi -  Mikuli János

Pisti a vérzivatarban. 
Jövővárás.

FOTÓK: SIMARA LÁSZLÓ
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Szemle

Deli Ágnes: 
Csónak, 1999

Deli Ágnes szobrai
Mohács, Kossuth Filmszínház 
kiállítóterme
2006. szeptember 8 -  október 15.

Semmi kockázat nincs abban, ha nyitómondattá 
tesszük a tényt, hogy a mohácsi születésű Deli 
Ágnes a magyar szobrászat derékhadához tar
tozik. Személyes és szakmai sorsa alakulásában 
számára a pécsi Tanárképző Főiskola után igen 
sokat jelentett a kilencvenes években az amsz
terdami Gerrit Rietweld Akadémia, majd a hágai 
Királyi Akadémia kötelékében eltöltött idő. 
Emberi és művészi érlelődést idéz ez a korszak 
is, — ami meglehet, egyebütt is bekövetkezett 
volna — mégis különös meghatározottságot 
érzékeltet. „Belülről” érkezik az inspiráció, 
alkati és lelki tényezők formálják a választást.
A „más” atmoszférára mindig érzékenyebben 
mozduló reakciókban a megerősítés kellete
korán érkezett.

Képzőművészeti kultúrájának a magyartól 
eltérő volta miatt, az ottani akadémiai képzés 
és a környezet általános holland állapota 
következtében a tanulás intellektuális gyara

podás, művészi tapasztalatszerzés és nem kis 
mértékben önigazolás volt. Az alkati és lelki 
alkalmasság ebben a közegben valóban kitel
jesedhetett. Hollandia, és főként Amszterdam 
a művészeti adatoknak, az egymástól eltérő 
irányzatoknak helyi eredetű és „behozott” 
teljesítményeivel abszolút helyre került a világ
méretű rangsorban. Intézményei hagyo
mányosan csak a legnemesebbel, nagyon 
magas színvonalúval, a magas fokon kocká
zatossal vannak elkötelezve még ma is. És ami 
már vagy ötszáz éve jellemzi Németalföldet, 
egymás mellett a jellemek, erkölcsi karakterek, 
életformák, mentalitások ezerféle kife
jeződésének ténylegesen egyforma lehetőséget 
biztosít. Egyformán biztosít lehetőséget. 
Képletesen „széles út”, Broadway ez is, de itt 
a divatok az aktualitásnak csak egy részét 
képezik, a másik, döntő hányad alapvető össze
függésben van a modern civilizáció viszonyait 
kritikusan mérlegelő, az értelmiségi 
tevékenységet elismerő nyilvános szellemi 
munka aktualitásával. Avval a dimenzióval, 
amely éppen nem követő, hanem élretörő, 
kockáztató, ezért innovatív. Élő tehát ez a 
kultúra, ami nem erőlteti senkire magát, de 
tágas keretet biztosít a választásokhoz, a csat
lakozásokhoz, az önállósághoz és a meg

erősítésekhez.
Kellett-e vajon 
fontosabb impulzus 
egy lázadóan befe
jezetlen fiatal művész 
számára, mint amit 
Amszterdamban Deli 
Ágnes megkaphatott? 
Aligha. De azért az 
változattanul érdekes 
kérdés marad, hogy 
honnan az előérzet 
Deli Ágnesben, amely 
szerint Hollandia a 
kívánatos szellemi és 
művészi kibontakozás 
alkalmas területe lesz, 
honnan az energia, 
hogy a művészek 
peregrinációit ekkori
ban nem túl erősen 
segítő hazai viszonyok 
közepette mégis 
megszerezte az amsz
terdami ösztöndíjat? 
Talán nem is 
titokzatos a kérdés.
A legalapvetőbb 
értelmiségi
követelménynek eleget 
tett már pécsi tanul

mányainak idején. Merthogy a művészi 
tevékenységben az önvizsgálat legkülönbözőbb 
metodikái egyidejűleg folyamatosan működés
ben vannak, egyáltalán nem véletlenszerű, hogy 
igen pontos önismeretre tett szert. Talán már 
a nyolcvanas években ennek az önismeretnek a 
birtokában tudta, hogy az, aki ő, és ami benne 
törekvésként, készségként megvan, merrefelé 
tapad legjobban a megerősítésként ható hagyo
mányhoz és élő kulturális környezethez.

A nyolcvanas évek végén került 
Hollandiába, amikor a képzőművészet is a 
posztmodern teljesíthetetlen szintézisvágyát élte 
a maga számba vehetetlenül sokféle irányból 
érkező érveléseivel. Az egyidejűségük ellenére 
is lezárt, a konvenció részévé tett koncept, a 
minimál és a land-art vannak ehhez az időszak
hoz legközelebb, a továbblépés tehát 
valószínűsíthetően még tartalmazza ezek 
inspirációját. Miközben a „New Image” felsza
badító gondolatgazdagságának az árama is éri. 
A szellemi és tárgyi összetettségnek olyan 
tömörsége érzékelhető ebben az időszakban, 
ami akár kaotikusnak is tekinthető. Érdemes 
tehát fenntartásokat is megfogalmazni, érdemes 
az eredeti szándék és alkati alkalmasság korlá
táit egybevetni a végtelen lehetőségek uni
verzumával. így alakult valahogyan Deli Ágnes 
műhelyében az a kifejezésmód, amelynek 
alapvonalai a minimál szobrászat elkerül
hetetlen felszabadulásának kezdőpontjaihoz 
kötik.

Mesélően diszfunkcionális tárgyakról van 
többnyire Deli Ágnes esetében szó. Ez azt is 
jelenti, hogy a szimulakrum elemeiből csak 
annyi van bennük, amennyi a felhasznált 
anyagok stilizálástól mentes, valóságos és tel
jes terjedelemben bemutatott „viselkedését” 
áttekinthetővé teszi. Funkcionálisak, mint 
műtárgyak. Lebegő jelentésük, formatisztaságuk 
és tárgyilagos, az anyagszerűség meghaladott 
dogmatikáját egyébként ironikusan kezelő 
matéria-repertoárjuk fel sem veti a pop art 
alakítási stratégiáját. Az érzékelhetőség határán 
állandósított formagazdagsága, arányainak és 
léptékének határozott metrikája, a kolorit 
visszacsempészése, a tér nagyvonalú műbe 
fogása ugyanakkor finoman eltávolítják a 
minimál lemondóan aszketikus, elvontan 
dogmatikus erkölcsi tartalmaitól is.

A mohácsi Kossuth Filmszínház emeleti kiál
lítótermében a kilencvenes évek végének leg
fontosabb munkáit mutatta be. A szivacs, toll, 
vászon alapanyagú Dombormű I. (1997) és 
Dombormű II. (1998) alig észrevehető kapcsola
tot valószínűsít a Julcsi l-V. (1998) fotósorozat 
darabjaival. A szigorú formálás „mögöttes” 
motívumaiból szűrődik be valamennyi a 
plasztikákba, a rózsaszínbe forduló leheletfinom 
árnyalatokon keresztül. Ez a szín jellemzi a női 
munka (kézimunka) hangulatát idéző fotókat is. 
Ha tetszik „werk-képek” a műterem légkörének 
megmutatására, ugyanakkor a kézközeiben lévő 
anyagok, baba, varrógép és a szabás-varrás kel
lékei, amelyek autonóm csendéletekként a
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művész speciális énképének egyik változataként 
hatnak. Amennyire elfordul tőlük, annyira 
készenlétben is tartja a termelési kultúra tár
gyait vagy metaforáit (civilizáció). Határozott 
törekvésének tűnik, hogy ha nem is célozza 
meg lehetséges eredeti helyzetébe visszaállítani 
a minimalizmust (tartalmi leegyszerűsítés, uni
verzális értékek felé tájékozódás), továbbá a 
korai radikális absztrakció formáit (formai le
egyszerűsítés), a plasztikai hatékonyság 
princípiumát megtartandónak véli {„szúr a szép
ség” — Kosztolányi). Ezért a nagy formaerővel 
rendelkező minimálnak tehát — bár a távolság- 
tartást több ok miatt elkerülhetetlennek tartja 
— szükségképpen a közelében marad. Deli 
Ágnes munkái is bizonyítják, hogy egy újabb 
nemzedék „kezében” az átvett „javakból” sok 
minden átalakulhat. A minimál csúcspontján 
tökéletes ellentmondásként jelent meg egy 
közeli holtponton átlendülést garantáló 
„megszépülési” tendencia, ami olyan vizuális 
minőségeket „lopott vissza” a jelentésminimum 
megőrzésének bizonyosságát hirdető zárt 
műtárgyba, amelyektől az egy tökéletesen az 
eredeti felfogással ellentétes irányban kezdett 
megváltozni.

A minimálnak nem lehetett önnön lényegét 
veszélyeztető „fejlődési iránya” a végső „tabula 
rasa” jelzése után az esztétikai szempontból 
differenciáltabb formakombinációk kiterjesztése. 
Sokkal inkább az eltűnés. Ezt az alternatívát 
azonban néhányan egyáltalán nem követték a 
minimál mesterei között sem. A minimálnak ez 
a közelsége nem feltétlenül jelentett eszmei 
azonosságot vagy formai támasztékot. De jelent
hetett serkentést egy integratív építő folyamat
ban. Deli Ágnes valóságosan is költői gondo
latgazdagsággal válogatott a kézbe vehető 
javak között, hogy azok önmagukra visszautaló, 
de ezenközben esztétikai célú rendszerezéssel 
színezett transzformációit elvégezhesse. 
Szobraiban -  elsősorban a Cím nélkül jegyzett 
installációkban (1999) -  bőséggel látunk erre 
a folyamatra példát. Ezekben kétségtelenül ott 
van az egyik jelentésrétegként a minimalizmus 
valamiféle paródiája, műtárgyainak egyediségük 
ellenére is szerialisnak tetsző vonásai, anyagai. 
A minimál univerzalizmusa és a személyes 
érzelmek legfinomabb árnyalatai. A variabilitás 
lehetősége ezekben még a tömegtermelés 
tényét is elfogadtatja. Mégsincs szó áruházak
ban található tárgy-szortimentek egy csoport
járól. Erősen él az esztétikai és személyes 
tényező, ami a klasszikus ready made vagy 
éppenséggel a pop alakítási stratégiájában 
tökéletesen másként mutatkozott meg. Ezekben 
éppenhogy megszüntetendő elemet képezett 
a hagyományra hajazó pozitív esztétikai állítás. 
A ready made tudomásul sem vette, hogy ilyen 
létezik, a pop pedig az eredeti, beidézett tár
gyat fosztotta meg eredendően éppen formált- 
sága miatt népszerű karakterjegyétől és ironi
zált azon. Az 1999-es Installációk egyértelműen 
integratív stratégiát váltanak valóra. Szükséges
nek mondják az architektúrával együttműkö
dést, a támasztások, támaszkodások értelmét 
az a tény adja, hogy épített térben helyezked
nek el a szobrok. Az acél vezérsíkok „szabásá
nak” természetes diagonálisai koncentrált 
támadáspontjukat a támaszkodás helyén lévő 
szivacs- és tolipárnán találják meg. A fal épített 
függőleges síkja és az acél térformák támasztó
támadó intervenciója között nagy plasztikai és 
jelképi erővel hatnak a rózsaszín színezetű 
kerek párnatagok. Ugyanilyen erőt közöl a puha 
összekötő lemezként tételezett szivacs, amikor 
az egymás felé dőlő acéloszlopok egyensúlyban 
tartásának feladatát végzik el.

S Z E M L E

Deli Ágnes szobraiban kézenfekvő az érzékiség 
és fogalmi megközelítések szintetikus egymásra 
épülése. Izgalmasan látványos szobraiban gör
csök nélküli, mély filozófiaigény fogalmazódik 
meg. Ezekben nem a lineáris gondolatközlés 
hat, hanem a sokszorosan rétegzett 
képzettársítások „előhívása” következtében 
beálló dekonstrukciós töredezettség. A szobrok 
aktivitásában körkörös rávezetések érvényesül
nek. A művészet és élet összeegyeztetése 
számára, mint generációja tagjai számára úgy 
lehetséges, hogy a művészet tartalmazza az élet 
által biztosított tárgyi-érzéki és fogalmi inspirá
ciókat, az élet pedig befogadja, vagy rosszabb 
esetben hagyja létezni a művészetben felismert 
„másik” valóságot.

AKNAI TAMÁS

Manógyár
Bóbita Bábszínház 
2006. szeptember 30.

Lázár Ervin A manógyár című kötete 1993-ban 
jelent meg a Századvégnél, Faltis Alexandra 
illusztrációival. A nyolc fejezetből, epizódból 
álló mesefüzérből a Bóbita mostani bemutatója 
számára Kocsis Rozi készített bábszínházi adap
tációt, két emberi szereplőre és sok-sok 
manóra.

Újvári Janka varázslatos, mulatságos és 
szeretetteljes rendezésében a főszereplő 
kislányt, Frukkancsot kettős szereposztásban 
Hargitai Veronika illetve Sramó Júlia játssza, a 
reá vigyázó morcos Murmura nénit Illés Ilona 
alakítja, aki emellett fellép a kislányt a manó
gyárba elkalauzoló gyárigazgató, Tupakka 
szerepében is. A sok-sok manót három báb
színész, Bogiári Tamás, Varga Péter és Várnagy 
Kinga mozgatja, dörmögi, visítja, cuppogja, 
burukkolja, kacagja, sírja.

Bartal Kiss Rita az előadás tervezőjeként 
élénk színekben gazdag, kellékeiben ötletdús és 
szellemes képi világot teremt. A két helyszín 
közül a nyitó- és zárójelenet közegét adó 
szobában balra egy nagy szürke kandalló, 
jobbra egy földig érő bordó abrosszal leborított 
asztal, s mellette két fotel. Ez az unalom

Bóbita Bábszínház. Lázár Emin: Manógyár

helyszíne, ahol Frukkancs az anyukájára várva 
és Murmura néni gondjaira bízva próbálja elütni 
az időt. A kislány izgága, cserfes, nem nagyon 
akar szót fogadni a gyerekcsősznek, aki 
mérgében és felnőtti korlátoltságában 
titokzatos lényekkel ijesztgeti. Frukkancsot, 
hogyha sír, elviszi a zöld lific, ha csak ül, elviszi 
a konkó, ha szaladgál, elviszi a mumus, ha a 
szomszéd fájának ágait tördeli, elviszi a bákász, 
és így tovább...

A kislányt azonban az a szerencse éri, hogy 
Tupakka vezetésével feljut a padlásra, a manó
gyárba, ahol mindegyik ijesztgetésre használt, 
de valójában bűbájos, aranyos, dögönyözni 
való, vicces manóval megismerkedik. A sötét 
padlást felülről egy rácsos tetőablakon át kékes 
fény világítja meg. Egy nagy türkizkék fiókos 
szekrény és a manókat gyártó masinéria ennek 
a helyszínnek a fő díszlet- és kellékelemei.

Lázár Ervin és a Bóbita padlásán a 
szorongásból, félszből, megszeppenésből 
diadalmas nevetés, megkönnyebbült kuncogás 
lesz. Hiszen ezek a manók nem bántanak! Ők 
szorulnak rá a kisgyerek, Frukkancs segítségére. 
Mert kicsik, mint egy játékbaba, és mert ők a 
depressziósok attól, hogy velük ijesztgetik a 
gyerekeket.

Az előadás szereplői remek ritmusérzékkel, 
dinamikusan, sok humorral játsszák a lázári 
nézőpontfordító történetet. A két gyerekszerep
lő nagyon ügyes, hitelesen és temperamentu
mosán élik a színpadon a kíváncsi, szószátyár 
Frukkancs alakját. Az igazi jutalomjáték azon
ban a manózóké. Képzelt alakok megfor
málásában, megteremtésében nagyobb a 
szabadság és kreativitás lehetősége, és ezzel 
élnek is a Bóbita bábosai.

A bábok külleme is nagyon vicces, de igazi 
életet a megszólalásukkal nyernek. Amelyet 
gyakran nem is beszéddel, hanem egyéb 
akusztikus megnyilatkozással tesznek a moz
gatók, akik legtöbbször bunkraku technikával 
egy-egy bábot ketten-hárman mozgatva dolgoz
nak. De több más mozgatási technika is szere
pel az előadásban, amelynek tempójához és 
hangulatához szervesen illeszkedik Rozs 
Tamásnak a produkcióhoz komponált zenéje.

Remek előadás, igazi (báb)színház, mely 
egyszerre nyújt a gyerekeknek (és a még 
fogékony felnőtteknek) esztétikai és lelki 
élményt.

PMP
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Multi-kulti jegyzetek döcögő 
villamosról
II. Pécsi Nemzetközi Filmünnep 
2006. október 2 -7 .

Haumann Péter egy anekdotáját idézem: még 
főiskolásként járt Pécsett iskolatársaival, és 
elkövettek egy csínyt, az Uránia mozi elől nem 
engedtek elindulni egy villamost, negyvenen 
mozgásképtelenné tudták tenni a fizikai ere
jükkel. A Pécsi Nemzetközi Filmünnepet már 
másodjára nem sikerült megakadályozni 
mozgásában, lassan, döcögve indulni látszik.

Épp a „Mit ér a férfi bajusz nélkül?” című 
életörömöt sugárzó horvát filmről haladtam a 
Széchenyi tér felé a Perczel utcán, s kiléptem 
a tér alján, rögtön megütötte a fülem valami 
bizonytalan, áhítatos énekszó. A székely him
nusz néhány taktusa volt, az Irgalmasok temp
loma előtti kis téren szorongó, zömmel idős 
tüntetők ajkáról szólalt meg, a közelben rágózó 
rendőrök álltak neonzöld fényvisszaverő mel
lényben. Haladtam tovább a téren felfelé pár 
lépést, a hatalmas videofalon erotikusán 
imbolygó női test látványa, még hátrébb, a 
sátorból a Kiscsillag durván macho rockzenéje 
dübörgött pár percig, már hangoltak a koncert
re. Megálltam kicsit. Épp pár héttel azelőtt jár
tam Berlinben, ott sok helyen üvöltött egy 
rádió, amely Multi-kultiként reklámozta magát. 
Ez a szó jutott eszembe a Széchenyi téren.
A káoszból a városháza toronyórája ragadott ki, 
s futottam tovább, az Emelet című film bemu
tatójára az Urániába.

A II. Filmünnep felvállalt arculatát — a régió 
fiatal filmeseinek seregszemléjét adni — leron
totta néhány külső elem. Például Albert Györgyi 
műsorvezetői tevékenysége, aki kinyúlt pulóver
ben, ócska farmerban, indiszponáltan és 
felkészületlenül, csupán rutinból tett fel 
kérdéseket. Napra nap, újból és újból feltűnt, 
és nemcsak bennem vetette fel a kérdést: mi 
szükség van itt rá?

Mert azért történtek itt dolgok bőven. A 
számokat tekintve: 14 ország, 28 versenyfilm, 
összesen 40 nagyjátékfilm, 90 vetítés és kon
certek, beszélgetések, kísérő programok.
A versenyfilmek olyanok, amilyenek. Fiatal 
filmesek munkái, gyakorta érződött a sablonos 
fogalmazás, jobb-rosszabb „trendi” alkotások, 
útkeresés. Emellett két ősbemutató emelte a 
fesztivál fényét (valahogy minden filmfesztivál 
törekszik erre), lancsó Miklós: Ede megevé ebé
dem című alkotása a Scherer Péter-Mucsi Zoltán 
páros trilógiának indult sorozatának hetedik 
eleme, amelyet Góbi Rita mosolyán túl Halász 
Péter halála előtti játéka emel ki egy kicsit az

alibifilmek közül, de így is könnyen felejthető 
mozi. Nem mondható ez el Vecsernyés János 
Emelet című filmjéről, amely Kertész Imre 
Detektívtörténet című kisregényéből készült, és 
egészen szokatlan minőségű operatőri munkát 
tud felmutatni (Lajos Tamás volt az operatőr), 
és talán azért is remek film, mert az érőszak
szervezetek túlkapásairól az esztétika és a 
szélesebb közönség nyelvén is tud szólni. A 
hivatalos bemutató előtt vetítették a Sztornót 
és a Taxidermiát, az előbbi egy majdnem jó film 
(nagyjából Pécsett forgatták, LovasiAndrás 
főszereplésével), az utóbbi sikert-sikerre halmoz 
a böszmeség igézetével ... Pálfi György 
rétegfilmje konzekvens filmnyelve megosztja a 
közönséget, undort, vagy tetszést vált ki.

És csak sorjáztak a vetítések, az új 
lendületet kapott fiatal magyar film termését is 
szemlézhettem volna, a szakmai programok egy 
része angolul zajlott (meg kellene tanulni ren
desen angolul), amelyik magyarul, az érdekte
lennek tűnt (a videoklipről beszélgettek 
néhányan három fős közönség előtt), de 
összességében a Filmünnep egy ember számára 
feldolgozhatatlan mennyiségű programot kínált.

A Pécsi Filharmonikusok fesztiválnyitó kon
certjének célközönsége az utca embere lehetett, 
az animációs vetítésből nem sokat láttam, a 
Csillagok háborúja zenéje pedig kevéssé izga
tott fel, nem úgy, mint az ott álldogáló párszáz 
fős tömeget. A programok tömegéből 
kiemelkedett a Művészetek Házában a Huszárik 
Zoltán-emlékkiállítás. Az egyik kép csücskére 
odaakasztották Huszárik táskáját. Azt nézeget
tem, közben Sára Sándor beszélt. Valószerűtlen, 
hogy valaki már 25 éve halott, és ott lógott a 
táskája.

A Filmünnep felpezsdítette a pécsi koncert
életet. Játszott Pécsett Darvas Ferenc 
(némafilmeket kísért zongorán), Palya Bea, 
valamint nagyjából egyidőben az Ágoston 
Bélával felálló Zuboly nevű együttes, és az Ági 
50. születésnapjára újra összeállt Kontroll. A 
Zuboly a broken etno stílusban alkot, egymásba 
csúsztat népzenei elemeket a break-dance és a 
hip-hop stílussal, szájbőgőzést és rapet a 
moldvai népzenék világával, s teszi ezt valóban 
szórakoztató módon, már-már világszínvonalon. 
Míg a Csillagok háborúját hallgatták több 
százan, addig a Zubolyt talán húszán, de a 
koncert elején inkább tízen voltunk. A Kontroll 
koncert furcsa élmény jelentett számomra (és 
másnak is, ahogy beszélgettünk), én már csak 
kazettáról ismerhettem, legendás alternatív 
zenekarként, az A. E. Bizottság mellett sokat 
hallgattam őket kamaszkoromban. Az volt a 
furcsa, hogy semmit nem változott, a zene, az 
énekesnő is ugyanazt nyújtotta, a szövegek

még mindig működtek, megmutatkozott a 
’8o-as évek ellenkultúrájának igazi ereje, ami 
sokkal több, mélyebbre ható, más regisztereket 
érintő, mint a mai zenék, valahogy furcsa 
módon mégis a harmadik szám hallatán már 
nosztalgiakoncert jelleget öltött számomra az 
egész. A koncertek közül a Psycho Mutants 
okozta a legnagyobb meglepetést számomra, 
ez a pécsi pszichedelikus zenekar félelmetes 
mélységbe vonta magával a rock and roll 
rajongó közönségét, Karnics Zoltán hangja 
pedig eluralkodott a belvároson.

A fesztivál fődíjas filmje a Friss levegőt című 
magyar versenyfilm lett, Kocsis Ágnes alkotása, 
amely azóta már számos más fesztiválon szere
pelt, díjazták is ... A Friss levegő női film, nő 
a rendező, nők a főszereplők ... Vágyakról 
tudósít, egy olyan lakótelepi világról, amelyből 
a film szerint nincsen menekvés, aki nyomorult
nak született, úgy is fog meghalni. A film 
alapvetően nyomasztó és kilátástalan világot 
tár fel, egy társkereső vécés néni és a kitörni 
vágyó lányának történetét, amelyet pár alkalom
mal némi iróniával az abszurditásig fokoz a ren
dező, ezáltal nyújtva lehetőséget a felszabadító 
nevetésre. A film képi világa elkülöníti a vá
gyott giccselemeket (az imádott Cattani fel
ügyelőt a Polip című krimisorozatból, a spray-k 
színes, illatos világát) a nyomasztó mindennapi 
szürkeségtől. A film nagyon jó, mégsem 
éreztem fődíjas alkotásnak. Ahogy a többi fil
met sem. Szerencsére a zsűri másképp döntött.

Nem hallgathatok a Filmünnep mélypont
járól: ez a gálaest volt a Pécsi Nemzeti 
Színházban. Mit keresett BukszárMárta a szín
padon? Azt az érzelgős nyöszörgést adta 
emlékbe a nyerteseknek a Filmünnep? Vagy 
Balikó Tamás magánszámai? Elszavalt egy Cseh 
Tamás dalszöveget, de annyit nem tud, ki írta 
Cseh szövegeit? A Bizottság parafrázisáról jobb 
ha nem is írok (a rossz gálák problémáját a 
POSZT-on már sikerült megoldani, a Filmünnep 
esetében is csak odafigyelésről lett volna szó). 
Pletyka szinten eljutott hozzám a totális kudarc 
néhány lehetséges oka (lemondták a fellépést 
neves művészek egy órával a gála előtt, a ren
dező épp forgatott párszáz kilométerre...), de 
nincsen mentség a Sas Tamás rendezte műsor 
minősíthetetlenségére. És miért énekelnek 
magyar filmslágereket a nemzetközi 
Filmünnepen? Ahogy arra sem találok 
mentséget, hogy a kísérőrendezvényeket nem 
rögzítik videóra, egy ilyen léptékű fesztivál hon
lapján minimum letölthető videorészleteknek 
illene lenni, pár év múlva mit lehet kezdeni 
azzal a digitális fényképpel, pár soros 
tudósítással, ha valaki azt kérdi, mi is történt 
itt korábban?

BALOGH RÓBERT
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Mi hatezren
Spiró Kvartettjének 100. előadása 
a Pécsi Harmadik Színházban

Spiró György a Kvartettel az 1956-os forradalom 
40. évfordulójára írta, a Vincze János rendezte 
előadás premierje 1997. szeptember 22-én 
zajlott a színház színpadán, s több mint kilenc 
év múltán, a forradalom 50. évfordulóján még 
mindig játszható maradt. Sőt! A kezdetek óta 
változatlan szereposztás ellenére az előadás 
nemcsak együtt változott a közönséggel és az 
előadást körülvevő világgal, hanem az elmúlt 
évtized legjobb pécsi előadásává nőtte ki 
magát.

A darab szövege közvetlenül reagál a 
keletkezési időszakra, az akkor aktuális 
HUF/USD árfolyam szövegszerűen szerepel 
benne, a hangkulissza fő eleme az Eurosport 
(ájrósport) és még sorolhatnám. A bemutató 
óta eltelt kilenc esztendőben összesen hatszor 
láttam az előadást. Úgy tűnt számomra, a négy 
szereplő alakja megváltozott. A Feleség — Vári 
Éva — alakja esendőbb és emberibb lett, 
játékában az abszurditás egyszerű elemekből 
építkezik, motyog, totyog, bólogat, terít és gri
maszol. Krum Ádám Öregje egyre rémisztőbb és 
áttetszőbb is, pedig üvölt, bömböl, fenyeget. 
Mégis az otromba, becsületes kommunista 
káder egyre sajnálni valóbb. TörekyZsuzsa Nő
je, a jövőkép nélküli lestrapált középgeneráció 
vált egyre fenyegetőbbé a kilenc év alatt, holott 
talán az ő játéka változott a legkevesebbet.
A Vendég — Márton András — zárszó gyanánt 
előadott nagymonológja pedig anno '97-ben 
még nagyon keménynek hatott, mára tárgyszerű 
leírássá vált.

Kvartett. Töreky Zsuzsa és Vári Éva

A századik előadáshoz közeledve két alkalom
mal is megnéztem a Kvartettet, egyszer egy 
zömmel nyugdíjasokból álló közönséggel, 
egyszer egy abszolút vegyes életkorú társaság
gal. Az előadás éppúgy katartikus pillanatokat 
eredményezett a nyugdíjasok esetében (vagy 
sírtak, vagy könnyesre nevették magukat, 
közben tényleg csattogtak a protézisek...), mint 
a tizenéves korosztálynál (csak két jelenet 
közben értetlenkedtek, amelyekhez némi 
tapasztalati vagy tárgyszerű tudáselem lett 
volna szükséges).

A 99. előadás alkalmával Spiró egy másik 
darabjával együtt, a Szappanoperával egy este 
mutatták be a Kvartettet. A Szappanopera 
hasonló „Zeitstück”, mint a Kvartett, csak 
efölött valahogy kissé eljárt már az idő. Viszont 
érdekes játékra adott alkalmat a két előadás 
közös szereplője, Krum Ádám. Olyan, mintha a 
Kvartett öreg kommunistája a nyugdíj mellett 
még közös képviselő is lenne a házban.

A Kvartett századik előadása azt jelenti, 
hogy 6000-en tekintették meg ezt az előadást 
(60-an férnek be a nézőtérre, és szinte biztos a 
telt ház). El lehet gondolkodni azon, sok vagy 
kevés-e ez a nézőszám szobaszínházi lépték
ben. Az előadás minőségét és a kortárs 
művészet iránti érdeklődést tekintve óriási 
számnak tűnik. És ahogy a Kvartett a jelenide- 
jűségből lassan átcsúszott a félmúltba, úgy tűnt 
halkabbnak az akkor élesnek tűnő társadalom
bírálat, s maradt meg legszebben a tökéletes, 
klasszikus drámaforma, amelyben létrejön a 
hely, az idő, a cselekmény és a szereplők 
egysége.

BALOGH RÓBERT

Vári Éva és Krum Ádám

Töreky Zsuzsa, Márton András, Vári Éva és Krum Ádám

Piaf két arca
Pécsi Harmadik Színház 
2006. október 24.

Pécsett a nyolcvanas években a Mecsek 
Cukrászdában Vári Éva adott elő sanzonokkal 
gazdagított monodrámát Edith Piafról, a 
verébről. Abban az előadásban a színésznő 
szuggesztív játéka egyszerre érvényesítette Vári 
Éva színészi és énekesi kvalitásait, és Piaf 
alakjának és dalainak színrevitelében a női sors 
önvallomását mutatta be.

Piaf egyik arca— Bo nyár Judit

A Harmadik Színházban műsorra került Piaf két 
arca című előadás kettéválasztja az énekest és 
a színészt. A dalokat Bonyár Judit énekli, az 
eredeti hangfekvésben, polírozott franciasággal, 
a színpadon kívüli Piafot, a magánéleti 
tragédiákat elszenvedő nőt pedig Bacskó Tünde 
játssza. Fény és árnyék, színpad és öltöző, siker 
és válság, az ünnepelt híresség csillogása és a 
szerencsétlen magánember szürkesége azok a 
kettőségek, amelyeket az előadás felvillant.

A Harmadik Színház stúdiójában hatvan 
néző figyeli a hatvan percbe sűrített produkciót. 
A kicsiny játéktéren balra a három zenész foglal 
helyet, BoriszJaksov zongorán, Hűvösvölgyi 
Péter gitáron, Tóth „Csüli”Zoltán dobon játszik. 
Előttük a mikrofonállvány, amely mögé Bonyár 
Judit egy-egy jelenetet, monológot követően 
odalép, és hátborzongató eredetiséggel elénekli 
Piaf egy-egy nagyon, vagy kevésbé ismert 
sanzonját.

Bonyár mikrofonba énekel, s ezzel az 
előadás technikailag, hangzásban is megkülön
bözteti a két közeget, a két szférát, zenét és 
prózát, művészt és magánembert. Míg a mikro
fon mögött áll Bonyár Judit a hangjával, a 
torkával „alakít”, nem színészkedik, arca a 
zenétől átszellemült. Kivételes muzikalitás, pon
tosság és zenei alázat jellemzi énekét, melynek 
autentikusságát az élő hang, az itt és most 
felfokozott ereje erősíti.

Maga a színpadkép pár kellék csupán, 
középütt a nézőtérre merőleges öltözőtükör, két 
oldalán egy-egy székkel, s jobbra egy kanapé, 
pár ruhadarabbal — a jelenetek a magány 
pillanatait idézik, illusztrálják.

Mintegy tíz Piaf-dal, s ugyanennyi mikro- 
jelenet alkotja az előadást. Az egymást váltó 
dalok és prózai jelenetek, monológok 
ismétlődéséből könnyen kialakuló monotóniát
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S Z E M L E

Piaf másik arca— Bacskó Tünde

az előadást színpadra alkalmazó Rosner 
Krisztina azzal küszöböli ki, hogy a két 
színésznőt nemcsak szóló szerepben, hanem 
párbeszédben illetve közös játékban is szere
pelteti. Sőt egyszer még a zongorista is drámai 
szerepet kap, amikor a Johnny, tu n ’est pás un 
ange című dal ritmusát nem találja el, s az 
énekes Piaffal a megfelelő tempó és ütem 
kialakításával kísérleteznek, míg rátalálnak 
a helyes taktusra.

Bacskó Tünde a szeretetéhség, vágy, kiszol
gáltatottság regisztereit hangsúlyozza, egy-egy 
pillanat is elég számára ahhoz, hogy szituációt 
és atmoszférát teremtsen. Az összeválogatott 
jelenetek Piafnak kettőnél több arcát villantják 
fel, s míg Bonyár Judit az ismert és vissza
vágyott énekesnő rögzült imázsát idézi meg, 
Bacskó a felvillantott helyzetekben igyekszik 
Piaf sok-sok jellemvonását, sok-sok érzelmét, 
hangulatát bemutatni és érzékeltetni.

Bár az „irodalmi” anyag (Piaf önéletrajza és 
a Jean Noli által összegyűjtött kortársi vissza
emlékezések csokra) nem kifejezetten erős, a 
produkciót létrehozó műhely- és csapatmunka 
átemeli a színpadi kanavászt a szuggesztív és 
emlékezetes színházi esték sorába.

PMP

A természetről és bizonyosságairól
Dechandt Antal kiállítása 
Pécs, Lenau Ház
2006. november 17 -20 0 7 . január 7.

Kötelesség és jóleső feladat azoknak a szaka
datlanul bizonyító értelmiségieknek az 
erőfeszítéseiről szólni, akiknek személyes és 
geográfiai helyzetéből következően nem adatik 
meg túl sűrűn a közönséggel létrehozható 
párbeszéd. A Lenau Ház küldetésének 
megfelelően gyűjti egybe és iparkodik bemutat
ni a dél-magyarországi németség kultúrájához 
kötődő alkotókat, de azt a közösséget is, amely 
ezt a kultúrát aktívan-passzívan hordozza. 
Dechandt Antalra 47 éves korában került sor. 
Kiállításán — a ház emeleti előterében — egy 
plasztikai sorozat legújabb darabjait és néhány, 
a közelmúltban született grafikai munkáját 
mutatja be. A nagyterem ablakokkal tagolt 
északi falára pedig varázslatosan megviselt, 
szúette keretekben olajfestékkel és ceruzával 
készített szobrászati tervek, valójában a művész 
intim tónusú vágyképei kerültek.

A múzeumok és kortársművészeti kiállítóter
mek világában is ritka öröm olyasmit találni, 
aminek értékéről szokatlansága, idegensége 
ellenére is meg lehetünk győződve. Még inkább
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kivételes az esély, ami egy olyan intézményben 
következik be, ahol az ún. közművelődés szol
gálatában nincs mód érvényesíteni a szakmai 
professzionalizmus követelményeit, az anyagiak 
hiányában úgy felvezetni, publikálni egyes kul
turális tényeket, mint az erre specializálódott 
szervezeteknek. Dechandt Antal kiállítása, ha 
akarjuk, tekinthető egy valamennyire titokzatos 
„szekta” belügyének is, miközben a felvonulta
tott munkák érdekessége, hangjuk eredetisége 
fenntartás nélkül ajánlja meg bennünk a 
nagyobb nyilvánosság, műveket jobban szol
gáló fizikai keretek esélyeit. Igen sokan „nem 
szoktak” még be a Lenau Házba, számosán el 
sem tudják képzelni, hogy a baranyai németség 
körében a modern magyar művészet hangzatai 
is otthonosan csenghetnek.

Dechandt elkötelezett híve és tanúja a 
művészi célú „szabad” vizuális kutatómunká
nak, az élmények és érzéki tapasztalatok 
számbavétele esetében is a rendszerezés és 
tudatosítás igényével párosul. Nem hidegszívű 
dogmákhoz vezet azonban a gyakorlat, számára 
is a legnagyobb szigorúság szüli a legnagyobb 
szabadságot. Nem lett rabja a „rendszereknek” 
ezért megengedheti magának, hogy érzelmesen 
felvetett szempontokat is bizonyítson munkái
val, amelyekben a természet tetszőleges mikro-, 
és makroelemei, a természet változásait idéző 
kolorit és faktúra a meghatározóak. A nagy
terem méretes papírképeiben a természetből 
megállíthatatlanul csorduló formagazdagság 
etűdjeit tisztelhetjük. Műtípust, amely a bemu
tatott logika szerint befejezhetetlen, rendszerbe- 
foglalhatatlan, ugyanakkor követhető, 
olvasható. Fa plasztikáiban a színezésnek és 
formaalkotásnak meglehetősen szokatlan ábrái 
jelennek meg, a klasszikus rendszerbe kom
ponálás geometrikus arányviszonylatai mellett 
az égetés drámai-drasztikus ellenpontjai

Dechandt Antal: Vertikális relief, 2006

alkotják legfőbb mondandójukat. Építés és a 
megsemmisülés minden látszólagos formai kon
fliktus ellenére szabályos és megnyugtató vég
kifejlethez jutnak. Az alkotó megszenvedi, átéli, 
tudatosítja az anyag alakulásának általa elindí
tott folyamatait, de uralkodik is rajtuk. Esélyt 
ad az agresszióra, a formák romlására, de a 
neki tetsző pillanatban korlátozza is 
érvényesülésüket. A domborművek (tűzfest- 
mények) összetettségében is tiszta hangja igaz 
örömünkre szolgált.

AKNAI TAMÁS

Varga Ferenc: Szoborfaragásról 
a technokultúra és a tömegmédia 
korában
Tézis a szobrászatról a szobrászat 
antitézisének idején 
A szerző kiadása. Budapest, 2006.

A könyv utolsó mondata legyen a könyv 
ismertetésének első mondata: „Külön szeretném 
megköszönni Bencsik István szobrász- 
művésznek, a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
és a Pécsi Tudományegyetem professzor emeri- 
tuszának, hogy megtanított a szobrászat 
mesterségére, technikai és lelki értelemben 
egyaránt.” Ezután már csak az impresszum 
következik. A könyv, amely Varga Ferenc 
Hattyúházban rendezett kiállításának utolsó 
napján került az érdeklődők kezébe, a szob
rászművész szerző Japánban, a Kiotói 
Egyetemen megvédett doktori értekezése, 
illetve annak magyar nyelvű változata. A 
köszönet itt az imént mégis egy magyar mestert 
említett, valamint szakmai és emberi tanítást. 
Tekintélyt parancsoló az a hitelesség, amely 
nem enged kárba veszni egyetlen emocionális 
jelentőségű emlékforgácsot sem a múltból, igen 
vonzó a tanítványi alázat, amely a százféle



szobrászkaland és egzotikus próbatétel, civilizá
ciós és kulturális feladvány, talány megoldása 
után még mindig emlékezni képes a pálya 
kezdeteire, az induláskor azt egyengető 
mesterre. A „lelki értelemre.” A finom, már-már 
misztikusan homályos szövegrészietekben, 
a mindezeket keretbe foglaló formális logikai 
rendszerben a valódi megértésre törekvő fiatal 
művész közvetetten felvázolt én-, és önképe 
mellett egy korszak lehetséges minősítése is 
bekövetkezik, éspedig a szobrot faragó művész 
gyakorlati perspektívájából. A könyv kiinduló
pontja egy közismerten jól motivált, sokszor 
szóba hozott, ezért jól ismert dilemma. Az 
tudniillik, hogy miért kell „visszatérni... a szo
bor-faragáshoz éppen a mi korunkban?”. Vagy, 
hogy honnan a szinte idétlen vágy egy szemé
lyes képességeket, elemi érzékeket szélsősége
sen alá- és túlbecsülő korszakban a szem és a 
kéz érdemi használatára? Már e megfogalmazá
sok és sejtetések olvastán is bizonyossá lesz, 
hogy ebben az alig ötvenoldalas könyvben a 
művészetnek egy olyan modelljével lesz dol
gunk, amelyben a kulturális és társadalmi 
feltételek jelentősége csekélyebb a személyes 
és érzéki felismeréseknél, amelyben még a 
kommunikáció tetszőleges formáit sem értékelik 
különösebben. Az orientális kultúrák feltétlen 
hatása érzékelhető a szándékmentesség 
állapotának felértékelésében, melyben „lecsen
desítve az ego zajongását...”, a helyét pontosan 
megtaláló ember létöröme adhat csak energiát 
keze mozgásának. A „cél” és „céltudatos” 
fogalmak kerülése utal leginkább arra, hogy 
Varga Ferenc esetében, munkáinak ciklusaiban 
a létezés spontán és természetes nyitottsággal 
végbevitt aktusai jelennek meg, amelyek 
tökéletes párhuzamba foghatók a természet és 
mindennapi élet bármely cselekményével.
Az élet történéseivel. Érdekes, egyszersmind 
jelképes kapacitásában sokatmondó a fejezet, 
amelyben a szoborkészítés (nála „faragás”, 
merthogy kőszobrász...) késztetéseiről való 
lemondás motívumait veszi számba, egyúttal 
érzékeltetve, hogy valamelyest ő maga is tele 
van kételyekkel a művészet aktuális cselek
vőkészségét illetően. De a kételyek eloszlat
hatok és ennek egyetlen magyarázata van.
Az életre és a műalkotásra is másképpen kell 
tudni ezentúl tekinteni, mint azt megtanultuk 
a szobor több ezer éves „használata” során. 
Meggyőző leszámolást előjelez a könyv a prag
matikus plasztikai luxussal, a piaci funkciókat 
betöltő és szépelgéssé váló kreatív frazeológiá
val. Ehhez a könyvben igen sok telibe találó érv 
szolgáltatja a metafizikai értékű titok szokatlan, 
de nagyon is megfontolható, nagyon is komoly 
előérzetéhez az elégséges logikai alapot.

AKNAI TAMÁS

Kispálismegnemis
Kiscsillag: Greatest Hits vol. 01. CD

Bendzsó szól, állnak a férfiak, pucéran hason fek
szenek a csajok, s a négy zenész is ruhátlanul 
hasal a CD-korong alatt... Elkészült Lovasi András 
tavaly nyáron a közönség elé lépett szabadidős 
projektjének debütáló korongja.

A lassan húsz éve működő Kispál és a Borz 
munkamániás frontembere folyamatosan próbál
ja magát és zenei elképzeléseit megújítani. 
Válság ide, válság oda, megint sikerült a Lovasi- 
életművet egy jelentős darabbal bővíteni. 
Korábban a „Bandi a hegyről” szólólemezénél is
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önálló útra lépett, most a „vissza 
a rock and roll gyökerekhez” kon
cepció is bevált a Kispál András 
gitáros nélküli, de korábbi Kispál- 
tagokra épülő Kiscsillag formáció
val. Ózdi Rezső a basszusgitáros,
Brautigam Gábor a dobos, Lesko- 
vics Gábor a gitáros, énekes, vo
kalista, szájharmonikás, billentyűs 
és Lovasi a másik énekes-gitáros.

„Csak állnak a férfiak, Áruház
ba, kiskocsmába, A disco előtt,
Strandon vagy bálba, Temetésen vagy 
közkórházba, Templomkertbe, pártszékházba, 
nézik a csajokat, Ezt jól megdugnám, mondják 
egymásnak” * Az „Állnak a férfiak” hatásos, 
lendületes rock and roll beindulás: a váltott két 
énekhang kontrasztja — Leskovics lágyabb, 
máshová hangsúlyokat tevő szólama és Lovasi 
dinamikusabb, felpörgetett ütemű előadásmódja 
— is feldobja a szürreális képeket sem 
nélkülöző Lovasi szöveget: „Algás palástban 
országalmával/A tengerből kijött egy király/Sörrel 
a kezében a többiek közé/A bolt elé a napra áll”.

A két évvel ezelőtti Lovasi-Ózdi ötletelés 
eredményeként létrejött formáció neve az egyik 
korai Kispál szám nyomán Kicsi Csillagnak 
indult, de aztán a Kiscsillag nevű dunaújvárosi 
kocsma nyomán alakult ki a végleges forma a 
maga többértelműségévet: egyrészt szeretett 
társunk becézgetése, másrészt kisebb sztárt 
jelent. A Greatest Hits vol. 01. albumcím pedig 
poén: az eddig elkészült húsz szám közül válo
gatták ki a legjobb tizenhármat... A CD-borító 
dizájnja szerencsésen eltér a Kispáltól eddig 
megszokott rajzos, állatos megoldásoktól, s 
ezzel vizuálisan is leválik a Kiscsillag az 
alapzenekarról (a Krétakörös színésznő, Péterfy 
Bori és barátnői láthatók a címlapképen).

„Hosszú nyelvű szerelmesek/Ördögálarcok a 
havon, kár/Hogy sajtbúra van az ég felett/lsteni 
szakáll a napsugár...” A disszonáns gitáriffre 
épülő „Itt valahol” sorai Ózdi Rezsőtől erednek, 
aki a korai Kispál és a Borz időkben is sorra 
szállítgatta a szövegeket, ezt is aztán Lovasi 
simította rá a zenére. A „Ha én lennék” egy 
„lötyögős” és egy „lelkes” verzióban is rákerült 
a lemezre, az első levegősebb hangszerelésű, 
az utóbbi dinamikusabb, erőteljesebb az elekt- 
romosgitár-hangzás, és a surfgitárszóló rész is 
originálisabb, olyan Ventures-féle. „Ha én 
lennék a szerelmed/Biztos, hogy a miénk 
lenne/Az egyszerű igazságok boltja/És te eladó 
lennél benne/ősszel mindig lemennénk/A tenger
partra szlottyos fügét/Enni a kiégett fű közül...” 
Lovasié a szöveg (a lemezen kilencet ő jegyez), 
a zenét pedig Ózdival közösen hozták össze, 
ahogy az alterockos vonalba sorolható, torzítós- 
gitáros „Kockacukor” sorait is, melyben a két 
énekes a nyitódalhoz hasonlóan váltogatja 
egymást.

Igazi poén a koncertekről már ismert 
„Russian in the school”: a primitív riffre épülő 
púnk and rollos szám angol szövegét Rátgéber 
László írta és adja elő. A női kosárlabda- 
edzőfenomén így viszonozta Lovasinak az 
annak idején általa írt PVSK-indulót. Az 
ironikus-önironikus dal annak a generációnak a 
tragédiájáról szól, akik bár a rock and rollon, a 
púnk forradalmon nőttek fel, s kaptak rengeteg 
inspirációt, de nem értették az angol dalszöve
geket, üzeneteiket, mert 15 évig az oroszt 
tanulták az iskolában („I didn’t sing in English, 
bút that was nőt a role/lwas taught fór 15 years in 
the school...”)

Az egymás után következő 
további három szám egyben 
zenei-hangulati váltás is: a 
Jancsó filmek dalaiból és a 
„Bandi a hegyről” lemezről 
ismert líraibb vonal köszön 
vissza. Az egyszál gitár-énekre 
épülő szomorkás „MOL-kútnál” 
elégia egy prostihoz... A 
„Menetszél” reflektálás a mai 
ellentmondásokra: „...Egy na
gyon fejlett kistérségbe konfe

renciát rendeznek a semmiről, van-e semmi...”, 
amit a Vermona orgona nosztalgikus hangjai 
tesznek még depressziósabbá. A Lovasi- 
Leskovics páros írta a „Tűkön táncol” zenéjét 
és szövegét, olyan akár egy orgyilkosról/terror- 
istáról szóló filmszkeccs, különlegessége a cím
sor fejhangon énekelt dallama. Az ebbe a körbe 
sorolható „Az az idő” főtémáját Lovasi 
mélyebb fekvésben énekli, Leskovics időnként 
egy oktávval feljebb vokáloz a kicsit a 
Balaton/Víg Mihály világát is idéző sanzonban.
A „Country” is e vonal termése, olyan mint egy 
nosztalgikus mese a mai nagyvárosi világ és a 
természetközeli, régies, családközpontú életmód 
kontrasztjáról: „Fogd a pénzed megyünk Pestre 
veszünk zörgős ládafiát/A zsíros tejtől piros 
nőknek és álmodunk tovább/És hazaérve a 
pádon ülve az égre vetítjük az összes diát/Amit 
Pesten vettünk jó  sok pénzért hadd legyenek 
csodák...”.

Igazi retró a „Feketemosó”, zeneileg az 
angol Cure korai púnk and rollos korszakát 
idézi a szöveg tipikusan Lovasira jellemző 
képeivel: „...Disznóölés után én vagyok az 
edény/Én vagyok a WC-ben a lidérces tánc/Én 
vagyok a kotonba zárt fűbe dobott ondó/Én 
vagyok a bőr alá benőtt kutyalánc...”

A rockos Jávor Pál” és a pörgősebb „Hú de 
sötét” Leskovics-szám is az ország aktualitás 
állapotára utalások mellett a sztárokról, a 
nőkről, a szexről stb. szólnak.

A lemezen felbukkannak a több síkon is 
értelmezhető Lovasi szövegek jellegzetes 
képei/motívumai: az autó/benzin(-kút) mellett 
metaforikusán is megjelennek olyan állatok, 
mint a kuvik, ló, tigris, disznó, malacok, szent
jánosbogár. A bor, sör, gyógyszer, cigi hagyo
mányos élvezeti/bódító szerek mellett a szexua
litás dimenziójában használt ondó, dugás, hús, 
leszopás, faszt majmoló az erőteljes elemek.

Összességében a Kiscsillag hobbizenekari 
hozadéka, hogy a két profi és a két újrakezdő 
nyilván építően inspirálta egymást. Átfolytak 
egymásba szerzői tevékenységeik, mindenki 
beletette a magáét, s ez jót tett a megszokás 
ellen: izgalmas, igazi jó kis rock and rollt alkot
tak, elkerülve a rutinmegoldásokat. Bár Lovasi 
András nyilvánvalóan nem tud kibújni a 
bőréből, ettől érezhetőek némi kispálos remi
niszcenciák, de mégsem érezni Kispál-klónnak 
művüket. Lovasi hallhatóan élvezte, hogy kiél
hette kreativitását basszusról gitárra váltva.
Az egyszerű, sallangmentes, nyers retrorockos 
hangzás az ereje a lemeznek, ez a banda
tagokon kívül Tövisházi Ambrusnak (Amorf 
Ördögök, Erik Sumo Bánd) is köszönhető, aki 
amellett, hogy két számban közreműködött 
(billentyű, vokál), hatban a keverést is végezte. 
A Greatest Hits vol. 01. albumnak az idei hazai 
produkciók sorában mindenképpen a legjobbak 
között a helye.

KOSZITS ATTILA

* szövegek a zenekar honlapjáról: 
www.kiscsillagzenekar.hu
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Bekezdések Bécsy Tamásról

Nagyon sokan ismerték és szerették, a fiatalok 
nemzedékeit oktatta közel fél évszázados tanári
tudósi pályája során. November g-én sok százan 
vettek tőle búcsút a Farkasréti temetőben, tanít
ványok, pályatársak, kollégák, barátok, akik Bu
dapesten, Pécsett, Veszprémben és az ország más 
részein folyt szerteágazó szakmai életének része
sei voltak.

♦  A dráma- és színháztörténet tudósa, a 
hazai színháztudomány egyetemi szintű meg
alapítója, az MTA Színháztudományi Bizottság 
tagja — egy időben elnöke —, tanszékvezető, 
intézetigazgató, egyetemi tanár, és számos 
tudományos tisztség viselője volt.

♦  Az 1928-asok nagy nemzedékéhez tarto
zott, aki bár személyes sorsában elszenvedte a 
huszadik századi magyar történelem és politika 
csapásait és fordulatait, mégis mindig erőt, 
következetességet, vitalitást sugárzott magából. 
Olyan volt, mint egy nemes vad, akit semmilyen 
helyzet nem tör meg és nem kényszerít térdre, 
és aki a köpönyegváltások és érdekalkuk 
hosszú évtizedeiben is tartást és önazonossá
got mutat.

♦  1952-ben a szegedi egyetem magyar sza
kán végzett. Az ötvenes évek közepétől a Pécsi 
Nemzeti Színház dramaturgja volt, később a 
Pécs-bányatelepi Általános Iskola, majd a Nagy 
Lajos Gimnázium tanáraként diákok ezreit oktat
ta a magyar irodalomra, és diákszínjátszó ren
dezőként fiatalok nemzedékeivel szerettette 
meg a színházat és ismertette meg a kortárs 
drámát.

♦  Tudományos pályája középiskolai tanár 
korában indult, a Nagy Lajosban oktatva írta 
meg kandidátusi értekezését. 46 éves volt, 
amikor ez az első könyve, A drámamodellek és 
a mai dráma megjelent. E kényszerűen későn 
indult tudományos pálya azután meredeken 
ívelt felfelé. 1973-ban a Pécsi Tanárképző 
Főiskola Irodalom Tanszékére került, és

rövidesen megírt akadémiai doktori értekezése 
(A dráma lételméletéről) nyomán 1978-ban az 
ELTE egyetemi tanára lett. 1982-ben (budapesti 
otthonát és munkáját fenntartva) visszatért 
Pécsre, hogy részt vegyen a magyar szakos 
egyetemi képzés, az „egységes tanárképzési 
kísérlet” kidolgozásában. Nevéhez fűződik a 
Pécsi Egyetemi Színpad létrehozása is. Tanári 
pályafutását a Veszprémi Egyetemen fejezte be, 
ahol 1994-ben megalapította és vezette a 
Színháztudományi Tanszéket, s ahonnan két 
évvel ezelőtt köszönt el az őt mindig éltető és 
inspiráló diákoktól.

♦  Tudományos munkásságában előbb a 
hatvanas évek strukturalizmusa, majd Lukács 
György ontológiája kínálta azt a filozófiai, szem
léleti és módszertani alapot, amelyből kiindulva 
saját szakterületén, a dráma- és színházetmélet- 
ben jelentős új felismeréseket fogalmazott meg, 
és meghatározó tudományos eredményeket ért 
el. Tizenhat könyvet és háromszáznál több 
tanulmányt publikált.

♦  Tudományszervezői munkásságában az 
ügyek iránti szenvedélyes elkötelezettség jelle
mezte. Azért alapított és vezetett egyetemi, 
akadémiai intézményeket, hogy egyrészt az iro
dalom- és színháztudomány szakmai pozíciót 
erősítse, másrészt helyzetbe hozzon fiatalokat, 
kollégákat, pályatársakat. Senkire nem volt 
féltékeny, és sokkal több emberen segített, 
mint ahányan ezt neki viszonozták.

♦  Pécs nagyon sokat köszönhet neki. Közel 
négy évtizeden át a város kulturális életének 
meghatározó alakja volt, még akkor is, ha ez
a szerep nem öltött formális kereteket. 
Pedagógusként gyakorolt kisugárzó hatása 
felmérhetetlen és felbecsülhetetlen.

♦  Bár hosszú évtizedeken át Pécsett (is) élt, 
mindig a vizeket kereste. Amikor tudományos 
pályája a hetvenes években kibontakozott, a 
nyarakat Balatongyörökön töltötte, ott írta 
könyveit. A nyolcvanas években Kulcs lett az
a hely, a Duna partján, ahova szabadidejében 
alkotni elvonult. Aztán végül a Velencei-tó 
következett.

♦  Volt benne valami Brechtre emlékeztető.
A tüskehaj, a szemüveg, a cigaretta és a 
konyak, az intellektualitás hangsúlyozása és az 
alanyi/lelki oldal mellőzése, szövegeinek 
szikársága, tudományos nyelvhasználatának 
szárazsága, ugyanakkor az ügyek, elvek és 
emberek iránt érzett és kinyilvánított szenvedé
lyessége.

♦  Egyszerre sugárzott erőt és együttérzést. 
Igazi nevelő volt, a diákjai közé tartozott.
A gimnáziumban együtt focizott a fiúkkal, a 
főiskolai szakesteken fellépett (pl. a jános vitéz 
lluskájaként), meghatározó tagja volt a Hazai 
Esték című egykori televíziós vetélkedő díjnyer
tes pécsi csapatának. Mindenki, aki ismerte, 
őriz róla szeretni való, mosolyogtató 
élményeket, általa hangoztatott elveket.

♦  Ilyen volt az a felvételiken gyakori monda
ta, hogy az irodalmat nem szeretni kell, hanem 
tudni, szeretni a káposztás cvekedlit kell.
S ugyancsak a felvételiztetés kapcsán mondta 
sokszor, hogy ha egy pedagógus a gyermeke 
gyanánt egy tököt gurítana is be a vizsgára, 
azt akkor is fel kell venni.

♦  60. születésnapjára 1988-ban Kulcsra, 
ottani kertjébe hívta pécsi barátait, tanszéki 
kollégáit, s a maga főzte ebéd után a társaság 
lement a Dunára, ahol egy nagyot úszott.
70. születésnapját konferenciával, tisztelgő 
kötettel, múltidéző kerekasztal-beszélgetéssel 
köszöntötték Pécsett kollégái és hazai pálya
társai.

A dráma- és színháztudomány, az irodalomtörté
net egyik legismertebb hazai professzorát 2006. 
október 26-án érte a halál Budapesten. Végakara
ta szerint Hamlet szavaival búcsúzott: „If it is be 
now, t’is nőt to come; ifit be nőt to come, it will be 
now, if  it be nőt now, yet it will come; the readi- 
ness is all.”*

P. MÜLLER PÉTER

* „Ha most történik: nem ezután; ha nem ezután, úgy 
most történik; s ha most meg nem történik, eljö máskor: 
készen kell rá lenni.” Arany János fordítása

Novemberi Echo-est
November 24-én Echo-estre került sor a Művészetek Házában, amelyen a 
Pécs 2010 -  Európa Kulturális Fővárosa öt kulcsprojektje közül a közterek 
fejlesztésével kapcsolatos tervekről beszélgettek, vitatkoztak GauderPéter 
és Horváth András építészek, a budapesti Új Irány csoport tagjai (Kiss Ger
gely, Kovács Árpád, Muszbek Johanna, Pozsár Péter, Tihanyi Dominika épí
tészek), valamint Gonda Tibor alpolgármester. A telt ház előtt lezajlott be
szélgetést Patartics Zorán építész, az Echo szerkesztője vezette.

Az előző számunkban ígért Echo-estet az EKF miniszteri biztosával, az 
EKF művészeti igazgatójával és a kulturális alpolgármesterrel akkor tudjuk 
megrendezni, ha valamennyi poszt betöltésre kerül.

Internetes m édiapartnerünk: www.epiteszforum.hu

A HP Képalkotási és Nyomtatási Üzletág nemzetközi 
i n t e r n e t e s  f o t ó p á l y á z a t a  

A KULTÚRA EURÓPÁJA -  AZ URBANITÁS KULTÚRÁJA címmel
Pályázhatnak fotóművészek, fotóriporterek, hivatásos fotósok és művésze
ti felsőoktatásban részt vevő hallgatók. A zsűri olyan fotókat vár, amelyek 
egyedi és különleges módon mutatják be Európa Kulturális Fővárosainak 
kultúráját, lakóit, életét, mítoszait, és főként azt, hogy a megtisztelő cím 
milyen változásokat hozott az egyes városok életébe.

A pályázat leadásának határideje: 2007. március 1.
A pályázat részletes leírását lásd: www.hp.hu/designjet 
További információ: europafoto@hp.hu

Hogy milyen lesz Pécs 2010-ben, az mindannyiunk közös Ugye.
Az Ön ötletére is szükség van ahhoz, hogy Pécs utcáin, parkjaiban 4 év 
múlva büszkén és elégedetten sétáljunk. Vegyen résztön is 
„Az Én Kulturális Fővárosom" nyílt lakossági ötletpályázaton!

A részletes pályázati kiírás ingyen átvehető a következő intézmények portaszolgálatain:
• Pécs MJV Önkormányzati Hivatala (Pécs. Síécitenyi téri.)
• Pécsi Kulturális Központ (Pécs, SiMái tér2.)
• Művészetek Háza (Pécs, Sréchenyitérr-S.)
• Európa Ház (Pécs, M értan. 9.)

valamint letölthető a www.pecs2010.hu internetes oldalról.
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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

K A R Á C S O N Y I  A J Á N L A T U N K

Mérföldkövek a szívünkben 
Karácsonyi történetek

A Karácsonyi történetek középpontjában, 
mint a címe is jelzi, a legszebb és legben
sőségesebb keresztény ünnep áll. A kötet 
elbeszélései sokszor szívmelengetők és 
torokszorítóak, néha szomorúak vagy éppen 
vidámak, de mindig a világot összetartó, meg
bonthatatlan erőről, a szeretetről szólnak.
A szívmelengető és lélekemelő történeteiről 
ismert amerikai Guideposts magazin legjobb 
írásaiból válogatták a szerzők ezt a több mint 
60 elbeszélést tartalmazó karácsonyi 
antológiát, amik azokat a meghitt, sokszor 
megható, néha komikus élethelyzeteket 
örökítik meg, amikor a karácsony mélyebb 
értelmet nyer és az ünnepi készülődés, nyüzs
gés közepette az emberek nem feledkeznek 
meg a szeretet üzenetéről, s abból merítünk 
erőt a mindennapok küzdelmeihez.

Fábián Lénk 
Szép kis meglepetés!

Hogy mit jelent 
az emberek
számára a 
karácsony? 
„Karácsony volt 
Isten szívében, 
amikor meg
teremtette a 
földet és oda
ajándékozta 
nekünk. Amikor
elküldte a 
prófétáit, akkor 
is karácsony 
volt.

És az volt a legcsodálatosabb karácsony vala
mennyi betlehemi éjszaka közül, amikor 
nekünk ajándékozta egyszülött fiát” — fogal
mazza meg a kötet egyik szerzője.

rénszarvas,
Dodó és Bobó 
veszekedését is 
kénytelen 
naphosszat 
hallgatni. A 
hosszúra nyúlt 
ajándékozás 
után boldogan 

siet haza, hogy leroskadjon a jó meleg kandal
ló mellé, és kinyújtóztassa elgémberedett 
lábát. Dodó és Bobó azonban az ablakon 
belesve azt látja, hogy a Mikulás szomorú. 
Úgy döntenek, hogy felvidítják. Az erdő 
állataival összefogva pompás tervet eszelnek 
ki: talán jó kedvre derül a jó öreg Mikulás, ha 
meglepik őt valami felejthetetlen 
ajándékkal...

Nem elég, hogy 
a Mikulásnak 
egymagában 
kell elvinnie az 
ajándékokat a 
világ minden 
tájára — még a 
két rakoncátlan

SZÉP KIS 
mECLEPETÉS!

Pannónia
Pezsgóliáz

• Színvonalas kiszolgálás

• különleges ételek

• nemes borok

• pezsgőbár

• 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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MódiStudió Baranya megyei képviselete
Oszoli és Boda Építésziroda 7625 Pécs, N yíl utca 14. T.: 72/515-269

mailto:opus@dravanet.hu



