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Levelek Pikszből

Mienké ittend a tér
„Adjuk tudtára mindnek, kit bizalmunk megillet: 

Árnyékunk útravált, nem kísér a sírba minket. 
Mi, Isten kegyelméből másodszor-hamvasak 

Táborozunk a puszta nagy fellege alatt."
Térey János

Drága nővérem, kedves M!

Itt, Pikszben sokkal nagyobb a szabadság, mint 
otthon, Amerikában. Ezt leginkább az emberek 
nyilvános helyeken és köztereken látható maga
tartásának a különbségében látom. A tengeren
túlit egyenlőség alapú társadalomként szokták 
leírni, az ittenit úgy, mint amelyet a hatalom- 
elvűség és a hierarchia jellemez. Egy egyen
lőség alapú közösségben mindenki kénytelen 
tekintettel lenni mindenkire, a szabályok 
betartásában és betartatásában mindenki 
egyaránt érdekelt. Ebből számos (ön)korlátozás 
ered. Szűkül a szabadság. A (korlátozó) játék- 
szabályok azért vannak érvényben, mert azok 
elvileg a többség — elvben mindenkinek az — 
érdekét szolgálják. Úgy tűnik, ez egy idejétmúlt 
felfogás.

Itt egy teljesen más világban élek, ahol a 
korlátok szétfeszítésének vagy figyelmen kívül 
hagyásának flegma vagy önelégült tobzódásával 
találkozom nap mint nap. Ennek egyik legnyil
vánvalóbb jele, hogy itt általában a kisebbség 
uralkodik a többség fölött — ami a szabadság
nak bizonyára egy minőségileg magasabb rendű 
fajtája, hiszen látom, hogy a többség 
belenyugvással, beletörődéssel tűri, hogy 
lehetőségeiben, jogaiban korlátozva van. így 
például a kisebbség dominanciája látható 
abban, hogy az utakon a motorosok uralkodnak 
az autósok fölött, és az autósok uralkodnak 
a gyalogosok fölött. A motorosok szabadon 
szeghetnek szabályt, léphetnek át záróvonalat, 
előzhetnek tilosban, s az autósok szabadon 
várakoztathatják a figyelmeztető lámpával 
jelzett, kijelölt átkelőhelynél álldogálókat, 
szabadon hajthatnak át a párhuzamos sávban 
a gyalogátkelőnél várakozó autó mellett, eset
leg halálos veszélybe sodorva a zebrán éppen 
átkelőket. Mindezt szabadon megtehetik, e tet
teiknek nincsenek következményeik, és az 
egyén láthatja, hogy az általa gyakorolt szabad
ságnál mindig van még nagyobb szabadság. 
Mindig akad, aki még nálunk is szabadabb.

De nemcsak a közlekedésből hozhatok 
példát erre a tobzódó szabadságra. Épp ilyen 
kisebbségi szabadságuralom jellemzi a tér
foglalásokat is. Nemrég Piksz főterét az egyik 
országos kereskedelmi rádió szállta meg, foglal
ta el, vette birtokba egy hétköznap reggelén, 
korai ébresztőt szolgáltatva olyan itt lakóknak, 
akik ezt nem kérték. A megjelenő párszáz 
csápoló miatt elterelték a forgalmat, az össze
verődő nézők pedig boldogan és joggal élvezték 
a szabadság e boldogító mámorát. Aztán pár 
napra rá a konkurens kereskedelmi rádió adott 
„műsort” és dobált kuponokat a párszáz ingyen 
„nyalókára” váró nézőnek ugyanott, hasonló 
szabadságélményt nyújtva e mai „üveggyöngy” 
dobálástól beájuló zajos rajongó- és potyázó 
tábornak.

Ha itt beülsz egy kávézó vagy söröző 
teraszára, akkor is egy sajátos szabad
ságélményben lehet részed. Abban az élmény
ben, hogy miközben a barátaiddal beszélgetsz, 
iszogatsz vagy étkezel, szabadon odalép hozzád 
egy ismeretlen — nem a felszolgáló, és nem 
egy üres széket kölcsönkérő vendég, hanem —, 
egy kéregető, aki épp ezt a helyet és időt talál
ja a maga számára a legalkalmasabbnak arra, 
hogy rászorultságáról meggyőzzön. Vagy időről 
időre utcai árusok állítanak oda a vendéglői 
asztalhoz, akik a kérlelésnek és meghunyász- 
kodásnak egy olyan regiszterében sírják- 
nyávogják a füledbe, hogy vegyél tőlük valamit 
(gyümölcsöt, szuvenírt, bizsut, akármit), amely- 
lyel hozzáragadnak az asztaltársaság hangu
latához, végérvényesen megváltoztatva azt. Ez 
is egy fantasztikus dolog, egy nálunk elképzel
hetetlen foka a szabadságnak. Egyelten 
portékakínáló egy egész belváros sétálóutcájá
nak hangulatát képes a saját hatása alá vonni.

A köztérhasználat egyik igen eredeti módjá
val is találkoztam itt. Nálunk a rendőrök azon
nal kiparancsolják a szökőkútból azt, aki bele
merészkedik, és örülhet az illető, ha megússza 
egy figyelmeztetéssel. Mindegy, hogy mekkora 
a páratartalom és a kánikula. Ez minden bizony
nyal túl nagy szigor. Itt ugyanis azt látom, hogy 
a belváros szökőkútjaiban nemcsak pancsolnak, 
lábat áztatnak, fürdenek, de néha még mosnak 
is — és mindezt rokonszenvező pillantások 
kísérik. A vagányság, a kurázsi elismerésének 
kitüntetéssel felérő tekintetei. Hiába, aki 
szabad, az szabad! Ezek a köztéren strandolok 
nem mennek a szomszédba egy kis bátorságért.

Az elmúlt hetekben a belváros világörökségi 
helyszínein búcsúhangulat uralkodott. Itt 
korábban búcsúnak hívták, most fesztiválnak 
mondják a falvaknak azt az ünnepét, amikor a 
település védőszentjére emlékezve a családok 
összegyűlnek, az elköltözött rokonság is hazalá
togat, s a faluközpontban körhintát, céllövöldét, 
lacikonyhát — hamburger- és hot-dog árusító 
standokat — állítanak fel, esznek-isznak és 
mulatnak (táncolnak, nótáznak és óbégatnak) a 
település lakói. Pikszben — bár a világörökségi 
helyszíneken a lacikonyhák már gyökeret 
vertek, s a velük járó zsír- és hagymaszag is 
pazar aurával övezi az ókeresztény emlékeket 
meg a többi történelmi épületet — a jó mulat
sághoz a körhinta és a céllövölde egyelőre még 
hiányzik. Pedig az volna ám az igazi autentikus 
önfelmutatás, a hagyománynak, a kultúrának és 
a kulturális fővárosi létnek egy teljesen szabad, 
bátor értelmezése. De ahogy a jelekből látom, 
a szabadságnak erre a fokára is eljuthatnak itt 
előbb-utóbb. S akkor majd neked is el kell ide 
látogatnod, hogy a saját szemeddel lásd, a 
saját bőrödön érezd, hogy milyen az, amikor 
valahol egyszer végre szabad a tér, és ahol 
ezen a szabad téren — mi — mindent szabad.

Szeretettel ölel fivéred, W.

Fordította:



EURÓPA KULTURÁLIS FÖVAROM

Zsolnay Kulturális Negyed:
alvó oroszlánok

A Zsolnay gyár átalakítása, a kulturális élet 
vérkeringésébe való bevonása évek óta for
málódó, érlelődő gondolat. A koncepció első 
változatát 2ooo-ben, még zsolnays „belügy”- 
ként, a frissen alapított Zsolnay Örökség Kezelő 
Kht. fogalmazta meg Komor István ügyvezető 
irányításával. A termelés kivonulásával 
funkcióvesztetté váló ingatlanok darabonkénti 
értékesítésének alternatívájaként olyan ingat
lanfejlesztési elképzelésben gondolkodtak, 
amely az épületeket egységes szellemiség 
keretében összekapcsolja. A város végül ezt az 
elképzelést az Európa Kulturális Fővárosa 2010 
egyik vezérprojektjeként emelte be Zsolnay 
Kulturális Negyed néven. A kht. pedig jó néhány 
elismert pécsi szakértő bevonásával, valamint 
a PÉCSÉPTERV Stúdió közreműködésével 
elkészítette a negyed megvalósíthatósági tanul
mányát.

A kulturális negyed programelemei 
alapvetőn azóta nem változtak, bár annak 
ellenére, hogy eltelt már jó néhány év, nem sok 
előrehaladást tapasztalhatunk. 2007 nyarán, az 
egész EKF megvalósíthatósági tanulmányának 
őszi elkészülte előtt még úgy tűnik, hogy az 
egykori DOZSO épületébe költözik a Bóbita 
Bábszínház kibővült funkciókkal: bábmúzeum
mal, több játszóhellyel, szabadtéri színpaddal, 
kreatív játszótérrel, bolttal. Egy épülettel lej
jebb, déli irányban egy ipari épületben jönne 
létre az ArtStart Inkubátorház, amely a tervek 
szerint a kreatív ipar fejlesztésének egyik 
intézményes formája lenne. A kreatív ipar 
ágazatába általában tőke- és technológia
szegény mikro- és kisvállalkozások tartoznak: 
divattervezők, grafikai stúdiók, zenészek, 
dizájnerek, weboldat-tervezők stb. Az inkubá
torház rendelkezne formatervező műhelyekkel, 
hangstúdióval, felszerelt grafikai stúdióval, digi
tális médiastúdióval. Internet alapú közösségi 
rádiót is üzemeltetne: a kulturális negyed és 
a kulturális főváros-program netrádióját.

A délnyugati saroképületbe egy 
dizájnközpont kerülne, amely egyrészt kiállító
tereket foglalna magában: dizájntörténetit és 
üzleti alapon működő formatervezőit. A 
művészeti kar oktatási bázisához kapcsolódóan, 
annak keretei között remélhetően Nemzetközi 
Design Dokumentációs Központ is működik 
majd itt. A saroképülettől keleti irányba halad
va, a mostani pirogránitgyártás helyére 
költözne be az Ipartörténeti Múzeum, amely 
magában foglal egy olyan látogatóközpontot, 
amely a város nagyon gazdag ipartörténeti 
múltját mutatná be érdekesen, élményszerűen.
A Zsolnay úti főbejárat két oldalán lévő épület 
az eredeti koncepció szerint bontásra volt 
ítélve, de oda az egyetem művészeti kara 
költözik be, miként az út másik oldalán lévő 
épületegyüttesbe is, ahol a negyed parkolási 
igényeit is megoldanák. A koncepció

kialakításánál figyelembe vették, hogy az 
egyetemi képzés egyre intenzívebb kapcsolatra 
törekszik az ipari termeléssel és a közösségi 
tevékenységekkel. A kar kerámiaszobrász- 
oktatásának gyári környezetbe települése 
lehetőséget ad a művészi formálás és a modern 
ipari technológia találkozására. Ugyancsak a 
Zsolnay Kulturális Negyedbe kerülne a szobrász
restaurátorok képzése, a művészeti textilter- 
vező-képzés és az alkalmazott grafikusi képzés. 
A Zsolnay gyár területének közepén lévő épület 
funkciója még nem eldöntött, de valamilyen 
múzeumi látogatóközpont valósulhat meg 
benne, továbbá a tervek szerint létrehoznának 
egy digitális animációs filmstúdiót. Lesznek 
továbbá a negyedben vendéglátóegységek, 
szálloda, valamint üzletek is.

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. azonban 
az átalakulások küszöbén nincs rózsás 
helyzetben. A 2006. évi gazdálkodást éppúgy 
válságkezeléssel lehetett fenntartani, mint egy 
évvel korábban, olvasható a tavalyi évről szóló 
beszámolóban. Minden likviditási mutató a 
közgazdaságilag értelmezhető szint alatt volt, 
az eladósodottság pedig nőtt. A forgási 
sebesség alapján csak a készletezés 
hatékonysága javult. A veszteség 218 millió 
forintot tett ki 2006-ban, míg egy évvel koráb
ban 185 millió forint volt a manufaktúrában és 
103 millió a porcelángyárban. Az alap- 
tevékenység és a pénzügy tevékenység is 
veszteséges volt, miként az úgynevezett rend
kívüli bevételek és ráfordítások különbözeié is. 
A veszteség összetevőit tekintve első közelítés
ből egyértelmű, hogy a társaság olyan mérték
ben kényszerült az árait mérsékelni, mint ami
lyen mértékben a többlettermelésből eredően 
a fajlagos költségek csökkentek. Ily módon a 
növekvő árbevétel növekvő veszteséggel 
párosult.

Az adott körülmények között a tényleges 
veszteségforrások konkrétan számba vehetőek, 
amelyek fejlesztéssel, és főként az EKF prog
ramhoz kapcsolható tervezett intézkedésekkel 
mérsékelhetőek. Ilyenek például az áttelepítés
sel és racionalizálással megszűntethető 
veszteségtényezők, mint a drágán üzemelteth
ető fűtési rendszer vagy a folyamatos üzemű 
égetés bevezetése, a racionálisabb foglalkozta- 
totti létszám és a feleslegesen tulajdonban 
tartott, és bérelt ingatlanok költségének 
megszűnése. Ezek a gyár beszámolója szerint 
mintegy 122 millió megtakarítást biztosítanának. 
További 60 millió forinttal mérsékelhetné a 
költségeket az új működési körülmények közti 
minőségjavítás és kapacitáscsökkentés.

Az idei év jól indult, hiszen a Zsolnay 
Porcelánmanufaktúra Zrt. eddigi árbevétele 463 
millió forint, amely 36 százalékos növekedés az

elmúlt évihez képest. Mindez azon termékekből 
származó bevétel eredménye, amelyek a hiper
marketekben viszonylag olcsón, nagy mennyi
ségben eladhatók, kizárólag persze a Zsolnay 
névnek köszönhetően. A gyár azonban jelenleg 
nem alkalmas tömegtermelésre a meglévő infra
struktúra miatt. Az egyetlen kiút tehát a fent 
felvázolt EKF program, melynek keretében a 
gyártelep az ingatlan keleti csücskébe költözne, 
hogy helyet adjon a kulturális negyednek.
Ha ez bekövetkezik, akkor a mostani 
összterületből az általuk használt 24 ezer 
négyzetméteren működő gyár kevesebb mint 
7 ezer négyzetméterre szorulna össze, s ez 
óriási megtakarítást jelentene.

A gyár új egységének tanulmánytervei már 
egy éve elkészültek, ám az engedélyezési terv
hez nettó harmincmillióra lenne szükség, ezt 
azonban a manufaktúra nem tudja finanszírozni. 
A kulturális negyed 11 milliárdjában benne 
foglaltatik az a tízszázaléknyi keret, amelyből 
a város megvásárolja az ingatlanokat, ebből a 
pénzből pedig fizetni lehetne a költözést és 
a tervezést. De miután az EKF kulcsberuházásai 
utófinanszírozásúak, erre az összegre nem lehet 
számítani. Ugyanakkor a számítások szerint 
a tervezés megindulásától a gyáregység teljes 
áttelepítése 15 hónapot vesz igénybe, s 
valójában akkor lehet majd nekiállni a kulturális 
negyed átalakításához is. A folyamat pedig még 
el sem indult, a reménybeli költözködés 
következtében pedig az épületkerámiát előállító 
pirogránitüzem 3-4 hónapig nem tud üzemelni. 
Az épületkerámia a gyár szempontjából lét- 
fontosságú, hiszen a felújításhoz 2010-ig le kell 
gyártaniuk a volt DOZSO, a Balokányfürdő, 
a Zsolnay Mauzóleum kerámiaelemeit, a kul
turális negyed épületeihez szükséges 
anyagokat, és a gyár árajánlatot adott az új 
hangversenyterem és Tudásközpont Zsolnay 
díszítőelemeiről is. Miután a mauzóleum 
engedélyezési tervei már elkészültek, szeren
csés volna az előgyártást megfinanszírozni, 
ugyanis minél előbb neki kell állni a munkála
toknak. Csak a 42 pirogránit oroszlán legyártá
sához két év szükséges, mert havonta kettőnél 
több a kötött technológia miatt nem készíthető el.

Az előfinanszírozás megoldatlansága mellett 
gondolni kellene az engedélyeztetési rendszer
re, hiszen abban az esetben, ha a különböző 
hatósági engedélyek a szokásos átfutási idővel 
születnek meg, a program végrehajthatatlanná 
válik 2010-ig. A város mindeközben szeretne 
tízmilliárdos kedvező kamatozású hitelt felvenni 
az Európai Beruházási Banktól (EIB), amelyből 
biztosítani tudná a tervezéshez és az elő- 
gyártáshoz szükséges fedezetet. Mindez ked
vezőnek tűnik a városvezetők szerint, s inkább 
ezt a lehetőséget választanák, mint a 
kereskedelmi bankok magasabb kamatozású 
ajánlatait. ■ .
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ROZMANN VIKTOR

A S ZER ZŐ  FELVÉTELEI

Lehetett volna
A Cella Septichora Látogató Központ

Az európai ember az időben kibontakozó történetként értelmezi önmagát. Történeti időben létezik; a 
saját életidejével úgy teremt kontaktust, ha történelmi összefüggésben, történelmi távlatokban is ér
telmezni tudja azt, vagyis az egyéni életidő interpretációjának egyrészt tágabb kontextusa, másrészt 
modellje a történelmi idő. Ez a horizont konkrét, építészeti értelemben vett térben jól megélhető, ta
lán ezért is vonzanak ezreket azok a terek, amelyek egymásra rétegződő korokat mutatnak be egy 
helyen. Ezt az élményt nyújtja például Róma, és ilyen tér lehet a Pécsett a Cella Septichora Látoga
tó Központ. Lehet, lehetne, lehetett volna.

Régészgenerációk álma

A Hétkaréjost 1927-ben, a belváros csatornázási 
munkálatai közben fedezték fel, de azonnal 
visszatemették. 1938-ban újabb földmunkák 
során ismét rábukkantak, ekkor azonban 
Gosztonyi Gyula régész-építész irányítása alatt 
tudományos igényességgel fel is tárták, az 
eredményeket több helyen publikálták. Habár 
az akkori kutatás nem terjedt ki az egész épü
letre, kirajzolódtak a kápolna méretei és alap
rajza. Gosztonyi akkor javaslatot tett a Cella 
Septichora teljes feltárására és a nagyközön
ségnek való bemutatására. Tisztánlátó 
elképzelései nem valósulhattak meg, de időtál
lónak bizonyultak; egybevágnak a 60 évvel 
későbbi koncepcióval. A püspöknek írt leve
lében így fogalmaz: „a feltárásnak technikai 
lebonyolítása tisztán és kizárólag a rendel
kezésre bocsátható anyagi erőforrásoktól 
függ”. Ezen erőforrások hiánya lehetett az egyik 
oka, hogy a leletet dokumentálás után 1940- 
ben visszatemették. A következő évtizedekben 
számos terv készült a kápolna újbóli, teljes

Unikális jelenség

Az Olaszországon kívüli ókeresztény nekropoli- 
szok között Sopianae késő római temetője a 
legjelentősebb. Az emlékegyüttes az emberiség 
szempontjából kiemelten jelentős örökségi 
érték, a keresztény vallás és az ókeresztény 
temetkezési rítusok európai születésének és 
kiteljesedésének kivételes megtestesítője.

Az eddigi kutatások harminc épületet 
(sírkamrát, mauzóleumot) és több száz sírt 
azonosítottak. Európa provinciáiban csak a 
dalmatiai Salona fogható az itt előkerült, ilyen 
koncentrációjú és gazdagságú temetői 
együtteshez. A Péter-Pál és a Korsós 
Sírkamrában, az Apáca utcai kettős sírban, 
valamint a Mauzóleumban talált falfestmények 
egyedülállóak; analógiákért a római katakom
bákig kell mennünk. Az ókeresztény szim
bólumokat, bibliai jeleneteket, portrészem 
fejeket ábrázoló, kiemelkedő kvalitású falfest
mények egy jelentős vallási közösség magas

[ Az építészeti szándékot a gépkocsirámpa 
és a járda keresztülhúzza -  szó szerint

szintű vallásgyakorlásáról tanúskodnak. Egyedi 
az itt látható architektúra is: más nyugat-európai 
provinciák hasonló épületeitől eltérően az itte
niek között több kétszintes felépítésű. Ezek az 
épületek kettős feladatot töltöttek be: a kis 
kápolnákban (pontosabban mauzóleumban) a 
halotti kultusz szertartása folyt, az alattuk lévő 
sírkamrákba pedig temetkeztek. Alaprajzi elren
dezésük is változatos. A székesegyház nyugati 
oldalánál lévő cella trichora nem számít 
ritkaságnak, de az 1913-ban előkerült, és 2003- 
ban feltárt V. számú sírkamra igazán külön
leges; nyolcszögletű alaprajzú. A Cella 
Septichora pedig igazi unikális jelenség. Hat-, 
nyolc- és kilenckaréjos építményeket máshol is 
ismerünk, de hétkaréjos az egész Duna-vidéken 
csak itt, Pécsett van. Ez az épület az 
ókeresztény temető legnagyobb, és — az 
alsóhetényi mauzóleum mellett — Pannónia 
legjelentősebb sírépülete. Az épített emlékek 
mellett természetesen az apróbb tárgyi anyag is 
számottevő: 1782, az első ókeresztény emlék 
felbukkanása óta végzett régészeti munkák 
nyomán több ezer lelet került felszínre.
Tekintve, hogy a város 2000 éve folyamatosan 
lakott, a székesegyház előtti terület nem 
csupán a római kori temető helyszíne, hanem 
a későbbi korok emlékeit is őrzi.

A világörökségi projekt immár látogatható. A 
ROP pályázattal finanszírozott beruházás te
matikailag és szakmailag is két részre tago
lódik: a látogató központra és környezeté
nek rendezésére. Honlapunkon és személyes 
jelzésekből is érzékeltük, hogy olvasóink el
várják tőlünk a helyzet alapos elemzését. 
Joggal. Természetesen mi is úgy gondoljuk, 
hogy az ügy jelentősége kötelez bennünket a 
szakszerű, elemző reflexióra. Úgy terveztük, 
hogy a fenti összefüggések miatt két külön 
írásban tárgyaljuk a régészeti-műemléki-épí- 
tészeti és a környezetbeillesztési-környeze- 
talakítási kérdéseket. Az előbbi tárgyában 
közöljük Rozmann Viktor írását. A környezet
tel kapcsolatos írást azonban nem tudjuk 
közre adni. A felkért szakember bár készített 
ilyet, műfaját úgy választotta meg, hogy az 
elfedjen kimondani fontos, de ugyanakkor 
számára kockázatos problémákat. Noha a 
tervek megvalósulása során elkövetett ellé- 
nyegtelenítések is fontosak számunkra, az 
előkészítés, a tervezés problémáit nem ke
rülhetjük meg. Úgy gondoljuk, nem enged
hetjük meg azt, hogy ne teljeskörűen tárjuk 
fel a problémákat. A jelen esetben azonban 
ennek a szándékunknak és feladatunknak 
nem tudunk eleget tenni. Kénytelenek va
gyunk szembenézni azzal a ténnyel, hogy 
nem sikerült találnunk olyan szerzőt, aki fel
vállalta volna a környezetalakítás ok-okozati 
összefüggéseinek, a megoldásoknak és az 
azok hátterében meghúzódó történéseknek 
az értelmezését. Érdekességként megemlít
jük azonban, hogy az elkészült, alább közölt 
írásból részben azokra az összefüggésekre is 
következtetni lehet, amelyekről nem sikerült 
önálló cikket íratnunk.

(A szerkesztőség)
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Az áthidalóköteg ránehezedik a Cella Septichora 
terére

feltárására és bemutatására, a kérdés sosem 
került le a napirendről.
A Cella Septichora Látogató Központ és 
környezete rendezése Pécs Város Önkor
mányzata fejlesztési koncepciójának is kiemelt 
célja volt. A projekt vezetője, a Pécs/Sopianae 
Örökség Kht„ hazai pályázati forrásokból 
készítette el a terveket, melyek a „Pécs 
világöröksége turisztikai vonzerő fejlesztése” 
című ROP-pályázat alapját jelentették. A 
pályázatban vállalt munka súlypontja a Cella 
Septichora feltárására, helyreállítására és bemu
tatására esett. Jóllehet a kérdés a visszatemetés 
óta foglalkoztatta a szakembereket, mindezideig 
nem volt rá lehetőség. 2004-ben a pályázat 
másfél milliárd forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert. Nyilvánvaló, hogy a városnak 
soha nem lett volna erre ennyi pénze.
A pályázati pénzzel régészgenerációk álma 
látszott megvalósulni. A lehetőség óriási — 
a felelősség nemkülönben.

Kutyaszorítóban

A terület zsúfoltságig leletgazdag. Az ásatást 
úgy kezdték el, hogy mindenki tudta, sok 
ismeretlennel kell számolni. A sejtelmek beiga
zolódtak.

A Cella Septichora és környéke ásatását 
megelőzően ki kellett váltani az ásatási terület 
fölött húzódó közműveket. Az új közműalagút 
helyén végzett megelőző feltárás alkalmával 
szinte a feltört járda alatt közvetlenül fél tucat 
kora Árpád-kori sír került elő. Ugyanitt közép
kori és újkori falakat, középkori várárkot, ép 
római téglasírt, valamint további, különböző 
korú sírokat találtak. A közműalagút földmunkái 
során került elő a XXI. számú sírkamra. A kike
rülése miatt módosított vonalú árokkal két 
újabb sírkamrába botlottak, melyek sorrendben 
a XXII. és XXIII. sorszámot kapták.

A Cella Septichora bemutatásához fel kellett 
tárni annak környékét is, ami önmagában 
nagyobb, mint maga a Cella Septichora. 
Gyakorlatilag a humuszréteg eltávolítása után 
nem várt leletek tucatjai kerültek elő. A feltárás 
több mint hetven római kori és ugyanennyi 
középkori sírt hozott a felszínre. A terület 
sarkában újabb sírkamra (XXIV. sz.) került elő. 
Az ókeresztény temető területén négy kora
népvándorlás kori, és számos Árpád-kori sírt 
tártak fel. Az eredmények elemzése során bebi
zonyosodott, hogy a Cella Septichorát az Árpád
korban templomként használták. Ennek a temp
lomnak a környékén, a püspökség mellett 
kialakult magyar település részei bontakoztak ki 
a régészek munkája nyomán. Sokkal több lelet 
került elő, mint amennyire számítottak.
Bárhol ástak, találtak valamit: a bemutatótér 
tervezett bejáratánál például a középkori vár 
további kőfalait, árkát, sáncát, a Püspökvár 
délkeleti rondellájának maradványát, a már 
említett Árpád-kori település lakógödreit, 
kemencét, valamint egy marhalábszárcsontba 
rejtett, 52 darabból álló, friesachi ezüst-dénár

Középen: A látszóbeton még mindig nem megy 
nekünk

Most olyannak láthatjuk az épületet, amilyen 
sohasem volt: kívülről körbejárhatónak
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[ A bejárat a barokk kioszk és a klasszicizáló 
késő barokk Káptalani Levéltár épülete mellett 
kortárs építészeti eszközökkel, visszafogottan

jelenik meg

leletet. Ép állapotú római kőszarkofág került 
elő, melynek egyedisége, hogy nem sírkam
rában vagy kriptában, hanem egyszerűen a föld
ben helyezték el.

Az ásatás vezető régésze, prof. dr. Visy 
Zsolt így összegez: „A régészeti kutatások ered
ménye alapján joggal gondolhatjuk, hogy a 
temető területén bárhol újabb leletek, épületek, 
sírok előkerülésével kell számolnunk.”

A pályázati szakaszban tehát — tekintve, 
hogy senki sem tudta biztosan, mi van a föld 
alatt — nem lehetett tisztázni a régészeti szem
pontokat. Következésképpen a pályázatra be
adott terv a tervezési helyszín ismerete nélkül 
készült el. A pályázást megelőző feltárásra 
azonban pénzhiány miatt nem kerülhetett sor.
A pályázatban vállalt munka kezdetekor min
denki tudta, hogy addig nincsenek végleges ter
vek, amíg a feltárás újabb és újabb leleteket 
hoz felszínre, hiszen minden egyes, a program
ba újonnan bekapcsolt lelet az építészeti tervek 
módosításának kényszerét vonja maga után.
A munkát a régész, művészettörténész, építész
szakma és a beruházó folyamatos egyeztetési, 
együttműködési kísérletei jellemezték. A régész 
és művészettörténész szakma a váratlanul elő
kerülő, jelentősebb leletek megtartásához, az 
építész az előzetes tervekhez, az Örökség Kht. 
a határidőhöz ragaszkodott.

Az utóbbi pedig iszonyú feszes volt: a 
munkákat a pályázat szigorú kötöttségei miatt 
2004 októbere és 2006. október vége között, 
alig két év alatt kellett elvégezni. A határidő
mulasztás az egész program végeredményét 
veszélyeztette volna. A várost a 
presztízsveszteség, a világörökségi területet 
a pályázati pénz elúszásának réme fenyegette: 
a projekt félbemaradásával a lelőhely állapota 
többet romolhat, mintha a földben maradt 
volna. Az idő vészjósló rövidsége folyamatos 
nyomásként nehezedett a projekt minden 
résztvevőjére. A döntéshozók kényszerhelyzete 
olykor fájó kompromisszumokhoz vezetett.

Azonban az idő jelentette kutyaszorítóval 
sem magyarázható az építkezést kísérő 
leletveszteség. Ugyanis a már részben 
kivitelezési fázisban módosított tervek 
helyenként csikorogva illettek rá a feltárás 
során konkretizálódó terepre. így történt, hogy 
az időkorlátokra hivatkozva a helyreállítás során 
bizonyos jelentős leleteket elbontottak, mint 
például a Káptalan utca 8. sz. előtt létesítendő 
közműárokban feltárt középkori falszakaszt és 
római téglasírt. Útban volt az a 15. században 
épült és a 18. századig használt délkeleti ron
della falszakasz is, amit a látogató központ 
bejárati előcsarnoka területében találtak. Ez 
utóbbi falszakasz tövében a vár töröktől vissza
foglaló ostromának régészetileg megfogható, 
egyedülálló nyomait semmisítették meg.
A veszteségek nem csak a bemutatásukat, 
a tudományos kutatások további lehetőségeit 
is megakadályozzák.

Középen: Az acélrács pont azt takarja, amit 
láttatni szándékozik: itt éppen az V. számú 

sírkamra portikuszát

Szerepét nem játssza túl, legfeljebb a tető 
alapvonalának töredezettségre utaló cikcakkja 

didaktikus kissé
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Félsiker

A Cella Septichora bemutatása szakmailag 
súlyosan kifogásolható. Tudni kell ugyanis, 
hogy a hétkaréjos kápolna nem föld feletti épít
mény volt, hanem — a temető többi épületéhez 
hasonlóan — a domboldalba tolva, részben a 
felszín alá süllyesztve épült. Ennek megfelelően 
a külső járószint a belsőhöz képest két-három 
méterrel magasabban volt. Az épület körül, az 
íves falak külső oldalán, ebben az érintetlen 
földben római kori sírok voltak. Ezt a 
földtömeget — Visy Zsolt és az ásatási 
bizottság leghatározottabb iránymutatása 
ellenére — a benne lévő sírokkal együtt elbon
tották, megsemmisítve ezzel a külső oldal ere
deti járószintjét. A külső járószint megtartása 
a bemutatás hitelességének alapfeltétele lett 
volna. A jelenlegi bemutatás olyannak mutatja 
az épületet, amilyen sohasem volt: kívülről 
körbejárhatónak. A Cella Septichora külső terét 
egyszerűen nem kellett volna bemutatni. A 
galéria keleti sarkánál viszont meg kellett volna 
hagyni az ott talált téglasírt, ami a külső szint 
érzékeltetésére is jó lett volna.

Szintén a szakma tiltakozása ellenére sem
misült meg a Cella Septichora bejáratához leve
zető, mintegy másfél méteres szintkülönbséget 
áthidaló, földbe vágott lépcsősor. A föltárt és 
megőrzött lépcső az épület elválaszthatatlan 
eleme volt, bemutatásával érzékelhető lett 
volna egykori környezetébe illeszkedése. Ilyen 
módon a környezetéből kiszakított műemlék 
értelmezhetőségének lehetősége veszett el.
A területet jellemző, fent részletezett 
leletgazdagság helyett a körbeborotvált alap
falakat látjuk. A látogatónak marad a kiakasz
tott tabló rekonstrukciós rajza, a fantázia, meg 
a dilemma, hogy miért ásták körbe a kápolnát.

A bemutató központ legszembetűnőbb, 
emblematikus eleme az üvegtető. A hatalmas 
üvegfelület visszatükrözi a fölötte álló Káptalani

Levéltár homlokzatát, közelebb lépve az üvegen 
át a karéjos falakra látunk rá. A járófelületben 
való anyagváltás — kőből üvegre — a hely 
minőségváltozását eredményezi: az üvegfelület 
nem határol körbe teret, de kijelöli azt. Az 
üvegtető ereje épp ebben rejlik: a kiteresedő 
Káptalan utca járófelületének síkjában marad, 
belefeszül. Ezt az építészeti szándékot húzza 
keresztül (szó szerint is) a gépkocsirámpa és a 
járda. A püspökség autóforgalma átjár az üveg
tetőn. Hogy erre a terhelésre alkalmassá váljon 
az alapjában véve nem erre kitalált anyag és 
szerkezet, kis korláttal is ellátott rátét, híd 
éktelenkedik az üveg közepén. A járható üveg 
a köztudatban láthatóan még mindig 
hitetlenkedve fogadott jelenség. A meglepetés 
erejét, a rálépés élményének tétszerűségét, 
a hatás élét csorbítja az üvegfelületet négybe 
vágó acélrács.

A terhelhetőségnek természetesen a belső 
oldalon is megvannak a következményei.
Az egész látogató központon, de leginkább a 
Cella Septichora termében érezhető, hogy az új 
architektúra minimalista megfogalmazása a 
leletekkel szembeni alázatra törekszik. A nyers
beton, az acél és az üveg (tető és mellvédek) 
funkcionalista dekorativitása olyan hierarchiát 
igyekszik felállítani, amiben a Cella Septichora 
a domináns az új építéssel szemben. De hát 
nem tud nem domináns lenni ez a méreteiben 
nyomasztó vastraverz szerkezet. A cseppet sem 
elegáns részletmegoldásokat tartalmazó, 
egymásra sorolt idomacélok kötege ránehezedik 
a Cella Septichora terére. A lefedés végered
ményben nem tud a háttérben maradni és 
légies lenni. Átlátszik, mégsem transzparens.
És ha már a fényáteresztésnél tartunk, felmerül 
a kérdés, vajon a hitelesség szempontjából 
indokolt-e teljes fényárban mutatni egy teret, 
amit építészei/alkotói minden bizonnyal fél
homályra terveztek. Kellett-e egyáltalán ide 
üvegtető?

Napsütéses időben az üvegtető keretszerkezete 
raszteres árnyékot vet a Cellára, de a tűző nap
pal nem az a legnagyobb probléma

Miért kell ilyen igénytelenül rakni a téglát épp 
Pécsett, ahol BrickAward 2006 által Európa 
legszebbnek ítélt téglaépülete áll?
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Ráadásul napsütéses időben az üvegtető 
keretszerkezete raszteres árnyékot vet a Cellára, 
de a tűző nappal nem az a legnagyobb problé
ma. Ezek az emlékek érzékenyen reagálnak a 
környezeti klíma változásaira. A változás szélső 
értékeinél kritikusabb a lezajlás sebessége.
A több méter vastag földtakaró letompította, 
lelassította, kiegyensúlyozta ezeket a változá
sokat. Ezt a védelmet feltárás után építészeti 
eszközökkel kell biztosítani. Az üvegfelület 
hatalmas, kontrollálhatatlan napcsapdaként 
működik, ezért a Cella Septichora terében akár 
pillanatok alatt, drámai módon képes megvál
tozni a klíma. A hőmérséklet- és relatív páratar
talom változás csak állandó gépészeti beavat
kozással kompenzálható. A kápolnafalak 
ismétlődő hőtágulása az állagmegóvás szem
pontjából még problémás lehet.

A látogató központ északnyugati termében 
a leletsűrűség miatt lehetetten lett volna 
a közönséget a feltárt eredeti járószinten 
átvezetni. A bejárhatóságot a területet érin
tetlenül hagyó, a mennyezetről acélpászmákon 
befüggesztett hidakkal oldották meg. Az „I” 
tartókra szerelt, tűzi horganyzott acélrács 
látványának koncepciója a bemutatandó 
környezettől való markáns elkülönülés jegyében 
fogant, indusztriális jellege kissé erőteljes, de 
nem zavaró. Sokkal zavaróbb, hogy hiába rács, 
mégsem tud annyira filigrán lenni, hogy ne 
gátolja az emlék láthatóságát. A rács ugyanis 
mindig csak lefelé látható át, kissé távolabbra 
nézve már átláthatatlan, ilyen módon 
helyenként épp eltakarja a bemutatandó objek
tumok jó részét. Ez különösen az V. sz. sírkam
ra esetében szembetűnő, ahol épp a porticust 
takarja a szerkezet, ami az emlék egyik 
legérdekesebb része.

A legtöbb támadás a látogató központ 
bejárati épületét érte, azonban szerintem ezzel 
van a legkevesebb baj. A barokk kioszk és 
a klasszicizáló késő barokk Káptalani Levéltár 
épülete mellett a bejárat kortárs építészeti 
eszközökkel, visszafogottan jelenik meg. 
Határozott és egyértelmű, eltéveszthetetlen jel: 
ez itt a világörökségi terület újonnan épült 
bemutatóhelyének bejárata. Szerepét nem 
játssza túl, legfeljebb a tető alapvonalának 
töredezettségre utaló cikcakkja didaktikus 
kissé.

Tervezői szándék szerint a tetőt hosszában, 
repedésszerűen megnyitó üvegfelületen víz foly
na végig, amely a homlokzatot elérve a kapu 
melletti üvegsáv előtt vízesésszerűen csorogna 
le. A víz, mint az élethez elengedhetetlenül 
fontos dolog, nem csak a zsidó-keresztény 
kultúrkör hanem valamennyi kultúra, civilizáció, 
vallás szimbólumkészletében fellelhető, arche- 
tipikus elem. Ilyen módon a víz folyatásával 
megjelenő gondolatiság a bemutató központ 
szellemiségétől sem lehet idegen. Kár, hogy 
vízforgató berendezés híján nem működik, így 
a vízszintes üvegsáv most csak egy gyorsan 
elkoszolódó felületet jelent.

A kapu méretében és működésében 
egyaránt reprezentatív, a hely szelleméhez 
méltó. A kapuszárny anyagválasztása viszont 
némileg önellentmondásosnak tűnik. A Losonci 
Áron-féle üvegbeton lényege, hogy a beton 
tulajdonságainak megtartása mellett, a belehú
zott üvegszálaknak köszönhetően átereszti a 
fényt. Valóban gyönyörű. Áttetszősége azonban, 
mint lámpás a véka alatt, rejtve marad.
Ugyanis, ha a Központ nyitva van, a kapu 
sarkig tárva ki van hajtva a falra, ha meg zárva 
van, nincs benne látogató, aki belülről láthatná, 
milyen a betonon átsejlő fény. Mentő 
megoldásként elképzelhető volna, ha a kaput

zárás és sötétedés után belülről megvilágítanák 
— de nem teszik. A félig kinyitás lehetősége 
remélhetőleg fel sem merült. De tény, hogy 
belépve és a rámpán lefelé haladva az elő
csarnok a valahová való megérkezés élményét 
nyújtja; kifejeződik, hogy egy kiemelkedő jelen
tőségű teret közelítünk meg.

A bemutató központ egyik erőssége a digi
tális prezentáció. Az elhelyezett képernyők és 
a touch paneles információs konzolok sokrétű, 
informatív és kidolgozott programot kínálnak: 
a rajzokon és a magyarázószövegeken kívül 
archív fotókat láthatunk az 1939-es ásatásról, 
illetve a közelmúlt munkálatairól. A sírkamrák 
egykori felépítésének és belső kialakításának 
megértésében a legtöbbet a körbe- és 
bejárható 3D modellek segítenek.

Pozitívum, hogy egy radikális megoldással 
láthatóvá tették a Péter-Pál sírkamra falait és 
ép dongaboltozatát beborító falfestményt. A 
sírkamrákat jellemző apró bejárat, a szűkös tér, 
a falfestmények klíma- és fényérzékenysége a 
nagyközönség számára alig bemutathatóvá 
tesznek egy ilyen belsőt. (Hogy mennyire, azt 
megtapasztalhatjuk a Korsós Sírkamra 
esetében.) A sírkamra alá vágott folyosóban 
felfelé tekintve a kamra hermetikus lezárásának 
megtartása mellett zavartalanul tanulmányoz
ható Pécs talán legismertebb kriptájának 
kifestése.

Egy ilyen jellegű épületnek a charme-ja lehet 
a megvalósítás minősége. Sajnos a kivitelezés
sel is éppen itt, mindjárt az előcsarnokban van
nak a legnagyobb gondok. A falak és beljebb a 
folyosók falai is nyersbeton felületet kaptak. Az 
igényesen elkészített látszóbeton kiváló hátteret 
nyújthat egy ilyen jellegű lelőhely bemutatá
sához: színében, plaszticitásában kellően 
neutrális, ugyanakkor felülete archaikus erejű. 
Magyarországon a technológia, a szakértelem is 
megvolna a kivitelezéséhez. Azonban az elő
csarnokban látható felületekről az olvasható le, 
hogy valami miatt ez még mindig nem megy 
nekünk. Többféle felület egymás mellett néhány 
négyzetméteren belül, az egyes technológiai 
szakaszok között a síkfogasság ujjnyi, a beton 
zsaluba való bedolgozása is kívánnivalókat 
hagy maga után, végül a legkínosabb részeket 
cementsimítással javították, ami tónusban is 
elüt a többitől. De más anyaggal sem jártunk 
jobban. A Cella Septichora bejáratához vezető 
folyosó egyik oldala kisméretű téglából falazott. 
Miért kell ilyen igénytelenül rakni a téglát épp 
abban a városban, ahol Brick Award 2006 által 
Európa legszebbnek ítélt téglaépülete áll?

Konklúzió

A Cella Septichora körüli leletegyüttes 
bizonyítéka volt a területhasználat több

évszázadon keresztüli kontinuitásának. Mint 
láttuk, az egymást követő kultúrák sorra itt 
hagyták nyomaikat: a római kori kápolnát 
a későbbi korokban is használták, köré 
rétegződtek a népvándorlás kor emlékei, 
egy Árpád-kori település, valamint középkori 
védműrendszer is épült a területen, majd 
a reneszánsz Szathmáry-palota alapfalai is 
megőrződtek, fellelhetők a török alóli vissza
foglalás ostromnyomai, felettük pedig a 
Káptalani Levéltár épülete áll. Mindezek in situ 
bemutatása Magyarországon páratlan és izgal
mas: 1600 év nemzeti és egyetemes történelme 
kézzel fogható. Lehetett volna.

Az előkészítés-feltárás-dokumentálás-lelet- 
mentés/konzerválás-tervezés-kivitelezés tech
nológiai fázisok egymásra épülnek, átfedések 
esetleg elképzelhetők, de sorrendjük felborítása 
bizonytalan eredményre vezet. A Cella 
Septichora egyedisége egyedi megoldást kívánt 
volna, melynek kiérleléséhez, körültekintő, és 
valamennyi résztvevő szakma számára meg
nyugtató megvalósításához több időre lett 
volna szükség — vagy egy többlépcsős 
pályázatra.

A projekt összetettsége folytán gyakran 
ellentétes érdekek, egymásnak ellentmondó 
szempontok ütköztek — a jegyzőkönyvek parázs 
vitákról tanúskodnak. A tűzrendészed szempon
tok a régészetiekkel, az akadálymentesítés 
követelményei a történeti értékek magtartásával 
hadakoztak. Az Örökség Kht. joggal aggódott 
a projekt kézbentartásáért, az időtényező miatt 
az egész terv veszélybe kerülhetett volna. Erre 
azonban nem az a megoldás, hogy egyes 
leletek bemutatásáért másokat elbontanak: 
azokat is be kellett volna mutatni. Mindenféle 
körülménytől és nyomástól független 
alapelvként mondható ki, hogy műemlékvédel
mi szempontból nincs különbség „fontosabb” 
ókori és „kevésbé fontos” középkori, vagy 
újkori maradványok között. Helyénvaló 
követelménynek tűnik, hogy egy kulturális 
irányzatú pályázatot úgy kell lebonyolítani, hogy 
ne épp a kulturális vonatkozása csorbuljon. 
Különben az eredmény az egész program 
lényegét kérdőjelezi meg. ■

A Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő 
fejlesztése projekt az EU társfinanszírozá
sában, az Európa Terv keretén belül valósult 
meg.
Főkedvezményezett:
Pécs/Sopianae Örökség Kht.
Tervező: Bachman & Bachmann Építész Iroda, 
felelős tervező: Dr. Bachman Zoltán DLA 
Régészeti munkák: Baranya Megyei 
Múzeumok Igazgatósága, vezető régész: 
prof. dr. Visy Zsolt
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XIV. Pécsi Nemzetközi
Felnőttbábfesztivál
2007. május 30 — június 3.

P. MÜLLER PÉTER

(Sz)árnyak, (p)álcák, (t)estek
Sötét. Elülő zsivaj. Megszeppenés. A várakozás 
csendje. Felfénylő színpad. Megmozduló tárgyak. 
Versek, zenék, kacagások. Érzelmek hullámvas
útja. Bííbáj. Átváltozás. Sírás/nevetés. Zsibongás. 
Kiabálás, összeverődő tenyerek. Az első színhá
zi élmények világa. Ma is átélhető annak, aki er
re még képes. A bábszínház reflektálatlan világa.

A felnőtteknek szóló bábelőadásokban már nem 
ezek a folyamatok és hatásmechanizmusok 
működnek. A különbség olyan jellegű, mint 
a gyerek- és a felnőttirodalom, a gyerekfilm és 
a felnőtteknek szóló film különbsége. Más a 
tematika, más a dramaturgia, más a színpad
nézőtér viszony, mások a kiváltott érzések.
Az eszközök azonban lehetnek azonosak:

a bábozás különféle technikái a kanalastól a 
kesztyűsbábon át a marionettig és a hátulról 
mozgatott bábig, a kézjátéktól a tárgyanimáción 
át az árnyjátékig.

Az első nemzetközi felnőttbábfesztivált 
először 1969-ben rendezték meg Pécsett. Húsz 
éven át minden páratlan évben, majd 1989-től 
háromévenként kerül sor az eseményre. Az 
elmúlt közel négy évtizedben 28 országból 
csaknem száz bábszínház szerepelt a fesz
tiválon.

Idén az ötnapos rendezvény — a két 
legutóbbi alkalomtól eltérően — nem a POSZT 
után, hanem azt megelőzően került megren
dezésre. A fesztiválon hat ország 19 bábszín
háza vett részt, több mint kétszáz művésszel.
Az öt külföldi együttes a Boszniai Szerb 
Köztársaságból (Banja Luka), Bulgáriából 
(Szófia), Csehországból (Plzen), Romániából 
(Kolozsvár) és Szerbiából (Nagybecskerek) 
érkezett — ők mindannyian a versenyprogram
ban szerepeltek, amelyben rajtuk kívül nyolc 
magyar produkció kapott helyet. A versenyprog
ram magyar résztvevői Budapestről az AntiCo, 
a Budapest Bábszínház, a Purgateátrium, az 
egri Harlekin, a győri Vaskakas, a kecskeméti 
Ciróka, a pécsi Bóbita és a szombathelyi 
Mesebolt Bábszínház voltak. Mellettük az off 
programban még további együttesek, szólisták 
is felléptek, s néhány társulat mindkét prog
ramtípusban mutatott be produkciót.

A tizenhárom versenyelőadás vegyes műfa
jú, vegyes technikájú és vegyes színvonalú volt. 
Bizonyos előadásokban báb nem (vagy csak 
alig, inkább alibiből) szerepelt, mint a 
Szentivánéji álomban (Budapest Bábszínház) — 
amelyben csupán a két egymásba gabalyodó 
szerelmespárt kettőzték meg báb hasonmások, 
minden más színész szereplő csak saját testi 
mivoltában volt jelen; a post mortem K.D.
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(v) illan ások

A November 
végén című bol
gár előadásban, 
melynek előadó
ja, írója, ren
dezője ugyanaz 
a személy,
Rumen
Gavanozov, egy 
százéves agg 
ismétlődő min
dennapjait 
láthattuk. A 
groteszk, nagyfe
jű, „bevarrt
szájú”, csupa ránc bábú gyökérszerű ujjaival az 
egyik legeredetibb bábfigurája volt a fesztivál
nak. Ugyanakkor a sem múlttal sem jövővel 
nem rendelkező alak sertepertélésében nem 
mindenki fedezte fel a becketti univerzumot, 
mert az előadásmód ezúttal (korábbi fesztivál
szereplésektől eltérően) nem volt ehhez elég 
szuggesztív és átütő erejű.

Nagy közönségsikert aratott, de a zsűrit 
(a szakmai vitában is elhangzott módon) erősen 
megosztotta a győri Vaskakas Bábszínház 
Csárdáskirálynő című előadása, a bolgár Pashov 
házaspár rendezésében. A Honthy Hanna, Feleki 
Kamill eredeti hangfelvételét használó, egyórás
ra tömörített operett keretjátékában az idős pri
madonna, Vereczkey Szilvia emlékezik vissza 
ifjúságára, a Kálmán Imre dallamok hangjaira 
pedig miniatűr „alakok” adják elő a műfaj szín
padi kliséit. Egy „báb” a bábos két kezéből 
tevődik össze: az egyik kéz képezi az alak 
testét és végtagjait, s a fölé hetyezett másikon 
van a bábfej, amelynek nyitható a szája, s így 
végig tudja tátogni az áriákat és duetteket. Bár 
a játékmód valóban groteszk és komikus, az 
előadás nem tudja (vagy akarja) idézőjelbe 
tenni az operettet, és szemérmetlenül élősködik 
annak hatáselemein (ezért is a — klisékre vevő 
— nézőtér operettközönségi reakciója).

A fesztivál négy UNIMA (Union 
Internationale de la Marionetté) diplomáját 
elnyert produkciója négy nagyon különböző 
stílust, szemléletet, technikát, hagyományhoz 
való viszonyt képviselt. A Purgateátrium 
Puncsék karácsonya című korhatáros (18 éven 
felülieknek szóló) előadása az angol vásári báb
játék Punch és judy meséjéből kiindulva egy

előadásban (Szombathely) — amelyben a négy 
színésznő és a hat kislány játékát elvétve 
egészítette ki némi tárgyanimáció; vagy a 
Lépésről lépésre című produkcióban 
(Nagybecskerek, Szerbia) — amelyben tech
nikatörténeti ismertterjesztő tárgyillusztrációt 
láthattunk a kerék feltalálásától a különféle 
közlekedési eszközökön át az űrhajóig.

Árnyjátékból is több szerepelt a verseny
programban, az egriek Színek, képek, 
események című asszociációs, publicisztikai 
ihletettségű zavaros egyvelege; a Banja Luka-i 
együttes A szomorú herceg című — csak a ját
szó személyek árnyalakját alkalmazó, azt a tel
jes alakjukban látható szereplőkkel kontrasztba 
állító, de egyéb (bábos) eszközzel nemigen 
operáló — melankolikus etűdje; és a pécsi 
Bóbita Határtalanul című párkapcsolati alap
helyzeteket felmutató színpadi költeménye. Ez 
utóbbi kapcsán különös tapasztalat volt szá
momra az értékrendek különbsége a produkció 
megítélésében. Az ECHO előző számában 
(2007/2) méltató írást közöltünk a Határtalanul 
bemutatójáról, melyről a cikk szerzője azt 
állapította meg, hogy „az idei pécsi színházi 
évad legjobb produkciója született meg a bol
gár rendezőpáros munkája nyomán”, s magam 
is osztoztam az előadást üdvözlő lelkesedés
ben. Ugyanakkor a bábfesztivál zsűrijében 
(melynek magam is tagja voltam) a külföldi 
szakmabeli résztvevők korántsem voltak ilyen 
lelkesek, és sem a technikát, sem a tematikát 
nem találták izgalmasnak, újszerűnek. Nem 
tisztem ebben a kérdésben „igazságot osztani”, 
és talán már az illendőség határát feszegetem 
e belső információk kifecsegésével, de annyit 
feltétlenül tudomásul kell vennem (legalább 
nekem, s persze még annak, aki ebben velem 
tart), hogy a helyi értékrend ezúttal távolra 
kalibrálta magát a nemzetközitől. Ebből a kul

turális fővárosi évre készülve számos tanulság 
kínálkozik — amelyekre az ECHO már hosszabb 
ideje próbálja ráirányítani a figyelmet: lásd a 
helyi intézmények színvonala, presztízse és az 
európai kulturális piac elvárásai közötti különb
ség.

Volt két olyan produkció is, amely egyetlen 
bábra épült, a budapesti AntiCo. Én, Antigoné 
című előadása, és a szófiai Atelie 313 
November végén című monojátéka. Az előb
biben három animátor közreműködésével kelt 
életre a címszereplő, akinek története az antik 
viszonyok közül mai környezetbe és 
körülmények közé került. A drámát itt naplófor
ma váltotta fel, Sue Townsend A 13 és 3/4 éves 
Adrián Mole titkos naplója című regényének 
stílusában, Antigonét tizenéves kislányként 
bemutatva (rózsaszín bricseszben, trikóban, 
baseball sapkában), akinek nincs bizalmasa 
a családi traumák feldolgozásában. A Madonna 
számmal kezdődő és záródó előadásban József 
Attila versek is elhangzottak. A játék végén a 
mozgatók kiléptek az inkognitóból, és önálló 
mutatványokkal (ének, tánc) „szórakoztatták” 
a közönséget.
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szenteste játszódó „szocio-szeretetjátékot” 
mutatott be, ötvözve a vásári bábozás brutali
tását a Tarantino-féle forgatókönyvek tobzódó 
könyörtelenségével. A játék kezdetén a két 
bábos (Csató Kata és Szívós Károly) kezükben 
csillagszóróval a díszletfal elé jönnek, szétnyit
ják a házi oltárt és leporellót egyaránt idéző 
két lapot, mely mögött ott az állandó díszlet: 
egy groteszk családi kép, fenn a két szülővel, 
alul a gyerekkel és a kutyával, lenn középen 
pedig a mindvégig bekapcsolt állapotban lévő, 
kéken világító mai házi oltárral: a tévével. A 
jelenetek során más-más szereplőnél nyílik meg 
a díszletfalon a bábozás ablaka, az átkötések 
alatt a magyar, német, angol karácsonyi dal
repertoár örökzöldjei szóinak. A jelenetekben 
a morbiditásig fokozott kegyetlenség őrült 
eszkalációjának lehetünk tanúi, amelyekben az 
anális szextől a szadomazo figurákon át a halál
lal folytatott kopulációig mindenféle helyzetet 
láthatunk, mindezt egyre gyorsuló tempóban.
Az előadás végére a pár megkettőződik, és 
őrült — technikailag elképesztő ügyességgel 
megoldott — kergetőzésben tombolva tárják 
elénk a karácsonyeste idilliének frenetikus csihi- 
puhiban megmutatkozó visszfényét. Végül a két 
bábszínész újra előre jön, s apró ajándékokkal 
kedveskednek egymásnak. Kovács Géza ren
dezése arra példa, hogy miként ötvözhető a 
klasszikus vásári bábjáték a tömegkultúra mai 
élményvilágával, s miként tárható fel a hétköz
napok banalitásának mélyén rejlő frusztrált 
lelki-fizikai brutalitás.

Teljesen más jellegű és hangulatú produkció 
volt a kecskeméti Ciróka Bábszínház előadása, 
amelyben — miként azt az elnyert díj indoklása 
is hangsúlyozta — a látványvilág és a hangzás 
kapcsolata, egymásra hatása volt a legerősebb, 
leghatásosabb elem. A kékruhás kislány 
története egyszerre volt egy fehér vászon kocká
ból (-dobozból) kiinduló — három 
közreműködő által celebrált — vizuális játék 
a festészet történetéről a színmaszatolástól a 
csendéleten és portréfestészeten át Picasso 
megidézett és megelevenített képeiig, és 
ugyanakkor egy kétdimenziós kép térben és 
időben történő kiterítése. A képiség mellett Kiss 
Erzsi zenéjének meghatározó szerepe volt az 
előadás koreográfiájában, dinamikájában, 
játékosból drámaiba, feszültből oldottba átfor-
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dúló hangulatváltásaiban. A játszók (Aracs 
Eszter, Bor Judit, Szabó Balázs) a pajkos gyer
meki jelenléttől a szerepjátékokon át a tárgy- 
és bábanimáción át sokféle színpadi technikát 
alkalmaztak, beleértve a játékot hintalóval, 
legyezővel, búgócsigával, létrával stb. Az 
előadásban árnytechnika, vetítés, képmozgatás 
ugyancsak szerepelt. A Bartal Kiss Rita által 
rendezett ízléses és elegáns produkció talán 
Picasso képei miatt kerülhetett a „felnőtt” 
előadás kategóriájába, de a darab szemlélete 
sokkal erősebben képviselte a képzelet gyerme
ki szabadságát, a gyermeki kreativitást, s a 
gyermeki léthez köthető pajkosságot és derűt, 
mint az intézményesülés nyomán megmerevedő 
és beszűkülő felnőtti világ hangulatát.

A kolozsvári Puck Bábszínház A varázsló és 
a holló című előadása Carlo Gozzi A holló című 
műve nyomán készült. Bár Gozzi műve a 18. 
században íródott, amikor az irodalmi igényű 
színdarabok elterjedése miatt a commedia del- 
l’arte fénykora már leáldozott, Mona Chirilá 
rendezőnő színrevitelében mégis megjelennek

a commedia delt’arte eszközei, beleértve az 
improvizációt, a közönség megszólítását és a 
vele való direkt játékot. A rendezés legfőbb 
erénye az ellenpontozásra való dramaturgiai 
építkezés, amelybe színházi műfajok kontrasztja 
(színház, báb, cirkusz) és a hangulatok szaka
datlan konfrontálása egyaránt beletartozik. A 
varázsló és a holló meséjét commedia dell’arte 
jelmezeket és maszkokat viselő színészek 
játsszák el gyönyörű, míves bábokkal. A színész 
animátorok — noha játékuk, beszédmódjuk 
túlzó, karikírozott — bensőséges viszonyban 
vannak az általuk mozgatott bábokkal, azok 
tragikus történetével, amelyben a gonosz 
varázsló csapást csapásra halmoz a bábfigurák 
világában. A tragikus események sorra 
bekövetkeznek, de az előadás minden szomorú 
jelenet mellé komikus ellenpontot állít. Az 
előadás játékmestere a Varázsló (Ovidiu Crifan), 
aki nemcsak a színpadon lévőkkel, de a közön
séggel is állandó kapcsolatban áll (néha le is 
jön a színpadról), és aki bűvésztrükkökkel, 
cirkuszi mutatványokkal (tojáseltüntetés,
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kötélfelállítás, széthúzott ládában széthúzott 
emberi test) demonstrálja mágikus erejét, de 
szerepéből ki-kivillanva jelzi, hogy a gonosz 
maszk derűs és érző szívet takar. A szuggesztív 
és intenzív színészi jelenlét mellett számos 
kitűnő bábos megoldás is látható a produk
cióban, amikor a varázslatok, csodák a 
bábokkal tényleg megtörténnek, mint amikor 
a bábdobogón a kettévágott madár tényleg ket
téválik, s amikor a holló tényleg elrepül.

A pilzeni Alfa Színház az idősb Alexander 
Dumas regénye alapján készült A három testőr 
című produkciójával nyerte el a fesztivál 
legjobb előadásának díját. Az ismert történet
nek könnyed, invenciózus, örömszínházi feldol
gozását láthattuk, olyan stílusbravúrral előadva, 
amely a romantikus mesét a némafilmek és 
rajzfilmek groteszk komikumával vegyítette.
A produkció önmagát sem vette túl komolyan, 
saját magán, saját eszközein is felszabadultan 
viccelt, időnként bepillantást adva a paraván 
alatt kinyíló ablakokban a mozgatók világába.
A harminc kesztyűsbábot (köztük két lovat) hat 
bábos mozgatja (természetesen nem egyszerre), 
akik mellett (a paraván előtt) két zenész szol
gáltatja a történet-megjelenítéssel azonos rangú 
muzsikát, és akik egyben narrátorai is a fordu
latokban bővelkedő cselekménynek. A Max 
Linder némafilmje által is ihletett adaptáció 
a leegyszerűsítés groteszk következményeit is 
belekomponálja a produkcióba, amelybe a 
nyelv leegyszerűsödése (gyereknyelv, indulat
szavak, nemzetközi — angol, francia — kife-

Díjak, elismerések

A nemzetközi zsűri öt díjat osztott ki. A Magyar Bábművész Szövetség fiatal, pályakezdő művé
szek számára alapított díját Tengely Gábor kapta.

Az UNIMA Magyarországi Központjának kisdiplomáját a fővárosi Purgateátrium vehette át a 
bábok virtuóz életre keltéséért a Puncsék karácsonya című előadásukban.

Ugyancsak kisdiplomában részesült a kecskeméti Ciróka Bábszínház A kékruhás kislány törté
nete című előadásának egységes hangzás- és látványvilágáért.

Az UNIMA nagydiplomáját Mona Chirila kapta a Kolozsvári Puck Bábszínház A varázsló és a 
holló című darabjának rendezéséért.

A másik UNIMA nagydiplomát a plzeni Divadlo Alfa A három testőr című előadása érdemelte 
ki.

A zsűri ezen kívül dicséretben részesítette a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem és 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóinak közös előadását, A Mikádót, mely az off prog
ramban szerepelt.

jezések és halandzsaszavak dominanciája) mel
lett a történet redukciója (a tragikus szálak és 
szereplők elhagyása) és a karaktereknek a 
romantikusnál is sematikusabb homogenizálása 
is beletartozik. Tomas Dvorák rendezése olyan 
poénokat tartalmaz, mint a La Manche 
csatornán csónakon való átkelés — ahol a ló 
evez, a gramofon tölcsérének lehallgató
készülékként történő alkalmazása, a párbajra 
várakozó lovag elalvással való küszködése, és 
még hosszan sorolhatnánk. A nyolc éven 
felülieknek és felnőtteknek hirdetett előadásnak 
több rétege van, egyszerűségének mesei szint
jét nyilván a gyerekközönség is érti, de a stílus
nak, a fordulatoknak, a poénoknak és a meg
valósításnak a zöme olyan, amelyen igazán a 
„nagyok” tudnak jól mulatni. Az egy évvel 
ezelőtt bemutatott produkció már számos díjat 
nyert, és az Alfa egy truppja rendszeresen 
turnézik vele az Egyesült Államokban.

Bár az idei felnőttbábfesztivál — a korábbi
akban említettek szerint — vegyes színvonalú 
volt, és ráfért volna egy szigorúbb előválogatás 
(amelynek anyagi feltételei is lettek volna), 
szerepelt elegendő nemzetközi színvonalú pro
dukció ahhoz, hogy a díjak gazdára találjanak. 
Három év múlva, 2010-ben, hosszabb és ala
posabb előkészítő munkára, nagyobb költ
ségvetésre lesz szükség, hogy ez a rendezvény 
— a hagyományaihoz méltó és az EKF 
nemzetközi színvonalának megfelelő — nagy
szabású, a tágabb régióra kisugárzó kulturális 
vonzerővel rendelkező eseménnyé nőhesse ki 
magát. ■

Lénárt András

[ Szentivánéji álom
(Budapest Bábszínház)

Munkában a Mikropódium
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POSZT-mozaik
Avagy tíz nap, am ely megringatta a várost

A versenyprogram
(a színrevitel sorrendjében)

Nagyszínpad
Mohácsi István -  Mohácsi János -  Kovács Márton: 56 06 /őrült lélek vert hadak 
(r.: Mohácsi János), Kaposvár.
Tasnádi István: Finito (r.: Mácsai Pál), Örkény Színház.
Georg Büchner: Danton halála (r.: Bodolay Géza), Kecskemét.
Halál-álom (r: Vladislav Troickij), Beregszász és Zsámbék közös produkciója.
Carlo Goldoni: A karnevál utolsó éjszakája (r.: Zsámbéki Gábor), Katona.
Slawomir Mrozek: Tangó (r.: Radoslav Milenkovi), Eger.
Szőcs Géza: Liberté '56 (r.: Vidnyánszky Attila), Debrecen.

Kamara- vagy Stúdiószínház
Lev Tolsztoj: Legenda a lóról (r.: Krámer György), Miskolc 
Háy János: A Senák (r.: Balikó Tamás), Pécsi Nemzeti.
Weöres Sándor: A kétfejű fenevad (r.: Koltai M. Gábor), Nyíregyháza.
Visky András: Hosszú péntek (r.: Tompa Gábor), Kolozsvár.
Martin McDonagh: A párnaember (r.: Dömötör András), Eger.
Thomas Vinterberg, Mogens Rukov és Bo Hansen: Az ünnep (r.: Eszenyi Enikő), Vígszínház. 
William Shakespeare: Szentivánéji álom (r.: Alföldi Róbert), Bárka.

A hetedik POSZT hangulatát a fesztivál 
szükebb és tágabb környezete erősen 
befolyásolta.

A j'únius 7-i ünnepi megnyitón sze
replő politikusokat a néhány szórvá
nyos érdeklődőhöz csatlakozó több tu
cat lokátorellenes tüntető a képviselők
nek a lokátorügyben tanúsított maga
tartása miatt kérdőre vonta ...

A fesztivál első napjaiban a városi 
közgyűlés menesztette az EKF építésze
ti igazgatóját és az önként távozó EKF 
általános igazgató helyére újat válasz
tott...

•Június 12-én a POSZT-on jelenlévő 
művészek, kritikusok (az első napon 
több mint félszázan, lapzártáig több 
százan) nyílt levélben tiltakoztak az el
len, hogy a szolnoki közgyűlés (a pol
gármester meghívására) úgy nevezte ki 
a színház új igazgatóját, hogy figyel
men kívül hagyta az általa felkért szak
mai kuratórium egyértelmű állásfogla
lását. A nyílt levélre a szolnoki polgár- 
mester úgy reagált: szégyen, hogy Ma
gyarországon ezek a nyílt levelek meg
születhetnek, majd hozzátette: „nehogy 
már a farka csóválja a kutyát”...

A POSZT költségvetéséből a feszti
vál kezdetén és idején több tízmillió fo
rint hiányzott, és ugyan a miniszter 
személyesen jött a helyszínre a na
gyobb állami támogatás ígéretével, a 
szervezőktől tudjuk, hogy idén mintegy 
15 millió forinttal kevesebb jutott a ta
lálkozó megrendezésére, mint tavaly...

És még sorolhatnánk...
Ugyanakkor az alábbiakban magá

val a POSZT-tal, annak eseményeivel 
szeretnénk foglalkozni, tudván tudva, 
hogy egy olyan művészeti ágat, mint a 
színház, milyen erősen meghatároz a 
mindenkori pillanat, s benne a játszók
nak és a nézőknek az előadás folyama
tába érzésekben, hangulatokban beho
zott aktuális telkiállapota, amely itt és 
most mást „hoz ki” egy-egy előadás
ból, mint ami alapján esetleg az idei 
kurátor, Dömölky János rendező a talál
kozóra az adott produkciót beválogatta.

A POSZT-mozaik darabkáinak szerzői: 
Balogh Róbert, Koszits Attila, P. Müller 
Péter, Zábrádi Mariann.

Mint partra vetett hal

A 2010-es Kulturális Főváros évadra gyakorlati
lag egyetlen nagyobb ívű, létező és bejáratott 
programja/ fesztiválja van készen Pécs városá
nak — a POSZT. Idén képet kaphattunk arról, 
hogy három évvel a csúcsra járatás előtt milyen 
állapotban is van a rendezvény. Egy tízes 
skálán maximum 5-öst kaphat részemről.

A költségvetési források megkurtítása az 
egész közszférában kisebb — de főleg nagyobb 
— érvágást jelentett. Itt is. Sajtótájékoztatók, 
magán- és közbeszélgetések sora adta tudtul 
a hírt. A POSZT is itta ennek a levét, kevesebb 
volt a pénz marketingre, s még sok mindenre. 
Az idei POSZT közepes színvonalának, hangu

latának oka azonban nem feltétlenül a karcsúbb 
büdzsé csupán. A filmrendező Dömölky János 
versenyprogram-válogatása az évad legjobb 
előadásaiból sok — a jövőre is kiható — 
kérdést von magával. Az egyik ilyen kérdés, 
hogy jó döntés volt-e nem a színházi szak
mához értő személyre bízni a válogatást. Mert 
a színházzal foglalkozó ember szakmai kompe
tenciája, háttérismerete révén biztosabb kézzel 
keresi a nagy-nagy tál hamuban a lencsét. Nem 
így, mint most, Hamupipőke módra. A mostani 
válogatás színvonalát tekintve kijelenthető, 
hogy ez a kérdés újragondolást igényel. Persze
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már megvan a jövő évad kompetense: Kukorelly 
Endre író.

Hinni szeretném, hogy a kivételektől elte
kintve léteznek az itt látott versenyprodukciók
nál izgalmasabb, színvonalasabb, színházszak
mai szempontból értékelhetőbb előadások is 
kis hazánk számtalan sok színházában. Mert 
azért az mégis csak nagy luxus a fizető néző 
részéről, hogy 3500 Ft-os darabáron estéről 
estére mérgesen, szomorúan, csalódottan 
távozzon. Az ingyenjegyeseknek egy fokkal 
könnyebb a lencse helyett a hamut esténként 
bekanalazni. A biztos bevétel érdekében is 
szükség lenne a válogatásra sokkal nagyobb 
szakmai hangsúlyt fektetni.

A versenyprogramok közül revelatív élmény
ben nem volt részem. Volt néhány 
kiszámíthatóan jó előadás, a legtöbb esetben 
viszont a néző is, a zsűri is (láttam!!!) csak 
tátogott, mint a partra vetett hal.

Z

A T A

„Előttem az utódom ...”

Az idei válogatót, DömölkyJános film- és 
tévérendezőt és a jövő évit, Kukorelly Endre 
írót sikerült egyszerre szóra bírni:

D): Nem hiszem, hogy tudnék tanácsot adni 
Bandinak, pedig ismerem, ahogy az írásait is, 
de ő is rá fog döbbenni, hogy ez a munka első
sorban nem értelmiségi, hanem érzelmiségi 
munka. Sajnos a művésznek a legnehezebb 
ilyenkor ítélkezni, de azért valahogy mégis 
összejött a 130-ból az a 14 előadás.

KE: Én inkább érzékiségi munkának mon
danám, mert valamilyen módon az érzéki, a 
zsigeri idegrendszer kell, hogy működjön min
den műalkotás megítélésénél, és valóban nem 
feltétlenül a hideg értelem. Ez nekem általában 
megy, persze majd elválik. A fizikai része is 
fontos, jó ha kellemes a tél, s nem túl hideg, 
mert azért kemény dolog ide-oda utazgatni.

DJ: A színházak segítettek, de semmiféle 
csellel, ráhatással nem próbálkoztak. Eleinte 
megnéztem egy előadást, aztán ültem be az 
autóba és mentem haza. De annyi fantasztikus 
tehetséggel, kedves emberrel találkoztam — 
akár ismertem, akár nem —, hogy emberileg ezt 
nem lehetett megtenni. Újvidéken például haj
nali négyig tudtunk beszélgetni, és ez szinte 
mindenütt előfordult.

KE: Leginkább azért vállaltam el a válogató 
posztot, hogy egy új világot és embereket 
ismerjek meg. Tehát ha nem rúgnak ki a szín
házi büféből, akkor oda fogok menni hozzájuk, 
hogy kicsit összeismerkedjünk. Ha mogorvák 
lesznek, akkor persze nem, de rajtam nem fog 
múlni. Jó dolog belelépni egy másfajta 
diskurzusba, hisz az irodalomban kiismerem 
magam, remélem, egy picit beleszagolok ebbe 
a világba is.

DJ: A filmes látásmóddal kapcsolatban — 
voltak olyan darabok, ahol multimédiás 
megoldások, effektként filmbejátszások is beke
rültek — azért elmondom, hogy a film és a 
színház már eddig is rengeteget rontott egymá
son. Ez a folyamat állandó, működik, most is 
tapasztaltam ilyet, de hál’ Isten nem ez a 
jellemző.

KE: A kapcsolatom nem új a színházzal, 
a Katonában játszották már az egyik darabo
mat, így picit megtapasztaltam, hogy ez hogyan 
is működik. Az írót egyébként nem nagyon 
szeretik, inkább „mars ki! vagy hallgass!" a 
neve. De nem baj, noha az lenne az optimális,

ha az írót is bevonnák a folyamatba. De van 
egyfajta frusztráció, mintha a diszciplínák túlzot
tan is védenék a saját integritásukat, territóriu
mukat. Ez az irodalomban is megfigyelhető: aki 
nincs benne a céhben, az ne szóljon bele, az 
ne írjon könyvet! Ha például egy színész, vagy 
bárki ír egy könyvet, rögtön gyanússá válik, 
hogy ez mit akar! Minden céh védi a maga 
határait.

K

A T A
Dömölky János Eszenyi Enikő

Csak

Nagyjából mind a hét POSZT versenyprogramját 
végigülve ennek az utolsónak a kínálata tűnt 
művészi érték szempontjából a leggyengébb
nek. Ennek nem lehet oka a szűkülő költség- 
vetés, hanem a versenyprogramot válogató 
Dömölky János ízlése ütött el a korábbi válo
gatókétól. Ez nem lett volna baj, ha egy 
markáns, az eddigiektől elütő minőség nyil
vánult volna meg, nem pedig gyakorta az 
unalom. Sőt, a versenyprogramban szereplő 
produkciók láttán sajnálat ébredt bennem 
(szegény kecskemétiek, szegény beregszásziak 
...), néhány előadás fél házzal ért véget, 
gyakran ismétlődő esemény volt, hogy az első 
felvonás közepén megindultak a távozni 
szándékozók, sőt honi színházi viszonyok közt 
szokatlanul már a zsűriből is (nem rasszista 
szándékkal, mint egy focimeccsen a B-középből) 
huhogtak. Ennél kifejezőbb, színházi 
alapvetések firtatására ráutaló magatartás nem 
szükségeltetik. Az első szakmai beszélgetésen 
el is hangzott a kérdés: miért így válogatott 
János? A válasz egyetlen szóból állt:

— Csak!
így nehéz vitatkozni. Az egész színházi 

szakmával is nehéz (Jordán Tamás a záró
beszélgetésen közölte, hogy a színházkritika 
válságos állapotban leledzik). Aztán lassan 
mégiscsak beszélni kezdett Dömölky: indokolt, 
érvelt — változatott az álláspontján. A szakmai 
beszélgetéseknél azonban még így is izgal
masabb viták zajlottak nem a hivatalos prog
ram részeként. Este a kávézók teraszain, kocs
maudvarokon beszélgetett, vitázott a „szakma”. 
Hársfaillatban mégiscsak jobb diskurálni, mint 
sötét színházházban ülni és unatkozni.

B

A T A

Radnóti Zsuzsa

Tompa Gábor

Egressy Zoltán

Megrontani, amit lehet

Mohácsi István -  Mohácsi János -  Kovács 
Márton: 56 06 /őrült lélek vert hadak

Ahogy a megnyitón felkérés nélkül, úgy a VII. 
POSZT nyitódarabjában az előadás részeként 
szerepeltek kevéssé artikulált üvöltözök 
„monnyonle” típusú megnyilvánulásokkal 
(a Széchenyi téren NATO-lokátor ellenes 
„környezetvédők” üvöltöztek magukból kikelve). 
A dadogó színházi szónoknő szinte az utcai 
eseményekre reagált, a színpad fölött pár 
méterre lebegő, őt kifütyülő, hurrogó tömeg 
szintúgy. (Érdekes, hogy egy parlamenti poli
tikusnő, mintegy fél óra múltán, az előadás 
közben elhagyta a színháztermet. Találva érezte 
magát? Csak WC-re indult? Más programja 
akadt? — sosem fog kiderülni.)

Ma a feledékenység a legfőbb értékünk, 
melyet őrizgetünk, s minden ebbe az irányba 
terel bennünket, az információs áradatban 
egyszerűen nem lehet mást tenni, mint felejteni.

Mohácsi János

Bagossy Levente

Gothár Péter

i

Fullajtár Andrea

Háy János
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így elveszhet az az identitáskonstrukció is, 
amely kialakult, vagy inkább kialakítottak ben
nünk, nézőkben. Az a törekvés, amiképpen 
menteni próbáljuk a menthetőt — ezt nevezzük 
most narratív identitásnak, akár naplóírásnak 
vagy emlékezésnek közös dolgainkra — szem
besít azzal, amivé lettünk, s leszünk. Mohácsi 
darabja ezt tette, s emlékezésre, gondolkodásra 
késztette a nézőt. A rendező szokásos hibáin 
túllépve — de nem elfelejtve a barokkos ter- 
jengősséget, a túlzó mennyiségű asszociációt, 
a „kevesebb több lenne” elv figyelmen kívül 
hagyását — azt tapasztaljuk, hogy a néző 
megszólíttatott. Az időutazásra épített előadás 
idézőjelezve kinevettet mindent és mindenkit. 
Nem a túltengő zenei betétek miatt vált musical 
hatásúvá az előadás, hanem a túlontúl laza 
szerkezete miatt, amelyben a laza asszociációk 
mégis különös jelentőséget nyertek el, igaz, 
lehet, hogy csak megtörténtük után, órákkal 
később (majd négyórás volt a POSZT 
nyitóelőadása).

Az előadás első részében fáradtság érződött 
a színészeken, vagy félórával későbbre csúszott 
a kezdés (feltehetően az egész napi beépítés 
volt az ok). Az első félóra tempógondjai 
nyomán engem is el-elkapott az álmosság, 
Mohácsi-rajongóként elszégyelltem magam, 
mert azon kezdtem tűnődni, mit is keresek itt. 
Aztán Karácsony Tamás egy-egy jelenetbeni 
alakításáról eszembe jutott a Kihallgatás (majd 
másfél évtizede láttam K. T. főszereplésével 
Kaposvárott). És persze a darab szerzője, Eörsi 
István is. És elindult bennem valami mozizás. 
Politikai botránykeltés zajlott az előadás körül, 
ami ha jót nem is, de valamit tett az előadásért 
(hírét vitte a világban).

Talán úgy a harmadik óra tájt, megéltem 
egy revelatív pillanatot. Ahogy Nagy Imrét egy 
régi, hangtalanul a színpadra gördülő fekete 
Skodával majdnem elütötte a piros öltönyös 
Kádár János. Ilyen szép, szürreális pillanat 
ritkán adatik meg színházban. Aztán egy másik 
jelenetben, az országhatáron lévő határkerítést 
átmászó emigránsok is tudtak valami 
emlékezeteset adni. A bohóctréfaszerű kettősre 
épülő jelenetet kiegészítette többek közt a 
korábbi jelenetekben már szerepelt Tóth család 
életben maradt házaspárja. Olyan gyönyörűen 
kimerevedett egy kép, ahogy a várandós Pető

Örkény Színház, Budapest: fín/fo^J

Kata visszanéz a határon túlról, a bibliai utalás 
hátborzongatóan hatott. Kiemelkedett még az 
előadásból Varga Zsuzsa alakítása (Gubás Gabi 
szerepét vette át) és Kovács Zsolt eszköztelenül 
tétova Nagy Imréje.

Az előadást átszövő zene Kovács Márton 
munkája. Miképp az előadásra, erre is érvényes 
a „túl sok”, mint jelző, valamint a kiváló 
minőség. Mégis azt kell írnom, hogy a Csak egy 
szög totális hatását nem sikerült megismételni 
az alkotóközösségnek, hiába volt itt 
úttörőzenekar (Kornis Mihály Hallelujája ugrott 
be rögvest), hiába minden szürreális flikk-flakk, 
bravúrstikli, miegymás...

Azonban ‘56-ról, az azóta eltelt időről, s 
rólunk kevés jobb előadást láttam. (Nem térek 
ki Vidnyánszky Attila túlerőltetett rendezésére, 
a szinte nézhetetlen Eperjes Károllyal Kádár 
szerepében, mert meg sem közelítette a ren
dező korábbi remeklését a Tótékkal. Talán 
velünk, talán ’56-tával van probléma.).

B

Kovács Zsolt színművész

Az elismert kaposvári színművész rendszeres 
szereplője a Mohácsi daraboknak, emlékezetes 
alakítást nyújtott a több díjjal elismert Csak egy 
szög ben is. Az 56 06 /  őrült lélek vert hadakban 
pedig Nagy Imrét is ő alakítja. Az 56-os téma 
egyébként sem áll messze tőle. Kérdésünkre 
felidézte debreceni kisgyerekkori emlékeit, 
visszagondolva egy tüzpárbajra, ami a lakásuk
kal átellenes rendőrség mellett zajlott. De azóta 
is érdekli a forradalom története. Általa pillant
hatunk bele a szerepformálásba, illetve Mohácsi 
jános alkotói módszereibe:

— A munkamódszere általában hasonló: a 
darab úgy születik, hogy összerakosgatjuk egy 
hol erősebb, hol vékonyabb alapanyag alapján, 
tehát mikor milyen jelenetet sikerült írni az 
alapból. Amikor erősebb a jelenet, az úgy 
nagyjából meg is marad, amikor csak néhány 
támpont vagy kiindulópont van benne, akkor 
arra fűzünk fel egy jelenetet. Kínlódó, keserves, 
sokszor örömteli próbákon — ez változó. Hogy 
most utánanéztünk a kornak, az a lelkiis
meretünkre lett bízva. Mindenkinek jogában állt 
tájékozódni könyvekben, az interneten, és 
egyéb hírforrásokban, aztán behozhatta a maga 
ötleteit. Bár mindig úgyis az lesz, amit a János 
akar, de ezek az ötletek gazdagíthatják, színe
síthetik a képet, és vannak olyan helyek, ahol 
adott esetben meg is újíthatják. Tehát Mohácsi 
nem zárkózik el, ha valami olyan dolog kerül 
be, amin esetleg átsiklott, vagy elfelejtett. 
Hirtelen felismeréssel pillanatok alatt magáévá 
tudja tenni a javaslatokat, és akkor elkezdi arra 
felfűzni a történet szálát. Még annyiban más 
ilyenkor a színészi munka, mint egy hagyo
mányos színdarabnál, hogy bár vannak kijelölt 
szerepek — én például Nagy Imrét alakítom —, 
de ezen kívül sok egyéb figurát is játszunk. 
Gyakorlatilag tehát mindenki bármit játszhat. 
Például lehet „miniszterasszonyelnök” is (ahogy 
a darabban mondjuk). A színházban nem az az 
érdekes, hogy hasonlít-e, olyan-e, hanem hogy 
a személy, aki megjeleníti az adott másikat, az 
belülről-kívülről valamiféle olyan azonosságot 
mutasson, ami tetsző az anyagnak, az 
egésznek, és ezáltal a rendezőnek meg a 
nézőnek.

Női James Bond avagy a pécsi szál

Igazi kuriózum, hogy a kaposvári társulat 56 06 / 
őrült lélek vert hadak című darabjában Boateng 
Sheila afrikai származású elsőéves pécsi 
orvostanhallgató alakítja a női 007-es ügynököt. 
Nos, hogyan is csöppent bele Mohácsi János 
produkciójába?

— A tanulmányi osztályról szóltak, hogy itt 
egy telefonszám, hívjam fel, ha érdekel a 
színészkedés. Gondoltam, kihasználom az alkal
mat. Konkrét karaktert kerestek a színdarabhoz: 
a poén kedvéért kellett volna egy afroamerikai 
kinézetű lány. És mivel ez illik rám, elvállaltam. 
Egyébként Nagyatádon születtem, a közelben 
dolgoznak a szüleim orvosként. Aztán Pécsre 
jöttem egyetemre, ahová amúgy ők is jártak.
A színházzal eddig annyi kapcsolatom volt, 
hogy alsós koromban mindig jártunk a 
Kaposvári Csiky Gergely Színházba előadásokat 
nézni. De eddig mindig csak a másik oldalról 
láttam. Furcsa is erről az oldalról megtapasztal
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ni a színpadot, s a nézőket érzékelve jelen 
lenni egy darabban. Mohácsi Jánost nagyon 
tisztelem, aközben hogy szigorú, néha meg 
kiabál, tudja mégis, hogy mit miért csinál, és 
nem csak az indulat vezérli. És tényleg eddig is 
nagyon jó darabokat rendezett. Én egy női 
James Bondot alakítok, aki igazából a james- 
bond-lányokat is, és magát James Bondot is 
egybeolvasztja. Az sem segített, hogy a darab 
előtt nem láttam egyetlen Bond-filmet sem, a 
bemutató után néztem meg. Egyébként Mohácsi 
is meghallgatta az ötleteimet, be is vettünk 
párat. S hogy milyen is egy női James Bond? 
Mindenképpen dögösnek kell lennie, magabiz
tosnak, lehengerlőnek, egyesítve Bond férfias
ságát és a jamesbond-lányok nőiességét, ezért 
is nem könnyű eljátszani ezt a szerepet. Főleg 
nekem, akinek nincs is gyakorlata ebben.

K

Finito, Zombi, Erdman, Moliére

Az egyik legnagyobb közönség (és mint utóbb 
kiderült, szakmai) sikert az Örkény Színház 
előadása aratta. Tasnádi István művének nem 
titkolt forrása Nyikolaj Erdman műve, s egy éve 
a Tasnádi darab korábbi változatát még Magyar 
Zombi címen mutatta be a zalaegerszegi szín
ház.

Erdman 1928-ban írta Az öngyilkost, de 
a szerző 1970-ben bekövetkezett haláláig a 
Szovjetunióban a darabot se nem játszották, 
se nem publikálták (ősbemutatója 1969-ben 
Svédországban volt). A nyolcvanas években 
Kaposváron játszották, nagy sikerrel. Tasnádi 
„pszeudo moliére” alcímű darabja a francia 
klasszicista vígjáték, a szovjet társadalmi szatíra 
és a Flinstone család mulatságos kevercse, 
amely az Örkény Színház társulata és Mácsai 
Pál rendező színrevitele nyomán folytonosan 
játékba hozza az idézőjelbe tett hagyományt, 
a tömegkultúrát, és a színháznak mint erkölcsi 
intézménynek és politikai művészetnek a leg
nívósabb elemeit. A darab első részének és 
a színpadnak a középpontjában egy budi áll, 
ebbe zárkózott be a munkanélkülivé lett, a 
midlife-crisis minden terhét elszenvedő, öngyil
kosságra készülő negyvenes férfi (Csuja Imre), 
akit a lestrapált és elhanyagolt asszony (Für 
Anikó) Vilmaként próbál jobb belátásra bírni.
A halál tervéről értesül a média, s az előadás 
második részében a Pál Show stúdiójában 
találjuk magunkat, ahol a műsorvezető 
(Debreczeny Csaba) arra igyekszik hősünket 
rávenni, hogy élő adásban kövesse el tettét. 
Remek karakteralakítások, minőségi színpadi 
poénok láncolata, jó ízléssel kézben tartott 
stíluskavalkád jellemzik az előadást. Melynek 
deus ex machinája a közönség soraiból a szín
padra lépő rendező, Mácsai, tragikomikusán 
időszerű gesztussal zárja le a darab által 
exponált és a közönség által is átélt konflik
tusokat.

M

Blondinné ... Für Anikó

A szakmai zsűri a Legjobb női főszereplő díját 
Für Anikónak ítélte az Örkény Színház Finito című 
darabjában nyújtott alakításáért. A Mácsai Pál 
rendezte verses komédiában a kissé retardált 
vidéki asszony, Blondinné szerepét igencsak 
elkapta: nemcsak megjelenésével, gesztusaival, 
hanem még a járásával is hangsúlyozta, nem is

Kolozsvári Állami Magyar Színház: 
Hosszú péntek

Egri Gárdonyi Géza Színház: Tangó

Bárka Színház, Budapest: Szentivánéji álom

beszélve arról, amikor a falusi budi külső hát
falán lógaszkodva kommunikált férjével, Blondin 
Gáspárral...

— Igazi jutalomjáték volt ez számomra. Egy 
szerep szempontjából tökéletesen mindegy, 
hogy mennyire szép, vagy nem szép egy 
színésznő. Annak a figurának a bőrébe kell 
bújni, vagy pedig a mi bőrünkbe — ezt sosem 
lehet igazából eldönteni —, akit éppen játszunk. 
És ha ez az ember, mint ebben az esetben egy 
agyonhajszolt, agyondolgozott, lestrapált vidéki 
nő, akkor annak, úgy gondoltam, hogy így kell 
kinéznie. Érdekes feladat volt abból a szem
pontból is, hogy egy vígjátékban egy abszolút 
tragikus sorsnak a görbéje rajzolódik ki.
Tasnádi István tollából származik a darab, és 
külön aromáját adja, hogy napjaink húsbavágó 
problémáiról, kérdéseiről szól, viszont Moliére-i 
nyelvezetben, verslábakba szedve, ez a külön 
pikantériája. Egyébként Nyikolaj Erdman Az 
öngyilkos című darabjának az adaptációja, a 
mai kis magyar valóságra vonatkoztatva. Arról 
szól, hogy egy munkanélküli vidéki embernek 
elege tesz, nincs semmi perspektívája, nem tud 
mit kezdeni az életével, a házassága is kifáradt, 
elhidegültek egymástól a feleségével. És utolsó 
felindulásában elhatározza, hogy öngyilkos lesz. 
Ezt az elhatározást különböző, szintén nehéz 
helyzetben lévő emberek, intézmények 
próbálják a maguk hasznára fordítani. Ezt a 
tragikus (tervezett) tettet mindegyikük meg
próbálja utolsó sanszként, szalmaszálként fel
használni a saját ügyének a felkarolására, 
illetve az ezzel kapcsolatos (média)hírverésre. 
Ebből származik minden bonyodalom, vicces 
vagy tragikus helyzet a darabban. A mozgá
sunkat is kicsit elemeltük a realizmustól, a 
játékmodorban is ez érvényesült, de termé
szetesen az érzelmi igazságát tekintve minden 
figura hús-vér ember.

K

A három zsűri

A szakmáé:
Bagó Bertalan -  rendező
Bállá Ildikó -  jelmeztervező
Dömötör Adrienné -  színikritikus
Szakonyi Károly -  drámaíró
Szilágyi Tibor -  színész
Szokolai Brigitta -  dramaturg
Gerold László -  színháztörténész, kritikus
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valami iszonyatos koncentrációval. Félelmetesen 
jól megrendezett előadást láttunk, de min
denképpen kiemelném a Visky András-féle dra
maturgiát is. Mert soha senki nem gondolta 
volna, hogy Kertész Imre Kaddis a meg nem 
született gyermekért ómű regényéből egy ilyen 
darabot lehet írni. Drámai a témája, de mégsem 
a könnyzacskókra játszott, hanem a humorra, 
a fegyelemre, az összeszedettségre, és arra az 
emberi tragédiára, hogy miért nem akar az 
ember gyereket a mai világban. Tehát arra az 
örök érvényű emberi témára, hogy megérdemli- 
e ez a világ, hogy utódokat nemzzünk? A 
kolozsváriak tavalyi Woyczek előadását két 
színészi díjjal is elismerték, most nem az ilyen 
kiugró teljesítményekre, hanem inkább a csa
patjátékra építettek. Hihetetlenül együtt voltak, 
figyeltek egymásra, és mint egy gép úgy 
mozogtak közösen. A társulat óriási koncentrá
cióval, folytonos dinamikus mozgással tudta 
végigcsinálni az előadást — tíz ember népesí
tette be a színt — , s ez lenyűgözött bennünket.

K

A T A

Unatkozó zsűritag

A Hamlet alapján készült beregszászi-zsámbéki 
előadás, a „Halál-álom" során az egyik zsűritag 
folyamatos beszélgetésével lehetetlenítette el 
a produkciót. Erről a másnapi szakmai beszél
getésen az egyik hozzászóló, Bodolay Géza 
(rendező, a kecskeméti színház igazgatója) szá
molt be, s elmondta, hogy mögötte „a negyedik 
sorban igen jeles színművész — mint utóbb 
kiderült Benedek Miklós tanár úr — szórakoz
tatta a környezetét végig az előadás alatt. 
Szíve-joga mindenkinek kimenni az előadásról, 
és szíve-joga bármit mondani róla”. A rendező 
és a fennhangon anekdotázó zsűritag közötti 
sorban ülő valódi nézők azt mondták, hogy 
nem kell csendre inteni a fecsegőket, mert ők 
színészek. Bodolay azonban nem állta meg szó 
nélkül, és hátraszólt. Mint a szakmai vitán 
elmondta, azért, mert „nagyon nehéz -  akik 
csináljuk, tudjuk, hogy —, nagyon nehéz igazi 
figyelmet, igazi csendeket létrehozni színpadon. 
A beregszásziakon azt lehetett érezni, hogy ez 
egy valódi közösség, ugyanolyan közösség, 
amelyik adott esetben Anglia-szerte színházakat 
csinál minden sarkon, mert ez része a 
kultúrájuknak. Mintha nálunk akárhol az ország
ban Nógrádtól Sopronig, vagy Dabason egy 
faluban összeállnának, és azt mondanák, hogy 
akkor most játsszunk Hamletét, merthogy baltás 
gyilkosokkal tele van ám minden falu.” (Forrás: 
http://poszt.com -  letöltés 2007. június 15.)

M

A T A

A közönség

A színészeké:
Benedek Miklós 
Földi Teri
Haás Vander Péter

A közönségé:
Dr. Hodosi Balázs -  orvos 
Katits Kálmán -  nyugdíjas tanár 
Právicz Dóra -  egyetemi hallgató 
Pencz János -  nyugdíjas 
Vatai Éva -  drámatanár

A T A

Vatai Éva drámapedagógus

A közönségzsűri díját a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház Hosszú péntek című Tompa Gábor ren
dezte előadása nyerte el. Emellett különdíjban 
részesült szerzői-dramaturgiai munkájáért Visky 
András is. A közönségzsűrinek a közismert pécsi 
drámapedagógus, Vatai Éva is tagja volt:

— Fantasztikusan működött együtt a társu
lat, állandóan mindenki ott volt a színpadon

Ez volt az első alkalom, amikor feltűnt, hogy 
több előadáson is üresen maradtak helyek. Az 
előző évek felfokozott fesztiválhangulatát az is 
jellemezte, hogy a májusi pénztárnyitáskor el
kapkodták a színházrajongók a jegyeket, most 
viszont kamaraszínházi és nagyszínházi előadá
son is voltak üres székek. Nyilván akadtak a 
versenyprogramban olyan előadások, amelyeket 
sem a témája, sem a közreműködői miatt nem 
találtak érdekesnek a színházba járók. Ez az 
idei válogatásról megfogalmazott közvetett kriti
ka. A nagyhírű rendezők vagy társulatok 
esetében azonban most is tanúi lehettünk
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tumultuózus jeleneteknek, amikor a jegy nélkül 
várakozók bebocsátásra vártak. Szerencsére — 
és az alkotóknak, valamint a szervezőknek hála 
— a legtöbb ilyen esetben a várakozók elfoglal
hatták az üresen maradt székeket, a lépcsőket 
és a járásokat.

Az ünnep című vígszínházi előadás során 
különös „fénytörésbe” került a színpad-nézőtér 
viszony. Az apjuk születésnapjára összegyűlő 
felnőtt gyermekek egyike köszöntőjében feltár
ja, hogy az apa szexuálisan bántalmazta a 
gyerekeit (emiatt egyikük nemrég öngyilkos 
lett). A darab borzalmas tartalmaival való szem
benézést a nézőtéren azonban elnyomta, felülír
ta az ismert fővárosi színészek itteni fellépése 
iránt tanúsított elragadtatás és áhítat.

M

Testnedvek

A 19. század végén a rútról és az undokságról 
értekező Greguss Ágost azt fejtegette, hogy 
„köpés, okádás, szóval minden kiválasztás (...) 
mind undorító.” Ehhez képest a kortárs színház 
előszeretettel visz a színpadra testnedveket. így 
volt ez a mostani versenyprogram néhány 
előadásában is. Az ünnep című előadásban az 
egyik felnőtt fiú, Michael (Pindroch Csaba), 
miután megtudja, hogy a családfő éveken át 
szexuálisan molesztálta a gyerekeit, a nyílt 
színen levizeli az összevert, földön fekvő apát 
(Hegedűs D. Géza). A Szentivánéji álomban az 
egyik szerelmes leány, Heléna (Tompos Kátya) 
indulatában többször köpköd. Martin McDonagh 
A Párnaember című darabjában pedig Ariéi 
nyomozó (Gál Kristóf) véresre veri a kihallgatás 
során Katuriant, az írót (Kaszás Gergő), akinek 
az ütlegelés nyomán az arcát elönti a vér.
Bár a gyakorlatban a színpadon bármi bármivel 
képviselhető, kifejezhető, néhány emberi 
ténykedés ábrázolása mindig kihívást jelent a 
színház számára. Miután a film mindent képes 
közvetlenül megmutatni (például az emberi test 
bármely részét, akár kívülről, akár belülről), és 
képes bármilyen cselekedet vászonra vinni, 
ezért a színház nem vetekedhet a filmmel a 
naturalista-realista reprezentáció területén.
Olyan emberi cselekvéseket, testi történéseket 
például, mint az étkezés, szülés, szeretkezés, 
meghalás, vérzés stb. igen nehéz színpadon 
ábrázolni. Ha a játékmód stilizált, könnyen 
nevetségessé válhat; ha hihetően valószerű, 
akkor a nézők azon fognak töprengeni, hogy 
miként sikerült ilyen hihető trükköt kitalálni. 
Ahogy Pindroch Csaba jelenetében is látni 
véljük a vízzel töltött, pantallóba rejtett tubust, 
és Kaszás Gergő esetében is a festékpatron 
ügyes alkalmazását ismerjük el, nem a verés 
brutalitását észleljük. A köpködés legalább hite
les, nem is beszélve a könnyről, az egyetlen 
olyan testnedvről, amely a színháztörténetben 
felmagasztosult. Láthatunk is belőle bőven — 
hiszen ebből lehet, és a valódiságához sem 
férhet kétség.

M

[ Középen: 
Vígszínház, Budapest: I  
Az ünnep I

[Pécsi Nemzeti Színház: 
A Senák

[Katona József Színház, Budapest: 
A karnevál utolsó éjszakája

Díjak

A szakmai zsűri díjai

LEGJOBB ELŐADÁS
Tasnádi István: Finito
(Örkény István Színház, Budapest)

LEGJOBB RENDEZÉS 
Zsámbéki Gábor
Carlo Goldoni: A karnevál utolsó éjszakája 
(Katona József Színház, Budapest)

LEGJOBB NŐI FŐSZEREPLŐ 
Für Anikó
Tasnádi István: Finito
(Örkény István Színház, Budapest)

LEGJOBB FÉRFI FŐSZEREPLŐ 
Kamarás Iván
Vinterberg-Rukov-Hansen: Az ünnep 
(Vígszínház, Budapest)

LEGJOBB NŐI EPIZÓDSZEREPLŐ 
Fullajtár Andrea
Carlo Goldoni: A karnevál utolsó éjszakája 
(Katona József Színház, Budapest)

LEGJOBB FÉRFI EPIZÓDSZEREPLŐ 
Debreczeny Csaba 
Tasnádi István: Finito 
(Örkény István Színház, Budapest)

LEGJOBB DÍSZLET 
Khell Csörsz
Carlo Goldoni: A karnevál utolsó éjszakája 
(Katona József Színház, Budapest)

LEGJOBB JELMEZ 
Izsák Lili
Tasnádi István: Finito
(Örkény István Színház, Budapest)

KÜLÖNDÍJ 
Visky András
a Hosszú péntek című dráma szerzői-dramaturgi 
munkájáért
Visky András: Hosszú péntek -  rendezte Tompa 
Gábor (Kolozsvári Állami Magyar Színház)
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A színészzsü'ri díjai

LEGJOBB FÉRFI ALAKÍTÁS 
Mészáros Máté
Martin McDonagh: A párnaember 
(Gárdonyi Géza Színház, Eger)

LEGJOBB NŐI ALAKÍTÁS 
Jordán Adél
Carlo Goldoni: A karnevál utolsó éjszakája 
(Katona József Színház, Budapest)

A közönségzsűri díja

A Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának 
(Visky András: Hosszú péntek
-  rendezte: Tompa Gábor)

A Pesti Műsor díjai

A LEGJOBB 30 ÉV ALATTI SZÍNÉSZNŐ 
Danis Lídia
Vinterberg-Rukov-Hansen: Az ünnep 
(Pesti Színház, Budapest)

A LEGJOBB 30 ÉV ALATTI SZÍNÉSZ 
Schruff Milán
Martin McDonagh: A párnaember 
(Gárdonyi Géza Színház, Eger)

A Baranya megyei önkormányzat különdíjai

A LEGJOBB TÁRSULAT 
Csiky Gergely Színház, Kaposvár 
Mohácsi István -  Mohácsi János -  Kovács 
Márton: 56 06 /  őrült lélek vert hadak
-  rendezte: Mohácsi János

MŰVÉSZI TELJESÍTMÉNYÉÉRT 
Máthé Erzsi
Carlo Goldoni: A karnevál utolsó éjszakája 
(Katona József Színház, Budapest)

Virtuális díjak

A versenyprogram előadásait másnap délelőt
tönként követő szakmai beszélgetések állandó 
résztvevői, Csáki Judit (kritikus) és Karsai 
György (egyetemi tanár), valamint Simon Balázs 
rendező (állandó felkért hozzászóló) és a mode
rátor Galamb (Galambos Péter) valamennyi 
előadás megtekintése után, az utolsó éjjelen 
összeültek, és ők is összefoglalták 
véleményüket.
Az alábbi „képzeletbeli” díjak a legtöbb eset
ben igen távol esnek a zsűrik ítéleteitől, épp 
ezért igen tanulságosak. E tanulságok levonását 
az olvasóra bízzuk. íme a vitavezetők, elemzők 
által odaítélt virtuális díjak:

Legjobb jelmez 
Fekete Kata
(Szentivánéji álom -  Bárka színház, Budapest) 

Legjobb díszlet
Khell Zsolt -  56 06 / őrült lélek vert hadak 
(Kaposvári Csiky Gergely Színház)

Legjobb zene
Kovács Márton -  56 06 / őrült lélek vert hadak 
(Kaposvári Csiky Gergely Színház)

Legjobb férfi epizódszereplő 
Kardos Róbert
(Szentivánéji álom -  Bárka színház, Budapest)

Legjobb női alakítás
Jordán Adél (A karnevál utolsó éjszakája -  
Katona József Színház, Budapest)
Halász Judit
(Az ünnep -  Pesti Színház, Budapest)

Legjobb férfi főszereplő 
Hegedűs D. Géza
(Az ünnep -  Pesti Színház, Budapest)

Legjobb rendező 
Eszenyi Enikő
(Az ünnep -  Pesti Színház, Budapest)
Alföldi Róbert (Szentivánéji álom -  Bárka szín
ház, Budapest)

Legjobb előadás
A karnevál utolsó éjszakája -  Katona József 
Színház, Budapest 
Rendezte: Zsámbéki Gábor

Kiilöndíj
A párnaember -  Egri Gárdonyi Géza Színház 
Rendezte: Dömötör András

A Y A

Mi mennyi

„Most úgy néz ki, hogy Pécs városa több pénzt 
ad, mint az állam. Én most azzal az ajánlattal áll
tam elő, hogy 85 millió forintra emelem a jelenleg 
52 milliós állami részt. Pécs városa is hozzátesz 
85 milliót, és így áll majd össze a POSZT 170 mil
lió forintos költségvetése." — mondta Hiller 
István a POSZT idején tett pécsi látogatása 
során, a háttérbeszélgetést követő sajtótájékoz
tatón.

A szakmai képviselők egy része azonban 
másként emlékezett. A megbeszélésen szerintük 
az hangzott el, hogy az állam már a jövő évtől 
85 millió forintra emeli a támogatást, és ezt 
2010-ig garantálja. (Forrás: http://poszt.com, 
letöltés 2007. június 15.)
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OFFoffOFFoff

„Mint aki halkan belelépett”

Az általam már az évadban, illetve a POSZT-on 
látott néhány versenyprogram inkább az OFF 
programok irányába terelt, míg végül 
radikálisan az OFF mellett döntöttem. A kőszín

házi keretformák stabilitása éppoly álságosnak 
tűnt, mint a belső újításaik, kísérleteik sorozata, 
s az ez okozta feszültség alig érződött idén az 
általam látott versenyprogramban.

A jelentős színpadi rendezések stílusa több 
mint az egymást átszövő stílusjegyek 
összessége. Csak paródia állítható elő a stílus
jegyek utánzásával. Paradox, de az időbeli 
művészeteknél, így a színháznál is a korábbit 
(darabot, előadást) átírja az utóbb megszületett 
műalkotás, s így létrejön egy többszörös 
egymásra-íródás, amely eredménye a mai szín
házművészet. Lehet szeretni néhány elemét, 
vagy magát az egészet, akár csak létét, sok
színűségét is ünnepelhetnénk, de szabad 
zsörtölődni a működési módján (maffiaszerűen, 
pár fős — baráti, politikai, művészi — csopor
tok döntenek szakmát meghatározó kérdések
ben; a jelenlegi társadalmi állapotok lekép- 
ződéseként képtelen az úgynevezett „szakma” 
egyetérteni), nem is beszélve a legtöbb előadás 
színvonaláról.

A színházi struktúravitát évek óta csűri- 
csavarja az ún. szakma, de a rendszerváltás óta 
nem találtatott egyöntetű, vagy legalább egy
becsengő válasz (a politikai elit által lassacskán 
egyre élesebben feltett kérdésekre).
Helyesbítek, kőszínházi válaszokban alig hallot
tam egyebeket, mint a több pénzért síró, 
követelő szózatokat, illetve a struktúrát óvó, 
védő szólamokat, míg a struktúrán kívüliek 
némelyike acsarkodva óhajtott bekerülni a 
benső körbe, mások pedig csak a munkájukkal 
voltak elfoglalva. Olyan kompozíciók létre
hozatalával, amelyek hozzá tudnak tenni 
valamit a darabok-előadások egymásra- 
íródásához. Szükséges a muzeális színházi 
formák csiszolgatása és őrizgetése is (széles 
közönségigény mutatkozik erre a formára), de 
ennél előrébbvalónak érzem annak a paradoxon
nak a kifejezését, hogy valahogyan a jelenkori 
mosttal tudjon szembetalálkozni a mindenkori 
néző, az előadás folyamán dialógus induljon 
meg benne magamagával és a művel, a korral 
... Olyan színpadi művek jöjjenek létre, amelyek 
vonatkozásaikkal a mindenkori nézőben —, 
rajta keresztül át meg átszőjék, a világ másfajta 
rétegzettségének felfedezését tegyék lehetővé 
számára, élvezze azt az illúziót, hogy mint befo
gadó, maga is alakította a műalkotást (nem 
csak az törekszik rá hatni, hanem részese).

Parti Nagy Lajos és Banga Ferenc
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Ez az élmény igazán kétszer adatott meg a 
POSZT-on, de csak az OFF programokon. A 
Vajdai Vilmos rendezte TÁP Varieté Performance 
és Színház Keresők című darabja közben kapott 
el valami, illetve az ARTUS -  Goda Gábor társu
latának Don Quijote mauzóleuma című 
előadásának megtekintése közben. Mindkét 
alkalommal azt éreztem, hogy itt és most kapok 
valamit, amit máshol, máskor nem. Olyan ener
giadús formák munkáltak ott, hogy a cselek
mény, vagy tartalom kérdéskör fel sem merül
hetett, mint problematika. Mert mindkét darab 
(ha egyáltalán ennek nevezhetjük őket) 
közelebb állt a léggömbhámozás mester
ségéhez, semmint máshoz. És egyik lufi sem 
pukkadt ki, egyik előadás megtekintése közben 
sem jutott eszembe túl korán távozni (mint 
a versenyprogram előadásai esetében).
Jelenleg külön seregszemlén szerepelnek a 
kő-, és alternatívszínházak, de ha az alternatív 
jelzővel illetettben zajló színházi progresszió 
sokkal kifejezőbb, s előre mutatóbb, mint ami 
a kőszínházi szférában zajlik, akkor számomra 
egyértelmű, hogy mely előadásokat kellene 
(kellett volna a POSZT-on) piedesztára állítani. 
Mindkét korábban emlegetett társulat helyzete 
Pintér Béláékra emlékeztet, akik még OFF pro
gramként nyújtották a legteljesebb alakítást, 
amelyet a POSZT versenyprogramjában — szá
momra — már képtelenek voltak megismételni 
(még így is díjat nyertek).
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Túlkínálat

Évek óta nagy energiát fektetnek a rendezők az 
OFF program összeállítására. Ennek ellenére 
ezen a téren is komoly lankadás tapasztalható. 
Ez a lankadás is szemléletbeli különbözőségen 
alapul. Nevezetesen az átláthatatlanul sok, 
megannyi helyszínen zajló és percről percre 
változó OFF programok útvesztője helyett egy 
jól strukturált és profin meg is szervezett, a 
kevesebb több alapú rendezvényszervezés 
dobna nagyot a színvonalon. A profi szervezés 
egyébként a versenyprogramok lebonyolítá
sában sem kérdéses, még a nehezen igába 
fogható Eszenyi Enikő által borított kész prog
ramot is gyorsan és jó megoldással azonnal 
korrigálták a rendezvény munkatársai. Az OFF-ra 
visszatérve, a kevesebb több elve alapján min
den bizonnyal a programok látogatottsága is 
egyenletesebb lenne, kevesebb lutriszituáció 
jönne létre, pontosabban a nagyobb előzetes 
szelekció eredményeként a színvonal is maga
sabb és egyenletesebb lehetne. A Fesztivál 
összképén, különösen az EKF tükrében ez 
nagyon sokat dobna.
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PNL
Parti Nagy Lajos: Majomparádé
Fagyott kutya ló-bál -  multimédiás irodalmi est

Parti Nagy Lajos a kortárs magyar irodalmi élet 
legszeretettebb alakjai közül való, szövegei 
színházi előadások, elhíresült filmek alapjaiul 
szolgálnak, ám önmagukban, olvasmányként 
is rendkívül eredetiek. Parti Nagy nyelvi 
leleményessége, humora sokunk szívéhez közel 
áll, nem beszélve kedves, nyílt és őszinte ter
mészetes viselkedéséről, amely a nagy művészi 
allűröket messze elkerülve csak még rokonszen
vesebbé teszi. Ezzel és más korábbi hasonló

projektjeivel az irodalom népszerűsítésének egy 
merész, új, de mindenképpen üdvözlendő for
máját mutatja meg, még ha a technika által 
veszélyeztetett terepen is. A Zsolnay gyárban — 
az EKF projekt leendő fő attrakciójának 
helyszínén — ideiglenesen kialakított, a 
nevében is átmenetiséget sejtető Laborban volt 
látható, a legjobb helyen, ahol ez a produkció 
Pécsett egyáltalán előfordulhatott. A kreatív 
képzőművészekből álló csoport által létrehozott 
tér funkciójában és látványában is alkalmas volt 
a rendezvény helyszínéül, Parti Nagy felolvasó- 
estje mégsem volt hibátlan. Az audiovizuális 
élményt nyújtó térben, vetítésekkel, és D) 
hangaláfestéssel felolvasott szövegek nyilván e 
három különálló művészeti ág egységgé forrását 
célozták volna, a szöveg még plasztikusabb 
élvezhetősége, befogadása érdekében. Sajnos 
ez nem valósult meg maradéktalanul a jó 
szándék ellenére sem: a hangminőség sokszor 
akadályozta a megértést. Gyanítom, hogy csak 
egy hajszálon múlott az egész nagyszerűsége, 
de az a hajszál most épp nem jó helyen, sajnos 
a levesben landolt.
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Egy Kiss Erzsi Zene

A „Vüdi”-vel indított a Dante Kertben az 
improvizált/kitalált nyelven éneklő Kiss Erzsi 
zenekara, majd jött sorban a „Fleb ö láb szám”, 
a „Kitáj” és a „Bajpala vujaj” is. Három éve 
léptek fel utoljára Pécsett, ezért a kiéheztetett 
közönség lelkesen fogadta a produkciót. Nem 
véletlen a POSZT-os meghívás, hisz Erzsinek 
nagyon régi a kapcsolata a színházi világgal: 
Jeles András Monteverdi Birkózóköre elhíresült 
társulatának is alapítótagja volt, de azóta is 
folyamatosan szerepel különböző darabokban. 
Az Artussal a Hókirálynő az aktuális produkció
ja, december 6-án a Nemzeti Táncszínházban is 
fellépnek. Kölnben pedig épp egy magyar
német író darabját játsszák; Erzsié a zene, 
az ének, van ott minden: Körmenet-dal, 
Megszentelő-dal, improvizációk, játék 
színészekkel, táncosokkal ... A filmesek is 
szívesen válogatnak dalaiból, de pl. a Magyar 
Színház Messze van a tejút előadásában is fel
használták a zenéit.

A koncerten többnyire a „Kinono” című 
legutolsó korongjuk anyagát játszották az ilyen 
formában nem létező nyelvek és kultúrák egye
di lenyomatait létrehozó hangművész-improvizá- 
tor-énekesnő vezetésével. A nyelvjátékokra

Egy Kiss Erzsi Zene

épülő dalokban a szöveg zenét idéző, a zene 
pedig szöveget, tehát valamiféle kibogozhatat
lan kapcsolatban vannak, összefonódnak, nem 
lehet szétválasztani e kettőt. Csak a szövegben 
értelmet keresni nem lehet, az előadással 
együtt válik érthetővé. Az 1996-tól működő Egy 
Kiss Erzsi Zene eddigi négy lemeze pályájuk ívét 
is leírja: a ritmikus, improvizatív nyelvű énekre 
az első időszakban a kísérletező, etno beütésű 
alternatív zenei kíséret dominált, az utóbbi 
időben pedig a jazz, jazzrock és nujazz 
megoldások a jellemzők. Ez nyilván azok révén 
tolódott el, akikkel Erzsi zenél. De ha épp 
kortárs táncosokkal dolgozik, vagy bábelőadá
sokhoz kérik fel, akkor is mindig megtalálja a 
lehetőséget a játékra, a varázslásra, illetve a 
fülbemászó dolgoktól eltérő megoldásokra is. 
Mert az alkalmazott zene azért is érdekes, mert 
az ember magát is alkalmazza, tényleg 
belemászik, és kilendül a saját kereteiből. így 
belőle születnek az új dolgok, amiből nagyon 
sokat kamatoztathat emberileg, zeneileg, meg 
egyáltalán... Az együttesben közösen alakítják 
a programot, a jazzes elemek pedig azért 
érződnek most jobban, mert mindenki jazz- 
konzit végzett (Vajdovich Árpi basszusgitár,
G. Szabó Hunor dobok, Kovács Linda énekes).
A gitáros Sütő Márton karakteres világa pedig 
meghatározó a sound kialakításában. Ez a — 
stabilnak tűnő — felállás már a második 
albumát hozta ki, de azért igényelték újabb 
hangszerek bekapcsolását is. Ezért vették be 
Premencz Mátyás billentyűst, a lemezen pedig 
egy hegedűs is szerepel, bővítve a zenei- 
hangszerelési lehetőségeket, mint pl. klasszikus 
sanzon érzetű dalukban hallható. Ahol Erzsi 
sem franciául, sem magyarul nem énekel, 
hanem picit szlávos hangzásokat idéz, így a 
sanzonos mellett más világokat is magával ránt.

A T A

Szakértők koncert

A Sétatéren felállított színpad deszkái már állí
tották Kovács Márton és zenekara, a Szakértők 
koncertjét. Ez az OFF program évek óta azonos 
színvonalon, a megszokott helyen volt látható, 
hallható. Idén a Kaposvári Egyetem színház 
szakos hallgatói voltak az „előzenekar”. Philip 
Glass három szerzeményét adták elő különféle

2007/3 echo 19



talált tárgyakkal, énekhanggal, hangszerekkel 
elegyített formában. Később felcsendültek 
ismert dallamok, főleg kaposvári Mohácsi 
előadásokból, az est fő pontja azonban Schell 
Judit és Hevér Gábor színre lépésével a Nemzeti 
Színház-beli Sárga liliom fő motívuma volt, 
a közönség nagy-nagy örömére.

„A Mohácsi János által rendezett kaposvári 
színielőadások, Csak egy szög, 56 06 /őrült lélek 
vert hadak és a budapesti Nemzeti Színházban 
eltemetett Sárga liliom illékony hangjai, 
valamint egy bizonyos Folyékony napok című 
dalciklus éteri foszlányai csendülnek föl Közép- 
Európa pecsenyeillatú, repedezett szívében 
(továbbiakban kulturális főváros), ahol egy 
Fekete Macska is ott ólálkodik majd. 
Mindenesetre semmi sem biztos.” A 
Szakértőktől idézett szövegre reflektálva egy 
biztosat mégis kijelenthetünk. Kovács Marcit és 
a körülötte zenélő társait látva kristálytisztán 
nyilvánvalóvá válik, hogy a lélek, a nagy tehet
ség, és az éles elme hármas egysége híján nem 
érdemes...

Z

Inspirációk Rodin nyomán 
— Góbi Rita társulata

Igencsak életrevaló ötlet volt az utcákra, terekre 
terelni látványos táncprodukciókat. 11-én 
délután tényleg megelevenedő szobrokkal, 
szoborrá merevedő táncosokkal találkozhatott 
a Király utcai járókelő a Színház téren. A tavaly 
a Pécsi Balett-tói elszerződött Góbi Rita tár
saival már a megszűnt Bázis Galéria intim 
terében is előadta az Inspirációk Rodin nyomán 
mozgásszínházi darabját, ami most új életre 
kelt a volt FÉK bezárt rácsos bejárata előtt.
Egy kis Párizs költözött ide a táncosokkal, a 
modern plasztika úttörőjének, a nagy francia 
mester, Auguste Rodin (1840-1917) ihletésére. 
Gyönyörű, alabástromfehér szobrai keltek életre 
Gáspár József ihletett szopránszaxofonjának és 
ütőgardonjának hangjaira. Tresz Zsuzsa fehér és 
légies jelmezei telitalálatként tükrözték a rodeni 
hangulatokat. Mint mesebeli manó jelent meg 
fehérre festett arccal, vörös hajával a színen 
Góbi Rita, nyomában a többiekkel: Sarvady 
Mátyás, Székely Szilveszter (most végzett a 
Művészeti Szakközép tánctagozatán, és máris 
Frenák Pálhoz szerződött), Nagy Andrea és 
Fülöp Tímea mellett a kontrasztként fekete 
köpenyt öltő pécsi szobrász-performer, Fejes 
István alkotta a csapatot. Szólisztikus és páros, 
illetve csoportos megoldásaik hihetetlenül fino
man adták vissza az izmok expresszív hatásait. 
Bizonyítva, hogy az emberi test is micsoda kife
jezője lehet a lélekállapotnak, a szenvedélyes 
emberi érzések megjelenítésének. Nem 
véletlenül gyűlt köréjük hatalmas tömeg, telje
sen elvarázsolták az ilyet még nem tapasztalt 
arra járókat.

K
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Góbi Rita társulata

A Y A

Színház az egész világ — 
nemzetközi festőverseny

A POSZT képzőművészeti programjaként har
madik alkalommal rendezte meg a Pécsi Galéria 
a Festők Versenyét, bejáratott Széchenyi téri 
kiállítóhelyén. Június 9-től élénk érdeklődés 
mellett öt napon át készíthette a 14 fiatal kül
honi és hazai alkotó a színház ihlette műveket. 
A díjátadás és megnyitó 14-én zajlott: az I. 
helyet a Kolozsvári Művészeti Akadémia 20 
éves hallgatója, Róbert Fekete kapta Színpadi 
villanás című képéért, II. az eszéki Nikola Faltér 
Az egész világ az én színpadom műve, míg a 
III. díjat a pécsi Művészeti Kar végzős hallgató
ja, Farkas Adrienn érdemelte ki Magába forduló 
képéért.

A zsűri egyik tagja, Tolvaly Ernő fes
tőművész, a pécsi Művészeti Kar tanszékvezető
je mondta el véleményét a versenyről:

— Természetesen egy ilyen színházi feszti
válba ez is belefér. Bár én nem Festők 
Versenyének, hanem Festők Játékának 
nevezném. Nemcsak azért, mert így pontosab
ban kapcsolódna a színházhoz, hanem a 
történeti előzmények miatt is. Már az 
impresszionizmus korában kialakult a festé
szeten belül egy olyan aspektus, ami egy pici
vel közelebb vitte a társművészetekhez, így a 
színházhoz is. Ezért például az impresszionisták 
már nem zárt műteremben, hanem szabadtéren, 
néha közönség előtt festettek. Tehát részt vettek 
abban, amit festenek, gondoljunk csak Renoir 
kerthelyiséges avagy Degas balettos képeire. 
Emellett a festők mozgása is megváltozott. 
Később, a 20. század közepe táján ezt az 
aspektust bizonyos művészek oly mértékben 
felerősítették, hogy a mozgásból adódó nyomok 
lettek a mű festői elemei/motívumai. Például 
Jackson Pollocknak egy kép megfestése során 
előadott mozgása/mozgássorozata egyszemélyes 
drámának is felfogható. A most itt készült 
képek kritikája, hogy bár egészen fiatal festők 
készítették, javarészük olyan, mint amit 30-40 
éve idősebb mesterek festettek. Azért néhány 
remek munkával is találkozott a zsűri, így az I. 
helyezett kolozsvári művész, Róbert Fekete 
tökéletesen tud festeni, egyhangúlag rá vok
soltunk. Bár ez egy tájkép, s a címe ellenére 
sem sok köze van a színházhoz, de remek a mű 
és a művész. A II. helyezett eszéki Nikola Faller 
egy fura Belzebub vagy Lucifer fejet jelenített 
meg, kicsit ironikusan, cinikusan. Igen 
szellemes a címadás is, nagyon jól, tisztán, 
egyértelműen fogalmazott munka. Egyike azok
nak, akinél a tanulásból megmaradó, kisebb-

nagyobb kellemetlenül ható hibákkal nem 
találkozunk. Színházi, illetve moziplakátra is 
emlékeztet, sőt a színpad hátterében díszlet
elemként is el tudom képzelni. A III. díjas 
Farkas Adrienn táncosnője dinamikusan mozog, 
ugyanakkor a színház azon jellegzetességére is 
utal, amit sokan ismerünk, és esetleg a színházi 
szakemberek épp ettől szeretnének megszaba
dulni: komor, kicsit sötét, dohos szagú, 
padlónyikorgásokkal teli világ, ami valahogy 
mindig a sötétet és a zártságot is előidézi.
A Magába forduló cím is megjelenik, az illető 
tényleg magába záródik, és a művésznőnek ezt 
a mozgást a figura intenzitásával sikerült jól 
elkapnia, és ezt a mozgást még erősíti is az 
ecset járása. Feltűnően látható, hogyan forog az 
ecset, hogyan mozog a művész. Ebből a szem
pontból talán ő az egyetlen, aki a festő 
mozgását is képes volt megjeleníteni. Bár nem 
kapott díjat, de megemlítem még Szécsi János 
pécsi festőhallgató nevét, akinek munkáira a 
szabadság, lezserség pozitív megnyilvánulása 
jellemző. Ő nem a Galériában, hanem valóban 
az emberek között a Sétatéren, az időjárás és a 
vihar viszontagságainak kitéve készítette művét. 
Egy hatalmas záport és jégesőt is sikerült el
kapnia, ennek nyomai is láthatók a tehetséggel 
megoldott alkotásán.

K
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Hobo és a színház

Földes László Hobo a Széchenyi téri fesztivál
megnyitón is fellépett, majd este az eső miatt a 
Dante Kék Szalonjába szorult (a lelkes tömeggel 
együtt) zenekarával.

Hobo: Régi a kapcsolatom Jordán Tamással, 
őt tartom első mesteremnek, ő vezetett be 
József Attilán keresztül a versmondásba. Most 
is nagyon örültem, hogy találkoztunk. Azóta 
persze odáig fajult a műfajjal való kapcsolatom, 
hogy ma már színpadi szerzőként is debütál
tam: a Debreceni Csokonai Színházban műsorra 
tűzték a tízszereplős „Chattanooga Choo-Choo” 
című darabom, Vidnyánszky Attila rendezésé
ben, amiben játszok is. Úgyhogy most már 
nemcsak az előadóestjeimen, vagy mások 
darabjaiban lépek fel, hanem érzékeny lelkű 
szerzőként is jelen vagyok. De nem ennek 
köszönhetem a meghívást, hanem gondolom 
annak, hogy megpróbálom összehozni a külön
böző műfajokat: a zenét, az irodalmat és a 
színházat.

— Erre az alkalomra különleges műsorral, 
egyedi összeállítással készültél?

Hobo: Hogyne! Márciusban itt a^tfjúsági 
Házban a Hobo Blues Bánd szokásos évi 
műsorával koncerteztünk. Akkor megígértem a 
közönségnek és Máté Péter POSZT OFF-koordi- 
nátornak is, hogy egy ide illő, teljesen más jel
legű előadásra számíthatnak. így Viszockij 
dalok, József Attila megzenésítések, az Alabama
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Song (Brecht-Weill), vagy a sajátok közül pl. 
a latabáros szám kerültek be a műsorba.

— Kik járnak az utóbbi időben a fellépéseid
re, a régi hívők mellett azért sok fiatalt is látni...

Hobo: Azok jönnek, akiket nem zavar az, 
hogy figyelni kell... Hisz a Hobo Blues Bánd 
koncertjei nagyobb koncentrációt, avagy együtt
érzést kívánnak a közönségtől, mint azt más 
zenekarok általában elvárják. Ez a hátránya is. 
Azonban 29 év távlatából mégis úgy érzem, 
hogy működésünk mindegyik 4-5 éves sza
kaszából, a változó generációkból mindig jöttek 
annyian, hogy eltartották a zenekart. A 
kilencvenes évek végéhez képest mostanra 
pedig jelentősen megnőtt a közönség. így az 
utolsó négy-öt évben kiteljesedett minden, nem 
vagyok kiszolgáltatva senkinek és semminek. 
Nagyon sokáig jó értelemben vett kompromisz- 
szumban éltem, szolgáltam a Hobo Blues 
Bandet az első húsz évben, néha pedig a HBB 
szolgált engem, de nagyon nehéz volt összefüg
gésbe hozni a színházi vagy irodalmi 
tevékenységemmel. Ez ma már nem így van, 
mert olyan emberekkel dolgozom, akik szívesen 
vesznek részt az előadásaimban, nemcsak mint 
hangszeresek, kísérőzenészek, hanem mint 
alkotók is. Nagy Szabolcs (zongora) és Hárs 
Viktor (nagybőgő) a HBB jelenlegi dalainak 
a szerzői is, egyben ők írták az utolsó József 
Attila illetve a Faludy lemezeim, vagy a Villon 
előadásom zenéit is. Tehát olyan partnereim 
vannak, akik az összes mániámat segítik a 
tradicionális néger bluestól a Rolling Stones- 
szon át, a költészettől a saját dalokig. Őszre 
tervezzük az új albumot Senki falva címmel,
17 dal már elkészült. Hogy mennyi kerül rá, 
még nem tudom, de helyet kap egy-két vicces 
átdolgozás, illetve parafrázis is, például a 
régebbi Hajtők dalából, vagy a Rózsadomb 
bluesból. Teljesen összefüggő album lesz, 
a dalok szervesen kapcsolódnak egymásba. 
Ezenkívül újabb könyveket is tervezek.

K

A Halász

Egy nagyon érdekes és magas színvonalú 
OFF program alkalmatlan helyen, alkalmatlan 
időben, mégis nagy sikerrel zajlott a Művésze
tek Házában. Hétfő délután 3 órakor trópusi 
hőségben gyűltünk össze a magyar nyelvű szín- 
házcsinálás nemrég elhunyt „fenegyereke”, 
Halász Péter emléke előtt tisztelegni. Sokan, 
akik figyelemmel kísérték Halász pályáját, vagy 
akik részt vettek anno Halász utolsó performan- 
szán a Műcsarnokban, pontosan tudták, hogy a 
Vajdai Vilmos rendező és Kovács Krisztina dra
maturg által jegyzett interaktív felolvasó színház 
minden ízében Halászhoz méltó volt. Kreatív és 
formabontó, koncepciózus, ugyanakkor az apró 
részletekre is ügyelő. Egy tolmácsgép segít
ségével 12 csatornán különböző szövegeket 
hallhattunk, a kivetítőkön dokumentumok, 
beszélgetések, részletek voltak láthatók egykori 
produkciókból. Minden résztvevő maga állíthat
ta össze a választható menüpontok alapján mit 
szeretne hallani, illetve az éppen aktuális 
képekhez hozzátársíthatta a megfelelő csator
nán szóló hangot is. Interjúk az MTV archívumá
ból, film- és előadásrészletek, hangjátékok, és 
ami még érdekesebbé tette az előadást: álmok. 
Álmokat gyűjtött Kovács Krisztina dramaturg a 
Halász Péter közelében élő és alkotó társaktól, 
mely álmok szövegei nyomán a műcsarnokbeli 
rendhagyó ravatal után az emlékek is élővé tet
ték Halász Péter alakját.

POSZT-értékelő

A POSZT-ot értékelő beszélgetésen Jordán 
Tamás és Simon István kincstári optimizmust 
sugalló szavai elgondolkoztattak: szerintük a 
VII. POSZT még az előzőnél is jobban sikerült. 
Vajon így élték meg? A két fáradt társigazgató 
mellett Máté Péter OFF koordinátor elevennek 
hatott. Az előző POSZT-ot sikeresnek véltem, 
Márton András versenyprogramjából néhány 
előadás tűnt tévedésnek csupán, idén az 
előadások kétharmada nem a magyar színházi 
seregszemlére való színvonalat tükrözött, bár ez 
nem Jordánék felelőssége, hanem Dömölky 
Jánosé, a válogatóé. Az is igaz, ha Győrből, 
Szegedről, a Nemzeti vagy a Magyar Színház 
nagyszínpadáról szerettek volna Pécsre hozni 
előadást, akkor az színpadméreti problémákat 
vetett volna fel, de ezért sem felelne senki 
(a pécsi színházat tervező Láng Adolf és 
Steinhardt Antal már rég halott). Eleddig azért, 
ha fanyalogva is, de jelen volt a színházi szak
ma krémje (a krém azon része, aki eljár fesz
tiválokra), idén alig-alig láttam valakit a nagyok 
közül. Vajon mindenki forgatott, rendezett, 
netán már nyaralt? Talán ez sem csak Jordánék 
felelőssége. Ha nem lett volna az OFF, akkor a 
POSZT-ot menthetetlenül bukásként értékelném. 
(De volt az OFF, s ez azért sokat mentett az 
összképen, és ez már Jordán Tamás felelőssége, 
mert tényleg nem felejtette el az egyetemi szín
pados gyökereit). Újra felmerült az egyszemélyi 
válogatás helyes, vagy helytelen mivolta. A 
parttalan ötleteléssé silányuló vita elején még 
érdemi ötletek is elhangoztak: talán szerencsé
sebb lenne egy háromfős bizottságra bízni a 
válogatást, a tagok közé kritikust is kellene 
ültetni... Erről döntés az ősz folyamán lehet, 
s a Vili. POSZT-ot még nem érintené az 
esetleges változtatás, mert már dolgozik az új 
válogató: Kukorelly Endre.

Létay nagyterpesz. A gálaesten a díjazottak 
fele nem jelent meg, s az est fényét adó műsor 
jobbára langyosra sikeredett. Közösen adtak elő 
jeleneteket televíziós újságírók és színészek. 
Meglepő módon Kálmán Olga-Csányi Sándor 
kettőse felvillantott valamit a színház 
lehetőségeiből, Kálmán Olga határozottan 
színésznői erényekkel bírt, illetve a Szántó 
Dávid-Létay Dóra duó Kornis Körmagyarjának 
egy jelenetével okozott meglepetést (különösen 
Létay nagyterpeszétől áléit el a közönség).
A Gothár Péter rendezte kedves-aranyos vagy 
szerencsétlen bohóckodás után lézershow zárta 
le a POSZT-ot.

Nyomotvasó. Milyen nyoma maradt Pécs 
városában a tíznapi programnak? Halványuló 
élmény a nézőben, némi plusz pénz a 
vendéglősök, szállodatulajdonosok pénztár
cájában. A sajtóban a díjazottak felsorolásában 
említették a POSZT-ot, s a várost is. A szombat 
esti zárás után vasárnap már nem találtam 
sztárokat, kiürült a város. Egyre inkább úgy 
tűnik, Pécs nem otthona, inkább helyszíne lett 
az eseményeknek. Aki leszerepelt egy produk
cióban, másnap indult haza. Tíz napig kulturális 
pezsgésben élt a város, utcákon, tereken is ren
dezvények zajlottak. A Színház tér -  Király utca
— Széchenyi tér tengelyt egyre inkább sikerül 
megnyújtani a Ferencesek utcája irányába, a 
Jókai teret már elfoglalta a Varázskert program- 
sorozata. A Labor rendezvényei (a Zsolnay gyár 
területén található művészeti eseményeket 
bemutató ideiglenes helyszín) még a pécsiek
nek is túl távolinak tűntek, teljesen abszurd, 
hogy a „hagyományos” úton (anno a Dozsó 
megközelítési útján, a 27-es busz nyomvonalán) 
nem elérhető a hely, csupán a zajos, poros, 
büdös 6-os útról, egy buszmegállóból perceket 
gyalogolva. A leendő EKF helyszín remekül 
vizsgázott, a gyönyörű, bizarr terek alkalmassá 
tették művészeti események befogadására.
A POSZT (helyesebben ennek OFF rendezvényei) 
megmutatták, milyen sokszínű a magyar kul
turális élet, s mennyire halovány — egyébként
— a pécsi. Megmutatták, nagy felvillanással, 
hogy így is lehetne, aztán a tíz nap végeztével 
haloványan tovább csordogál a nyári fesztivál
élet (még az ICWIP jelent egy kis üde szigetet 
benne).

Spontán. A jelenkori magyar művészeti fesz
tiválokról egyre jobban kiszorulnak a stoppos, 
hátizsákos egyetemista korú fiatalok. A POSZT- 
ról több ok miatt is. A fesztivál a vizsgaidőszak
ra esik, így akár tíz szemesztert is végig lehet 
úgy járni, hogy egyetlen rendezvényt is meg 
látogasson valaki (más kérdés, hogy érdekli-e 
egyáltalán az egyetemistákat a kultúra ezen 
szelete). A jegyárak (3500 Ft), a szállásköltség 
sem vonzó e korosztály számára, s az, hogy pár 
órai spontán utcazenéléssel, vagy rögtönzött 
produkcióval a sétálóutcán összekalapozza 
valaki az aznapi ételre, szállásra való pénzét, 
egész egyszerűen nincsen benne a mai 
közhangulatban. Sem a fiatal nem gondolja azt, 
hogy itt fogják majd felfedezni, innen csinál 
majd világkarriert (más, európai rangú fesz
tiválokon elő-előfordulnak exhibicionista, 
önjelölt utcai művészek — nálunk csak a hiva
talos versenyprogramban). Az OFF törekvése az 
utcai programokra mindaddig — valószínűleg
— hiábavaló marad, amíg nekünk (a potenciális 
utcai közönségnek) a zsebünkben sem lesz 
odakészítve néhány százforintos érme az utcai 
művészeknek (jelenleg vagy parkolásra, vagy 
csocsózásra gyűjtjük az aprót). A figyelemfel
hívás ilyen közegben csak egy módon működik. 
Létay Dóra módra, nagyterpesszel!

B
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AKNAI TAMÁS

Mesterarcok
Barabás Zsófia

Az alternatív kultuszok korszakában gyanút kelt, 
ami azt hirdeti magáról, hogy valójában, min
den ennek ellentmondó látszat ellenére nincs 
alternatívája. Festészet?* Negyvenezer éven át 
gyakoroltuk a tájékozódást benne. A 
közfelfogásban éppen ezért korántsem 
meghökkentő az otthonosság, amivel a fogal
mat kezeljük. A művészmesterség és művészeti 
divatok másként vannak evvel. Az utóbbi 
százötven év művészettörténete belopott annyi 
kételyt a művészet (és benne a festészet) pozí
cióit mérlegelő elméjébe, hogy ma már nem 
magától értetődő a történeti alapú lelkesültség, 
hogy ha erről van szó. A mediális tér miatt, egy 
sor személyes és intézményi attribútum 
radikális átalakulása miatt.

Azért beszélek erről a festő, Barabás Zsófi 
esetében a személyes érintettségét természetes 
bőséggel bizonyító kérdésről, mert a fiatal 
művész — Keserű Ilona szakmai vezetésével 
a pécsi Mesteriskola hallgatója — teremtett 
magának egy közeget, amellyel állandó kapcso
latban lévén — ne féljünk az úgynevezett nagy 
szavaktól — a teljesség tetszőleges villanásai a 
történeti hagyománnyal tökéletes összhangban 
megújuló festészetként tételeződve tükröződ
nek. Kérdéseinek döntő többsége sem firtat 
egyebet, mint hogy alkalmas-e a piktúra, vagy 
alkalmassá lehet-e tenni a festészetet, a 
nyomhagyásnak ezt a primer, formaalakító gesz
tusokon alapuló rendjét arra, hogy a megszólí
tott teljességet ténylegesen szóra bírja? Hogy 
a világ és a valóság, benne a külsővel és bel
sővel, kozmikusán távolival és mikroszkopiku
san közelivel, emóciókkal és irracionális kifej
letekkel átfordítható-e az itt most festészetnek 
mondott konvención kézimunkával, minden 
különösebb szerszámot, gépezetet, optikai 
jelátvitelt mellőzve érvényes látvánnyá? Hogy 
e látványok érvénye fedésbe kerülhet-e mai 
mindennapjaink tanulságával és tapasztalatával, 
hogy ez az érvény kapcsolatban tud-e majd 
maradni a festészet történetének nagy hagyo
mányaival, avagy éppenséggel a szakításnak 
tesz-e majd próféciája? A válaszok élet- 
fontosságúak. Miről van tehát szó?

Barabás Zsófi művészi tevékenységének 
egésze és részletei a „nagy revízió” igényének 
elfogadására sarkallnak. Egy műfaj határaival, 
lehetőségeivel, esetleg átalakulásával vagy

éppen halálával kapcsolatos élmények két
ségkívül részét képezik annak a „mezőnek”, 
ahol a kultúra még egyáltalán megtalálható.
A „kultúra” szónak és tartalmának magatartást, 
viselkedést, érzékenységet stb. befolyásoló 
jelentését éppúgy fenntarthatjuk, mint a tárgyak 
sorát, amelyekkel ennek a „másféle” létezésnek 
az állékonysága biztosítható. Amiért a kultúrát 
a dolgok és a célracionális viselkedés egyszeri 
és durva valósága fölé — rendszerré — emelte 
az ember. A kulturális élmények, közelebbről a 
művészetekkel találkozás élményeinek nyomán 
ébredő fejtegetések időszerűsége — benne akár 
a leszámolás és/vagy a továbbépíthetőség 
választásával -  nem kismértékben függ attól 
is, hogy mindazon reményteljes kitérések, 
további lépések valósága, amelyek az éppen 
problematikusnak tekinthető felismerésektől a 
távolodást segítik, illetve és vagyis a máshol 
fellelhető megoldást sürgetik, milyen szilárd- 
ságúak. A festészet mai magyar állapotának 
kritikus megragadásában éppenséggel nem

tűnik valóban mindenekelőtti alternatívának — 
elsősorban szenzuális hatékonyságának fogya
tékait tekintve — az a néhány festészettől 
eltávolodó választás, aminek nyomán a többlet, 
a más, a mélyebb rendezettség vagy megváltó 
„új irány” képzete, esetleg virtualitása nagyobb 
meggyőző erővel hatna, mint a problémaként 
megjelölt forrás, maga a festészet. Ami — 
furcsa volna, ha nem így lenne — természete
sen festményekben is testet ölthet. És az önnön 
létével bizonyított egzisztencia, a festmény 
mivoltával érvelő festészet, bizony mindörökre 
tautológia marad, ha valamely külső, de vele 
kapcsolatban nem önkényes körülmény nem 
vonja — gyakorlatban és elméletileg — egy 
olyan szintre, ahol magyarázható és megérthető 
lesz az imént még önmagába visszatérő állítás. 
Van ilyen szint. Az eleven életé. És ha fenn
tartásaink vannak az „elevenséggel” kapcsolat
ban, akkor mondjuk csak így, egyszerűbben: 
az életé.

BARABÁS Zsófia festőművész (Budapest, 1980. április 7.) 1994-98: Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, grafika szak, Budapest; 1998: Polytechnic University, illusztrá
ció szak, Cambridge, Anglia; 1999-2004: Magyar Képzőművészeti Egyetem, tervezőgrafika, vizuális nevelés és festő szak; 2005-től Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar, 
doktori képzés, mestere: Keserű Ilona. 2000: Artist in Residence-díj, Rauma (Finnország); 2002: Erasmus Ösztöndíj, Fachhochschule, Darmstadt; 2003: Sommerakademie, 
Salzburg, mestere: Éva Wagner; 2005: Artist in Residence-díj, Porvoo (Finnország); Műcsarnok Alapítvány-díja az Egyhetes című kiállításon. 2006.: az NKA alkotói ösztöndí
ja. Mesterei voltak: Molnár Kálmán, Felsmann Tamás, Lelkes László, Auth Attila, Nagy Gábor.

Egyéni kiállítások: 2001. Nádor Galéria, Budapest, 2002. K.A.S. Galéria, Budapest, 2003. Vadnai Galéria, Budapest, 2004. Vadnai Galéria, Budapest, PÁ, Magyar 
Képzőművészeti Egyetem -  Aula, Budapest [Soós Nórával és Moizer Zsuzsával], 2005. Skicc, Vadnai Galéria, Budapest [Buliás Józseffel]. 2006.: hommage á Patrick Heron. 
Fészek Galéria, Bp., 2007. Kunstverein Wasserschloss, Bad Rappenau, Galerié Steiner (Barabás Mártonnal), Mono Galéria, Bp.

Válogatott csoportos kiállítások: 2000. Art Expo Friss, MűvészetMalom, Szentendre, 2001. Kumulusz csoport, Magyar Képzőművészeti Egyetem -  Aula, Budapest, 2002. 
Flekk, Cadre Rouge Galéria, Budapest, 2003. Színkiállítás, Magyar Képzőművészeti Egyetem -  Barcsay Terem, Budapest • MEO Art Fair, Budapest, 2004. Kunst Köln, Vadnai 
Galéria -  Friss, KOGArt, Budapest -  Energia és ellenérték, MűvészetMalom, Szentendre, 2005. Kunst Köln, Vadnai Galéria • Egyhetes, Műcsarnok, Budapest., 2006. 11 fiatal 
művész, Csepel Galéria, DLA kiállítás, Pécsi Galéria, 2007. Tavaszi játék ... MűvészetMalom, Szentendre, Színerő -  nagyméretű képek, Zsolnay gyár, Pécs
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Kék átmenet

Barabás Zsófi az elmúlt közel három évet avval 
a sokféleképpen értelmezhető elszántsággal 
töltötte — egészen a mostani Zsolnay gyári 
Léptékváltás program keretei között megvalósí
tott három nagy képéig —, aminek olvasatait 
igen nehéz rétegről rétegre elválasztani 
egymástól. Ezért egy kicsit megkerülve a felada
tot, az ember inkább lecsap egy mozzanatra, 
ami, mint egy állandó, minden művében jelen 
lévő kalkulus, vállalkozásának leginkább 
morális jelentőségét sugallja.

A munka. Megszállottan, igazodásra képte
lenséggel, az önmenedzselés balsikereivel, a 
sehová nem tartozás kínjaival. Ugyancsak kissé 
avíttnak tűnik Barabás Zsófi ragaszkodása a 
megfontoláshoz, hogy az érzéki indíttatású és 
személyes élménytartalmakat közvetítő jel
teremtés (festmény, vagyis jel-írás) még mindig 
kapcsolatot hozhat létre ember és ember 
között, hogy a kötetlen és érzéki tartalmú jelek 
a költészet hatásmechanizmusára emlékeztető, 
de nemcsak áttételes, fogalmi természetű, 
hanem nagyon is idegekre, vérre menő 
következményekkel járnak a feldolgozás során. 
A leginkább aktuális diskurzus hívószavai 
között banális összefüggést valószínűsít, hogy 
elsősorban olyan festészetet kíván művelni, 
amely szenzuális értékű megnyilvánulásokból, 
anyagból, lendületes gesztusokból és a 
legkülönbözőbb vizuális viszonylatokból 
szerkeszt jeleket, amik a felértékelőén említett 
érzéki adottságok szempontjából éppen szemé
lyesen önátadó mivoltuk következtében mégis
csak jobban megszólító valóságnak tűnnek, 
mint a sokcsavaros fogalmi, vagy fotó alapú 
oda-visszautalások, különböző médiumokkal 
színezett idézettechnikák stb. Miért jobban?
Mert az érzetek nyomában kelt gondolatok, 
majd a gondolatok nyomán gerjedő képzetek 
emelkedő spiráljában a talapzatot még most is 
a szenzuális értelmű „első pillantás” hozza 
létre. És nem kétséges ugyan, hogy a civiliza- 
torikus helyzet a klasszikus értelmű „természeti 
élményt”, vagy látványt forrása szerint jócskán 
kimozdította a „natura naturans" állapotából a 
„natura naturata” felé, a változások regisztrá
ciójának esélye még ekkor is a tapasztalatban 
gyökerezik. A festészet Barabás Zsófi esetében 
az eredeti tapasztalat még akkor is, ha az „ere
detiség” ikonográfiái értelemben, vagy a fest
mény kiterjedéseinek, formátumának, anya
gainak, koloritjának megjelenése szerint hordoz 
redundáns elemeket. Festészetében ezt az 
egyszerivé tett kalandot, és ennek olykor telje
sen hűvös, miniatúraszerű, máskor monumen
tálisán kavargó és drámai végletekkel terhelt 
szélsőségeit követjük. És azt sem állíthatnánk, 
hogy felkészülés nélkül bocsátkozik ezekbe a 
nem feltétlenül előre látható kimenetelű kalan
dokba. A legkülönbözőbb képformátumokban, 
jelalakzatokban, képtelenül gazdag faktúra
tapasztalatban jól valószínűsíthető a gondos 
mérlegelés. A választás és differenciálás lehető
leg teljes értékű — ami annyit is tesz, hogy 
mindenre kiterjedően figyel az egyensúly bo
nyolult állapotaira és viszonylataira — „adat
bázisát” felméri az indulás előtt. Eldönti, hogy 
hangulatának, a festmény által közvetített 
sugallat valószínűsítésének kb. mely említett 
kombinációk felelnek majd meg. És aztán mind-

r

ezeket mozgásba hozza. A kis formátum több
nyire láztalan. Ritkán robbannak a foltok, fut
nak a vonalak, a tudás nem kalligrafál. A kis 
formátum felmér, oknyomoz, rögzít.

De változatosan méretezett munkák 
jellemzik. Ismeri a kicsi, a közepes és a nagy 
törvényeit, „lefordításuk” festői kötelezettségeit. 
Kereshetjük ennek is az okát, éppúgy, mint 
azokét a választásokét, amelyeket követően a 
látszólag ismerős forma-, és színviszonylatok, 
esetleg bizonyos előképekre is emlékeztető 
emblematika áll elő felületein. És ez a 
sztereotip, ámde mindig meglehetősen bizony
talan státuszú „előkép” beazonosításra irányuló 
késztetése azért figyelemre méltó, mert költői

— titokzatos értelemben mindig érdekes ered
ménye van. Az ti., hogy végigszaladunk 
A. Dürer, S. Raffaello láb alatt meghúzódó kis 
kövecskéinek élein, gazdag faktúrájú 
felületeiken, G. Archimboldo új jelentés — 
összefüggésekbe torkolló motívumtorlódásain, 
stb., az elvont formai érdeklődésnek további 
remek dokumentumaival is találkozhatunk. Ezer 
más művön, Vajda Lajostól és a Vajda Lajos 
Stúdiótól az idős Frank Stelláig, meg Radák 
Eszterig hasonlóképpen, ahol a hermetikus — 
spekulatív és organikus — érzéki formaprincípi
um függetlenedni tud a „nagy mű” szüzséjétől, 
és életrevalóságát avval fejezi ki, hogy önállóan 
elégségesnek tudja elfogadtatni magát úgyne
vezett „autonóm” képként is. Iszonyúan sok 
minden van benne a koacervátumok, ázalékok, 
véglények és zsákállatok, májat és beleket is 
tartalmazó bordametszetek és vasúti 
szerelvényekkel szerelmeskedő anakondák így 
elmondva különösen zagyva világából, de olyan 
funkcionális átváltozásokkal és formai áthatá
sokkal, amik a festményekben szerves és 
magától értetődő következményeivé lesznek 
a kontúrokat is másként, a formák kitöltött 
faktúráját is másként, a háttereket is másként 
kidolgozó „írásmódnak”. A szem eszének, az 
ész kezének. A kéz érzelemközvetítő gesztu
sainak. Melyek — talán érzékeltettem — 
korántsem valami leegyszerűsített szürreális 
automatizmus trendivé turbózott mutációi.
Az absztrakció tovább van víve. Valóság és 
valóságfeletti, ezért kiszálazhatatlanul egymásba 
fonódva „viselkedik”, veszi magához alkotójá
nak érzelmi hőfokát és fejleszt ki jellemző for
maviszonylatokat.

Ezek között talán a leginkább visszatérő és 
a képek általános tónusát meghatározó a tek
tonikai elem. A képek egységekből épülnek fel, 
ezek megkülönböztetésére szolgálnak: a kontúr 
és a faktúra. Az egységek olykor egymásra
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[ Színerő.
Nagyméretű képek — 

Zsolnay gyár

lapolódnak, közös halmazként hatnak, máskor 
különös rövidüléseket és torziókat sejtető önál
ló tömegként, foltként jelennek meg. Gondosan 
beállítva a kérdéses kép formátuma biztosította 
keretek közé. Inkább középpontba komponálva, 
mint „nyitott műként” a folytatólagosságot 
sejtetve a képhatárokon túlnyúlással, lecsorgás- 
sal. E formaesemények számos rokon vonást 
mutatnak fel az élő szervezetek tagolódásával, 
egyszersmind az elvont formai gondolkodás 
reprezentációjával, az ornamenssel, ami 
távolabbról nézve szinte kinetikus energiával 
megtöltött ritmusok jóvoltából lendül mozgás
ba. A tektonikus biztonság anyagai és a meg
foghatatlan áramlásban testet öltő szerves élet 
tűnnek át a képek hangulatát meghatározó 
színek igen személyes keverékeiben. Az így 
meghatározott hőfokok ritkán közelítik meg

[ Részlet ]

Barabás Zsófi képeiben a forrpontot, ahol festői 
értelemben egy újabb halmazállapot-változás is 
bekövetkezhetne. De eddig a forrpontig a 
dermedtség állapotaitól vezet az út, és fest
ményeinek nemegyszer valóban tematikai 
elemévé is lettek: a hó, a hideg, a fagyos 
némaság, a zárt rések, csikorgó egymásba 
hatolások. Máskor meg a pozsgás tavaszi és 
nyári bibék, gyümölcsformák, hamvasan nedves, 
viaszosán opálos levélkaréjok, az őszi avar 
patchwork- jei. A fakturális és színdinamikai 
különbségek következtében előálló térképzetek 
olykor tényleges előtér és háttérviszonylatokat, 
ilyenformán csaknem színjátéki helyzeteket 
„dolgoznak ki” munkáin, amelyeknek dramatur
giája a fenntartó -  fenntartott kapcsolat itt 
festészeti értelemben változékony előadásával 
jár. Hasonlóképpen izgalmas törekvések azok, 
amelyek bizonyos mechanikus tényék-formák 
megidézésével élnek. A tömlő alakzat olykor 
mintha lemezhéjakból szegecselt víz-, vagy 
magtároló volna, kísértetiesen emlékeztetve 
a kép nézőjét az új építészet organikus, ámde 
magas fokon technicizált megoldásaira.

A kép formaeseményeinek sűrűsége, a 
festő fizikai valóságának a léptéke, az emléket 
(víziót) felidéző érzelem hőfoka köztudottan 
kapcsolatban áll bizonyos művek méreteivel. 
Ideális esetben ezek egymást támogatva igen 
erős vizuális összhangot képesek teremteni. És 
ez lehet a magyarázata annak is, hogy Barabás 
Zsófi műveiben a kicsiny felé „tágulva” sokkal 
gazdagabb, differenciáltabb döntésekkel 
találkozunk, mint a középméretnél tágasabb 
arányok között. Ezért is volt igaz meglepetés az 
a három kép, ami a Léptékváltás program ideje 
alatt a Zsolnay gyár műhelycsarnokában 
született.

Szakadatlanul dolgozik. Tanít a Fasori 
Gimnáziumban. Május végén a budapesti Mono 
Galériában rendezte legújabb kiállítását, és 
június elején mutatta be Rajzok című kis

könyvét, ami a monumentális és építészeti 
léptékű nagy absztrakt munkák mellett éppen
séggel megint arra a „megvilágosodási” folya
matra irányítja a figyelmet, ami igen apró, alig 
érezhető tartalmi és formaösszefüggésekből 
kiindulva vezet a tetszőleges természetű diffe
renciálódás felé, így pedig a tépték és igénybe 
vehető hatáselemek tekintetében valószínűsít
hető további választásokhoz. „Kulcs a 
művészethez” — mondhatnánk a könyvben 
megjelent harminc rajzról, amelyekben sokkal 
kevesebb „történik”, mint a festményeken, 
mégsincs olyan benyomásunk, mintha a fest
ményektől eltérően valami gyökeresen más 
küldetéssel lennének ezek a kis fehér papíron 
megjelenő rajzocskák felruházva. Akárhogy is 
van, csak a közbülső leltár igényével szabad 
felidézni Barabás Zsófi munkásságát.
Már számba vehető, megítélhető, de még a 
megoldandó feladatok körülírása is leköti a 
figyelmét. Nincs kétségünk afelől, hogy nagy 
tartalékokat fog feltárni eközben és, hogy felis
meréseit energikusan tudomásunkra hozza 
ezután is. ■

Festészet: valamely program alapján a színezőanyagnak 
valamilyen eszközzel, valamilyen felületre vitelének 
művészete. A festészet a közfelfogásban a legfontosabb 
kifejezési formák egyike. Az emberiség körülbelül hatszor 
régebb óta ismeri a festészetet mint az írást, amely 
nagymértékben ebből alakult ki.
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Kitérő: a „főváros” színe
Színerő — nagym éretű képek — léptékváltás

Április 15 -  május 3. között a Zsolnay gyár üzemcsarnokaiban (Pécs, Zsolnay u. 37.) falra függesztve, betonalj
zatra fektetve, illetve térbe állítva nagyméretű festmények készültek. A Művészeti Kar doktoriskolája a Zsolnay 
Örökségkezelö Kht., az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Pécsi Tudományegyetem támogatásával kísérleti 
festészeti programot hirdetett. A felhasználandó anyagok tekintetében a kurzus minden résztvevőjét segítette az 
egyetem, aki egy nagyméretű művet a PTE MK gyűjteményének tulajdonába adott át. A kurzust Keserű Ilona fes
tőművész, professor emerita és Tolvaly Ernő festőművész, egyetemi tanár DLA képzésének festészeti programjá
ban résztvevő hallgatók vették fel: Barabás Zsófi, Benedek Barna, Egle Anita, Hatházi László, Horváth Anna, Ko- 
rodi Luca, Marosi Katalin, Roters Katharina, Vollmuth Krisztián. Itt voltak a DLA programjában már végzett, és a 
Mesteriskola egykori hallgatói közül: Ernszt András, Gyécsek józsef, Hegyi Csaba, Lehoczky Krisztina, Losonczy 
István, Mátis Rita, Nyilas Márta, Oroszy Csaba, Radák Eszter, Somody Péter, Varga Tünde, Vásárhelyi Zsolt, a 
szobrászok: Kuti László, Mohácsi András, Nyári Zsolt.

A vizuális művészetek korszerű nehéz 
fegyverzetét felgyűjtő és előállítását provokáló 
arzenálokban a hagyományos értelemben vett 
festészet részlátványként, mintegy mellékesen 
mutatkozik csak manapság. A változások 
irányait valószínűsítő nagy szemlék, Velence, 
Kassel, a monumentális amerikai monstrék 
megengedik ugyan a festészet jelenlétét, de 
a teoretikus ítélet legújabb kori alakzataiban 
a korszak reprezentációjához általában nem 
ebben keresik és/vagy találják meg az érdemes 
érveket. Hogy mi van azon a helyen, ahol 
mindeddig a festészetnek olyan kitüntetett 
szerepe volt? A művészet szavatosságát a 
műszaki vizsgák módján firtató demonstrációk, 
rendszerelméleti levezetések, a test lehetséges 
jövőjével kapcsolatos virtuális próféciák, a 
crossover tendenciák bekövetkezéseinek precíz 
vizsgálata, a digitalizált mediális tér mátrixokra 
hajazó alternatívái, a cool club kultúra szálai 
között tényleg furcsa táblaképet emlegetni.
És most mégis a festészet kifejezés és tárgy

teremtő gyakorlati folyamatai kerültek elő 
Pécsett. Egyetemi festészeti program indult, 
amelynek vezérelve a színerő és a lépték.
Ismert, működtetett kvalitások. Most egy 
művésznemzedék fordult nagy elszántsággal 
az érzéki hatóerő szempontjából perdöntő 
minőségek felé, amikor a Léptékváltás program
ról tudomást szerzett. Lázas, kábult napok 
következtek, amikor a villanyvilágítás hiányában 
napkeltétől napnyugtáig folyt a munka, szület
tek meg a későbbi kiállítás darabjai.

„Amibe most belefogtunk, talán a leg
nagyobb dolog az utóbbi évtizedekben 
Magyarországon...”. Keserű Ilona, a pécsi 
Mesteriskola professzora ilyen szavakkal jelle
mezte a Zsolnay gyárban zajló akció-kurzus 
jelentőségét. „A színek erejéről, a színek 
egymás melletti megnyilvánulásáról, 
használatáról különféle iskolák léteznek. 
Évszázadok óta folynak erről kutatások. Mi is 
folytatunk ilyen kutatásokat. Ezeknek a kísér
leteknek a nagy felületen való kipróbálása,

bemutatása teljesen más dolog, mint a 
kisméretű képek festése. Mi most erre kaptunk 
lehetőséget.” Komor István, a Zsolnay Örök
ségkezelő Kht. ügyvezetője, tudván, hogy a 
nyolc méter belmagasságú, kétezer 
négyzetméteres tér rendkívüli adottságú műhely 
színvonalával ér fel, Keserű Ilona figyelmébe 
ajánlotta azt. „Ami különleges sajátossága 
llonáék programjának, azon túl, hogy rendkívüli 
ereje van az, hogy ez egy valóságos pécsi pro
jekt. Ebben a városban fogant és itt is növek
szik fel, ha vigyázunk rá.”

Nagy művészetelméleti és történeti tanul
mány lehetősége rejtőzik e művészek sokaságát 
felvonultató eseményben, figyelemre méltó kul
turális politikai döntések előkészítéséhez van 
megfontolható érvanyag a most megszületett 
nagyméretű festményekben, az ipari 
környezettel létrehozott kapcsolatban, a 
képeket szemlélő és képet nézni kívánó közön
ség reflexióiban.

Volt már ilyen forradalmi változás a 
művészetben több is, utóbb éppen a negyvenes 
években, az USA-ban. Az absztrakt expresszio- 
nizmus. Annak mélyén egy szellemi értelemben 
is modern nemzeti identitásért vágyakozó tár
sadalom tettrekészsége mutatkozott meg, és 
nem késtek erre a reflexválaszok a közönség 
részéről sem. A másik hullám a koncept és 
minimál doktrínák ellen 1978 körül induló New 
Image, illetve Európában a posztmodern transz- 
avantgárd volt, amelyek alapvetően festészeti 
eszközökkel integrálták a század valamennyi 
különidejű irányzatát. Kényszeresen tűnődik 
ilyenkor az ember: milyen magasabb értelmet is 
tulajdonítson egy ilyen robbanásszerű helyi 
jelenségnek, egy ilyen magával ragadóan erőtel
jes érzéki megnyilvánulásnak? És a vele együtt 
járó problémák sokaságának?

A Színerő -  Léptékváltás kurzus ered
ményeit, a munkát látva, néhány hét óta 
kipróbálásra biztosan érdemes gondolatok 
motoszkálnak a fejemben. Igen távolról indul
nak ezek, de azért merek mégis szólni róluk, 
mert amikor néhányszor bátortalan kísérletet 
tettem kisebb nyilvánosság előtt is ezek formá-
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ba öntésére, a hatás még az érvelésnek kidol
gozatlan és improvizatív formájában is 
meghökkentően pozitív volt. Többen alkalmas
nak találták a vitára. Felvetettem, hogy mintha 
Pécs képzőművészetében vagy száz esztendeje 
munkálna valamilyen több forrásból táplálkozó, 
formális intézményekhez lazán tapadó és immár 
legalább négy-öt nemzedéket tartalmazó áram
lat, amit nem nevez meg senki sehogyan sem, 
különösen Pécsi Iskolaként nem. Különben is 
rettenetesen nehéz lenne ma néhány semmi 
mással össze nem téveszthető stílusjegyet 
kimutatni az öt nemzedék egymást követő 
munkálkodásában. De van néhány körülmény, 
ami mégis alátámasztani látszik a feltételezést, 
hogy a művészettörténeti folyamat kisebb 
egységei, diffúz személyes kitörési kísérletei, 
progresszív és kommersz alakzatai, vagy éppen 
a másutt kiteljesedő életművek mégis idekap
csolódó kontúrjai nagyobb távolságból kirajzol
nak egy laza és mégis értelmezhető jelhalmazt. 
Ami legalább itt, Közép-Európában feltétlen 
nagyobb figyelmet követelhetne magának. Amit 
talányosán lehetne a couleur locale valamiféle 
összegzett árnyékaként érteni, de amelyben 
azért nagyobb fenntartások nélkül korszakról 
korszakra megérkező vezéralakok is 
felfedezhetők. Jelentős súlyú helyben maradók 
és nagy emigránsok. Visszatérők, vagy éppen 
most távozók. Amelyben az eltávolodás gyakor
latát teljesítők számára sem idegen a helyi 
indíttatás elismerése, és amelyben vannak, akik 
a tökéletes kétlakiságot is vállalják. Iskolaként 
— mint mondjuk Nagybányáról — nem szól
hatunk róla. Nem is könnyen megragadható, 
mint szellemi közösség, mert alakjai között 
alkalmasint semmilyen kapcsolat nem fedezhető 
fel. Érdemes számba venni a közelmúlt tényleg 
iskolaként, vagy szépelgőbben műhelynek 
nevezett formációit, amelyeknek erősebb 
topográfiai vonatkozásai is vannak. Lehet 
például az ilyen szempontból feltétlenül prob
lematikus Szentendrét felidézni. Beszélünk 
ugyanis szentendrei művészetről, de nemigen 
tudjuk, hogy mikor, melyik összefüggésben mit 
is értünk e rendkívüli módon sokféle lokális 
művészeten, amelynek sok iránya, sok vezére, 
sok mártírja és persze győztesei is vannak.
A köznyelvben és a művészettörténeti ítéletek 
rendszerében viszonylag használható értékkor 
fejeződik ki Szentendre emlegetésével és jelzős 
szerkezetben a különböző művészetekre

vonatkoztatottságában. De oly sokféle kvalitás 
jelenik meg ebben a körben, hogy egyesek akár 
ki is olthatják egymás érvényét. Pécs 
képzőművészetével ez nincs így. Igaz, hogy 
leginkább a huszadik században, most kissé 
veszélyeztetettebb formában, de létezik a 
személyeknek és teljesítményeknek olyan 
folyamatossága, az intézményeknek olyan rang
ja és presztízse, amelyek szinte követelik az 
általánosítás nagyobb formátumát. Léptékét — 
hogy utaljak a taglalt festészeti reprezentáció 
jelképes tartalékaira.

Pécs ugyanis az eredetiség, a feltalálás 
szintjén rendelkezik a klasszikus modernség 
hagyományaival. Formálódásában a német, a 
horvát és szerb jelenlét közvetlenül egziszten
ciális és nemcsak kulturális motívumokkal 
színező forrás. Jelen van a nemzetköziségnek 
valami nagyon halvány és nem is mai értelem
ben vehető minősége, ami mégiscsak a 
megértésnek a szokásosnál szélesebb sugarú 
kört biztosít. A nagyváros (főváros) távolsága 
a piaci verseny és a vitára hivatott értelmiség 
számosságának hiányában itt elsősorban a tár
gyilagos kritikai viszonylatok kialakulását hátrál
tatta, a hosszú ideig nem létező felsőfokú 
művészképzés műhelyei a megújulás folyamatos 
igényének kifejezésében jelentettek fogyatékot.

Mohácsi András munkája

A vékony és eltérő orientációjú polgári réteg a 
műtárgypiac gyengeségét nemigen változtathat
ta meg, az állam és az egyházak 
elkötelezettsége a műpártolásban mindmáig 
egyenetlennek látszik.

Úgy tűnik azonban, hogy mindezek mellett 
és ellenére Pécs huszadik századi 
kultúrtörténetében megjelent egy érdekes, alig 
észrevehető, (ezért zsinórmértéknek sem 
tekinthető) tájékozódási irány, amit nagyon sok
féle mozzanat támasztott alá. Számba venni 
ezeket érdemes volna, de a finom összefüg
gések feltárását igénylő filológiai aprómunka 
ma aligha kérhető számon bárkitől. A 
tájékozódás „hangolása” táplálkozott a 
művészemigráció tevékenységéről szóló adatok
ból. A pécsi pszichiátria „felnőtté válásának" 
kísérőjelenségeként létrejövő műgyűjtemény 
távlatokat nyitó, problémafelvető- és megoldó

Gyécsek József festménye
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jelenlétéből, a nagyigényű orvos értelmiség 
szellemi hatásából, az Erzsébet Tudomány- 
egyetem jogi és bölcsészettudományi iskoláinak 
megerősödéséből mégiscsak származott valami, 
talán országosan is érthető minőség, ami 
megkülönböztethetővé tette ezt a várost 
Debrecen, Szeged, Miskolc vagy Kolozsvár kul
turális mikroklímájától. Nem egyszerű itt igazsá
gos összehasonlításokat tenni. Az egyenlőtlen 
városfejlődési folyamatokban a vizsgálati szem
pontoktól függően lesz egyik vagy a másik 
rangosabb. Az összhatás is az egyenlőtlenség 
benyomását kelti. Pécsett azonban a moderni
zálódó Zsolnay gyár megtelepedésétől egy 
nemzetközi összemérésekben is számottevő 
tendencia látszik kibontakozni. A Zsolnay gyár 
életében az első harminc év olyan művészeti 
útkeresésekkel jellemezhető, amelyeknek során 
az egyetemesen érvényesnek tetsző irányzatok 
úgyszólván mindegyike beépült és elsődleges 
minőségű iparművészeti termékekben ölthetett 
testet, mígnem a századforduló táján a világ- 
sztenderdekhez tökéletesen illeszkedő, azokat 
érdemben kiegészítő műegyüttesek is létrejöt
tek. A létrehozásukhoz szükséges invenció és 
szaktudás máig emlékezetes hazai és külföldi 
művész személyiségek és iparművészeti szakok
tatás jóvoltából Pécs egyik meghatározó kul
turális alaprétege lett. A város gazdasági ter
melő kultúrájának összetétele teremtette meg 
a további, elsősorban a vizuális művészetek 
művelése számára megfelelő alkotói klímát. Ez, 
a város tényleges kulturális-klimatikus adottsá
gaival, más műnemek számára is inspiratív 
légkört biztosított. És ami talán ugyancsak 
lényeges: elismerést szerzett a művészeti 
alkotómunkának ott is, ahol evvel kapcsolatban 
sem érdek, sem műveltség nem volt 
széleskörűen tapasztalható. A motivációknak ez 
a halmaza segíthette talán annak a polgárosult 
nemzedéknek a gyermekeit, akik aztán Európa 
nagyobb művészeti központjaiban — a pécsiek 
mondjuk a Bauhausban — tűnhettek fel.

Az országon belüli harc a szereplés 
terepéért, a kedvezményezett helyzetek 
szűkössége, vagy éppen az érdekérvényesítés 
szempontjából alapvetően eltérő pozíciók 
olykor nincsenek tekintettel a minőségre. A 
relatív távolság a képzőművészeti mozgások 
turbulens középpontjától, a kritikai érdeklődés 
motiválatlansága nem kedvező körülmények. 
Ahol a személyes ítéletnek és az ízlésnek olyan 
jelentősége van, mint a művészeti teljesít
mények megítélésénél, ott óhatatlanul 
komolyabb marketingmódszerek kívánatosak 
az észlelhetőség küszöbértékeinek fokozására. 
Enélkül a sikerképesség mai objektív fogyatékai 
is árnyékot vetnek ezeknek a teljesítményeknek 
az elrendeződésére. A rokon-, és ellenszen
veknek, vagy éppen művészetpolitikai szem
pontból súlyozott megfontolásoknak a 
beszivárgásai mellékessé is tehetik ezeket a 
forró nyomokat, mert hiszen ezek nem a „cent
rális viselkedés” (cool, trendi, könnyűkezű 
integrációk, mediális — technikai tökéletesség, 
stb.) preparáltan sikerképző szabályai szerint 
lendülnek mozgásba. (Miközben a piaci regiszt
rációt is természetesnek vétik.) Megvan ezekben 
a munkákban a társadalmi viselkedést javítani 
szándékozó tetterő, a kíváncsiság, és valami 
kétségtelenül hatékony filozófiai jellegű 
igényesség is, ami a tényleges létrehozás és 
valóságos szenzuális viszonylatok recepciójára, 
az élmény ma furcsamód hagyományos 
bázisára épít. De éppúgy megvan a művekben 
a „vidékiségnek” a „fővárosinál” esetenként 
nemesebb értelme is, amennyiben a kitörés, és 
elsődleges mozdulatok beelőzik a megfontolás

és körmönfont érvelés sémáit. Már amennyiben 
e közvetlenebb kifejezésben szorosabb 
kötődések, erősebb egzisztenciális és érzéki 
érdekek is megszorulhatnak. Talán valami 
lassúság is van a képek szuggerálta nem 
„középponti helyzetben”, ami a koncentráció 
kifejlesztésében és irányra tartásában talán nem 
is feltétlenül káros késztetés.

Döntően az absztrakció nagy szabadságot 
árasztó örökségéhez tartozónak érezzük a most 
megszületett műveket, csakhogy egyáltalán nem 
közömbös körülmény, hogy a gesztusnak és 
szerkesztésnek, az anyag csoportosításának és 
figuratív hajlamoknak milyen tömegét integrálja 
bámulatos gyakorlati intellektussal a résztvevő 
művészek sora. Hogy a drippingtől a különböző 
ecsetszélességgel rögzített gesztusok automatiz
musáig, a fotó alapú kép dekonstruktív szétsze
reléséig, egzakt színdinamikai összefüggések, 
képszerkezeti analízisek és látomásos pózok

szélsőségei között miképpen állítanak elő 
érvényes, eredeti élményforrásokat. A nagy 
nemzetközi jelentőségű gyűjteményeket 
ismerők, vagy az aktuális képzőművészeti 
bemutatókat látogatók számára is szemnyitóan 
intenzív a benyomás, amit a Zsolnay gyárban 
elvégzett munka eredménye biztosít. Egy ilyen 
beszámoló keretei között szinte számba 
vehetetlen az egyéni hitelű invencióknak, 
felfogásoknak és technikai leleményeknek az a 
tömege, amellyel szembesülünk akár egy rövid 
szemle során. És művészenként alkalmasint 
több alkotással is találkozunk. Egyik munka 
izgalmasabb, mint a másik, ezért a reménytelen 
kísérletet ezúttal el sem kezdem annak 
bizonyítására, hogy tartalmi és esztétikai szem
pontból is összetett helyzettel kell 
megütköznünk, amikor számba vesszük a 
kurzus során festett képeket. Adósságnak gon
dolom magam is a kényszerű szűkszavúságot, 
amit azonban minden bizonnyal jóvá lehet tenni 
később.

Művek kétségtelenül vannak, és nagysze
rűek. De vannak a Zsolnay gyárnak jobb sorsot 
megélt és többé már nem életre hergelhető

koszlott műhelyépületei, az elnyűtt környezet, a 
százhatvan ezres népességből kb. háromszázas 
létszámú műélvező. Nincsenek intézmények, 
amelyek támogató figyelmükkel értő és vásárló 
közösséget teremthetnének. De nincsenek 
ténylegesen funkcionális közlekedési terek sem, 
amelyekben ezek a munkák stabil és folyam
atos hatást keltve kondicionálnák az elemző -  
meditáló, újabb konvenciókat kialakító maga
tartásokat. Nincs könyvkiadó kapacitás, ami 
olvasható, kézbe vehető formában lenne képes 
figyelmet ébreszteni a mai pécsinél tágasabb 
közegben. Furcsa zárvány teremtődött, — mint 
afféle ritka gyémánt — amelynek teljes jelen
tősége egyelőre mások, mint a művészek és 
hozzátartozóik számára aligha mutatkozhat 
meg. Nincs mese, Pécs nem a színház, nem 
a zene, nem az építészet, hanem a 
képzőművészet városa. Ezen a területen jöttek 
létre az összeméréseknek megfelelő, a világ-

sztenderdek szerint is mérlegelhető, mérvadó 
teljesítmények. Nincs mélyebb alapja, 
történetibb motívuma, eredményesebb kulturális 
fegyverténye a városnak annál a festészetnél, 
ami itt a huszadik század folyamán kialakult és 
azoknál a műgyűjteményeknél, amelyek itt láto- 
gathatóak. És van ezért adósság is persze, min
dennek a felmutatása és elismertetése terén.

A Mesteriskola tanárai igen jól megérezték 
a páratlan princípiumot és bemutatták azt. 
Életképesnek látszik. A Pécshez ilyenformán 
kötődő fiatalabb művésznemzedékek felszaba
dultan éltek a kínálkozó lehetőségekkel. 
Mindevvel együtt jócskán vegyül szomorúság a 
szemléinkbe, hiszen aligha számíthatunk többre 
és másra, mint egy valamikor, valahol megren
dezhető nagyobb kiállításra a most született 
anyagból. Nem lesz talán az sem kevés, de 
mindez sokkal többre hivatott, mindennek 
sokkal nagyobb kulturális jelentősége van annál 
a potenciálnál, amelyet a vele végzett 
megszokott műveletek sejtetnek. Ki fogja ezt 
észrevenni először azok közül, akiknek privilé
giumai vannak a város kulturális stratégiáját 
érintő döntésekben? ■
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Színerő — Léptékváltás 
Pécs, Zsolnay gyár 
2007. április -  május.

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T R Ő L

Töprengések egy kiállítás
/  •  /apropóján (avagy egy erotikus hely)

Az utóbbi évtizedek nagy változást hoztak a 
műalkotás és az őt bemutató múzeum avagy 
kiállítóhely kapcsolatában. Kétfelől is megindult 
a hagyományos viszony felbomlása. Egyik 
oldalon a modern művészeteknek a múzeum 
létére és működésére vonatkozó reflexiója áll, 
s ez is alapvetően kétféle irányú lehet: a 
műalkotás vagy eleve mint „museum art” jön 
létre, amelyet alkotója a reménybeli kiállítás 
szempontjait figyelembe véve hoz létre, vagy — 
mint az avantgárd művészet jelentős része — 
elutasító a múzeum rögzítő, besoroló-értelmező, 
sterilizáló intézményével szemben. Ennek a 
„kifelé” irányuló folyamatnak részei mindazon 
esetek, amikor olyan mű születik, amely 
radikálisan nem állítható ki — pl. landart —, 
vagy pedig a műveknek az intézményesült 
kiállítóhelyeken kívüli, sokszor szokatlan 
helyszíneken történő megjelenése. A másik 
oldalon pedig a hagyományos múzeum ill. kiál
lítóhely érdeklődésének és önértelmezésének 
megváltozása áll, ami röviden talán úgy írható 
le, hogy egy olyan extenzív folyamat indult el, 
melyben gyakorlatilag végtelenné bővült a kiál
lítási anyaggá tehető tárgyak köre. Vagyis bármi 
kiállítási tárggyá tehető, és bármi kiállítási 
hellyé avatható.

Tehát ma már nem meglepő a kortárs 
művészeteknek az a szándéka, hogy a bevett 
intézményt minél meglepőbb kiállítási 
helyszínre cseréljék fel. Valami hasonló történt 
a Színerő -  Léptékváltás címmel megrendezett 
kiállítás kapcsán is, amely a Zsolnay gyár régi 
üzemcsarnokaiban talált magának helyet. Ez 
esetben azonban nemcsak szokatlan kiál
lítótérként funkcionáltak a rég nem üzemelő 
csarnokok, hanem egyben festőműhelyként is 
szolgáltak, ugyanis a kiállítás a Keserű Ilona és 
Tolvaly Ernő által jelenlegi és volt DLA hall
gatóknak tartott mesterkurzus zárása volt.
„A táblaképnél nagyobb méretű festmények” — 
ahogy a kurzusleírás és a plakát megjelöli a

munkák közös jellemzőjét — a helyszínen 
készültek. A valóban óriási, közel 2000 m’-es 
és nyolc méter belmagasságú kapcsolódó terek 
hívták létre azt a késztetést, hogy a képek 
egyrészt méretükben igazodjanak a tér lép
tékéhez, másrészt olyan alkotások legyenek, 
amelyek ennek a méretnek színerejükben 
megfelelni képesek — hangzott a mesterkurzus 
célkitűzése.

E kiállítás kapcsán közvetlenül szembesül
hetünk a kortárs múzeumi diskurzus által már 
régóta tárgyalt ténnyel, hogy a bemutatott 
művek és az azoknak helyet adó épület kölcsö
nösen értelmezik egymást. Különösen így van 
ez akkor, ha a festmények a kiállítás helyszínén 
készülnek, ha a legtöbb mű reflektál az ahhoz 
való kapcsolódásra: akár abban a legegysze
rűbb formában, hogy a festmény nem fejeződik 
be a vászon szélével, akár úgy, hogy maga a 
vászon mintegy lecsúszik a régi falfestésről és 
mintájában folytatja azt, vagy a kompozíció 
ismétli a festményt körbevevő térszerkezeti ele
meket, de olyan megoldást is láthatunk, mikor 
meglévő régi struktúrák úgy irányítják a kép 
elhelyezését, hogy annak kiegészítőjeként szol
gálnak. S mivel a művek mind keret — vagyis 
lehatárolás — nélkül kerülnek kiállításra, így 
általában is hangsúlyozottá válik a térrel való 
összeolvadásuk. A képek térbeli elhelyezésének 
ilyen fontossága folytán, azok mintegy 
grandiózus színházi díszlet elemeiként inszce- 
nálódnak. Ha a múzeumépítészet mai trendjei 
közt kellene elhelyezni a gyár üzemcsarnokait a 
benne megjelenő képekkel, akkor ez leginkább 
az ún. „látvány-építészettel” rokonítható, 
amennyiben maga az épület tereivel nagyban 
meghatározza, hogy milyen művek állíthatóak ki 
benne. Ezzel nem feltétlenül a mű autonómia
igényét szolgálja, hanem eleve heteronóm 
vonatkozások metszéspontjába állítja azt. 
Műalkotás és kiállítóhely kölcsönhatása itt úgy 
jelenik meg, hogy az egyes művek autonóm 
alkotásként való befogadása a képek, a tér és 
a néző között zajló kevéssé differenciált vizuális 
kommunikációvá oldódik fel, amely egyben a 
minőségbeli különbségek összemosásához is 
vezet, hiszen a látogató kevésbé az egyes 
képek előtt időz koncentrált figyelemmel, 
hanem inkább mint „fláneur” járja be a teret, 
feloldódva annak élményében.

Szokatlan, meglepő ez a művészet, de 
leginkább megjelenésének helyszíne okán.
Talán az indítja új helyszínek felé a kortárs 
művészetet, ami az egymást már kissé megunni 
készülő középkorú házaspárt készteti utazásra, 
hátha az új helyszín, az új tér lehet még 
csábító, s segíthet felkelteni az érzékiséget.
(Azt, hogy a kortárs művészet és kiállítóhely 
vagy a művészet és befogadó párosát

Mátis Rita munkája

helyettesítsük-e be a fenti házaspárral, minden
ki maga döntse el.) A művészet, lévén 
aisztheszisz, vagyis érzéki észlelés, sikerrel 
meríthet — miként a középkorú házaspár is — 
új energiákat az ilyen utazásból. Csakhogy tudja 
az ember, ez nem az első szerelem hevessége, 
ami itt azt jelenti, hogy nem a színerő, hanem 
a térerő adja a valódi dinamikát. Erős túlzással 
tudom, de mégis mintha az a paradox folyamat 
zajlana, hogy e képek által a tér „művésziesül” 
(színeváltozáson megy át á la Danto), míg a 
művek maguk banalizálódnak. Mégis, a jó 
művek, amellett hogy az őket befogadó térrel 
lépnek párbeszédre, képesek nemcsak ezen 
keresztül, hanem pusztán saját világukból is 
a befogadóval is párbeszédbe lépni. Ilyennek 
látom Mátis Rita, Losoncy István és Mohácsi 
András képeit.

Itt csak megemlíteni tudom azt a nagyon 
fontos dolgot, melynek végiggondolására ez 
a kiállítás nyújthatna rendkívül jó alkalmat. 
Kultúránk ökológiai szemléletéről lenne szó, 
arról a tendenciáról, hogy mindent „revitalizál- 
ni” vagy „újrahasznosítani” igyekszik, s egyben 
önmagát újra és újra láthatóvá tenni, 
közvetíteni. Az ilyen újrahasznosításban (ami itt 
azt jelenti, hogy nem szemét, nem ipari rom, 
ami annak látszik) a résztvevő elemek mindig 
kölcsönösen relativizálják egymást, így nem 
csoda, ha szívesen keres általa önértelmezési 
pontokat egy bizonyosságokban már oly 
kevéssé biztos kultúra. A modernség, a korlát
lannak hitt akkumuláció korának egyik ragyogó 
sikerének, (legalábbis helyi értéke szerint) 
emblematikus helyszínének romjain, a Zsolnay 
gyárban ezen „revitalizáció” azzal a kérdéssel 
kell szembesítsen minket, hogy valóban számba 
vettük-e a történelmi különbségeket, vagy úgy 
„nézelődünk”, sőt művészetté téve „ünnepe
lünk” e romok felett, hogy nem tudjuk: a kor
látlanság korlátainak felismerésével meghalad- 
tunk-e valamit, avagy veszteségeinket kellene 
inkább sorolni. Az üzemcsarnokok tereinek min
den funkcionalitás, anyagszerűség mellett szá
momra határozott templomi jellege van, főként 
a nyitottság és a bevilágítás módja miatt. Már 
csak az a kérdés, hogy a hagyományos 
múzeum légkörének áhítatát hozzák-e át a fest
mények ebbe a térbe is, vagy a halottat kör
beállók elnémulásáról van-e szó? Leginkább a 
kettőről együtt: miközben a művészet „feltá
maszt” valami halottat, közben menthetetlenül 
részévé válik, így mutatva meg szimbolikusan, 
hogy a modern művészet nagy utópiái 
illuzórikus heterotópiává válnak. S hogy szá
munkra nincs más, mint az ilyen illuzórikus 
terekben itthon lenni, s ezek tapasztalatával 
kérdezni rá a magukat reálisnak mutató terek 
igazságára. ■
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A Pécsi Tudományegyetem Művészeti
Mesteriskolájának kiállítása AKNAI  TAMÁS
Pécsi Galéria, 2007. május 18.

Mint itt is olvasható, Kassák nevezetes 
kötetcíme settenkedik mottóként a kiállítás 
szemléje elé. Felszólítás a mondat, ami lát
szólag nyitott kapukat dönget, hiszen ki él 
mostanság az időn kívül és ki ne keresné 
azokat a valóságos kapcsolódásokat művészi 
szándék és a jelenkor legkülönbözőbb tényei 
között, amelyeknek nyomán a „mi időnk” 
meghatározható lehet, lesz? Ki ne tekintené 
magát és munkáját (mennyi öncsalás fér ebbe 
a műveletbe ...) önnön történeti korszaka ter
mékének, bizonyítékának, tükrének? És talán 
ezért, ha a közeljövő vizuális művészetének 
derékhadára tekintünk, a jelen lehetséges pozí
cióinak megragadására irányuló felszólítás — 
ha nem párosul az öncsalás késztetéseivel — 
az előrefutás és lemaradás bizonyítékaival és 
ezek tapasztalatával egyformán elegyes lehet. 
Mindkettő, és változataik megmagyarázható, 
érthető, de nem veszélytelen utakat 
valószínűsítenek. Kevesebben éltek a „mi 
időnknél” képtelenebb összevisszaságban.
És nem nyugtat meg egyáltalán, hogy a mérés 
mögött ma nemigen fogadhatók el azok az 
„állandók”, amelyek alapján mindeddig civilizá
ciók és erkölcsi világrendek épültek fel, 
miközben meggyőződésünk, hogy ezek 
lennének ma is a támogatás és leleplezés kulcs- 
fogalmai. Az „mi időnk” itt megbúvó relativista 
megengedései csaknem értelmetlenné teszik 
nemcsak a művész, hanem a kritikus erőfeszíté
seit is. Ahol meg nem, ott előbukkannak az 
évezredes kategóriák. Az ember méretéről, 
kapacitásairól, nagyszerűségéről ma is 
tanúskodva. Ez is egy tanulság.

A ma „fiatal művészete” sem sugall 
értékeket. Kultikusan tisztelni látszik a „saját 
hangot”, miképpen a „mi időnket” is, de meg
találására erőfeszítést a legritkábban irányít. 
Nézetei a legjobb esetben is csak perspektívák 
és nem világnézetek. Behunyja kicsit a szemét, 
s miközben szuggerálja magának hogy „kétszer 
úgysem lehet belelépni ugyanabba a folyóba”, 
léptei pontosan illenek az előttük, mellettük és 
mögöttük elhelyezkedő generációk lépteibe. 
Hajlamos elfogadni azt az apóriát, hogy itt most 
az átvételek és másolások, megkettőződések és 
transzformációk kora jött el, amelyben minden 
egy kicsit inkább más, mint önmaga.
Számosnak tűnik a művészek közössége, de 
mégis kevés a céh. A művészek közösségének 
a hazai viszonyokat figyelembe véve ezúttal 
csak igen körülményesen, nyögvenyelősen 
tudnánk hihető tartalmat adni, hát még akkor, 
ha ebben a tartalomban a szóhoz (céh) tapadó 
morális és szakmai erényeket is fel kívánnánk 
mutatni. Környezeti, tárgyi, szellemi és morális 
közállapotaink felületes szemléje nem sugall 
mást, mint hogy több művészre lenne szükség. 
Valódi, építően cselekvő beavatkozásokra, vál
tozásokra és változtatásokra, formai, tartalmi és 
erkölcsi megújulásra kevésszer várt még jobban 
nemzet, mint a magyar manapság. Várnak erre 
mások is persze és nem érdektelen a mind
ezekért folytatott harc másutt sem. Mint ahogy 
nem érdektelen, vagy tanulságok nélkül való a

harc hiánya sem. De most itthon vagyunk.
Ma a valódi művészet vasvillával szánt jeleket 
a fodrozódó víztükörre. Nem a művészet hozza 
létre a légüres teret és a látszatsikerek világát, 
éppen ellenkezőleg. A légüres térben, amit kul
turális szocializáció és intézményeinek fogya
tékai teremtenek, természetesen válik erőtlenné 
minden, amit érteni, amivel kapcsolatot 
teremteni lényeges volna. Légüres térben 
helyezkedik el a kiállítás is, amit láttunk, refe
renciái ebben a pillanatban igen csekély számú 
érdekelt számára lehetnek érdekesek.

Ha a kultúra életében ma tartósan jelenlévő 
antiintellektuális veszélyzónák körülményeit 
taglaljuk, egyenesen érthető (ezt várnánk el a 
legkevésbé), hogy a formai értékelésre irányuló 
hajlam sokkal erősebb, mint a szükségállapot
ban lévő intellektuális igazságkeresés. 
Elsősorban a gyorsan változó show és média
piac szivárványos kánonjainak (trendek, trendik, 
stb.) közvetlenül sikerképző kapacitásai miatt.
És az elkerülhetetlen konvergenciajelenségek 
integráló hatásai miatt. Az akadémia hagyo
mányos szelleméhez sokkal közelebbi gyakorlat
ban — ez illik a DLA mentalitására — a „külső 
hatások” közvetlenségét a megszülető reakciók 
lehetőség szerint a szakmai örökségnek is 
megfelelő mérlegeléssel, gondolati komplexitás
sal, a paradoxonok felismerésével, és olykor 
bonyolultabb megfogalmazásokkal kell, hogy 
csillapítsák. Miközben a műkereskedések a 
maguk felkeltette kép-éhség kielégítésére mára 
már tökéletesen piacképessé tett másod-har
madrendű munkákat aukcionálnak szakmány
bán. Kereskedelmi galériák és nagyáruházak 
sokaságában hazai szignókkal jelenik meg a 
tematikai-, és stíluskorlátokat nem ismerő,

Herczig Zsófia munkája

ázsiai eredetű műtárgy-termék. A „gyarmatáru” 
dömpingáraival vetekedni kénytelen, innovatív 
kortárs magyar művészet ezenközben igyekszik 
szubkulturális szerepköréből felvackolódni.
Nincs veszve még minden, néhány galériaformá
ció és más intézmény, vállalkozás tartósan ott 
mutatja magát az említett szárny mögött. Ezek 
közé tartozik a felsőfokú művészeti 
intézményekben található Mesteriskola is.
A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának 
Mesteriskolája (Doktoriskolája) a Pécsi Galéria 
termeiben mutatkozott be.

A viszonylattalanság aktuális kiterjedéseiben 
éppenséggel még ha nincs is hagyományos 
értelemben vett negatív jelentése a „lemaradás
nak”, a jelen elfogadott és bizonyos izgalmat 
keltő megszólatásformáihoz képest mégiscsak 
kevesebbet jelent, ami visszamenőlegesen 
érvényes esztétikai bizonyítékokhoz tapad. 
Spekulációktól sem egészen mentes, de mégis 
tiszta látványnak beállított ábránd dereng fel 
Horváth Anna Hullalány című nagyméretű fest
ményében. A különböző Ophelia változatok 
szellemtelen mai póza a drámai ellenpontokra 
épített romantikus-realista előadásban bizony 
iskolás, éretlen munkát jelent, amellyel kapcso
latban legfeljebb a vállalás tényét és a kép 
méretével folytatott küzdelmet tekinthetjük 
értékelhető körülménynek. A festői realizmus 
mai érvényességének alátámasztását követelő 
jelzések sajnálatosan kimaradnak érveléséből, 
és így nagyjából csak a szenzuális természetű 
hatáselemek érvényesítéséért tett erőfeszítés 
kétségekkel teli dokumentumával 
találkozhatunk. Ugyanezt tartjuk Tari Eszter 
cicás Színtanulmányárő\, aminek történetileg 
kigyakorolt komplementer gesztus-hurkái túl
telítettségük következtében az alkotó
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ellenszenvnek azt a fokát sajnálatosan nem 
váltják ki, amelynek regisztrálásakor aránylag 
könnyen ne díjaznánk erényként a rondaságot, 
az idézéstechnikát, a destrukció helyénvaló 
voltát. Ennek a szemléletnek nem került a 
közelébe az egyébként korábban életteli 
képeket festő és megbízható kolorista Marosi 
Katalin sem. Az elvont képszerkezet és a realis
ta konkrét figurativitás ellenpontjai most éppen- 
hogy a vértelen és hidegfejű spekuláció 
üresjáratainak keretéül szolgálnak. Nekik, az 
említetteknek könyörtelenül át kell gondolniuk 
programjaikat, és ha már ragaszkodnak hoz
zájuk, meg kell találniuk a helyét azoknak a 
sematikus rutinoknak is, amelyek a kiállított 
munkákat jellemzik.

A tiszta vizualitás ábrándját emlegettük, 
mert már a különbségek felületes szemléjéből is 
kitetszik, hogy a realista látvány-hagyományhoz 
kötő viszony éppoly problematikus, mint az 
absztrakció aktuálisnak tekintett mutációi.
A realista „rálátás” mozgástere igen gazdag, 
a DLA hallgatói számos formában vannak érint
kezésben evvel és igen széles fesztávon mutat
nak fel eredeti gondolatokat is. Szigeti Tamás 
a tömeg és egyén, arctalanság és személyes
ség, objektivitás és művészi hitelesség problé
makörében teleobjektívvel készített fotóit „dol
gozza” tovább nagyméretű festményein. A 
Vörös-, Grafit-, Umbra fej a különböző térhatást 
biztosító komplementer aláfestésekkel éppúgy 
ide tartozik, mint Hadházi Gergely méhviaszból 
mintázott Csónak reliefjei, vagy Vollmuth 
Krisztián fotónyomatai a 123 Edén St. című 
dokumentációban. Ebben a körben foglal el 
központi helyet Horváth Csaba Gloomy Sunday 
(Szomorú vasárnap) címmel összefoglalt 
együttese. Az „élni a mi időnkben” fel
szólítására mintha Horváth Csabát látnánk most 
leginkább harcra késznek. Ezt bizonyítja, hogy 
számára több személyes sikert is jelentő izgal
mas tagolású, kő, fa, szivacs kombinációjú 
szobrait maga mögött hagyva egy tökéletesen 
köznyelvi jel és jelentéshalmaz felé, továbbá 
egy nehezen birtokba vehető, ugyanakkor 
megfelelően ellentmondásos karakterű anyag 
a beton felé fordult. Technikai-szakmai alap
kérdése a beton szobrászati alkalmazásával 
összefüggésben egyidejűleg fogalmazódott meg 
a kommersz piaci és reklámmechanizmusok, 
a sport-, és divatszakma keltette problémák 
megvilágításának igényével. Finom utalásként 
hat és utal az említettekre a munkákkal egyide
jűleg vetített filmklip a maga egyszerre ironikus 
és egyszerre hátborzongatóan valószerű 
szcenáriójával. A nagy pontossággal leképzett, 
finom plasztikai részletek realizmusa és a

bravúros betonöntés mechanizmusából 
következő izgalmas felületi érdességek valósá
gosan súlyos kőzethéjként fogadják magukba 
a ki-, és begombolható puha műanyagszövet 
bélést, amelynek közepén — mint egy legújabb 
sportmárka — ott virít a GlooMYsunday felira
tos embléma. De ott van még az ugyancsak 
betonból kiöntött övtáska és a strandpapucs is, 
valamint a címadó dal ismétlésével aláfestett 
reklámfilm a kiállított viselet használatára utaló 
felkészülésről, majd a használatról magáról.
A fikcionált és valószerű egyidejűsége különös 
iróniával tölti meg a kompozíció súlyosan sta
tikus és önnön lehetséges realitásához képest 
is diszfunkcionális együttesét. A teljes illúziót 
keltő embléma és reklámfilm felirata: „az élet túl 
könnyű (the life is too easy)". A konfliktus- 
mentes „könnyű élet” (sporting life) téved- 
hetetlenül pontos szimbolizációjának jelentés
tani talányokat nem ébresztő felvetése mellett a 
szobrászati anyag és kivitel mély paradoxonhoz 
vezet. Persze, az élet könnyű. Hacsak nem 
nehéz. És ki ne dönthetné el e kérdést Horváth 
Csaba szobrának közelében, amikor a reklám
film keltette késztetéseket átgondoljuk?

Igen érdekes határterületen dolgozik 
Mészáros Gergely, akinek Címre várva című 
szobra az élőlénynek és a robotnak átmenetét 
jeleníti meg. Egy szigorú fekete fémváz tartó
keretében valamiféle folyadék-feldolgozás 
történik. A biológiai természetű élet funkcióit 
szimuláló gépszerkezet emeletekbe rendezett

Katherina Rothers alkotása

Szigeti Tamás munkája

karterformái, csövei, átvezetései, az alumínium 
öntvényszíne elsősorban a technikai mozzana
tokat hangsúlyozzák, míg a folyadék áramlása, 
az olajtégelyek tükröződése, az olaj áramlása, 
vagy kiszivárgása organikus összefüggéseket 
sejtetnek. Ezt a képzetet erősíti fel a szobor
szerkezet antropomorf felépítése és a plasztika 
héjának bogárhátra, lejjebb tojócsőre 
emlékeztető aszimmetrikus rendje. Mindeközben 
elegánsan tesz tartalmas utalásokat Duchamp 
és Picabia dadaista korszakának leleményeire, 
amelyek alapjául szolgáltak később a tengernyi 
mechanikus balettnek, gépembernek, transz- 
formernek stb. Felvillannak azonban a pécsi 
mester, Gaál Tamás munkáinak architektonikus 
-  dekonstruktív tanulságai is ezen a szobron.
A kiállító nemzedéktől elvárható technikai és 
formai leleményekkel együtt az érzéki „hang” 
változatossága és az ezt megalapozó derűs 
intellektualizmus egyik legjobb itteni elegyére 
bukkantunk Mészáros Gergely szobrában.

A vizuális komplexitás formális tényt, 
eseményt és befogadói körülményt sűrítő jelen
ségeinek a nyomában is járnak néhányan a 
kiállítók közül. Egy sokesélyes (történeti, kul
turális, funkcionális, szentimentális relevanciával 
rendelkező) térbeli helyzet képi valósággá 
tömörítésében jeleskedik Katherina Rothers. 
Képeiben a legkülönbözőbb érzéki és spekulatív 
forrásokból származó jelek egyidejű látvánnyá 
válásának tevékeny, már-már lázas kolorizmus- 
sal közvetített bekövetkezéseit látjuk. 
Sajátságosán színezi ezt a gyakorlatot az 
esztétikai fenoménnel szemben felmutatott 
véleménye, mely szerint abban a pillanatban, 
amikor úgy érzi, hogy valamely jelkombinációja 
a számára elviselhetőnél rendezettebbé válik, 
gyors közbevetésekkel alakítja át azt a 
káoszhoz közelebb álló szerkezetté. Anyag és 
eszközválasztása is sokatmondó. Közönséges 
csomagolástechnikai töredékek, márkák, cégemb
lémák, az egyértelműség és meghatározhatat- 
lanság partvonalán elhelyezkedő formamarad
ványok és figurális utalások varázslatos faktúra 
és felületminőségek kíséretében valószínűsítik 
egy új esztétikai norma megszületését. A 
vizuális minőségek tékozló gazdagsága mellett 
mégis átitatja munkáit valami megfoghatatlan 
melankólia, ami általában elfogja az embert az 
elhasználódás, a funkcióvesztés, a valóság 
szürkeségének és a művészet érzéki 
gazdagságának egyidejű kapcsolattalansága
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Baróthy Anna műve

láttán. A jelforrások talányos töredékeiből 
szervezi Rothersnél sokkal egységesebb, még 
koloritban is nemesen egyneműre hangolt 
képeit Hatházi László. A megszólaló jelentés
síkok a geometrikus és irodalmias lakberen
dezési poszter kultuszának lehetséges össze- 
csúszásából következő „hibáit” emelik ki, kicsit 
a decollage idő-jelentés és térbeli utaztatá
sainak dokumentatív tapétastílusát idézve. 
Hatházi munkájában azonban minden festői, 
műves eredetiségű. Meséjének főszereplője a 
természet mintázata, vagy pontosabban a lehet
séges mintázatváltozatok egymással alkotott 
kapcsolata. A „kemény” és „festői” stílus egy
bevetésének pályáin az itt kiállított munkák 
koloritjuk szerint a harmonikus (zöld, narancs, 
sziena) megkülönböztetéseivel élnek, de más 
művekben ott még a lehetőség a konfliktuso- 
sabb, az egyneműség felé vezető hangolásra is. 
Érett munkák, amelyekben a fogalmi-tematikai, 
történeti és esztétikai, valamint kommunikációs 
időszerűség már észrevehető. Előadásmódjára 
sokkal inkább a kedves kiegyensúlyozottság, a 
sokat szemlélődő ember tudására utaló szelíd
ség jellemző, igen szerencsésen tagozódik e 
meghatározó kifejezési réteg alá az egyébiránt 
éppígy érvényes kultúrakritikai radikalizmus itt 
még elfojtott „előérzete”.

Benedek Barna számítógépet és nagyméretű 
nyomtatót igénybe véve az újgeometria vizuális 
képleteinek elemző újrarendezését végzi el a 
Szürke anatómiája, illetve a Négyzet és kör, 
Titkolt változás című munkáiban. Felületeinek 
éppoly gazdag strukturáltsága van, mint a 
Rothers képeknek, noha kiindulópontját és 
elemzéseinek csapásait sokkal inkább logikai 
szabályok keretezik, mint az elszabadult 
létérzés reális -  irreális kettősségében fogant 
Rothers-féle dokumentumait. Eredményei a 
felfogás sajátszerűségével, a hozzá köthető 
előadási hagyomány figyelembevételével nem 
terheltek. Ellenkezőleg — és ez a figyelemre 
méltó e munkákban — erős érzékiséggel és 
nem a konceptualizmusra általában jellemző 
formai bágyadtsággal csiklandoznak. És ez 
mindössze csak azért érdekes, mert Benedek itt 
kiállított munkáiban is fel tudta oldani a kon
ceptuális művészet tartalomgazdagságának és 
lényeglátásának, az újabb és újabb logikai 
rendszerek és vizuális, vagy más folyamatössze
függések már-már tudományos analízisének, 
valamint ezek érzékmentes előadásmódjának 
az ellentétét. Alig észrevehető program, de a 
legtöbbet éppen ettől várhatunk manapság.
Az újgeometria nemzetközi retrói figyelmeztet
nek csupán arra, hogy ezen a tájon is tömeges 
a képtermelés, eredetivé válni és annak meg
maradni csak a tecke kezdete. Hitelesített doku
mentációk, nemzetközi szemlék híján úgy lépi 
át ezeket a rendkívüli leleményeket a világ, 
mint az elhullajtott mozijegyeket. A doktori 
iskola felelőssége többek között, hogy 
önérdekében rögzítse elért eredményeit és azok 
letéteményeseinek kilétét.

A titok övezeteibe csalogatnak a mélypin
cében kiállított művek. Baróthy Anna Linda pro-

Mészáros Gergely szobra

jektje igazán költői integráció. A precízen kiön
tött, a cselekményben szereplő aktor fejét 
sisakszerűen befogadó üvegtömb vesz részt 
elsősorban a fény poláros természetét is 
láthatóvá tevő, de lírai emléktöredékekkel is 
elegyes, sokértelmű műtéthelyzetben. Szépség 
és szenvedés, drasztikus veszélyeztetettség, 
légszomj és menekülő lebegés szövődnek 
egységbe az installáció közönségesen technikai 
és iparművészeti, valamint színpadias ele
meiből. A polárszűrő forgatásával végezhető 
fénymanipuláció, a szerkezet, amelyre felsze
relték és a lírai-közönséges szövegtöredékeket 
rögzítő, irodalmi irányba csalogató berendezés 
valójában kissé veszélyeztetik az együttes 
középpontjaként tekintendő nagytömegű üveg
bura tömörségének, varázslatos fényjátékának, 
talányos rezonanciaterének összetett szépségét. 
Hogy kiben, milyen arányokban kezd élni a mű 
számtalan megindító mozzanata, nem tudható. 
De Baróthy költői anyag-, és technika
felfogása, anyag-, és eszközkezelése, a profán 
és költői előretekintés váratlan összefüg
géseket, bizarr valószínűségeket előhívó 
bátorsága nagy magabiztosságot ad a kritikus
nak is az elismerő szavak lejegyzésében.

Hogy a spekulációknak nem szükségszerűen 
kell párosulniuk a bágyadtsággal, mutatja 
éppen Egle Anita folyosóvégi vetített programja,

egy számítógép segítségével vizualizált algorit
mikus alkalmazási folyamat, amely a lineárisan 
rendezett jelhalmazból egyszerű egér
műveletekkel turbulens forma-transzformációkat 
fejleszt ki. Egle Anita egyebekben éppen a 
kisgalériában bemutatott újabb munkáival is 
bizonyítja, hogy a számítógép segítségével fel
vetett képi gondolatok sem nélkülözhetik a 
szellemességet, szemléleti eredetiséget.
A természet és a hidegfejű számítás összevet- 
hetőségéből kifejleszthető élvezetes 
látványokat. A struktúra körül időzve egyre 
gazdagabb, már-már érzelmekkel elegyes kom
pozíciókat is létrehoz Egle Anita, és szinte biz
tosra vehetjük, hogy egyszercsak megjelenik 
majd műhelyében a struktúrát látszólag 
nélkülöző, egyetlen formába sűrített szintetikus 
kompozíció, illetve a nagy transzformációs 
csavarok nyomán is élénk természetes kép.

Megkapó egyszerűségében tökéletes Herczig 
Zsófia munkája, ami a mennyezetről zsinórokkal 
lelógatott, ugyanazon síkhoz tartozó, kicsiny 
hálókba kötött kavicsokból áll. A minden 
rezdülésre kiszámíthatatlan csoportos tovább- 
lendüléssel válaszoló örökmozgó plasztikai 
struktúra emlékeztet kissé Uecker kilencvenes 
években a Távol-Keleten fogant műveire. De itt 
nagy önállósággal és az egyszerű jelenségeket 
gyakorta jellemző formaszépséggel idézi fel a 
természet végtelen teljességében halászó ember 
rátalálásainak törékenységét, a költészet egyik 
bizonyos forrásaként. Az egyes és egyedüli, 
a tömeges és csoportos szerveződésének, 
tagolódásának és együttműködésének tiszta 
meséje bontakozik ki e nagyszerű munkából, 
amelynek láttán el nem tudjuk képzelni, (el 
nem tudjuk fogadni), hogy a struktúra teljes 
lehetne akár egy elem hiányával is.
Megszakadna a szerkezet, a mozgás, az egyen
súly, minden. Pedig az a bizonyos „egy elem" 
is csak egy finom hálóba szőtt kavics. Mint a 
többi. Igen élénk, ámde tökéletesen elvont 
Győri Márton Nagy színkiterjedési apropók /-///. 
című képeiben. Ezekről a munkákról szóltunk 
előző számunkban.

Tanulság? A forma bátor, színes, melanko
likus és destruktív ellenpontokból szerveződik. 
Az alkotó legkevésbé a harmóniára ügyel. Ez jó. 
Ha netán felvetődne kissé határozottabban a 
művészi „igazság” mellett a történeti-politikai- 
morális is, az különösen jót tenne e 
nemzedéknek. Ki lehet ugyan emelni az egyéni 
„szólamok” eleganciáját, mint ahogy a szakmai 
elmélyültséget is. De a fiatal művészek, a 
művész doktoranduszok beszámoló kiállításá
nak alaphangjához tartozik az intellektuális 
igényesség, és ez talán az egyetlen markáns 
kapcsolatot biztosító, ugyanakkor reményt 
ébresztő kötés a bemutatott munkák között.
Volt néhány alkotó és munka, amelynek 
esetében a kivitelezés fogyatékai miatt csak 
részleges érvényű tartalmi felismerésekhez 
jutottunk, róluk ezúttal nem ejtünk szót. Most 
már csak a vitára alkalmas kulturális 
körülményeknek kellene létrejönniük, a befo
gadói kíváncsiságnak kellene előlopózni titkos 
tartózkodási helyéről. Talán ezt az állapotot is 
provokálhatta volna erőteljesebben a bemuta
tott anyag. Nem tette. ■
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Kokas Katalin és Farkas Gábor
szonátaestje GÖNCZ Y LÁSZLÓ
Pécs, Művészetek Háza
2007. június 5. .............................................

Aranyrögök
Nem tekinthetem magamat előítélet-mentesnek 
Kokas Katalin muzsikusi ténykedésével kapcso
latban. Felvillanyozó, tehetségtől sugárzó pro
dukciók emléke kötődik tudatomban nevéhez. 
Kamarazenészként például néhány éve, a szép 
emlékű Földvári Napokon részese volt annak 
a formációnak, amely Schubert C-dúr vonós- 
kvintettjét revelatív erővel tolmácsolta. Sokunk 
számára különösen becses ez az alkotás — 
magam diákkoromtól fogva felvételek, élő 
produkciók sokaságában próbáltam megfejteni 
a finálé értelmét: hogy az előző három tétel 
döbbenetes, varázslatos zenéje után miért ér 
véget éppen így a ciklus, hogy mi másként 
lehetne értékelni ezt a tételt, mint hanyat
lásként az emelkedettség ünnepe után?! Aztán 
jött az említett földvári élmény, és egyszeriben 
minden világossá vált: a végletes szilajság, a 
végzettel való konok szembeszegülés hatalmas 
gesztusává emelték azt a finálét ott és akkor 
Kelemen Barnabással, Perényivel és a többiek
kel. Azóta számomra ez az előadás a C-dúr 
kvintett etalonja, és kétlem, hogy életem hátra 
lévő részében e pozícióját komolyan veszélyez
tethetné valami.

Nagyon vártam hát az újbóli találkozást 
Kokassal; június 5-én a Művészetek Házában 
ráadásul Farkas Gábor társaságában lépett pódi
umra, aki a Liszt-verseny díjazottjaként ugyan
csak felsrófolta várakozásaimat. Aztán Mozart 
K. 301-es G-dúr szonátája hallgatása közben 
villámgyorsan le kellett számolnom bizonyos 
túlzó, alaptalan reményeimmel. Már-már didak
tikusán formáló, minden motívum-ízt hihetetlen 
energiával megrajzoló, kimozgó hegedülés — 
elnagyolt, pongyola, foltokban és színekben 
gondolkodó zongorázással társulva: a 
párhuzamosok, amelyek a végtelenben sem 
találkozhatnak. Egy-egy Alberti-basszus, egy
némely skálamenet végpontjához közeledve 
megbicsaklik, kilyukad: talán ennyire kényes 
feladat lenne ez egy Liszt virtuozitásán 
edződött kiváló ifjú számára? Vagy Mozart 
szelleme vett olykor revánsot a méltánytalan 
bánásmód miatt? Tény, hogy Farkas egyáltalán 
nem hitt ezen az estén a klasszikus eszközök 
hatóerejében: ha például (a nyitótétel mellékté
ma-területén) négy szinkópát kellett eljátszania 
közvetlenül egymás után, neki nem volt elég az 
ismétlődő ritmusképlet hangsúlyozásában, rit
mikai játékosságában rejlő finom szellemesség, 
pontosabban: nem élt ezzel a szellemességgel, 
helyette amúgy jó Chopin-esen elfinomkodta, 
elködösítette a végét. Mondanom sem kellene, 
hogy az artikuláció és az idővel való játék 
összedolgozottsága terén ez a produkció igen 
messze állt a tökéletestől. Azóta többször 
eltűnődtem, hogy Farkas ilyetén felfogása 
szerepet játszhatott-e Kokas ellenkező végletet 
megtestesítő hegedülésében, magyarán volt-e 
túlkompenzálás a dologban, vagy sem? Mint 
a rossz párkapcsolat, amelyben a mindenre
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kényes kifinomultság a faragatlansággal kerül 
össze: ha te csoszogsz, én egyenesen balet- 
tozni fogok melletted az utcán ... Ez a túl- 
mozgásra való hajlam kétségtelenül mindig is 
jellemezte Kokas muzikalitását, és soha nem 
éreztem a legcsekélyebb mértékben sem 
zavarónak — eddig. Csakhogy ebben már egy 
sor külső tényező is szerepet játszik, például 
az, hogy a Művészetek Háza nem a Művészetek 
Palotája. Ami egy tágas, szépen zengő térben 
akár jól is eshet, az egy másik, akusztikailag és 
építészetileg egyaránt tereden, levegőtlen 
közegben esetleg visszájára forduló hatást kelt. 
Remélem, 2010-ben, a — mint illetékes nyilat
kozatokból tudjuk — problémátlanul haladó 
serény munka nyomán használatba veendő 
csodálatos hangversenytermünkben módom 
lesz Kokast hallgatva is leellenőrizni feltevésem 
igazságát.

Mozart után Beethoven következett, az 
Op. 30. No. 2. c-moll hegedű-zongora szonáta.

Kokas Katalin

Mozart zenéje leleplező: soha nem hagyja rejtve 
az interpretálásában elkövetett hibákat. 
Beethoven sokszor elképesztő igényeket 
támaszt, e téren mégis jóval engedékenyebb, 
így előadói aránytévesztésekkel szemben 
lényegében védtelen. A populáris zenei gondol
kodás Beethoven-szimfóniák hatásvadász 
megszólaltatásával kezdődhetett. S habár Kokas 
és Farkas szóban forgó produkciója egyáltalán 
nem vádolható populáris szemlélettel, mégis jó 
vitaalapot szolgáltatott a rész és az egész 
örökzöld témájához. A kérdés, hogy meddig 
mehetünk el a részletek, az egyes helyek, 
intonációk intenzitásának tükrözésében anélkül, 
hogy ezzel a hosszú távú folyamatok 
érvényesülését veszélyeztetnénk. Beethoven

életművén belül — többek között — a c-moll 
művek népes, de jellegében igencsak zárt tábo
ra különösen alkalmas e dilemma körüljárására. 
A dráma ezekben keményen megfogalmazott 
gondolatok koncentrált, tömör kifejtése, 
feltartóztathatatlan haladás a végpont felé; az 
egyes elemek értéke soha nem lehet több, mint 
amit e dinamikus rendszer számukra kijelöl. 
Ebben a tekintetben hiányérzetet keltett ben
nem a szonáta: megmutatta Beethovent, a szél
sőségesen gondolkodó korai romantikust, de 
ezért feláldozta a szerves teljesség élményét. 
Zabolátlan volt, roppantul energikus, és persze 
kevéssé kontrollált. A Scherzo előtt már 
készítettem fülemet a zongora sforzato-akkord- 
jainak befogadására, de így is a fájdalom
küszöböt súrolta, ami megszólalt.

Sejteni lehetett, hogy nem ér véget így a 
hangverseny, hogy alapos ok nélkül ilyen kvali
tásos zenészek nem lépnének együtt pódiumra. 
Brahms d-moll szonátája (Op. 108) volt ez az ok 

— és teljesen mind
egy, hogy milyen 
mértékben voltak 
tudatában e mű 
kitüntetett helyének 
aznapi játékukban.
A megszólalt zene 
gazdagsága, elsöprő 
drámai ereje, benső
séges lírája elvará
zsolt. Igazi kamara
zenélést, minden
rezdülésre kiterjedő 
összehangoltságot 
tapasztaltunk. 
Hihetetlenül rövidnek 
tűnt ez az előadás, 
holott mindent, tény
leg mindent elját
szottak művészeink, 
ami csak kiolvasható 
Brahms zseniális kot
taszövegéből. Farkas 
hangszínérzéke, dif

ferenciált tónusok iránti vonzalma itt végre kor
látlanul érvényesülhetett. Kokas hegedűhangja 
valósággal szárnyalt, kitágítva közös terünket.
A finálé szenvedélyes zakatolása, tüzes ritmusai 
az est csúcspontjaként maradtak 
emlékezetünkben. És jó ízlésre valló, találó 
választás volt a késői Brahms után az 1853-as 
c-moll Scherzo, a ráadás.

Nyilván sokan voltak a teremben, akiknek 
teljes egészében maradéktalan élményt jelentett 
ez a hangverseny. De Brahms zenéjével az is 
kárpótlást nyert, akinek nem ez a Mozart- vagy 
Beethoven-játék az ideálja. És ki tudja — talán 
még becsesebb is a végtére meglelt arany 
nemes fénye azok után, hogy előbb meddő 
keresgélés, majd a csaknem rátalálás frusztrált
sága után jutottunk a beteljesüléshez. ■
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A Pannon Filharmonikusok koncertje
Pécs, PTE BTK díszterem GÖNCZ Y LÁSZLÓ
2007. június 15.

„Összefonódó két test...”
Nem szándékozom belekontárkodni a POSZT ez 
évi programjának értékelésébe. Csupán reflek
tálnom kell a tényre, hogy az események fősod
rától jól elkülönítve — mintegy mellékesen — 
a vége felé, június 15-én történt valami, amely 
megütötte a világszínvonalat. Egy koncertről 
kell szólnom, amely késő délutáni kezdése és 
helyszíne, a PTE BTK Ifjúság úti díszterme révén 
eleve nem fenyegetett azzal, hogy tömegek 
szorulnak ki az egyébként barátságos és 
kényelmes széksorok öleléséből.

De mire ez a burkoltan szemrehányó hang? 
Mindent a maga helyén és idejében! — színházi 
találkozó alkalmával eleve periférikus egy zenei 
program, akármilyen értékes is. Különben is, 
épp elég publicitást kap hétről hétre a zene, 
mármint az a fajta akusztikai környezetrom
bolás, amitől a Széchenyi tér környékén hova
tovább nem lehet füldugó nélkül megmaradni 
bizonyos napokon. Ami meg a helyszínt illeti: 
egy folytonos hátraarcokkal, koncepciótlanul 
növekvő-vegetáló városban, ahol a középületek 
elhelyezkedésük, esetleg belső adottságaik 
miatt jobbára csak korlátozottan alkalmasak a 
nekik szánt funkció betöltésére, ahol a centrális 
területeket bevásárlóközpont ormótlan beton
tömbje, panelházak, buszpályaudvar, vasúti 
üzemi terület, benzinkutak és brutálisan kültelki 
jellegű parkolók foglalják el, tehát az ilyen 
városban bármiféle helyszínválasztás úgyis 
a megalkuvások halmaza. És mi az, hogy 
világszínvonal?! Létezik talán valami közmeg
egyezéses mérce ennek mérésére?!

És mégis... Ha már egyszer olyan zenei tet
tek tanúja lehettem, amelyek tisztán a városhoz 
kötődő művészek aktivizálásával lefegyverzően 
gazdag kulturális tartalékokról árulkodtak, az 
eseményhez méltó nyilvánosság hiányát 
bosszantónak kell minősítenem. Azért is, mert e 
tartalékok mozgósításának égető szüksége 2010 
közeledtével aligha vonható kétségbe, és azért 
is, mert a POSZT budapesti kulturális miliőhöz 
szokott vendégeinek meglepetése többet 
javíthatott volna a városról alakuló hazai 
képen, mint a felelősök rendre ismétlődő, 
kincstári optimizmustól fűtött szónoklatai.

A koncert indítéka nyilvánvalóan Kurtág 
György A boldogult R.V. Truszova üzenetei című, 
Dalos Rimma verseire komponált ciklusának 
interpretációs szándéka volt. Kurtág jelentősége 
felmérhetetlen az utóbbi fél évszázad magyar 
és egyetemes zenéjében, e műve pedig bemu
tatása óta különös becsben áll a kortárs zene 
iránt érdeklődők körében. Lírai vallomásosság 
és a lappangó, felszínre törő szenvedélyek 
drámája, hol fojtott, hol szinte brutális nyerses
séggel megjelenített erotika, mindezek szoprán
szólistára és színgazdag kamaraegyüttesre 
fogalmazott letétben: még a Kurtágot 
alapvetően jellemző közvetlen és sűrített kife
jezőerő ismeretében is különlegesen intenzív 
élményt jelentenek. Nagy bátorság és 
elszántság szükségeltetik megszólaltatásához.

E koncert legfőbb hőse Váradi Marianna 
volt, aki kompromisszumok nélkül, végtelen 
érzékenységgel, döbbenetes energiákat felsza

badítva szolgálta e különös szépséget. 
Hangadottsága tökéletesen alkalmassá tette őt 
e nagy feladatra, személyisége, habitusa 
maradéktalanul hitelesnek bizonyult. Alighanem 
egész életpályájának mérföldköve ez a 
Kurtággal való találkozás: eddig rejtve maradt 
energiák felfedezése önmagában és a zenében, 
vokális megújulás, sokoldalú tehetségének 
újabb kiteljesedése. Váradi után azonnal Hamar 
Zsoltot illeti a köszönet, mint e dicsőséges vál
lalkozás mozgatóját, betanítóját, karmesterét.
A nagyrészt a Pannon Filharmonikusok kiválósá
gaiból összeállt kamaraegyüttest pontos, 
felelősségteljes játékra ösztönözte. De ennél is 
többre tartom, hogy Kurtág partitúráját egy 
zeneszerző-kolléga hozzáértésével és empátiájá
val gondozta. Zeneakadémiai diákéveim 
tömérdek félprofi kortárs koncertjének kitöröl
hetetlen emlékét cipelve ma is szinte 
megrendít, amikor valaki Kurtágot (vagy hason
lóképpen igényes kortárs zenét) ugyanazzal a 
természetességgel értelmezi és interpretálja, 
mintha Lisztről vagy Schubertről lenne szó.

Az orosz nyelvű versek értelmezését segí
tendő, Herczeg Adrienn szín- 
művésznő a pódium bal 
szélére kuporodva minden 
egyes tétel előtt elmondta 
annak magyar fordítását.
Sajnálom, hogy ez a test
tartás nem tükrözött 
tényleges odaadást és aláza
tot az alkotók szándékai 
iránt: az önmagát mintegy 
zárójelbe tevő látvány meg
lehetősen egysíkú, amolyan 
végletesen kiégett, cinikus és 
önironikus hanghordozással 
párosult, tulajdonképpen újra 
és újra kizökkentve bennün
ket a mű eredeti aurájából. Mondanám, hogy a 
zene alapszintű megismerése tökéletes segítség 
lett volna a versek ennél sokkal tágabb kifeje
zésvilágának felméréséhez: egy nagyon is élő 
emlékeibe süppedve vergődő lélek és test kín
jainak, gyönyörének megjelenítése ez a mű. 
Mondanám, de miért is mondjam, amikor mind
ez zenei kontextus nélkül, csupán a kézhez 
kapott magyar szöveg empatikus olvasásával is 
felmérhető (lett volna).

Merész párosításnak tűnt Kurtág után 
Sztravinszkij: a tabukat nem ismerő kitárulkozás 
e drámája után az elidegenedettség és kívülál
lás zeneszerzőjének világával szembesíteni a 
közönséget. Persze a logikai kapcsolat léte nem 
kétséges: A katona története éppúgy az ember 
sebezhetőségéről, kiszolgáltatottságáról vall a 
maga módján, mint a Truszova. És itt sem mel
lékes a férfi-nő kapcsolat a dráma kifejletében, 
habár Sztravinszkij természetesen szim
bólumokkal, sémákkal, ha tetszik: bábukkal 
dolgozik, szöges ellentétben Dalos Rimma és 
Kurtág ábrázolásmódjával. E sematikus figurák 
ármányos-szövevényes meséje — bőven meg
hintve napjaink ismerős léthelyzete aktualitásá
nak fűszerével — a Pécsi Nemzeti Színház négy

művésze: Herczeg Adrienn, Urbán Tamás, Széli 
Horváth Lajos és László Csaba jóvoltából — 
vérbő humorral, töretlen elevenséggel bontako
zott ki. Ez a megoldás persze jócskán eltér 
Sztravinszkij és Ramuz eredeti műfaji-szcenikai 
elképzelésétől, de ez a darab élvezhetősége 
szempontjából itt és most indifferensnek tűnt. 
Annál lényegesebb a zenei megvalósítás 
mikéntje: aki valamennyire ismeri e zenét, sejt
heti, hogy a parodisztikus elemek minduntalan 
felbukkanásai, a minden résztvevőtől szólista
kvalitásokat követelő anyag körmönfont struk
túrába illesztése nem mindennapi próbatétel. 
Nos, a mi zenészeink (Koppándy jenő, Jónás 
Sámuel, Arnóth Zoltán, Herpay Ágnes, Solymosi 
Péter, Plecskó László és Góth Tamás) látszólag 
a legcsekélyebb erőfeszítés nélkül, magától 
értődőként oldották meg feladatukat. 
Kihegyezett érzékekkel, fegyelmezetten, 
ruganyos ritmikával játszottak: valóban játszot
tak, ahogy kell! A szenzációsan, virtuózán 
hegedülő Koppándy különösen nagy érdemeket 
szerzett ebben a produkcióban. És ismét 
nagyszerű volt Hamar Zsolt lazasága, felkészült

sége, vezényléstechnikája.
A katona története így nem 
hozott hanyatlást Kurtág 
után: a mesélőkedv, a 
kivitelezés professzionaliz
musa, a zene sziporkázó 
szellemessége csupán derűvé 
oldotta a magány dalainak 
katarzisát. ■

Hamar Zsolt és 
a Pannon Filharmonikusok

FOTÓK: T Ó T H  LÁSZLÓ
2007/3 echo 33



Szemle
Nádor Judit kiállítása
Pécsi Galéria
2007. április 20 — május 13. 

Martonbéla és a Vaskor ikonjai

A magyar művészettörténetben miért is lenne 
erősebb nyomatéka annak a latin-amerikai 
vizuális kultúrának, amely olyan intenzív hatású 
volt az USA-ban kibontakozó absztrakt 
expresszionizmusra, a szürrealistákra stb.? 
Hiszen tőlünk olyan távol van mindez. Hiszen 
neveltetésünkből és kulturális orientációnkból 
hosszú időn keresztül igyekeztek kitörölni a 
mitológiákra érzékeny és hajlamos gócokat, 
amelyek a közösségi tudattalan meghatározó 
energiáival és morális felszólításaival esetleg 
felül tudták volna írni az ideológiai és gazda- 
sági-prakticizmus rövid távú programjait. A 
modernizáció kultusza kizárni készül ezeket az 
archaikus mitológiai kapcsolódásokat. Nálunk 
először talán az olasz transzavantgárd 
mesélőkedve idézte be a nagyművészet keretei 
között azokat a személyes és intim világképe
ket, amelyekben valóban minden megtörténhet, 
és amelyekben — szívszorítóan végjátéknak 
tűnik ma mindez — valóban feltárulnak az 
emlékezetben és más lelki működésekben 
megőrzött ősi képek is valamennyire.

Nádor Judit bejárta a spanyolul beszélő 
földgolyót is. Nem úgy, mint egy turista, 
hanem, mint évtizedekig ezekben a térségekben 
élő közember, kutató folklorista, illetve művész. 
Nádor Judit legújabb munkáit, a Vaskor ciklus 
darabjait nézve kéretlenül és szinte abszurd 
módon kényszerül elő emlékezetünkből Andy 
Warhol és Róbert Rauschenberg első szerigrá
fiáinak, de főleg készülésük mechanikájának a 
képe. Mert nem egyszerű grafikai sorozatokat 
kell látni ezekben a pop ikonográfiát mega
lapozó nyomatokban. Hanem olyan műalkotá
sokat, amelyek pontosan avval a szeriális ter
melési technikával jöttek létre, mint az üdítő
italok (Coca-Cola), sörök (Rolling Rock) és cso
magolóanyagok (Kellog’s, Brillo stb.) piacképes 
arculata. Amely nyomdagrafikai, ipari technika 
tökéletesen érzékeltetni képes bármely tény, 
esemény, személy megismételhetőségének és 
kommersz fogyasztási jellegének, használatának 
és elhasználódásának sémáit. A művész pedig 
nem keveri bele magát közvetlenül ezekbe a 
folyamatokba. Elindítja azokat, majd a leg
nagyobb szenvtelenséggel figyeli meg ered
ményeiket.

És mindezt azért érdemes elmondani, mert 
Nádor Judit Vaskor ciklusának felidézési kapaci
tása szerint éppúgy a jelen áttekintését célozza 
meg valamely privilegizált anyag és a hozzá tar
tozó technológia segítségével, mint az amerikai 
pop nagy nemzedéke. De viszonya a korszak
hoz korántsem szenvtelen. A mesteremberhez 
és az ősi vasművességhez, a tűz és fém 
princípiumaihoz köti egy személyes kapcsolat, 
amelynek éppúgy emléket kíván állítani, mint az 
esztétikai fenomént szolgálni. Nádor kifejezés

Nádor Judit: Zapping, 2006 (Részlet)

módja érzelmekkel teli, a kifejezés személyes 
stílusjegyeivel „terhelt”, mágikus és történelmi 
utalásokat beidéző nagy mesélőkedvvel, 
talányos törzsi mitológiák utalásrendszerével 
elegyes. Olyan többletelemekkel, amelyek 
mindeddig nem tartoztak kultúránkhoz, és nem 
is bizonyos, hogy mitológiai eligazításként — 
vagyis legkomolyabb feladatukat illetően — 
hozzánk fognak tartozni. Merthogy az amerikai 
indián tradíció csak rendkívül elvont mivoltában 
azonosítható be az európai ember 
antropológiájának meghatározó elemei közé, és 
így természetszerűleg elveszítette már születési 
helyén oly bámulatos szabatosságát. Nem szük
séges persze mindent a maga eredeti funkciója 
szerint érteni. Merthogy többnyire már maguk 
az utalások is idézetként kerülnek a 
legkülönösebb anyag és formaösszefüggésekbe, 
mint a manierizmus kialakulásának hőskorában 
Giuseppe Archimboldo vagy Agnolo Bronzino 
képein. Amelyeken a concettók, paradoxonok, 
kaballisztikus magyarázatok és allegóriák 
sokasága ülhetett meg. Nádor Judit munkáinak 
stilizálásai, anyaghasználatának kreatív keretei 
valahova erre a tájra visznek vissza bennünket, 
ahol semmivel sem kevesebb a homály, mint 
a pop szenvtelen tárgykettőzéseiben, csak más 
feltételek között, más okok miatt van ott.
Nádor Judit nem hagyja magára tárgyait, 
alakításukban nem mindent bíz az artisztikum 
spontaneitására. De ahol beavatkozik, ott a 
legújabb kori képzőművészetben is megtalál
ható hagyományos hatáselemeket érvényesíti, 
és sajnos rátesz ott, ahol hagyni kéne az 
anyagok tiszta hangját önmagukban hatni.
A beavatkozás esztétikai előítéletektől vezetett 
kényszere bőbeszédűséghez vezet, ez pedig 
nem szolgálja előnyösen a tiszteletre méltó 
eredeti üzeneteket. A kiállítás katalógusának 
gondolatgazdag bevezetője elsősorban a 
képzőművészeti megoldások, az alkotó érzelmi 
és intellektuális állapotainak, illetve az alkotó 
figyelmével kitüntetett tematikai rendnek a 
megértését szolgálják.

Aknai Tamás

Feketét-fehéren performance nap
Pécs, Kispiac 
2007. május 11.

Fáziskésés

Amikor veszélybe kerül egy értékes hely a 
városban, a múlt egy nosztalgikus szelete, 
felfedezik a városalakító városlakók a helyszín
ben rejlő lehetőségeket. Nosztalgiából vagy 
figyelemfelkeltésből hirtelen megszaporodnak 
rajta/benne a kulturális rendezvények. Az oda
látogatók szívét a „késő” tehetetlen életérzése 
marcangolja. A múlthoz való ragaszkodás és az 
identitás folyamatosságigénye a hely 
elpusztításának tudata okozta dühvei keveredik.

A romantika azonban nem lehet város
alakító tényező. Bezárják. Punkt Um. Tessék 
beletörődni! Lesz vele, ami lesz. Ne tessék 
bámészkodni, lehet hazamenni!

Megszüntetett régi helyekkel múltunk egy 
szelete tűnik el, mitikus homályba vész a 
rózsametsző olló emléke és az árus képe. 
Reminiszcenciává lesz.

A társadalmi érintkezések helyekhez kötődő 
hangulatai, a lokális emlékezet kisfilmjei 
kitaszíttatnak a vérkeringésből és maradnak 
a fogyasztói társadalom rövid szavatosságú 
fagyos mirelit termékei.

Ilyenkor többnyire alulról szerveződve 
érkezik a válasz. Egyesületek, alapítványok 
reagálnak például a Kispiac bezárására. Nem 
önkormányzatok vagy bankok által támogatott 
hangos roadshow-k, vagy laboratórium
kamionok mementóznak az eladott, privatizált, 
intézményesítendő, átalakítandó, ledózerolandó 
helyek hűlt helyén. Népünnepélyt a következő 
„neopanel” megnyitásakor tartanak majd. Mi 
meg bámulunk, hogy újabb kultikus teret sóz
tak le lakótelep hangulatú lőrés ablakú, rövid 
szavatossági idejű lakások miatt.
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A társadalmi önszerveződéseknek a városban 
betöltött szerepe egyre fontosabb, a Kispiac 
esetében azonban már késő a bánat. A csopor
tok felelősségtudata fáziskésésben van.

De ha a másik oldaláról közelítünk ehhez az 
állandó és szaporodó jelenséghez, akkor felte
hetnénk magunknak a kérdést, ugyan mi 
értelme ősrégi helyek eltűnése miatt siránkozni, 
így nincs előre lépés, nincs fejlődés.

De aztán rá kell jönnünk, hogy a Kispiac- 
ügy speciális ügy, hogy ennek a drasztikus 
akciónak még nem volt itt az ideje. A másik 
pedig, miért elégedetlenkedhetünk, hogy a 
Kispiac helyén nem valami olyan épül majd, 
ami a köz javát szolgálja, ahogy szolgálja azt 
egy piac, és a köré szerveződő szabadidős 
tevékenységek, hanem biztos makett otthonok
nak vagy banképületnek ad majd helyet.

A kortünetre tavaly novemberben figyelem
felkeltő kiállítás sorozattal reagált a Közelítés 
Művészeti Egyesület. A „szerveződők” értették 
és értékelték a városantropológiai tanul
mányokat, de tudományos kísérlet, a galéria 
falain belül ragadt szociográfia maradt csak 
a kiállítás.

Most májusban a Cigány Szociális és 
Művelődési Módszertani Bázis (CSZMMB) 
próbálkozott a nyilvános tér funkciójának 
átgondolásával, továbbéltetésével. Amolyan 
Gesamtkunstwerk jellegű, összművészeti 
Feketét-Fehéren Performance elnevezésű egész 
napos rendezvényt szerveztek.

A fekete-fehér szín égisze alatt zajló ren
dezvényen volt feketekávé fehér műanyagpohár
ból, fekete aszfalton fehér lisztpor-rajz, szén-dió 
és sakk.

Meghívott festőművészek, grafikusok (Mátis 
Rita, Jónás Péter, Sas Miklós, Ficzek Ferenc, 
Németh Pál, Szentgróti Dávid, Kiss Ágnes 
Katinka, Monok Balázs, Keresztes Csilla,
Gricsisin Artúr, Bogdán János, Márton Ágnes 
Katalin, Miktós Zsóka) spontán festészeti akció
ja is a fekete és a fehér szín köré szerveződött, 
munkájuk zenei aláfestését cigányzenei 
hangkollázs adta.

A tárgy- és videó installációkkal foglalkozó 
performer, Baglyas Erika hetyspecifikus perfor- 
mansszal érkezett. Kelléke egy körbehordozott 
tükör, egy narráció és maga a közönség volt. 
Nyílt kísérlete és a narráció didaktikája az 
önmegfigyelés, az identitáskeresés problema
tikája köré szerveződött. A performansz terro
rista jellegét a bájosan barokkos keretű tükör 
hivatott teljesíteni. A közönség elé tartott tükör

és az emocionális szövegalámondás pedagógiá
ja a rámutatás pedagógiája akart lenni. A kör
behordozott érzékeny és mindenre azonnal 
reagáló tárgy felülete a gyors mozgástól amorf 
jeleket tükrözött vissza zavart idézve elő az 
abba pillantóknál, a befelé figyelésre 
ösztönözve így.

Egyéb performanszaiban, térinstallációiban 
is mindig amolyan önjelölt pedagógusként 
ennek hangsúlyozására törekszik Baglyas Erika; 
a megbékélésre saját magunkkal, az irónia
mentes következetességre. Szerinte valamit 
mindig elfelejtünk, „Egocentrikus életünkben 
egyetlen dolog: saját magunk fölött nem 
bíráskodunk."*

Az Árnyékszínház ennél direktebben kommu
nikáló, a diszkrimináció-integráció fogalmaival 
operáló előadása aktív közönséget igényelt. Az 
ellentétpárok összebékítésén fáradozó színész
gárda továbbképzés hangulatú játékára azon
ban sokszor nehéz volt ráhangolódni.

A Cigány Szociális és Művelődési 
Módszertani Bázis nyilvános szereplése több 
pólusú figyelemfelkeltés volt. Egyrészt a 
Módszertani Bázis megmutatkozása volt ez 
a város előtt, felhívva a figyelmet a cigány 
kisebbségre, az egyesület aktív jelenlétére; 
másrészt a Kispiac szellemiségének 
újraélesztésére tett kísérlet lett volna a Kovács 
Balázs segítségével összeállított, az élő cigány 
kultúrát is bemutató performansz nap.

Sárvári Zita

*  Baglyas Erika: Átjutni a tű fokán. In:
http://www.exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=456

Üdv, Afrika!

„To the East, Africa was a neighbour ...
Hail Atlantis!"

(Keleten Afrika volt a szom széd...
Üdv, Atlantis!)

Donovan, Atlantis

Üdv, Afrika! — mondja egy új folyóirat bátor 
kezdeményezéssel a Balkán kapujából.1 És 
fölteszi első kérdését, első címlapján, mely 
bizonyára ugyanúgy szól önmagának, városának 
és országának, mint a kontinensnek: „Épülő 
demokrácia?” A képen egy fiatal afrikai férfi, 
félig háttal (Európának? az olvasónak? saját 
társadalmának? vagy csak egyszerűen a 
fényképésznek?), felegyenesedve, nehéz kövek 
egymásra rakása közben. Az épülő demokrácia 
építőkockái? Elöl is vannak azok? Odakint a 
világban? Vagy idebent, az emberi szívekben?

Az afrikai kontinensnek ugyanúgy alap
kérdése ez, mint a világ számos más régiójá
nak: hogyan épül, mitől épül a demokrácia, 
demokrácia-e, ha néhány demokratikusnak 
nevezett intézményt létrehoznak? Ha e folyóirat 
az afrikai demokrácia megteremtése vizsgálatá
nak fórumává tudná kinőni magát, ezzel 
valószínűleg igen sokat tehetne a demokrácia 
nem csak afrikai, hanem globális, regionális és 
lokális térnyeréséért is.

Afrika a virágzó Atlantisz szomszédja volt, 
és most is szomszédja a Nyugaton prosperáló 
Európának, a fejlődő Ázsiának, és mint meg
tudjuk, Csizmadia Sándornak e folyóiratban ol
vasható írásából, az Amerikai Egyesült Államok 
piacának is — feltéve, ha olajat lehet onnan 
importálni: „Amerikai szempontból Nyugat- 
Afrika az atlanti medence részét képezi és 
viszonylag közel van az amerikai piachoz.” (29.)

Kispiac — Feketét-fehéren

— Nem Amerikához, hanem az amerikai piac
hoz. Három kontinens szomszédja (egyik piacá
nak), és mégis mindig a szegény: inkább a 
kihasználható, semmint a partner. Üdv, Afrika! 
Legyen üdv, Afrikának is!

A globalizáció kihívásai

A beköszöntő szám első írásában két Dar es 
Salaam-i egyetemi oktató, F. Kashaga és E. P. 
Niboye, a globalizáció afrikai kihívásait elemzi, 
míg a többi szöveg Afrika egyes régióinak poli
tológiai, kultúr-antropológiai vagy turisztika
antropológiai leírását adja. Az egyes afrikai 
régiók megközelítése empirikus adatokra 
támaszkodva tudásunkat növeli vagy első 
tájékozódási pontokat ad. A nyitó írásban, mely 
méltán nevezhető az induló folyóirat zászlós
hajó-szövegének, tematikus hangleütésének, 
afrikai kutatók gondolkodásmódját ismerhetjük 
meg. Az adatgazdag globalizáció-elmélkedés, 
sajátosan, érvelésmód és fogalomhasználat 
szempontjából a kelet-európai hatvanas éveket 
idézi, amennyiben a globalizációt „rendszer
ként” kezeli, és globális folyamatok mögött 
globális intencionalitást feltételez. Ez a hegeli
marxi maradvány mára jórészt kiveszett a tár
sadalomkutatás szótárából, ugyanakkor érthető 
egy olyan kontinens tudósai tollából, akik az 
elmaradottság okait, a kilábalás lehetőségeit 
keresik.

Az Afrikáról szóló beszédmód, mint minden 
társadalmi-politikai értekezés, leíró és előíró 
(deskriptív és normatív) lehet. Leírni, hideg fej
jel a forró kontinens sorsát, talán lehetetlenség. 
Előírni, hogy mit kellene tenni — erre forró
sodik a legtöbb Afrikáról szóló írás. Az 
előíráshoz jó leírás kell, melyet a gyakorlat iga
zol vagy cáfol majd. A szegénység 
megközelítéséhez nem kell azonnal intenciona
litást kapcsolni, habár ennek csalóka előnye, 
hogy rámutathatunk a szegénység okára, mint 
bűnbakra. E gondolkodásmód sugallata szerint 
a bűnbak eltávolításával a rossz is megszűnik. 
Sok ország politikai gyakorlatában cáfolta a 
bűnbaktétel hasznosságát — a bűnbak 
eltűnésével a bakok maradtak —, és talán nem 
véletlenül hagyta maga mögött a kulturális gon
dolkodás a globális szubjektumközpontú 
történetírást és történetgyógyítást.

Az egyén megerősítése

Az afrikai szerzők a világméretűvé válás 
morális összefüggéseire utalnak, amikor kieme
lik, „a globalizáció elnyomó és kihasználó folya
matként jelenik meg” (7.). Megszemélyesítő 
beszédmódot használnak, hiszen az elnyomás 
és kihasználás morális fogalmak, és moralitása 
csak személyeknek van. Joggal állítják, hogy az 
„individualista nyugati (amerikai) kultúra 
erőszakosan” terjed (11.), ám a nyugati kultúra 
nem merül ki az amerikai filmekben. Egyrészt, 
ha nincs más választás, csak az amerikai filmek, 
akkor az kétségtelenül beszűkíti a tájékozódás 
lehetőségét. Másrészt Afrika népei számára is 
aligha van más választás, mint a demokrácia. 
Természetesen ez nem jelentheti az amerikai 
vagy nyugati életmód szolgai átvételét. Sem a 
stílus, sem az intézmények nem másolhatók, 
minden közösségnek ki kell alakítania a 
sajátját, a neki tetszőt. De minden demokrá
ciában közös, hogy határozott egyénekre, 
célokat kijelölő és megvalósító 
mikroközösségekre épül.

Csak egyének képesek személyes szabad
ságra, moralitásra és felelősségvállalásra. 
Afrikában éppen több követhető életmodellre,
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több önálló, vállalkozó szellemre lenne szükség, 
amerikai vagy nyugati értelemben. Az amerikai, 
egyénből kiinduló közösségi-politikai modell 
mögött az önmagát megalkotó, a kutató, a vilá
got feltáró és átalakító, az egyetemeken 
képződő személy és e személyek közösségei 
állnak. Erre a beállítódásra lehetne építeni gaz
daságot, jogrendszert, képzést. Csak tudatos 
egyének tudják hatékonyan megvédeni 
magukat, és csak ők tudnak szövetkezni közös 
önvédelemre. A demokrácia képessége az 
önvédelem, és a közösségi önalkotás 
képessége.

Mindezt az újabb közgazdaságtan is 
felfedezi. Korábban olyan véleményeket is 
hangoztattak, hogy „az egyén nem létezik”, 
csak nagy politikai és gazdasági rendszerek. 
Ennek megfelelően a fejlődés kulcsát a nyers
anyag kivitelében és késztermékek vásárlásában 
látták, mely nagyobb elszegényedéshez vezetett 
és a világkereskedelemről való leválással járt.
A nagy, külföldről támogatott állami projektek 
sem tudtak átfogó változást hozni. A mai 
közgazdászok szerint az egyes emberre kell 
összpontosítani, a képzést kell minőségivé 
tenni, és kis hitelekkel az egyes emberek gaz
dasági talpra állását és vállalkozását kell támo
gatni. Elavult már az a felfogás is, hogy az 
országok, például az afrikai országok, egyetlen 
modell segítségével fejlődhetnének. Az új 
viselkedési gazdaságtan szerint nem vagyunk 
képesek mindannyian saját hasznunkat maxi
malizálni, erre az elgondolásra sem lehet gaz
daságot építeni. Az angolszász és amerikai elit
egyetemekről kiinduló új gazdasági irányzat 
szerint az egyes embereket és az egyes orszá
gokat külön kell vizsgálni, értelmezni, és ahogy 
minden ember, úgy minden ország is másképp 
tud prosperálni. Egyetértenek abban, hogy a 
politikusok és vállalatvezetők sem tájékozottab
bak vagy jobb kognitív képességűek a többi 
embernél, ahhoz, hogy az egész társadalmat 
vagy akár kontinenseket befolyásoló döntéseket 
hozzanak. A gazdasági folyamatokban az átfogó 
modelleknél nagyobb jelentősége van az egyén 
olyan döntésének, melyek láncreakcióként 
egész társadalmak viselkedését befolyásolhat
ják. Közgazdászok ma inkább a neurotudomá- 
nyok, a pszichológia és a kultúratudományok 
képviselőivel kommunikálnak, és kevésbé a 
matematikusokkal vagy az egész társadalmat 
vizsgáló modellgyárosokkal/

Az afrikai országoknak, pontosabban az 
afrikai embereknek elsősorban és első lépés
ben magukon kell segíteniük. E magukon 
segítéssel együtt kell járnia önmaguk 
felfedezésének és megalkotásának. Ezzel ter
mészetesen nem mondunk többet mint azt, 
hogy demokratizálódniuk kell, mert az önfelis
merés, önalkotás mai közösségi értelemben 
annyi, mint demokráciát létrehozni és fenntar
tani. Természetesen lassú és kívülről vezérel- 
hetetlen folyamat ez. Amellett, hogy támogat
ható és támogatandó kívülről a demokratikus 
fejlődés és a demokratikus alkotmányozás, nem 
lehet kívülről megakadályozni, hogy gazfickók 
kerüljenek hatalomra — ennek megakadályo
zására erős individuumok erős szövetsége, 
alkotmánya kell. Erős individuumok pedig

általában maguk is erős gazdasággal rendel
keznek, személy szerint is, hogy ne legyenek 
egyetlen vagy néhány „csibészállamnak” kiszol
gáltatva.

Mindez a megjegyzés azonban nem lényegi 
kritika. Az afrikai szerzők globalizáció-kritikája 
(a fürge tőke gyors haszna és hirtelen geográ
fiai áthelyeződései, a technológiai fölényből 
eredő előnyök kihasználása stb.) nem csak 
jogos, de olyan tényeket tár föl, melyekkel a 
gazdag Nyugatnak és Északnak szembesülnie 
kell, amennyiben önmaga demokratikus öntu
datát és mítoszát fenn akarja tartani.

Önalkotás és kívülről jövő szolidaritás

A történelem leíró és darwinista szemlélete 
szerint az emberek saját érdekeiket követik. 
Néha ezt önzésnek nevezik, holott nem 
feltétlenül és mindig erről van szó, és a saját 
érdek követése és az önzés semmi esetre sem 
szinonim fogalmak. Ahol a törvények jók, és a 
körülmények megfelelőek, a társadalmi együtt
élésben kényszeríteni lehet az embereket a 
morál formájának megfelelő, legális cselekvésre 
— és az emberek támogatni fogják ezt. Az 
újabb közgazdaságtan felismerése, hogy az 
emberek gazdasági tevékenységeikben nem 
csak magukkal törődnek, hanem komoly 
„méltányosság”-érzékük által is vezéreltetik 
magukat. Ahol azonban nincs a 
törvényességnek garanciája, az egyéni 
felelősségnek elvárt kultúrája vagy hagyománya, 
ott mégis előfordulhat, és számos esetben elő
fordult, hogy az erősebb győz és elnyomja a 
gyengébbet. Ezek a törvények különösen 
kegyetlenül érvényesülnek az afrikai kontinen
sen belül, és a többi kontinensnek az afrikaihoz 
való viszonyában. Ezért a világszellemet, a 
globális kapitalizmust mint szubjektumot vagy 
a gonosz Nyugatot hibáztatni ugyan egy 
lehetőség, de nem lesz eredményes, ha ered
ményen a gazdasági és politikai mizériából való 
tényleges és tényszerű kilábolást értjük.

A nyugati országoknak segítséget kell nyúj
taniuk Afrika országainak fejlődéséhez, de 
ehhez a támogatáshoz elválaszthatatlanul kap
csolni kell az ellenőrzött elvárást, azaz hogy a 
támogatott országban demokratikus politikai 
intézményeket hozzanak létre és működtessék 
azokat. Az afrikai embereknek, az afrikai vál
lalkozóknak, az afrikai államoknak pedig 
követelniük kell a globális szabadpiacon, hogy 
nyersanyagaikért megfelelő árat kapjanak, és 
saját országukban ki kell vívniuk az igazságo
sabb elosztást, és főként az oktatásba való 
jelentős befektetést.

Átfogó klímamorál

A globális klímaváltozás korában az előre
jelzések szerint Afrika kerül a legnehezebb 
helyzetbe. Paradox módon ez bizonyos értelem
ben esélyt is hozhat a kontinensnek: már 
erősödnek az új klímatudatos gondolkodás jelei 
a gazdag világ és a multinacionális cégek 
vezető rétegei körében. A világtörvénykezés 
ugyan még a távoli jövő ügye, de a globális 
klímakatasztrófát csak világméretű közös cse

lekvéssel lehet megakadályozni, ami átfogó 
megállapodásokat, és ezáltal mégis felgyorsí
tott, globális törvénykezést fog követelni. A 
klímaváltozás elől senki sem menekülhet, az 
emberiség rá fog kényszerülni az együttes cse
lekvésre, hiszen sehova nem lehet elmenekülni, 
még pénzzel sem. A globális fellépés kényszere 
globális etikai tudat és felelősség 
kialakulásához vezethet — és ez lehet Afrika 
kívülről jövő esélye, nagy történelmi sansza.

Afrika tanulmányok? Amikor amerikai 
egyetemeken az „európai tanulmányok” tan
tárgyról hallunk, feltehetjük a kérdést, lehet 
egységes tudománya egy sokarcú kontinensnek, 
közös nevezőre lehet hozni a baszk 
szeparatistát a svéd szociáldemokratával, a 
szicíliai munkást az angol arisztokratával?
Talán a geográfiai összezártság és a kultúra 
madártávlati hasonlósága adja az Európán 
kívüli európai tanulmányok létjogosultságát. 
Hasonlóan, Afrikában, mi kapcsolja össze a 
kairói egyetemi tanárt az eritreai menekülttel, 
a dél-afrikai vállalkozót a zimbabwei kisem
mizettel, a Dél-afrikai Köztársaságot 
Zimbabwéval, Eritreával vagy Ruandával, vagy 
akár Mandelát Mugabéval? Nincs közös nevező 
a geográfián kívül, ami alapján Afrikát egynek 
lehetne nevezni. Mégis, a közös nevező, 
Afrikában, Európában, Afrika és Európa között, 
a közös emberi jövőbe vetett hit, egy remélt 
és eljövendő globális morális tudat, melyben 
bolygónk közös otthonként és felelősségünk 
közös tárgyaként ismerszik föl. Ebben a 
kultúrában és felelősségben nem pótolható 
a tudatos, képzett és önmagát képző, 
felelősséget vállaló egyén — és nem is kívá
natos a pótlása. E folyamatokat jobban 
megérteni, Afrikát jobban megismerni, és ezáltal 
magunkat is jobban érteni, majd egyéni szinten 
hatékonyabban cselekedni — ebben segíthet 
bennünket itt, Magyarországon, ez az új 
folyóirat.

Boros János

1 A frik a  ta n u lm á n y o k , Pécs, 2007. I. évfolyam 1. szám. 
Főszerkesztő Tarrósy István, www.afrikatanulmanyok.hu. 
A továbbiakban zárójelben e folyóirat oldalszámára 
utalok a szövegben.

2 Ehhez a témához Id. pl. D. Coíle, The S o u lfu l S c ie n c e .  

W hat e c o n o m is t s  re a lly  d o  a n d  w h y  it m a tters, Princeton 
University Press, 2007; N. Haring, 0. Storbeck, 
ö k o n o m ie  2 .0  -  99 ü b e rra s c h e n d e  E r k e n n t n is s e , Stuttgart, 
Scháffer-Poeschel Verlag, 2007.

Echo az interneten ..............................••••••............
Lapunk internetes változatát az érdeklődő olvasó a www.echopecs.hu címen találja. Kérjük a nyomtatott és az elektronikus változat olvasóit, hogy a 
honlapunkhoz kapcsolódó FÓRUM rovatunkban mondják el véleményüket, vitatkozzanak szerzőinkkel, szóljanak hozzá a lapunk által feldolgozott té
mákhoz.

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

Márkus Del Monego:
A bor lelke

A dél-badeni illetőségű 
Márkus Del Monego, Né
metország első és eleddig 
egyetlen sommelier világ
bajnoka a bornak szentelte 
életét. A bor a hobbija, a 
szenvedélye, a hivatása és 
a küldetése. Feladatának 
érzi, hogy mind több em
bert bevezessen a borok iz
galmas világába. Márkus 
Del Monego borral kapcso

latos történeteket mesél, melyek nagy részét 
hiába keresnénk a szakirodalom lapjain. Del 
Monego beutazta a világ jelentős és kevésbé 
híres, nagy és parányi borvidékeit, és minden
hol nyitott fülekkel járt. Most ezeket a történe
teket, anekdotákat osztja meg velünk, és me
séli el, hogyan is hozta ki a pezsgő Madame 
Pompadourból a nőt, és hogy miért is jobb a 
rizling, mint a viagra...

Bettina Hesse:
Szerelmi elixírek

Szeretné a kedvesét 
olyan fejedelmi mó
don elvarázsolni, 
mint egykor Kleopát
ra tette Caesarral és 
Marcus Antoniussal? 
Lépjen be velünk Af- 
rodité kertjébe! Fe
dezzük fel együtt a 
hétköznapi ételek
ben, italokban rejlő, 
nem is sejtett erőt, 
mely képes felszítani 

a szerelmi vágy tüzét! Ha velünk tart, számos 
érdekességet megtudhat a különféle illatok, 
kövek, anyagok hatalmáról, a szerelmi varázs
lásokról, az egzotikus, valamint az orvostudo
mány által kifejlesztett vágyserkentő készít
ményekről.

A hangulatos, művészi fotók és az ellenáll
hatatlan receptek önmagukban is fokozzák a 
vágyat, az élvezetet, és arra ösztönzik az olva
sót, hogy maga is a szerelmi ünnep részesévé 
váljon.

A szerelmi elixírek évezredek óta végigkí
sérik az emberiség kultúrtörténetét, és a mai 
napig kifejtik hatásukat a mindennapi táplál
kozásunk által. Alma, hagyma, szerecsendió, 
csirkehús, méz, rozmaring, szarvasgomba 
vagy nyers hal: mind-mind közelebb segítenek 
a tökéletes szerelmi élvezetekhez. Rafinált re
ceptek és ételsorok invitálják az olvasót, hogy 
maga is közvetlenül megtapasztalhassa a kü
lönféle ételek vágyserkentő hatását.

A szerelem tüzét azonban nemcsak a 
gyomron keresztül szíthatjuk; mindannyian 
megtapasztaltuk már, hogy egy kedves mosoly, 
egy kellemes illat, a különféle olajok, anyagok, 
kábítószerek, az egzotikus, valamint az orvos- 
tudomány által kifejlesztett serkentő készít
mények képesek magasba repíteni a vágyat.

A kötetek megrendelhetők az alábbi címen: 
Opus Kiadó

7624 Pécs, Ifjúság útja 11. 
opus@dra vanet.hu

Pannónia
Pezsgőház

• Színvonalas kiszolgálás

• különleges ételek

• nemes borok

• pezsgőbár

• kóstoló a Pezsgőház 
termékeiből

• rendezvények 
lebonyolítása helyben 
250 főig

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

Littke
Pezsgőház Kft.
Pécs, Szent István tér 12. 

Telefon: (72) 210-084

Az Echo megvásárolható 
Pécsett az újságospavilonokban, 

valamint az alábbi helyeken:

Idegennyelvű Könyvesbolt (Jókai tér) 
írók Könyvesboltja (Király u.) 

Közgazdasági és Jogi Könyvesbolt (Rókus u.) 
PTE Művészeti Kar, Diákiroda 

Művészetek Háza
Filharmónia Dél-dunántúli Kht. pécsi iroda 

Pécsi Galéria • Pécsi Kisgaléria 
Dante Café

Parti Galéria és Szépségtár 
Pécsi Kulturális Központ Információs Iroda 

Antikart Képkereskedés 
Alkotás Galéria 

B-dekor
Bagolyfészek Könyvesbolt 

Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió

Az Echo következő száma 
2007. október elején jelenik meg

E s z á m u n k  s z e r z ő i :

Aknai Tamás művészettörténész (Pécs)

Balogh Róbert író, kritikus (Pécs)

Boros János filozófus (Pécs)

Cseri László újságíró (Pécs)

Gálosi Adrienné esztéta (Pécs)

Gönczy László zenetörténész (Pécs)

Koszits Attila zenei szakíró (Pécs)

P. Müller Péter irodalomtörténész (Pécs) 

Patartics Zorán építész (Pécs)

Rozmann Viktor építész, művészettörténész 

(Budapest)

Sárvári Zita egyetemi hallgató (Pécs)

Zábrádi Mariann kritikus (Pécs)

A k i k n e k  f ont os  vol t  az Echo:
MódiStudió, Budapest 
Nemzeti Civil Alapprogram 
Proof Stúdió Kft., Pécs
Déldunántúli Repülőgépes Szolgáltató Bt., Pécs 
Pécs M. J. Város Önkormányzata 
Pezsgőház Étterem, Pécs 
Antikart és Modemart Galéria, Pécs 
Diacell Kft., Pécs

Kritikai szemle, Pécs
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