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Levelek Pikszből

E L S Ő  O L D A L

Kelet és nyugat, 
avagy a gömb sarka

Azt mondják, költő, pedig csak semmire se jó 
nyolcadik pötty a hétpettyes katicabogáron, 

szoknyák körül kóválygó Don Quijote, aki 
szélmalomnak nézi a kalimpáló 

női lábakat, dárdája reves fa, érzelme 
képzelődés. Gyámoltalan, megalázásra csábító 

albatrosz a tengerjáró hajó fedélzetén...

Berták László'

Drága nővérem, kedves M!

Aki nem a saját kultúrájában, hanem egy másik
ban időz, lehet, hogy mindvégig idegen marad, 
de az is lehet, hogy új otthonra lel. Amikor 
négy éve Pikszbe jöttem, még abban sem 
voltam biztos, hova is érkezem, s hogy ez 
a hely Európának melyik régiójához tartozik.
A Nyugathoz, a Kelethez, a Középsőhöz? 
Egyikhez sem, vagy mindegyikhez? Aztán amió
ta itt élek, látom, hogy élnek itt a magyarok 
mellett németek, horvátok, romák, hollandok, 
franciák, angolok, és még sok más néphez és 
kultúrához tartozó ember. Van, amelyikből sok 
van, és van, amelyikből kevés. Van, akinek 
a felmenői is több évszázada itt éltek-élnek, 
s van, aki -  hozzám hasonlóan -  előzmények 
nélkül, nemrég érkezett.

Amerikából nézve egyetlen egységnek 
látszik ez a vidék, mint innen az Atlantitól a 
Csendes-óceánig, Kanadától Mexikóig terjedő 
földrésznyi terület. Amikor tőlünk pár hónapra 
diákok érkeznek ide, azt hiszik, egyik hétvégét 
majd Prágában töltik, a másikat Rómában, majd 
elugranak Bukarestbe, Zágrábba, Varsóba vagy 
Bécsbe. A térképen olyan közelinek tűnik mind
ez, s azon mindig csak a nagyobb helyek lát
szanak. Először én is így voltam ezzel. Csak 
kiindulópontnak, bázisnak tekintettem ezt a 
várost, ahonnan majd -  mint etnográfus a 
környező falvakba, törzsekhez -  időről időre 
ellátogatok. Gondoltam. Mintha eleve 
tud(hat)tam volna, hogy ez a hely nem lesz 
annyira érdekes. Ez csak a tábor. A túrák, 
felfedezőutak máshová vezetnek.

De aztán, ahogy múlt az idő, ami messziről 
egy(séges)nek látszott, arról megmutatkozott, 
hogy különbözőségek különös együtteséről van 
szó. Amelyben keveredik egymással kelet és 
nyugat, észak és dél, török múlt a némettel, 
a mediterrán kultúra bizonyos szláv beütéssel, 
a pogányság a kereszténységgel, kisközösségi 
kultúrák különféle nagyokkal. Amalgámról van 
szó, amelynek összetevőit nem feltétlenül kell 
különválasztani, s amelynek eredetisége nem 
az eredetében, hanem a sajátos vegyülékben, 
az ötvözetben van. Ezt az amalgámot nevezem 
kultúrának.

Most érdekesebbek számomra az egyedisé
gek, mint az olyasfajta csoportok, címkék, 
kategóriák, amelyek arra szolgálnak, hogy ne 
kelljen erőfeszítést tenni az egyediség megis
merésére és elfogadására. S amelyek arra jók 
(meg alkalmasak), hogy teret adjanak a közhe
lyeknek, előítéleteknek, sztereotípiáknak.

Amelyek ké
nyelmessé 
teszik az 
érintkezést, 
és restté a 
gondolkodást.

Mindez an
nak apropóján ju
tott eszembe, hogy 
szeptember 18-21. kö
zött zajlott Pikszben a II.
Kelet-Nyugati Átjáró, benne 
a Balkán Világzenei Fesztivál, va
lamint a Találkozó a Balkán kapujában című 
nemzetközi interdiszciplináris konferencia, ez
utóbbi középpontjában „A különbözőség kihívá
sai: esélyegyenlőség, kultúra, etnikum, társadal
mi nem” témáival.

Jelen volt és előadott itt tőlünk (Amerikából) 
irodalomtudós világnagyság (aki indiai), 
nemzetközi hírű magyar filozófus (aki New 
Yorkban is él), lettországi gender-kutató (aki 
az apaság és a maszkulinitás változásaival 
foglalkozó kutatónő), horvát kiadóvezető (aki 
a Balkánról mint Nyugat-Európa rémálmáról 
beszélt), finn etnográfus (aki feleségül ment egy 
„bennszülötthöz”: egy magyarhoz). Továbbá 
írók és költők a Piksztől délre fekvő régiókból, 
az egykor egy(ség)nek tűnő délszláv térségből, 
az EX-YU (volt Jugoszlávia) területéről: 
Szlovéniából, Horvátországból, Szerbiából, 
a Vajdaságból. Na és persze a legtöbben 
Magyarországról, Pikszből, és más városokból.

Talán a legtöbbet most tanultam, ebben a 
néhány napban, arról hogy hol is vagyok, kik 
között élek, s ami ezzel együtt jár: hogy ki is 
vagyok én. Ez a mások gondolataiban, 
nézeteiben, történeteiben, gesztusaiban való 
megmerítkezés adhatja a legtöbbet az 
embernek abban, hogy tisztába jöjjön saját 
partikularitásával, azzal, hogy nem szükséges 
feloldódnia a különféle kis- és nagycsoportos 
identitásokban (mint valamikor az óvodában), 
hogy a pirosakhoz, a kékekhez, vagy a 
sárgákhoz tartozik-e. Hiszen valódi értéke nem 
a hovatartozása, hanem az egyedisége.

Azok a dinamikus folyamatok, amelyek itt a 
közelben, a Balkánon zajlanak, persze szakadat
lanul lökik-taszítják az embereket ilyen-olyan 
csoportokhoz, a délszláv háború során 
nemzetekhez. Akik korábban nem tudták 
egymásról Jugoszláviában, hogy horvátok, 
szlovénok, szerbek vagy magyarok, mert ez sem 
az érintkezésben, sem egymás észlelésében 
nem játszott szerepet, azok rákényszerültek,

hogy nemzetet, 
országot, nyelvet 
válasszanak. Az 
ilyenfajta hovatar

tozás a vegyes 
házasságok és az 

azokban született 
gyerekek esetében 

meghatározhatatlan 
volt, de háborús 

helyzetekben és ezek 
következményeiben „színt kellett 

vallani”, és a határokat bevésték a 
családi-rokoni kapcsolatokba.

Új térképek születtek, új középpontokkal.
És mindenki úgy véli a délszláv régióban, hogy 
a Balkán az sohasem ő, hanem az a másik. 
Körülbelül 15-féle geográfiai elképzelés van 
arról, hogy hol is húzódik a Balkán határa 
(vagyis hogy hol is van a Balkán), s ezek az 
elképzelések mind valamilyen politikai nézet 
kiszolgálásaként jöttek létre. Pedig a Balkán 
(vagy amit ezen érteni szokás), az a mentalitás
ban van. Nem a térképen.

Amelynek megrajzolásakor minden nép, 
minden régió önmagát helyezi középre. Tőle 
számítva jön létre kelet és nyugat. Pedig ha 
jobban belegondolunk, minden térkép szem
fényvesztés, hiszen a síkba teríti egy gömb 
felületét, és a gömb nem ismeri ezeket a 
sarokpontokat.

Szerintem az itt élőknek meg kellene mutat
ni a Föld térképének azt a fajtáját is, amelyben 
nem Európa, nem Magyarország, vagy nem a 
Balkán a világ közepe. Azt például, amikor az 
amerikai kontinens van a térkép közepén, s 
tőle balra (Nyugatra!) fekszik Ázsia, jobbra 
(Keletre!) pedig Európa. Hogy látni lehessen: 
kelet és nyugat egy gömb felületén 
meghatározhatatlan. Hogy a szűklátókörűség 
magabiztossága megrendüljön. Hogy láthatóvá 
váljon a sarokpontok önkényessége és viszony
lagossága. Mivel a gömbön nem lehet közép
pontra lelni, és szélső pontra sem. A földgolyó 
lehetőséget ad az egyenlőségre. A különböző 
népek, kultúrák, égtájak, csoportok, hivatások 
között.

S akkor a költő sem érzi magát nyolcadik 
pöttynek a hétpettyes katicabogáron.

Szeretettel ölel fivéred. W.

Fordította:

* Berták László költő 2008. szeptember í-jén városa 
díszpolgára lett. Gratulálunk!



Az Építész Stúdió szakmai körökben már foga
lom, például sikeres irodaházak jelzik a műkö
dését, és ne feledkezzünk meg a pécsi Barba- 
kán együttesért odaítélt nemzetközi Brick 
Awardról sem. Most egy újabb pécsi terv, az 
Európa Kulturális Fővárosa programban terv- 
pályázaton elnyert koncert és konferenciaköz
pont elsősorban a témánk, amikor Keller Fe
renccel, az Építész Stúdió vezető tervezőjével 
beszélgetünk.

— Lehet-e azt mondani, hogy ez a pécsi 
épület megkoronázása egy korszaknak, mint az 
iroda egyik legfontosabb megbízása a fennál
lása óta?

— Hogy mekkora jelentőségű, azt nehéz 
meghatározni, ez azt jelentené, hogy vége van 
az irodának, hogy tovább már nem lépünk... 
Nem hiszem, hogy a megkoronázása, és nem 
hiszem, hogy a legfontosabb munka. A leg
fontosabb munka az iroda életében a 
Graphisoft Park első ütemének tervezése volt 
1998-ban.1 2 Az indulás. Az volt az első olyan, 
amitől lehet velünk számolni, aminek alapján 
kimondható, hogy az Építész Stúdió benne van 
az építész közéletben. Különben a kérdésben 
említett sikereknél fontosabbnak, vagy 
ugyanolyan fontosnak érzem a pályázati sike
reket. Nem tudnám hirtelen összeszámolni, 
hogy mennyi pályázaton indultunk, azokon igen 
jó helyezéseket értünk el. Sőt volt egy olyan 
időszak, amikor minden pályázatot megnyer
tünk, amin elindultunk. Ezt fontosabb dolognak 
tartom.

— Akkor talán említs párat konkrétan, 
amelyek hasonló mérföldkőnek tekinthetők, 
mint a pécsi koncert és konferenciaközpont.

1 A Pécsi Konferencia- és Koncertközpont építész tervezői: 
Keller Ferenc, Hőnich Richárd DLA, Sólyom Benedek DLA, 
Fialovszky Tamás

2 Építészei: Cságoly Ferenc, Keller Ferenc; munkatársak: 
André Zoltán, Marosi Bálint, Félix Zsolt és Pálinkás 
Ferenc

3 Építészei: Pálfy Sándor, Fialovszky Tamás, Ivanics Éva, 
Sajtos Gábor

4 Építészei: Pálfy Sándor, Keller Ferenc, Kapitány József, 
Fialovszky Tamás, Vajda Barbara, Galina Zoltán,
Láris Barnabás

5 Építészei: Keller Ferenc, Sólyom Benedek

Örvény, egyneműség,
Beszélgetés Keller Ferenc építésszel, 
a koncertterem tervezőcsapatának

— Ilyen szempontból elsőként említhető 
szerintem a szombathelyi sportcsarnok3 azután 
a margitszigeti, Hajós Alfréd-féle uszoda mellett 
a Széchy Tamásról elnevezett uszodabővítés.4 
Most épül a budaörsi sportcsarnok és uszoda, 
de szintén pályázat volt a Rákóczi Gimnázium,5 
bár az meghívásos. Ahogy a Graphisoft nagyon 
jelentős lépés volt a megépült munkák között, 
úgy a pályázatoknál az Expo (Budapest 1996, 
elmaradt -  a szerk.) volt az, ami számunkra 
fontos állomás. Az még a Graphisoft előtt volt, 
és akkor az Expónál három pályázatot is meg
nyertünk. Számunkra nagy érvágás volt, hogy 
abból nem lett semmi.

— Úgy látszik a pályázatoknak megvan
a maguk sajátos sorsa... Akkor nézzük a dolgot 
innen: a pécsi pályázati terv mennyire változott 
meg a továbbdolgozás során? A program igen 
szigorú, ugyanakkor szerteágazó volt, kicsit 
túlzó is. Szinte borítékolni lehetett volna, hogy 
menet közben át fog alakulni.

— A pályázás elején többször is mondtam, 
hogy nagyon megszenvedtünk a kiírással, mert 
annyi mindent kellett teljesíteni egyszerre.
Az időnk nagy része azzal telt, hogy össze
boronáljuk a különféle funkciókat. Már hány éve 
zajlik ez az egész: mi két éve kerültünk bele. 
Szóval közben csökkentették a programot, de 
nem olyan drasztikusan, ahogy mi gondoltuk. 
Nem lett belőle ötszáz fős nézőtér, hanem 
maradt ezer fős. Viszont az előcsarnokot 
racionalizálni kellett, a pince pedig nagyrészt

meg is szűnt. Tulajdonképp az egészet 
tömöríteni kellett. Négyezer négyzetmétert 
kellett elvenni az épületből, és amikor az ember 
rá van kényszerítve egy ilyen dologra, akkor 
abból jó is kisülhet. Most jó sült ki belőle, mert 
éppen azon gondolkodtam, hogy ha nem kell 
hozzányúlni az épülethez, akkor biztos nincs 
akkora kényszerítő erő, hogy változtassunk 
rajta. De miután hozzá kellett nyúlni, jó irányba 
mozdult el. A tömörítéssel kompaktabb, 
egységesebb épület lett.

— Kicsit korábbra visszanézve: a tervezés 
folyamatában -  tekintve, hogy az iroda munkái 
között ez volt az első koncertterem -  milyen 
példákból táplálkoztatok? Volt-e egyáltalán 
pontosan meghatározható előkép, vagy mik 
voltak a forrásai ennek az épületnek? Már csak 
azért is fontos ez a kérdés, mert új hazai példa 
csak egyetlenegy van...

— Szoktunk ilyenkor keresgélni, az két
ségtelen. Úgy szoktam például elkezdeni, hogy 
végigszörfölök az interneten, és amit a 
témakörben találok, azt megnézem. Elég 
komoly gyűjteményünk van ilyen képekből,
de én egyrészt lustább is vagyok annál, hogy 
ezeket megjegyezzem, másrészt csak impresszi
ót próbál az ember felszedni ezekből. Én tény
leg csak úgy szoktam ezeket megnézni, hogy 
pörgetem és próbálom magamat beleélni azok
ba a terekbe, hogy mit sugallnak. De ezek 
közvetlen segítséget nem tudnak adni. Nekem 
igazából ez csak ráhangolódás, semmi más.
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kőcsiga
Kezdetben nem nagyon szoktam elemezgetni, 
de a ráhangolódáshoz kellenek ilyen impresszi
ók. Csak később, amikor már kialakult az alap
forma, és a funkciók miatt elemezgeti az ember 
az épületeket, akkor természetesen vissza- 
visszaidéződnek az áttekintett példák anélkül, 
hogy konkrét előképeknek lehetne őket tekin
teni.

Ellenben fontos inspirációs tényező volt a 
hely. Az a környék olyan volt, hogy azt hittem 
visszafordulunk, amikor megláttam. Nem mond
hatom, hogy megszerettük a helyet, de ugyan
így voltunk a Margitszigettel is. Amikor 
legelőször megláttuk, ráadásul esett az eső.
Én nagyon hangulatember vagyok, nekem 
mindig kellenek a benyomások. Emlékszem: 
megérkezünk, sötét van, esik az eső, borzasztó 
a helyszín, forduljunk vissza, mert itt nem 
tudom, mit lehet csinálni. Rossz volt az antré, 
de mindenképpen meg akartuk csinálni a 
pályázatot. Nagyon akartuk, és ez fontos volt, 
csapatként nagyon szerettük volna. Úgyhogy 
nekiveselkedtünk, és kerestük a kapaszkodókat. 
De tudom, hogy heteken keresztül csak vona
lakat rajzolunk. Kerestünk valamit, amibe bele 
tudunk kapaszkodni. Erővonalakat rajzoltunk, 
meg erőtereket, és hasonlókat. Skiccpausz- 
hegyek voltak erről. És aztán ezek az erővona
lak meg erőterek, ez a fura helyzet kialakította 
a kicsit örvénylő mozgást ott a végén, mert 
nem volt hova fusson ez az egész. Tehát 
kialakult az örvénylő mozgás, és még voltak 
a vizuális kapaszkodók: a tó, a kápolna, meg 
egy-két kitüntetett pont, és ezek segítették, 
ezek gyúrták az épületet. De nagyon 
megszenvedtünk vele. Az irodánk a sokak által 
konzervatív jelzővel illetett Építész Stúdió, akik 
a már sokszor leszólt hely szellemének a 
követői vagyunk. Igen, a hely nekünk elég

sokat számít, és ha nehezen találunk benne 
kapaszkodót, akkor tényleg egy kicsit bajban 
vagyunk.

— Hogy lehet legtömörebben kifejezni azt 
a kapaszkodót, amit ennél a tervnél sikerült 
meglelni?

— Ennél? Az egyneműség, ami reményeink 
szerint majd ennél az épületnél megjelenik.
Más szóval a kőcsiga. Balázs Mihályék tudás- 
központja a Kaptár, mi ezt egy kőcsigának 
képzeljük el. Ez a forma, ami jellemző az épü
letre -  ezt is már sokszor elmondtam - ,  utólag 
derült ki. A tervezés közben nem egy csigából 
indultunk ki, utólag ismertünk rá erre, hogy jé, 
ez tényleg valamihez hasonlít, és ez még egy 
támpontot adott. Megnéztük képeken, hogyan 
néz ki egy csiga felülete, egy kicsit barázdált,
a belsejét megpróbáljuk puhára venni, ezek 
segítségek voltak.

— A tervezési folyamat nyilvánvalóan a 
megbízóval közösen zajlott. Elmonható-e, hogy 
mindebben jó partner volt a megbízó, és pon
tosan tudta, hogy miben változnak az igényei, 
vagy csak vázlatos irányvonalat adtak meg

nektek? Például azzal, hogy ennyi és ennyi 
négyzetméterrel kell csökkenteni a tervet.

— Készült menet közben egy meg
valósíthatósági tanulmányterv, amiben elég 
határozottan leírták, hogy hol kell csökkenteni, 
és hol kell változtatni dolgokon. Ez részben
a velünk történt egyeztetések alapján született. 
Tehát tudtunk róla, még ha nem is mindennel 
értettünk egyet száz százalékig, de mi is benne 
voltunk ennek a kitalálásában. Úgyhogy nem 
ért bennünket váratlanul a dolog. Ki itt a meg
bízó? Én a mai napig nem tudom, hogy ki 
a megbízó. Mi az önkormányzattal vagyunk 
szerződéses viszonyban, és általában ilyen 
alapon a megbízótól kapjuk a pénzt is. De itt a 
pénzt nem a megbízónktól kapjuk, és a legtöbb 
problémánk pont azzal a nemmegbízóval van, 
aki a pénzt adja nekünk. Ha hetvennyolc napot 
késik egy kifizetés, és ha a teljesítési igazolás 
kiadása is késik egy csomót, akkor mit mond
jak? Vakarjuk az asztalt.

— Ez a kellemetlen helyzet csak a 
kifizetésekre szorítkozik, a furcsa szinteltolásos 
állapot?
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— Mi leginkább az EKF-fel vagyunk kapcso
latban, velük nagyon jó viszonyban vagyunk.
Én is olvastam a Balázs Mihály interjút...
Akikkel mi ott találkozunk, azok tényleg min
dent megtesznek ezért. Az ő szintjükön küz
denek érte, akarják, hajtják. A többi erővonalak 
merre kavarodnak, és ki mit akar csinálni, az 
egy másik történet.

— Hogy ált most az engedélyezés és 
a tendereztetés?

— Engedély még nincs, mi leadtuk májusban 
az engedélyezési tervet. De inkább elmondom
a történetet, úgy talán kialakul egy tiszta kép. 
Februárban írtuk alá a szerződést, márciusban 
kellett készíteni egy átdolgozott tanulmányter
vet és vázlattervet, amit megcsináltunk. Utána 
elkezdtük csinálni az engedélyezési tervet, azt 
leadtuk májusban, utána elkezdtük a tenderter
vet, és azt leadtuk júniusban. Az engedélyezés 
rögtön utána elkezdődött, és ha jól tudom -  
még a kezemben nincsen engedély -  elvileg 
alá is van írva, csak valami telekegyesítés nem 
történt még meg, ezért nem adták ki az 
engedélyt. Viszont megkaptuk az engedélyezési 
tervre, szintén több hónapos késéssel, 
a jóváhagyó nyilatkozatot. Tehát elfogadták. 
Különböző lépcsőfokok voltak, ahogy a tervet 
véleményezték. Volt a Dél-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség (DDRFÜ) a regionális 
szervezet, volt az EKF-nek egy saját belső 
ellenőrző társasága, és a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (NFÜ), amelynek ezt véglegesen 
kellett szignálnia. Több lépcsőn ment keresztül. 
A mi részünkről már hónapokkal ezelőtt lezáró
dott az engedélyezési terv készítésének folya
mata. És a tendereztetés? Itt van egy nagy lyuk, 
amióta elmentem szabadságra, és azóta semmit 
nem tudok. Igazából július 26-án kellett volna 
megjelennie a közbeszerzési kiírásnak. 
Hónapokig a nyár során nem hívott fel senki, 
nem mozdult meg semmi. Nem tudom, 
hol tart.

— Az eredeti tervek szerint mikor kellene 
kezdeni az építkezést?

— Októberben kellett volna elkezdeni az 
építkezést, így lett visszaszámolva, hogy 2010 
március 15-re koncertet lehessen adni. Ami sze
rintem nem a kész épületet jelenti, ebbe kell 
belekapaszkodni: hogy koncertet lehessen adni.

— Változott-e a pályázati tervhez képest 
a tervezőcsapat, vagy sikerült ugyanazokkal 
végigfolytatni a tervezést? És mennyire látsz 
lehetőséget arra, hogy a kivitelezés során 
intenzíven be tudtok kapcsolódni a munkába, 
annak ellenére, hogy csak tendertervet rendel
tek tőletek, tehát a kiviteli tervet a fővállalkozó
nak kell előállítania?

— A tervezés során a pályázathoz képest a 
csapat nem változott. Ez nagyon fontos, nagyon 
érzékenyek vagyunk mindannyian erre. Én most 
is a teljes team nevében vagyok itt, a csapat 
továbbra is ugyanaz a négy ember, aki volt. 
Változatlan. Volt már olyan eset, amikor egy
szerre több munka összejött, akkor volt egy kis 
rotáció. De ez tényleg fontos annyira, és min
denkinek örömjáték, ebből mindenkinek ki kell 
vennie a részét. A pozitív oldalát kell nézni, 
tehát nem nyűg, hanem öröm. S ugyanígy 
állunk hozzá a megvalósítás kérdéséhez is. 
Biztos, hogy mindent meg fogunk tenni az 
eredményes kivitelezés érdekében. Nem látom 
még ennek a felépítését, hogy hogyan fog 
működni. Csak az elején hallottunk arról, hogy
a kivitelező fogja a kiviteli terveket megcsinál
tatni. Hogy kivel, azt nem tudjuk, de készen

állunk arra, hogy tervezői felügyelettel nyomon 
kövessük majd. Ezen kívül feláll egy FIDIC 
mérnöki iroda az EKF részéről, mely szintén 
ellenőrző szerepet fog játszani. Gondolom, 
nekünk velük karöltve kell majd végigkísérnünk 
a kiviteli terv készítését, meg az építkezést is. 
Ilyenben még nem vettünk részt, nem tudom, 
hogy működik. Bennem már felmerült az is, 
hogy kell Pécsen bérelnünk egy kis irodát.
Le kell költöznünk, illetve váltásban kell ott 
lennünk. Ha ott készül a kiviteli terv, akkor biz
tos, de nyilvánvalóan a megvalósítás idejére is. 
Tehát biztosítanunk kell, hogy állandóan ott 
legyünk.

— Ez nyilván nem lesz egyszerű feladat 
a cégnek. Mekkora jelenleg az iroda, hányán 
vannak az Építész Stúdió munkatársai?

— Tizenkét fő, de ebben benne van a két 
alapító atya, Cságoly Ferenc és Pálfy Ferenc, 
akik már tanszékvezetők, ők bizonyos szem
pontból kisebb fokon vesznek részt a 
munkában. És benne van a titkárnő is. Ez 
Magyarországon egy középkategóriás létszámú 
iroda. De persze a létszám mindig rugalmas, az 
iroda állandó állománya a tizenkét fő. Vannak 
különböző csapatok, akikkel együtt dolgozunk 
évtizedek óta, ők mindig társcégként 
segítenek minket, de az állandó létszámot nem 
akarjuk változtatni. Ez az, amit még kézben 
lehet tartani. Ilyen szempontból is fontos
a pécsi munka.

— Milyen az Építész Stúdió kapcsolata
a pécsi építészekkel, és ennél a tervnél volt 
valamilyen közvetlen munkakapcsolat velük?

— Általában véve jó a kacsolatunk, de a 
konkrét esetben ez leredukálódott arra, hogy 
a belsőépítészetet Rádóczy Lászlóék csinálják 
a PÉCSÉPTERV-ből, Tolnai Zsolttal kiegészülve. 
Ennyi tehát az egészen közvetlen kapcsolat a 
pécsiekkel. Egyébként úgy emlékszem, hogy 
alakult Pécsett egy ad hoc építészbizottság, 
még talán az engedélyezési terv 
előkészítésének idején, annak a tagjai megfo
galmaztak egy véleményt, amit mi meghallgat
tunk, de más reakcióra nem emlékszem. 
Mindezzel együtt én különben jóban vagyok
a pécsi építészekkel. E munka kapcsán nem 
romlott meg velük a viszonyom, ha esetleg arra
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vonatkozott a kérdés, hogy tapasztaltunk-e 
valamiféle beleszólást, kontroli-törekvést a ter
vezésbe. Egyébként vannak más társtervezők is, 
akik pécsiek: közművesek, tűzvédelmi és más 
szakértők.

— Van a tervvel kapcsolatban egy olyan 
kérdés, ami szerintem túl leegyszerűsítő, mond
juk banális, de nem kerülhető meg. Az 
építészfórumon jelent meg többek olvasói 
véleménye, hogy az oslói új operaházhoz 
hasonlít a tervetek. Ám ha csak magát a 
helyszínt tekintjük, már akkor erőltetettnek 
tűnik a felvetés.

— Hallottam, hogy ezzel hasonlítják össze, 
ám vagy elhiszi valaki, vagy nem, mi nem láttuk 
azt az épületet, terv formájában sem. Most lát
tam, most jelent meg talán az Architectural 
Review-ban. Lehet hogy szégyen és gyalázat,
de nem láttuk előtte. Most elkezdtem ilyen 
szemmel nézni, hogy vajon mi lehetett az, ami 
miatt arra asszociálnak többen. S valóban van 
egy olyan fénykép beállítás, ahonnan hasonló
nak látszik a feltörő meg kinövő épületrész, biz
tos ebből ered a másolás, utánzás felvetése.
De őszintén mondom, a mi tervünknek semmi 
köze nincs az oslói házhoz. Szerintem egészen 
más habitusa van a két épületnek.

— A pécsi tervre koncentrálva, történt-e itt 
valami igazán új? Volt-e valami izgalmas, 
lubickolós része a tervezésnek, ami különösen 
fontos az iroda számára?

— Minden olyan munka, amiben még nem 
vettünk részt, amiben vannak új dolgok, az 
tanulságokkal jár. Nem azt mondom, hogy 
értek az akusztikához, de már tudom, hogy 
miről beszélnek. Az akusztikához közünk nem 
volt eddig, botfülünk volt hozzá, de most 
valamit tanultunk. Én ennek örülök. Ha az 
ember a munkával együtt még tanul is valamit, 
az jó dolog. Kimondottan örülök, hogy valami
vel többet tudok egy témakörről, mint előtte. 
Leginkább ez az, ami újdonság volt. Hajtós

időszak volt ez számunkra, amit egyáltalán nem 
neveznék lubickolásnak.

Hiába téma már annyi év óta az EKF Pécs 
2010, első körben mindig rajtunk csapódik le az 
idő szűkössége. A következő pedig a kivitelező 
lesz, és ilyenkor az ember mindig sajnálja 
azokat az elvesztegetett hónapokat, amik a ter
vezés és a megvalósítás között vannak, és nem 
tudom, hogy mi történik akkor. Ahelyett, hogy 
azt látnám, amikor felvonulnak a kivitelezők, 
és körbekerítik, és már ásnak. Nem tudom, 
hogy mi történik. Ilyenkor mindig nagyon dühös 
vagyok. És ugyanez volt a Hajós Alfréd uszoda 
bővítésénél is, hogy embereket meg családokat 
kényszerítenek bele egy nehezen kezelhető 
helyzetbe. Mert ugye ilyenkor én a családomat 
kevésbé látom, csak köszönni megyek haza, és 
ugyanígy vannak többen is, azért hogy valami 
sikerüljön. Ráadásul nem látom, hogy a szerep
lők közül mindenki ugyanezt beletenné. És ez 
nagyon fel szokott dühíteni, kimondottan bánt.

— Talán ha kicsit harmonikusabban 
működne együtt a sokféle szempont: a gazda
sági, a tervezői, a szociális, a közösségi. Félő, 
hogy még hosszú az út, amíg nálunk másféle 
szemlélet alakul ki.

— Majd ha egyszer eldöntenek egy olyat, 
hogy egy város kulturális főváros legyen 2030- 
ra, de ehhez már 2020-ban elkezdik a pályáz
tatást, és 2021-ben beindul az effektív ter
veztetés...

— Nem hagyhatjuk ki azt a kérdést, ami 
némiképp az előbbiekhez is köthető. Volt-e 
megfelelő alkalom arra, hogy az Építész Stúdió 
bemutathassa a készülő tervet a pécsieknek? 
Van-e makett, ami a helyszín megfelelő ábrá
zolásával együtt bemutatná, hogy miképpen 
alakul a közeljövőben a város fontos fejlesztési 
lépések előtt álló területe?

— Nem, sajnos Pécsett ez egyáltalán nem 
olyan módon folyik, ahogy azt elvárhatnánk.

Külföldön mindenhol megépítik az infoboxokat, 
sőt az még egy külön kuriózum, hogy mindig 
nagyon jó kis infoboxot építenek, egy pipec kis 
házat... A makett? Mi megcsináltattuk, nem is 
kis pénzért, az engedélyezési tervre készült. 
Továbbá van egy animáció is, amit folyama
tosan lehetne vetíteni. Ezzel kapcsolatban az 
a baj, hogy akármit mondok, valakit minden
képp meg fog bántani. Az engedélyezési terv 
leszállítása után a pécsi Árkádban tartottak egy 
sajtótájékoztatót, ott volt kirakva a makett.
Az ott lógó bugyik és melltartók, és köröttük 
csoszogó rövidgatyás emberek között kellett 
volna nekünk beszélni a munkánkról.
Hát így nem lehet valami értelmeset mondani. 
Enyhén fogalmazva médiaszempontból 
az EKF háttere nem kimondottan erős. ■
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Egy város, ahol Csontváry, 
Vasarely és Zsolnay alkotott

Színes füzet jelent meg szeptember elején „X. Boszorkány Kupa nemzetközi női ökölvívóverseny” címmel, „Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosában” 
alcímmel. A kiadványban két oldalon, magyar és angol nyelvű szöveg is olvasható ezzel a felütéssel: „A város reneszánsza/The renaissance of the city”. 
A Pécs 2010 Menedzsment Központ reklámszövegéről van szó, erre utal az embléma, a cím és a telefonszám. Az írásmű rövid, nem veszi feleslegesen 
igénybe az olvasó türelmét, s voltaképpen a várost és annak kultúráját kívánja vonzóvá tenni az ide látogatók számára.

Az alábbiakban közöljük a teljes szöveget, időnként megszakítva, hozzáfűzve néhány gondolatot.

„Csak egyetlen álma lehet annak, aki útra kél.”
Az első mondat után meg kell állnunk. Vajon mi 
az oka a lehetőségek e szűk tárházának, miért 
csak egyetlen álmot engedélyez az EKF 
vezérkara az utazni vágyónak? Útra kelés előtt, 
miként közben és utána is, az embernek min
denféle álmai adódnak, ezeket a legritkább 
esetben lehet befolyásolni, főleg szigorúan 
korlátolni egyetlen megoldásra. Természetesen 
nem kizárt, hogy „A város reneszánsza” alkotó
ja, a Boszorkány Kupa résztvevőire gondolván, 
tisztában van azzal, hogy a nőnemű ökölvívók 
egyedei talán a sok bekapott balhorog miatt 
nem képesek változatos álmokat előállítani, 
mindig ugyanazzal a makacsul visszatérő kép
sorral küszködnek elindulás előtt.

„Eljutni egy helyre, ami elmeséli a világ 
sorsának egyik legszebb pillanatát.”
Ez lehet a kizárólagos álomkép, kétségtelen, 
eljutni arra a helyre. De hol lehet az a minden 
mástól különböző, kitüntetett hely? Ha 
kitaláljuk, ami persze nem könnyű feladat, ott 
tornyosul előttünk az újabb talány, a világ 
sorsának egyik legszebb pillanata. Talán maga 
a teremtés lehet az a pillanat, gondolnánk, 
de tévedünk. Van másik. Ugyanolyan szép és 
felemelő, a világ sorsát meghatározó mozzanat.

„Egy történetet, mikor összecsapott Róma hite, 
a török vére és egy nemzet büszkesége.”
Képzeljük el e pillanatot HD minőségben!
Hitnek, török vérnek és nemzeti büszkeségnek 
összecsapását. Különösen mint a szépség sajá
tos megjelenési formáját.

„A Balkán kapujában él egy város, ami évezre
deket köt össze jelenével. Egy hely, ahol a 
keresztény kultúra emlékei között barangolva, 
a török hódoltság idejének csodás emlékeibe 
botlunk. Falai védelmében hajdanán Csontváry, 
Vasarely és Zsolnay alkotott, és hagyott az 
utókorra maradandót.”
Az a folyamat is szépséges lehet, amint 
Csontváry e falak védelmében alkot. Lázasan 
festi a libanoni cédrusokat, a taorminai görög 
színház romjait vagy Selmecbánya látképét a 
Széchenyi tér lépcsőjén ülve, ölében hatméteres 
vásznakkal. Könnyedén elképzelhető mindez, 
mert a képzelet szabadon szárnyal, bár 
esetünkben mégsem olyan könnyű a feladat, 
mert nem tudunk arról, hogy Csontváry valaha 
Pécsett járt volna. Vasarely ugyan itt született, 
de gyermekkorát Pöstyénben és Budapesten 
töltötte, majd Párizsba ment alkotni, aztán 
Annet-sur-Marne-ban telepedett le.
Csecsemőkori alkotásait édesanyja feltehetően 
elherdálta, így Pécs falainak védelmében 
gyakorlatilag sajnos sem ő, sem Csontváry nem 
alkotott semmit. Zsolnay viszont telitalálat. 
Háromból egy. Lehetett volna rosszabb az 
arány, de a Menedzsment Központban nyilván 
munkálkodnak szakértők is.

„Ezeréves emlékek között születik most újjá 
Pécs, és lesz Európa Kulturális Fővárosa 2010- 
ben. Büszkén, bohéman, alázattal.”
Erre az újjászületésre kíváncsiak vagyunk. 
Egyelőre úgy tűnik, nem sok ünnepelni valónk 
lesz 2010-ben, így hát az alázatra valóban igény 
mutatkozna.

„Szűk utcáiban hívogató kávézók, éttermek 
csábítják a gyanútlan látogatót.”
A gyanútlan látogatót a szűk utcákban több
nyire leütik, kirabolják, megerőszakolják.
A „gyanú” kifejezés mindig olyan sejtésre utal, 
amely mögött negatív tartalmú cselekvés vagy 
történés rejtezik. Gyanútlan az az ember, aki 
semmi rosszat nem sejt, a kávézók és éttermek 
viszont általában nem jelentenek fenyegetést 
a betérőre, bár kétségtelen, hogy ezt a 
lehetőséget sem szabad kizárni. Ilyen szöveggel 
a legkevésbé sem csábíthatjuk ide a 
vendégeket, sokkal inkább elriasztjuk őket 
attól, hogy szűk utcákba és vendéglátóipari 
egységekbe valaha is betegyék a lábukat Pécs 
városában.

„Terei önfeledt szórakozásra csalnak, lankáin 
a szőlő zamata hirdeti a mediterrán életérzés 
velejét.”
Van ebben a „szórakozásra csal” kifejezésben 
valami zavaró kétértelműség, s el lehet mélázni 
azon, hogy a szőlő zamata hirdeti-e a mediter
rán életérzés velejét vagy valami más, ha egyál
talán van veleje az életérzésnek.

„A Világörökség része, a magyar kultúra egyik 
fellegvára, a tudás biztos alapjait nyújtó 
egyetem városa most reneszánszára készül. 
Minden ízében megújul, és Európa színterén 
üzeni: Új Főváros született!”
Biztosan állíthatjuk, nem újul meg minden 
ízében a magyar kultúra ezen fellegvára, ebben 
a pillanatban senki sem tudja biztosan, mi újul 
meg, mi nem. Már a megújulásba vetett hit 
végzetes módon sérült abban a pillanatban, 
amikor a politika, kiszorítva a civil szférát, 
tehetetlenségével, tehetségtelenségével, teljes 
súlyával rátelepedett a programra. Bár készül
hetne akár reneszánszára is a város, de sokkal 
inkább arra kellene készülnie, miként bújjon 
szégyenében a föld alá. Európa színterén pedig 
egyelőre még nem üzen semmit, hiszen eddig 
arra sem volt képes, hogy e színtérre kilépjen. 
Még a hazai színtéren sem képes magyar 
nyelven értelmes üzenetet megfogalmazni, 
miként az fenti példánkból talán egyértelműen 
kitűnik. ■
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Vakítás
-  a Zsolnay szobor 

környezetének rendezése
A Zsolnay szobor felújítása és környezetének rendezése kis léptékének ellenére az elmúlt év állandó vezető beruházási híreként ülepedett meg a pécsi 
közösségi emlékezetben. Az ok a felújítást megelőző időszak méltatlansága, majd pedig a megvalósítás komédiába illő menete. A feladat léptéke és idő
tartama alapján megállapíthatjuk, hogy Luca székének pécsi alternatívájával van dolgunk.' Ez a kis malőr azért is említésre méltó, mert úgy tűnik, Pé
csett nincs az a léptékű beruházás, amely ne volna kiszolgáltatva sorscsapásoknak és dilettánsoknak. Az Expo Center fordulatokban és dilettantizmus
ban gazdag építéstörténetének tanulságai ezek szerint nem hasznosultak. Felmerül a kérdés, hogy a Zsolnay szobor tanulságai vajon hasznosulhatnak- 
e, s ennek fényében mire számíthatunk az EKF kulcsprojektek megvalósítása során. Bizakodásra aligha lehet okunk. A sorozatos kudarc oka a hozzá nem 
értés és a hazai építésjogi környezet, mely különösen a közpénzek felhasználása során ellehetetleníti és bünteti a minőséget, és amely így éppen a köz
pénzek rossz felhasználásának garanciája. A jelen írás azonban nem vállalkozhat a háttér vizsgálatára, célja csak az eredmény kritikai elemzése tehet

A szoboregyüttes

A környezeti hatások -  főként a környezet 
forgalmi terhelése, a szennyezett esőzések - ,  
az eltelt idő és a vandálok „hőstettei” nyomán 
már vagy három éve elkerülhetetlenné vált a 
szoboregyüttes felújítása. Hosszú időn keresztül 
azonban csak egy ideiglenes deszka védőépít
mény alá rejtették a szégyellni való állapotot.
Ez a „műértő” gesztus borzolta a pécsi kedé
lyeket, és a deszkatáblák a polgári vélemény- 
nyilvánítás leghatékonyabb pécsi felületeivé vál
tak, amelyen a város vezetésére irányuló igen 
tömör kritikák tűntek fel. Az emlékmű végül 
egy esztendeje részben városi költségvetésből, 
részben civil adakozásból újult meg. A 
megújítás az alapozás megerősítéséből, egyes 
kő- és kerámiaelemek cseréjéből, és a felületek 
megtisztításából állt. Amennyire ezt a külső 
szem megítélheti, a felújítás megfelelő, feledteti 
a megelőző évek méltatlanságait. A látványo
sabb beavatkozás azonban nem az emlék
művön magán, hanem környezeti kontextusai
ban történt.

A Zsolnay szobor avatása 
1907. október 13-án

A körkérdés

Az emlékmű a felújítását megelőzően egy 
nálánál lényegesen nagyobb, háromszög alakú, 
az utakat elosztó, füves forgalmi szigetben, 
voltaképpen egy szőnyegen állt. Korábban -  
egy az 1910-es években készült fotó tanúsága 
alapján -  azonban körbeburkoltan, körforgalmat 
szervező volt szerepe és pozíciója is. E tekintet
ben tehát a mai helyzetnek van előzménye.
Igaz, az akkori forgalmi intenzitás nem 
tekinthető hasonlatosnak a mai körforgalomé
hoz -  korabeli fotón a talapzat lépcsőin és 
mellette gyerekek állnak - ,  ezért a két helyzet 
lényegében mégis más. A nagyobb külön
bözőség véleményem szerint a mai és a koráb
ban volt bármely állapot között feszül.

A mai állapot önmagában is ellentmondá
sos. Az emlékmű a körforgalom fókuszába állít-

1 A szoboregyüttes környezetének elkészítése hozzávető
leg egy évig tartott.

va és egyben gyűrűjébe fogva felértékelődik, 
jelentősége felerősödik. Némi túlzással élve ez 
olyan nagyhírű példákat, városépítészeti 
ikonokat idéz meg, mint amilyen a Diadalív 
Párizsban, mely ugyancsak egy körforgalom 
fókuszában áll. Az emlékműnek és a forgalom
nak ez a kapcsolatba hozása határozott és erős 
gesztus. Ugyanakkor a forgalmi gyűrűbe ily 
szorosan zárt szobor a környezetétől 
elszigetelődik. Ez egyik korábbi időszakban sem 
volt így. Bár a talapzat lépcsői funkcionális 
megfontolásokkal aligha indokolhatók, mégis 
részei a szobornak, és azt hitetik el velünk, 
hogy a talapzatra állni, a szobrokat szemlélni 
nem tabu, hanem az érdeklődés és a jó 
értelemben vett birtokbavétel velejárói. A jelen 
megoldás ezt számolta fel: az elszigetelt, veszé
lyes helyzetben nincs már értelme és módja a 
megközelítésnek. Ez egyfelől elidegenítő, más
felől viszont egyfajta védelmet nyújt a túl 
könnyű rongálás ellen.

A sajtóban sok kritika érte a körforgalom 
szűkösségét, a buszok irreális manőverekbe 
kényszerítését. A sugár ésszerűnek valóban nem 
tekinthető, a buszok és utasaik kapaszkodnak, 
de a körforgalom azért csikorogva működik.
Az elgondolkodtató, hogy miközben a szobor
együttes korábbi állagromlásának legfőbb oka 
a süllyedés volt, és azt a korábbi forgalom kel
tette rezgés idézte elő, most a forgalom minden 
korábbi állapotnál nagyobb terhelést jelent a 
szerkezetre, hiszen olyan közel került ahhoz, 
ami már nem is fokozható.

Az is rémisztő, hogy a szoboregyüttes körül 
gyakorlatilag nincs sem olyan biztonsági perem, 
sem védősáv, amely a járművek esetleges rossz 
manővereivel szemben érdemi védelmet nyúj
tana. A körforgalmakban igen gyakori peremre 
futás így az emlékmű sérülését okozhatja. A 
perem hiánya, illetve a túl szorosra zárt gyűrű 
a megvilágítás számára sem biztosít elegendő 
távolságot. A világítás azonban önmagában is 
megér egy kis elemzést (lásd későbbi).
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Betontenger. Az első benyomás: ezt a koncepciót úttervezők határozhatták meg. Erősen kétséges, hogy a teljes 
területet a forgalmi csomópontnak ilyen mértékben alá kellett rendelni.

A kortárs környezetépítészet megjelenítői: szépen formált kőtestek a padok, és egyben térképző keretek is, melyek 
a zöldfelület zárványokból nőnek ki. jó gondolat a múzeum előtti térképzés. A pozíció, a bejáratról való lefordulás 
és a forgalomnak, a napsütésnek való kitettség azonban megkérdőjelezi mindezt. A kőpoller (felhajtást akadályozó 
elem) funkciója pedig maga a talány.

Körítés

Az első benyomás: betontenger! Megdöbbentő, 
hogy az átépítés eredményeképpen a korábbi 
zöld felület helyett milyen mértékű beton 
szigetek jöttek létre. Megkerülhetetlen a kérdés: 
miért? Miért nem lehetnek ezek kertészeti 
felületek? Csak találgatni tudok. Talán, mert a 
mentő, rendőr, tűzoltó számára egyébként átha
tolhatatlan körforgalmon ezeken átvágva lehet 
mégis túljutni? Lehetséges, de azért kétséges is. 
Azonban az valószínű, hogy ebből még ez a 
burkolt mérték aligha következik.

A második benyomásom: az út mindenek 
felett! Az eredményből az olvasható ki, hogy itt 
kizárólag az úttervezők határozhatták meg a 
koncepciót, a környezet tervezése pedig nem 
lehetett több a feldíszítésnél. A lényeg így 
szokott elveszni. A környezet alakításának 
látható elemei a terület széleire szorultak, mel
lékesek, a tér (teresedés) minőségére nincsenek 
érdemi hatással. Inkább valamilyen érdekes, 
ugyanakkor furcsa felvezető szerepük érzékel
hető a körforgalom megközelítése során. (Pécsi 
viszonylatban meg kell viszont említeni, hogy 
gondoltak a környezetatakításra!) A zöldfelületek 
és a velük társított utcabútorok úgy jelennek 
meg, mint szatellitek, a tervezési terület 
határain. Fura érzés: a szoborcsoportot úgy 
lehet megszemlélni, mint egy állatot az állatk
ertben. A körforgalom a ketrec, vagy a vizes 
árok, körülkerülve azonban kilátó és leülő pon
tokat építettek, hogy onnan biztonságból szem
lélhessük a látnivalót. Ha azonban a másik 
oldalára is kíváncsiak volnánk, akkor új kilátó 
pontra kell átküzdenünk magunk. Költői a 
kérdés, hogy ezen pontokból és ilyen távolság
ból a mű érdemben megtekinthető-e.

Ezek a peremen kialakított „oázisok” más 
szempontból is jelenség értékűek. Az (észak- 
nyugati sarokban) első kő pad-test megje
lenésekor elérzékenyültem. Megszületett végre 
Pécsett az első jele a korszerű utcabútor 
értelmezésnek! Szépen formált, anyagból való 
test, értelmesen, jó arányérzékkel formálva, 
mely szakít a pad alakkal, és inkább magára 
vállalja, hogy a formáját a használatból, 
a környezet összefüggéseiből és anyagából 
eredezteti. A munka előre haladtával azonban 
erényei háttérbe szorultak. Olvashatóvá vált 
ugyanis az egészhez való viszony, és ebben 
álságot érzek. Miféle oázisok ezek? Csak arra 
tudok gondolni, hogy az emlékmű szemlélésére 
tervezték őket, hiszen egy forgalmi csomópont
ban -  amely más adottság híján semmiképpen 
sem tekinthető városi térnek -  leülni és megpi
henni ugyan ki vágyna? Ha viszont a szobrok 
nézegetésére valók, akkor miért ilyen távolság
ban és ilyen pozícióban?

A korszerű formálás ettől persze még szép. 
Tekintettel azonban arra, hogy a funkcióját a 
fentiek miatt nem fogja betölteni, a kő anyag 
vélhetően a gördeszkásokat ösztönzi majd job
ban, mint a leülni vágyókat. Nagyon tartok 
attól, hogy a kortárs köztéri tervezés (formai 
értelemben) első helyi megjelenésének várható 
sikertelensége magát a korszerűséget járatja le.

A megemlékezéseknek a szoboregyüttestől elszakított 
helye lehet talán ez a furcsa képződmény. Nem csak 
a formák, az anyagok, a felületek keverednek a talpalat
nyi helyen, de a jelentések is. A tábla értelmezést ad 
az emlékműhöz, és maga is emlékmű -  a felújításban 
közreműködő döntéshozóké és a támogatóké. 
Mindehhez egy intim sziget hangulata, s egyszerre 
a gyülekezést befogadó teresedés illúziója társul.
Az intimitás képtelenség, a gyülekezésre való alkal
masságnak pedig az elemek a gátjai, mint a középen 
lévő zöld zárvány, vagy a felesleges lépcsőzetességek.
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Pedig erősödése nagyon fontos volna, a 
gyengítése pedig komoly veszély. Sajnos a 
kortárs építészeti szemléletek előre törési kísér
letei sok hasonló eredménnyel fognak még 
szolgálni az elkövetkező években Pécsett, 
illetve az egész országban. A tervek világa mára 
tele lett erős formálású produkciókkal, melyek 
nehézségeivel a közönség csak később szem
besül majd. Az építészek a szakmai médiában 
felerősített trendek bűvöletébe esve tervező
ként is, de főleg a zsűrik tagjaiként olyan 
létesítmények létrejöttében vesznek részt, ame
lyek megkérdőjelezhetik majd a szakma hitelét. 
Hosszú távon ez drámai következményekkel 
járhat. A Zsolnay szobor esetében ennek veszé
lye ugyan kicsi, de tudni mégis fontos. Már 
csak azért is, mert az elkövetkező EKF köztér
fejlesztési projektek vélhetően tele lesznek 
hasonló kísértésekkel, és akkor fontos volna 
majd különbséget tenni a látszat és a valós 
megoldások között. Különbségtételre alkalmas 
szakember egyébként ma a pécsi apparátusban 
nincs.

A zöldfelületek zárványszerű elemek. 
Dekoratív felületek, a padokkal, flaszterlép
csőkkel szerves egységet alkotó keret-szegélybe 
zárva. Van bájuk, jelentősek, a tervezettség 
egyértelmű jelei. Kár, hogy a járdaszegélyhez 
közeli helyeken a keretesség koncepciójának 
alárendelve banálissá válnak a járdaszegélyek 
és a zöld mezők keretei közé szorult burkolt 
sávok. Ezeken a helyeken tobzódnak az 
anyagok, és gyakran a formák is -  indokolatlan 
flaszterlépcsők, esetleges szegélymódosulások 
gyengítik a gesztust. Ez is a tervi világ csapdá
ja, a valóság másként működik. A déli oldali -  
emléktáblával kombinált -  leülő sziget már for
mailag sem illeszkedik azon a szinten, mint az 
említett észak-nyugati egység. Hangulatában 
patetikus: ez volna a koszorúzás, a megem
lékezés helye? A helyzet szinte elviselhetetlen, 
morbid. A szobor megközelíthetetlen, távol 
marad tehát tőle minden személyes, emberi 
gesztus, de mintha ilyen gesztusokat gyakorolni 
akarnánk -  az út túloldaláról. Olyan, mint 
valamilyen tengerbe épített síremlék, melyhez 
járulni csak a tenger fölé magasodó sziklaszirtre 
lehet.

A szellemi mélypont a keleti oldali beton
pikkelyes képződmény, amely a járdát választja 
el az úttól, és kezelni próbálja a szintkülönbség 
problematikáját is. Az anyagok tobzódnak, 
komoly esztétikai kérdések merülnek fel.
A majdnem fekete klinker flaszter téglából 
redőzött rézsűs felület egyszerűen tévedés, 
a kőből épített ülőfal, vagy tán mellvéd (?) for
maképzése is lényegesen bizonytalanabb a pad 
elemekénél. A környezetrendezésnek ez az a 
pontja, ahol a terv szétesik, és erős a gyanúm, 
hogy a tervektől valamelyest eltérő megvaló
sulással is lehet dolgunk. Ez utóbbiban ter
vezőként bőven van tapasztalatom -  nehezen 
tudom elképzelni, hogy ezt pontosan így ter
vezte volna meg bárki is. (Bár, ez nagyban függ 
a tervező személyétől. Korábbi kutakodásaim 
során arra jutottam, hogy Pécsett egy köztér 
tervezője nem ad ki ilyen információkat, illetve

Sok(k). Nagy kiterjedésű felületekben kis zöld foltok, 
de mellettük lépcsők, anyagváltások, szegélyek. 

A forma nem következik itt a használatból. Komoly 
veszély ez a kortárs környezetépítészeti eszköztárra, 

a kortárs megoldások jövőjét illetően.

fi

Erősen szakralizáló a kis teresedés 
eszköztára, miközben azt a képtelen 
helyzetet próbálja meg ke-zelni, ami az 
emlékműtől való elszakításban eleve benne 
van. Az eredmény: patetikus, túlzó és kusza. 
A felületbe süllyesztett lámpáknak csak 
egyetlen funkciója lehet: ne tudjuk elolvasni 
este a táblára írtakat, s lehetőleg innen 
a szobrot se láthassuk, a lámpák vakítása 
miatt.

A mélypont a fekete tégla rézsű, a változó magasságú térdfallal, kő pollerekkel a végein. A forma és 
anyaghasználat viszonya zavaros, és a téralakítás eszközei a mögöttük lévő épületet furcsa helyzetbe hozzák.
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A túl közelről, és alulról való megvilágítás az emlék
művet saját negatívjaként mutatja be. A figurák alulról 
világítva kísértetfilmbe illők, az együttes hangsúlyai 
ott keletkeznek, ahol valójában nincsenek. A fények a 
talapzatot emelik ki, noha a talapzat dolga általában -  

és itt is -  a szobor kiemelése és hangsúlyozása. 
Mindez tovább erősíti a k ö r -é s  ezzel a -  csomópont 
amúgy is kellemetlen dominanciáját.

azt nem vállalja fel, tartva annak 
következményeitől. így bizonyos kritikák 
esetében nem tartom fontosnak a tervező 
személyét, miképpen a többi résztvevőét sem, 
csupán az eredményt. Ekkor ugyanis abban 
bízom, hogy az olvasó is az eredményről kíván 
véleményt alkotni, és nem a személyekről. 
Emiatt egyébként meg sem kíséreltem kinyo
mozni sem a tervezők, sem a kivitelező kilétét.)

A fénykör

A város ikonszerű és értékű épületeinek, terei
nek, köztéri műtárgyainak éjszakai 
megvilágítása nagyban emeli az épített 
környezet minőségét. Hatásos eszköz, és mint 
ilyen, különösen érzékeny a tévedésekre. A jó 
világítás a nézőkben általában nem tudatosul, 
az észlelés a megvilágított tárgyra összponto
sul. Egyes -  a hatásra törekvő -  megvilágítások 
esetében azonban a megvilágított tárgy 
magából kivetkőzve jelenhet meg, mintegy 
a nappali viszonyok inverzeként. Ilyen tipikus 
példa a ma terjedő, az útburkolatba süllyesztett 
világítás, amely alulról világítja meg a hom
lokzatot. Bár én ezzel is kritikus vagyok, 
különösen történelmi épületek esetén, és akkor, 
ha mindez a gyalogos elvakításával is együtt jár 
(lásd Esze Tamás utca, a Barbakán kert mel
lett), mégis drámai különbséget érzek az 
épületek és a műtárgyak ilyetén megvilágítása 
között. Egy szobor alulról történő megvilágítása 
horror filmbeli szituációt teremt, a szobor ere
deti érzékelésének csúf karikatúráját állítva elő. 
A Zsolnay szobor ennek egy tipikus példája.

Mindez egyenesen következik abból, hogy 
a tervezők a szűkre szabott körforgalomban 
a szoboregyüttes „talapzatából” való világítási 
módot választottak. Az ipar ma már pro
fesszionálisan kiszolgálja az ilyen tervezői 
igényeket, így szerencsétlenségünkre ez meg
valósítható is volt. A döntés ellentmondá
sosságát az is mutatja, hogy az útfelületbe 
(perembe) süllyesztett lámpákkal nem csupán 
a szobrokat világítják meg, de magát a szobor 
posztamens oldalát is. Ettől valójában nem oda 
irányul a világítás, ahová arra ok volna, hanem 
nagy része magát a posztamenst emeli ki, s 
ezáltal az emlékmű végképp forgalmi objektum
má lényegül -  a hangsúly a gyűrű, a körforga
lom lesz a szoboregyüttes helyett.

Felmerül a kérdés, hogy miképpen kellett, 
vagy lehetett volna a szobrot világítani.
Érdemes kimondani, hogy a korábbi, és létező 
állapot -  a magas kandeláberekkel a teljes 
csomópont szinte egyenletes megvilágítása -  
a jelenleginél jobb volt. Ez eleve megkérdőjelezi 
a kiemelő világítás létjogosultságát, különösen 
a már leírt megközelíthetetlen szituáció miatt is. 
Ha azonban a megvilágításban hinni tudunk, 
nos akkor a magasan elhelyezett, nagyobb 
távolságból a szoborra irányított verzió alkal
masabb lett volna, s ez egyébként kombinál
ható volna az általános utcai világítással, de 
kerülhetne részben akár a környező házak 
tetejére is. Mindezek helyett szegény Zsolnay 
sorstársunk lett, ha kortársunk nem is: 
a vakításból kijutott neki is. ■

Ami tetszett

•  A szoborcsoport tisztes helyreállítása.
• Az emlékmű által a körforgalom 

felülemelkedik a szokásos körforgalmak 
világán, rangos közlekedési csomópont 
lett.

• A környezetre is kiterjedő átépítés.
•  A kortárs környezetalakítási trendek meg

jelenése.
•  Kő anyag használata a környezeti ele

meken.
•  Előnevelt növények kiültetése.

Ami nem tetszett

• Az útfelületek alakításának ésszerűtlen 
dominanciája.

• Az oktalan mértékű burkolás, a zöld
felületek hiánya.

•  Az emlékmű elszigetelése a környezetétől.
• A környezetalakítás következetlen 

funkcionális összefüggései.
•  A környezetalakítás elemeinek helyenként 

öntörvényű, az összefüggéseitől elszakí
tott formai megoldásai.

•  Az anyagok helyenkénti tobzódása, 
a járdafelületek felesleges tagolásai.

•  Az éjszakai világítás totális tévedései.
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Balogh Róbert, 
Koszíts Attila, 

P. Müller Péter 
és Zábrádi Mariann 

beszélgetése 
az idei országos 

színházi találkozóról

A nyolcadik POSZT

MP: Két évvel ezelőtt tartottunk egy hasonló megbeszélést az akkori 
POSZT után (Echo 2006/3). Induljunk ki most is a válogatásból, abból, 
hogy mennyiben különbözött a mostani versenyprogram a korábbiaktól.

BR: Elsősorban mai szerzőktől válogatott Kukorelly Endre, élő 
szerzőtől volt a legtöbb darab.

MP: Volt azért Csehov, Gombrowicz, Dürrenmatt is, de valóban sok 
volt a kortárs magyar (illetve külföldi) szerző. Ebben érezhető némi 
hangsúlyeltolódás a korábbi válogatásokhoz képest.

KA: Számomra hangsúlyosnak tűnt a mai multimédiás világ jelenléte, 
amibe a televíziót is beleértem. Az Urbi etorbi és a CzukorShow esetében 
a mai valóságshow-k, kibeszélőshow-k megfelelői köszöntek vissza 
a színpadról.

MP: Emellett az élő videoközvetítés mint az előadás része jelen volt 
Frankenstein terv ben, az Yvonne-bán, tematikusán (rádióműsorként) a 
Plazma bán, a Hullámtörés pedig egy filmből készült adaptáció. Tehát elég 
sok előadás integrálta a különféle médiumokat.

ZM: A válogatáshoz tartozik az előadások témáján kívül azok színvo
nala is, amelyben idén is nagy volt a hullámzás. Számomra a mélypontot 
a SzabadazÁ! jelentette Kaposvárról.

József Attila Színház, 
Budapest:
Az öreg hölgy látogatása 
(Ladányi Andrea)

BR: Ide sorolnám A nagyratörőt, ami nagyon érdekes darab, még 
egyetemistaként olvastam, és izgatott, hogy színpadon mit lehet ezzel 
kezdeni. Márton Lászlónak ezt az alapvetően deklamáló szövegét az 
egriek föltették egy háztetőre. A színészek nagyon dolgoztak, nagy munka 
volt, de valami mégse történt meg. Tanulságos kudarc volt, mint a 
kaposvári is. De voltak kiugró előadások is. Mint az Yvonne, ami után 
olyan nagy csönd lett bennem, és amelyben hallatlanul egyenletes volt 
a színészi játék. Emellett engem még a Frankenstein terv érintett meg 
erősen, annak is a második fele. Amikor az a nagyon trendi vonal, 
a valóságshow-s, szereplőválogatós rész elment, akkor tűnt föl, hogy 
Mundroczónak itt a filmes eszközöknél sokkal jobban működik a színházi 
vonulata. Az amatőr is profiként hatott, a profi meg még félelmetesebb 
volt. Amit ott a Monori Lili csinált, azt magammal hoztam erről 
a fesztiválról.

ZM: Neki ez jutalomjáték lehetett, nekünk meg egy nagyon nagy 
öröm, hogy részesei lehettünk ennek az élménynek. Az én korosztályom 
Monori Lilinek az underground színházi fénykorában nem volt jelen, és 
csak a történelemből, leírásokból ismerjük, vagy esetleg archív videókból 
az akkori dolgait. Ezt az előadást időutazásnak éltem meg, betekintést 
engedett ebbe a világba, ami mindig nagyon izgalmas volt számomra. 
Akik látták az eredeti közegben, a konténerben ott a Bárka udvarán, azt 
mondják, hogy a pécsi helyszín sokat tett hozzá az előadáshoz. Tehát az 
a ritka szituáció jött létre, hogy az eredeti környezetéből kikerült előadás 
nem veszített, hanem nyert az áthelyezéssel. Ez egy jobban bejátszható 
és átélhető tér volt, mint az a konténer.

BR: A Zálogház évek óta üresen álló épületébe került a Frankenstein 
terv, egy roppant lepukkadt, poros, koszos helyszínre. Olyan szociokul-

Kamara Savaria -  Szombathelyi Színházbarátok Egyesülete: CzukorShow Bárka Színház, Budapest: Frankenstein-terv (Monori Lili -  középen)
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Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy: Yvonne, Burgundi hercegnő
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KoMa: Plazma

turális közeg idéződött ott meg, amely már önmagában félelmet keltett. 
Nem tisztelték a határokat az előadásban, például amikor közben 
fényképeztem, Monori Lili beállt pózolni. Nem kőszínházban éreztem 
magam. Ennek a fesztiválnak ezzel kapcsolatos további érdeme, hogy 
elmosta a határokat az alternatív és a kőszínház között.

MP: Nekem is tanulságos volt, hogy milyen sokféle színházat váloga
tott Kukorelly Endre. Eléggé kitágította a kőszínház hagyományos 
határait. Voltak itt budapesti belvárosi mú'vészszínházból válogatott 
előadások, de voltak alkalmilag összeverődött művészek által létrehozott 
előadások, nem intézményként működő csoportosulások is. Az 
eszközhasználatban is voltak szegény színházi megoldások, mint a KoMa 
Társaság Plazmaja, amelyet egy tanteremben adott elő az öt szereplő, 
díszlet és jelmez nélkül, a saját testével és hangjával megidézve mindent, 
amiről a darabban szó esett. Emellett voltak persze technikailag nagyon 
jól fölszerelt, jól kistafírozott előadások is. Tulajdonképpen az derült ki, 
hogy a végeredmény és a minőség szempontjából mindegy, hogy van-e 
plazmatévé vagy digitális technika, vagy csak a test van. A színház 
felöleli az összes lehetőséget. A darabok esetében is széles volt a skála 
a magas irodalomtól egészen azokig a kanavászokig, amelyekből előadást 
lehet létrehozni.

ZM: Fontos dolog, amit Péter mond, és ez nyolc évre visszatekintve 
komoly tendencia. Ha visszagondoltok az első évekre, akkor a kanonizált 
magas irodalom és az elit színjátszás, az abszolút kanonizált színház volt 
jelen a POSZT-on. Aztán elmerészkedtek a Krétakörig, és a Krétakör után 
elmerészkedtek Pintér Béláig. És most már jöhettek a Komások, az Urbi 
et orbi-sok, meg a szombathelyiek, meg olyan társulatok is, akik nem 
tartoznak ebbe a pesti belvár’, meg a nagyvárosi nemzeti színházak 
közegébe, hanem máshonnan jönnek, de mégis valamilyen mértékben 
elismeri őket a szakma.

MP: Ez szerintem részben összefügg azzal, hogy a válogató mit vállal 
föl, mennyire mer szembemenni az intézményesült keretekkel, és hogy ő

személy szerint mennyire tagolódik bele a hivatásos színházi struktúrába. 
A színháztól független válogató, mint most Kukorelly Endre, nagyobb 
szabadsággal él(het), mint mások.

KA: A válogatás sokszínűsége még nem garancia a minőségre. Nem 
is a színvonallal volt gondom, hanem a rám gyakorolt hatással. Balogh 
Róbert azt mondta az Wonne-ról, hogy neki tetszett a dolog, nekem 
viszont nem jött be. Nagyon lassú, vontatott volt, nehezen lehetett követ
ni. Illetve bombasztikus elemeket fedeztem föl, számomra azok voltak 
a video-bejátszások is. Megfigyeltem, hogy általában a határon túli ren
dezőknél szoktam ilyennel találkozni. De volt itt román rendező is koráb
ban, aki szintén hasonló bombasztikus elemekkel próbálkozott, és talán 
ezzel próbálta pótolni a darabnak a fogyatékosságait. Nagyon nehéz egy 
átlag nézőnek, egy átlag színházba járónak követni ezt az előadást. Én 
nem vonom kétségbe a művészi értékét a darabnak, de ma ez a fajta 
játékmód csak egy szűk réteg számára érvényes szerintem. A másik példa 
a CzukorShow, amit én egy teljesen felesleges előadásnak tartok. Semmit 
nem mondott nekem. Egy semmitmondó tévé show, és azt sem értettem, 
hogy Anger Zsoltot díjazták színészként.

ZM: Meg Vasvári Emesét.

BR: Mondjuk én a Vasvári Emesét megértem, az egy nagy alakítás 
volt, ahogy eljátszotta ezt a depressziós, magába forduló nőt. De Anger 
Zsoltnak csak az volt a szerepe, hogy tapsoltassa, irányítsa a közönséget, 
ami nem színészi feladat. Egyetértek Attilával, hogy ez az előadás semmit 
nem tett hozzá ahhoz, hogy színre vitt egy valóságshow-t.

KA: Én azt hiányoltam belőle, azt a pluszt, amitől színház lesz 
valamiből. Teljesen lekoppintották egy televíziós show-t, de mint szín
házat, nem éreztem. Nem értettem, hogy ezt miért kell végignéznem.

ZM: Viszont, ami igazán színházi élmény volt számomra, amikor telje
sen át tudtam adni magam, és a megfelelő pillanatokban könny szökött

Csiky Gergely Színház, Kaposvár: Szabadaz Á! Bárka Színház -  Maladype Színház, Budapest: Vihar
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a szemembe, és borsózott a bőröm, az a Hullám törés volt. Soltész Bözse 
alakítása egyszerűen zseniális volt. A Lars von Trier-i filmélményt jó 
értelemben hozta elő, azt az elképesztő koncentrált feszültséget, odaadó 
szeretetet, azt a mindenféle érzelemmel megáldott, expresszív és mély 
figurát, akit ez a Bözse alakított. Mindent elhittem neki, és boldog 
voltam, hogy pityereghetek a végén. Az előadásban nem volt mindenki 
egyformán jó, borzasztó volt a díszlet. De az előadásnak volt egy sodra. 
Azért hoztam szóba ezt az előadást, mert a másnapi szakmai beszél
getésen porig alázták, és a sárba döngölték Novák Eszter és Forgács 
Péter vezetésével, amit egyszerűen nem értek, illetve az ő fanyalgásuk 
szerintem nem helytálló.

BR: Megosztó volt az előadást. Pár emberrel beszéltem róla, és valaki 
vagy lelkesedett érte, Soltész Bözséért, vagy pedig nem bírta elviselni ezt 
az érzelmi felfokozottságot.

ZM: A darab erről szól. Hogy van olyan ember, aki azért él, vagy azért 
hal meg, hogy a másik élhessen. Ez egy borzasztó mély dolog, tehát ezt 
lehet hárítani, hogy nem akarjuk tudni, nem akarjuk ismerni ezt az érzést, 
de aki nem zárkózik be, hanem nyitott erre, annak meg tényleg ez egy 
ilyen komoly, együttérző, felismerő érzés.

néhány évvel ezelőtt a stúdióban. Bocsárdinak ebben a mostani Yvonne- 
ban valóban mintha teher lett volna a sztori. Talán a szöveg csak egy 
szegmensét akarta volna előtérbe állítani (mondjuk az idegenséget, ami 
az ő egyik fő gondolatköre), de a darab egésze, hagyományos dramatur
giája ennek ellene dolgozott.

BR: Attila lassúnak mondta annak az előadásnak a tempóját, amit 
én nem éreztem ilyennek. A megtörténés ideje az, ami nagyon érdekes, 
főként ha hozzáveszünk egy másik előadást, Az öreg hölgy látogatásai.
Ha az Yvonne lassú volt, akkor milyen tempójú volt a Dürrenmatt darab? 
Ez részben egyfajta bátorság, illetve koncepcióbeli kérdés, nagyszínház
ban megengedhetjük-e azt, hogy akkora szünetek legyenek, hogy 
megtörténhessen a nézőben valami. És egyáltalán, alkalmas-e ma a néző 
arra, hogy a lassú történésekre is odafigyeljen, ne unja el. Én Az öreg 
hölgyre nem voltam alkalmas, az engem nem kötött le.

MP: Pedig ez a pár évvel ezelőtti korábbi Zsótér rendezésekhez 
képest egy rendkívül dinamikus előadás. Hiszen volt több olyan rende
zése, amelyben a színészek ültek, és megrendezett módon elmondták 
a darab szövegét. Ebben az előadásban volt nagyon sok akció, de itt 
számomra igazán az volt az érdekes, annak ellenére, hogy

Pesti Magyar Színház, Budapest: Hullámtörés Csokonai Színház, Debrecen: Úri muri
(Soltész Bözse)

Kosztolányi Dezső Színház, Szabadka: Urbi et orbi

BR: Ha már a díszletet szóba hoztad, az Asztalizene kapta a legszebb 
díszletért járó díjat, amely egy trendi szórakozóhely-belsőt ábrázolt, az 
asztalokat emelvényekre eltolva. Én ezt csak a második helyre soroltam, 
a Viharnak adtam volna ezt a díjat, illetve a tervező Gombár Juditnak.

MP: Van, amikor egy darab tehertétel egy előadás számára, amikor 
végig kell játszani azt a történetet, amit egy író megírt, és amikor a ren
dező nem veszi magának a bátorságot, hogy elrugaszkodjon a szövegtől. 
A POSZT eddigi hagyományára, az elmúlt nyolc évre visszatekintve 
érdekes kérdésnek tartom, hogy az a fajta színház, amely arra épül, 
hogy megírt színdarabokat betanulnak és elszavalnak, s azt esetleg még 
dekorálják némi kézmozdulattal és látványelemmel, az vajon mennyire 
izgalmas, mennyire tud ma érdekes lenni. Vajon miért nincs igazán terepe 
a POSZT-on annak a fajta színháznak, amelyik radikálisabban bánik a 
szöveggel? Bár idén is voltak példák a szövegtől való kisebb-nagyobb 
eltávolodásra, vagy arra, hogy valaki a saját társulatára ír darabot, de 
a klasszikus műveknél időnként úgy éreztem, hogy az irodalmi anyagot 
nehezékként cipeli magával az előadás, küszködve azzal a fétissel, hogy 
ez így van megírva, és akkor így is kell eljátszani.

ZM: Ez most például az Yvonne kapcsán vethető fel. Nagyon szeretem 
ezt a darabot, és több előadást is láttam, ami emlékezetes. Csákányi 
Eszter főszereplésével volt egy kaposvári Asher-rendezés. És a JESZ-nek 
is volt egy nagyon jó előadása, amit Szilágyi Eszter Anna rendezett

a József Attila Színház teljes vezető színészgárdája (néha csak egészen 
pici szerepben) jelen volt, a címszereplő Ladányi Andrea táncművész a 
puszta színpadi jelenlétével beárnyékolta az egész társulatot. Neki tán
cosként nem kell fiktív szerepeket felöltenie ahhoz, hogy a figyelmet a 
színpadon magára vonja. Egyszerűen az ottlétével köti le a nézőt. Amikor 
jelen volt a színen, akkor gyakorlatilag mellette elhalványult az összes 
többi résztvevő.

BR: A POSZT-on most tizenhat versenyprogram szerepelt, de a műsor
füzet összesen 265 programot tartalmazott. Ezek között volt sok igen 
izgalmas off-program. Némelyiken részt is vettem, volt, amit szerveztem. 
Örültem, hogy sok program zajlott az utcán. Volt például improvizáció 
azoknak, akik nem jutottak be az előadásokra, „kárpótlásszínház”. Ez 
az a része a POSZT-nak, ahol úgy működik Pécs, ahogy egy általam 
elképzelt kulturális fővárosnak kellene működnie 2010-ben. Érdekes, hogy 
ennyi (251 rendezvény valósult meg) már túl sok ebbe a városba tíz nap 
alatt. Naponta 25 program ide már túl sok. A POSZT-ra ideérkező plusz 
5-8000 ember nem elég ahhoz, hogy ezt a 160 000 fős várost feltöltse. 
Még akkor sem, ha sok programot kiviszünk az utcára.

KA: Nekem az off-programok közül a legnagyobb élményem a Góbi 
Rita táncszínháza volt, a Terranova boltot használták fel hozzá, illetve az 
utcát. Nagyon ki volt találva, A tükör mögött című darabjukat adták elő, 
ami teljesen oda lett komponálva az adott helyszínre. Az utcát, az üzlet
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bejárati részét és a kirakatait használták föl. Mindenfajta műfajból sze
mezgettek, a táncszínházi részek mellett volt pantomim, zene, látvány 
nagyon jó jelmezekben. Egyszerre volt igényes, és mégis populáris volt. 
Minden arra haladó ember megállt, nagy tömeg alakult ki, és nézték 
a produkciót, ami kb. 40 perces volt. Góbi Ritáék a tavalyi POSZT-on is 
nagyon jó off-programmal szerepeltek.

BR: Az Alexandra Könyvtér, a könyvhét pécsi verziója is érdekesen 
alakult. Korábban sokkal erőteljesebb volt a szépirodalmi jelleg, most 
kicsit a kevésbé szépírói vonal volt jelen. Szerepelt több híresség, 
a Tisza Kata típusú papundekli irodalom, Szily Nóra, D. Tóth Kriszta,
Úri Geller, tehát ezek nagyon híres írók...

KA: Az Alexandra Könyvhét fontos része az egész rendezvénynek, 
beleértve a koncerteket. Idén történt egy nagyon érdekes dolog. Az eső 
miatt a Péterfy Bori&Love Bánd előadása elmaradt ott a Széchenyi téren, 
és Péterfy Boriék kitalálták, hogy ők bizony nem szeretnék úgy fölvenni 
a pénzt, hogy nem koncerteznek, és este nyolc óra után körbetelefonál
tak, meg sms-eket küldtek, hogy ők a Laborban adnak egy koncertet. 
Megbeszélték a szervezőkkel, és tényleg este fél 10-kor...

Cserhalmi György 

Pogány ludit

Zsótér Sándor 

Lukáts Andor

Radnóti Zsuzsa 

Mundruczó Kornél

ZM: Előtte lement ott a roma jazzkoncert...

KA: Igen, lement az előre oda meghirdetett koncert, aztán pedig 
„műsoron kívül” Péterfy Boriék leadták a saját koncertjüket. Telt ház volt, 
működött a riadólánc, és nagyon jó hangulatú volt a koncert. Ilyet én 
még nem láttam, hogy ennyire hirtelen, spontán meg lehet szervezni 
végül is akkor bármit. Tele volt a Labor emberekkel, mindenki kiment 
oda a Péterfy Borira, és egy remek koncert született.

ZM: Ez az eset felveti a művészet és az etika kérdését is (vagyis, 
hogy megdolgozunk a honoráriumért), amiről eszembe jut egy másik 
példa, az Úri muri című versenyprodukcióé. Ezt Cserhalmi Györggyel 
a főszerepben hirdették meg, és a jegyek 99%-a azért fogyott el, mert 
Cserhalmi Györgyöt szerette volna látni a pécsi közönség. Aztán az 
előadás előtt egy pár nappal közzétették, hogy -  egy műtétre hivatkozva 
-  nem ő játssza a főszerepet, hanem Gáspár Tibor ugrik be helyette. Az 
ő szereplése semmit sem vont le az előadás értékéből, de másnap este 
8 órakor a Sportcsarnokban azért megnyugvással vettem tudomásul, hogy 
nincs nagy baj Cserhalmi művész úrral, hiszen ott teljes elánnal szerepelt. 
Nem azt vitatom, hogy a műtétje miatt nem tudta vállalni az Úri muri

Off-program: Góbi Rita -  A tükör mögött

megterhelő előadását, hanem szerintem az nem volt etikus, ahogy 
az előadást meghirdették, a jegyeket eladták, és csak ez után szóltak, 
hogy bocs, változik a szereposztás.

KA: Az off programok között volt még egy nagyon nagy élményem, 
a Katona József Színháznak a Mi ez a hang? (Dzsessztetés) című darabja, 
amelyik zseniálisan jó előadás volt. Én még így nem láttam színészeket 
zenélni, énekelni, táncolni. Fenyő Iván úgy zongorázik, hogy bárhol, 
bármelyik jazz-zongoristát leveri. Rezes Juditról tudjuk, hogy milyen jól 
énekel és táncol, mégis fantasztikus volt, amit művelt, ő volt a főszerep
lője ennek az előadásnak. De a többiek is, a Jordán Adéltól Pelsőczy 
Rékáig remekül zenéltek, énekeltek. A keret az volt, hogyan alakult ki 
a jazz Amerikában. Finom humorral volt az egész átszőve, végig nevetett 
a közönség, és mindenki nagyon jól érezte magát, hiszen jazz sztender- 
dekre épült a játék. Máté Gábor rendezte.

BR: Aztán így a vége felé említsük meg a záróeseményt is, a POSZT- 
gálát. Ezen is főként médiaszereplők vettek részt, mint a tavalyin...

MP: Olvastam róla a világhálón egy kommentet, hogy milyen csapni
való volt...

BR: Az volt a pláne benne, hogy jöttek sorban ezek a sztárok, nevez
zük így, a magyar médiasztárok, és valódi színészekkel együtt alakítottak 
ezt-azt. Egy darabig. És mivel nem érkezett meg a földesúr, azaz a király, 
vagy a polgármester, szóval mert a fontos ember késett, ezért ismételni 
kellett a jeleneteket. Föntről telefonáltak, hogy jön, de késik, és akkor 
megvárták. A közönségnek meg két programot megismételtek. Ott nagyon 
rezgeti a léc.

ZM: Ezért az ún. gáláért nem volna szabad pénzt elkérni, jegyért 
árusítani. Legyen a gála is off, nyitott, és akkor aki befér, befér, aki nem, 
nem. Nem tolonganak egyébként, nincsen soha telt ház, dobálják az 
ember után a jegyet, hogy figyelj, hozzál még pár embert...

BR: És még mindig benne van a Csillagok háborúja zenéje.

ZM: Egy kicsit olyan az egész, mint a Bocsárdi hátán a Gombrowicz. 
Nyűg. Ez a POSZT hátán is egy ilyen nyűg, hogy kell csinálni a végén egy 
gálát, mert valamilyen keretet nyilván kell adni ennek a díjátadásnak.

BR: Gothár rendezzen operettet! Ezt üzenem.

KA: Én a jövő évi gálát rábíznám Mundruczó Kornélra. Rendezze meg 
a Mundruczó. Fia vállalja. Biztos, hogy jobban sikerülne. ■

Festők versenye...
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Folyton, állandóan, szüntelenül
Fesztiválok sűrű, tömött sorokban

Művészetek Völgye, Sziget, Volt, EFOTT, Filmszemle, Szegedi Szabadtéri Játékok, Tavaszi Fesztivál, Miskolci Operafesztivál, Pécsi Országos Színházi Ta
lálkozó, Hegyalja Fesztivál... Hirtelen ezek a fesztiválok jutottak eszembe, amelyek neve — vagy a médiában vásárolt reklámidő, az esemény magában 
hordozott, esetlegesen idegenforgalmi jelentősége, vagy időnkénti botrányai miatt — akár az országhatáron túl is jelenthet valamit. A sor természetesen 
folytatható, tematizálható, s bizonyára összeállítható egy teljességre törekvő lista is, amelytől ez alkalommal eltekintenék — a www.fesztivalsorolo.hu 
hatezres nagyságrendből ajánl a turistáknak (a cikk írásakor az épp aktuális szüreti mulatságok mellett Rutyaünnep, Bodzafesztivál is szerepelt a címla
pon). Tematikus áttekintésre érdemes kísérletet tenni.
Az összművészeti és a speciális fesztiválokat egyaránt megtalálhatjuk a kínálatban, zenei, színházi, irodalmi, képzőművészeti, főik, gasztronómiai, histo
rikus, hagyományőrző, illetve egy-egy ünnephez, naphoz kötődök mellett (Költészet napja, Népzene napja) már-már egy hagyományos értelemben vett 
búcsú, vásári forgatag is fesztivállá lépteti elő magát (a már létező Sör-, Kocsonya-, Halászlé-, Medvehagyma-, Lángos-, Dinnye- és Bableves Fesztivál 
mellett bizonyára születik majd tökmag, köles és lucernafesztivál is).

A fesztiválok mérhetetlen mennyisége részben 
a divaton, a jelenlegi pályázati rendszeren, s 
egy (vagy több) félreértésen alapul. A fesztivál 
kifejezés latin eredetű, ünnepélyes seregszem
lét, ünnepi játékokat, ünnepi előadássorozatot 
jelent, nem pedig a német fest szóból ered, 
mely folyton, állandóan, szüntelenül jelentéssel 
bír (de fordítható „kitartó”, „szívós”, illetve 
„erős”, „szilárd” értelemben is).

A fesztiválok fő támogatója a Nemzeti 
Kulturális Alapprogram (léteznek még minisztéri
umi, helyi, regionális, EU-s és egyéb pályázati 
források, de általában az NKA a főfinanszírozó), 
melynek pályázatait az elmúlt években a 
nagyobb fesztiválok főszervezői a sajtóban vér- 
mérsékletüktől függően, de folyamatosan veg- 
zálták. A 2008. április 22-én megjelent sajtó- 
közlemény szerint a fesztiválok finanszírozásáról 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az NKA, 
az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium (turizmusért felelős) szakemberei 
egyeztettek a fesztiválszövetségek képviselőivel. 
A sajtótájékoztató anyagából idézek röviden:

„A fesztiváltámogatási koncepció 
kialakításánál a tervezhetőség, átláthatóság és 
a stabilitás megteremtése volt az elsődleges 
szempont.”

„Az új fesztiváltámogatási koncepció alapján 
»gördütő finanszírozási rendszer« alakul ki, 
amely lehetővé teszi a nagyobb tervezhető

séget. A tervek szerint a 2009-ben megren
dezendő fesztiválok támogatására benyújtott 
pályázatokat már 2008 második felében elbírál
ja az NKA kollégiuma, így tervezhetőbb és biz
tonságosabb lesz a szisztéma.”

Az idézetből levonható a következtetés: 
a jelenlegi fesztiváltámogatási rendszert nem 
a tervezhetőség, átláthatóság, stabilitás... stb. 
jellemezte. Sőt a turisztikai szempontok — 
például a látogatószám, a vonzáskörzet — is 
kiemelt szerepet játszanak már a fesztiváltámo
gatások új értékelésében (tehát eleddig nem 
voltak azok). Mintegy egyéves munkával kialakí
tottak egy regisztrációs és minősítési rendszert, 
melyben a szakmai szervezetek a fesztiválok 
tartalmát, programjait, a turisztikai hatásukat és 
a térségfejlesztő erejüket mérlegelve alakítják ki 
álláspontjukat, s teszik átláthatóvá költ
ségvetésüket. Létrejött egy középtávú szakmai 
koncepció, amely a hároméves pályázati finan
szírozás létrejöttét szolgálja, illetve eztán a 
következő évre vonatkozó pályázatokat, az 
adott év második felében már ki kell, hogy 
írják. Eddig ez is másképpen zajlott.

Szerveztem már úgy fesztivált, hogy a kezdete 
előtt két nappal döntöttek a finanszírozásáról. 
És ez nem egyedi jelenség. Az utófinanszírozás, 
és a késedelmes kifizetés sem az (melyik kul
turális intézmény rendelkezik több hónapnyi 
tartalékkal?). Na és az, amit úgy lehet nevezni, 
mint ideológiai alapvetés, vagy tervezés, vagy 
csak a szervezés gyakorlati lebonyolítása (fel
lépők felkérése, szerződések aláírása, szállás- 
foglalás, étkezés stb.), vajon lezajlódhatott e 
két nap alatt, ha a fesztiválra kevesebb pénzt 
adtak a szükségesnél?

A fesztiválszervezők financiális nehézségei 
tehát valamelyest javulni fognak, de ha csak 
Pécs és környéke fesztiválkínálatára koncent
rálunk, levonható-e valami következtetés a 
közelgő 2010-re nézvést, mikor is Európai 
Kulturális Fővárossá magasztosul e város?
Az EKF felvezető éveinek koncepcióját, azaz 
a folyamatosan változó vezetők folyamatosan 
változó koncepciójának lekövetését, ha nem 
is tartom hasonló léptékű vállalkozásnak, mint 
a 6000 honi fesztivál felsorolását, mégsem vál
lalkozom rá, meghaladja e cikk terjedelmét.

Az NRC Piackutató 2008 júliusában készített 
felmérése szerint a 15-25 évesek 57 százaléka 
vett már részt közösségi nyári rendezvényeken, 
fesztiválon, karneválon. A fiatalok 22 százaléka 
rendszeres fesztiválozó. A fesztivál iránt érdek-
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lődők legnagyobb hányada a buli (84 százalék) 
és a fellépők miatt (54 százalék) látogat egy 
nyári rendezvényre. Az érvek között az ismer
kedést követően negyedik helyen (28 százalék) 
a kulturális programok iránti érdeklődés 
szerepelt.

Ha az előző bekezdés adatait elemezzük, 
akkor a pécsi fesztiválok közül az ICWIP, 
a Rockmaraton és az orfú'i Fishing on Orfű 
(a Kispál és a Borz fémjelezte kétnapos alter
natív zenei program) az, amely ide tudja von
zani a leginkább mozgékony réteget, a fiatalo
kat, mert a város hagyományos fesztiválélete 
erre kevésbé képes. Pedig az EKF felvezető 
éveiben egyre több pénz jut a régi, vagy újabb 
néven futó városi programkínálatra, ebben 
mégsem rejlik akkora vonzerő a jelenlegi kul
turális vezetők szerint, hogy azt a potenciális 
kulturális turistáknak hirdessék például a párizsi 
metróban elhelyezett plakátokon, mint teszik 
azt évről évre eredményesebben a Szigettel. 
Pécs mintha egy belső koncentrációt növelő 
kísérletet hajtana végre, a belső programok 
mennyisége növekedést mutat, csak nem azt 
kutatják, hogy a helyi közönség óhajt-e több 
kultúrát? Illetőleg fel lehet tenni a kérdést 
Patartics Zorán után szabadon: ki lesz a 
növekvő számú kulturális termék fogyasztója, 
amikor ez a fogyasztói szám adott, illetve évről 
évre csökken. A városi fesztiválokat és a 
növekvő kulturális kínálatot egyaránt nevez
hetem heterogénnek, tarkának, vagy vegyesnek, 
ha rosszalló vagyok, esetlegesnek.
Legrangosabb fesztiválnak talán ott a Pécsi 
Országos Színházi Találkozó, amely sok
színűségében országosan csak a Művészetek 
Völgyével vethető össze, s a tíz nap alatt 
ténylegesen megélhető, milyen egy ország kul
turális fővárosa színházi és egyre inkább irodal
mi szempontból is (bele kell értenünk a többi 
társművészetet is, hiszen a színházművészet 
totalitása a zenét és a vizuális művészeteket — 
képzőművészet, fotó, videó — egyaránt integ
rálni képes). De mivel a szakmai közönség Pécs 
jelenlegi szálláshelyeit szinte maximálisan 
lefoglalja, turistákat már nincsen hol elszállásol
ni, s bár a versenyprogramnál gyakorta nívó- 
sabb a POSZT OFF kínálata, mégis mindenki a 
korlátozott befogadóképességű színházterembe 
vágyna. A POSZT másik problémás pontja az 
idő. Június elején zárnak a színházak, s 
kezdődik a fesztivál, de az egyetemen még tart 
a vizsgaidőszak...

A Pécsi Szabadtéri játékok — a jócsengésű, 
szegedi minta miatt kapta ezt a nevet — anyagi 
okok miatt évek óta főként a Pécsi Nemzeti 
Színházzal kooperálva hoz létre produkciókat, 
melyek ősszel beköltöznek a kőszínházba.
Több játszóhelyen működnek, ám egyéni arculat 
kiépítéséről, nemzetközi, de még országos 
vonzerőről sem beszélhetünk.

A Moveast — Nemzetközi Filmfesztivál Pécs 
— eseményei október elején zajlanak. Az első 
három fesztivál alapján leszűrhető a tapasztalat, 
hogy a felvetett ötlet remeknek tűnt — közép- 
kelet-európai fiatal filmesek első alkotásait 
vetíteni —, a fesztivál mégsem találta meg az 
arculatát, mivel nagyon kevés egyéni, átütő, 
vagy akár csak közönségvonzó alkotást láthat
tunk. Sok kiforratlan, művészieskedő filmecske 
mellett 2007-ben még tévéfilm szintű alkotások 
is felbukkantak, messze űzve az amúgy sem 
kellő számban megjelenő bolgár-, macedónfilm- 
rajongókat. A fesztivál fontos alkotókat csábít 
Pécsre, de érezhető a koncepció és az alacsony 
költségvetés egymást gyengítő hatása, ám 
induló fesztivál lévén, ezek még kinőhető 
gyermekbetegségek.

Hasonló, de szűkebb szakmai érdeklődésre 
tarthat számot a Pécsi Nemzetközi Tánc
találkozó, amely szeptember végén, a színházi 
szezon indulása előtt hozza mozgásba a helyi 
táncéletet -  a Pécsi Balett évtizedekkel koráb
ban tündökölt utoljára. Szintén az EKF jegyében 
indult el a hosszú nevű Kelet-Nyugati Átjáró — 
A Balkánnal a Balkánról — Találkozó a Balkán 
kapujában fesztivál. A Nemzetközi Interdiszcip
lináris Konferencia és a Kelet-Nyugati Átjáró 
2008 -  Balkán Világzenei Fesztivál éppúgy 
része a 2008-as Örökség Fesztiválnak, mint a 
Pécsi Nyugdíjasok Egyesülete képző- és 
kézműves csoportja és a Pécsi Csipkeverő 
Műhely tagjainak kiállítása. Félreértés ne essék, 
semmi bajom a csipkeverő vagy kézműves 
nyugdíjasokkal, de nem értem hogyan kerülhet
nek egy programba a Balkán kapujával. Ez az 
eljárás még arra a gyakorlatra emlékeztet, 
amely szerint Tavaszi fesztiválnak nevezzük azt 
az eseménysort, ami tavasszal zajlik, s őszinek 
az őszit.

A POSZT mellett háromévente rendezik meg 
a Nemzetközi Felnőttbábfesztivált, az utóbbi 
kettő színvonala az anyagi kompromisszumok 
miatt csak a fesztivál nevét őrizte meg, a 
rangját kevésbé. Viszont megtalálta szerepét 
a korábbi kulturális és gasztronómiai fesztivál, 
mely éppen a Sétatér Fesztivál nevet viseli. 
Június közepétől a hónap végéig a három 
hétvégén egy-egy tisztán művészeti profilú fesz
tivált fog össze, s ezt egészíti ki gyermekprog
rammal, esti koncerttel, malac- és ökörsütés
sel... Ez a fesztivál maradt meg a rendszerváltás 
utáni pécsi kezdeményezések közül olyan iden
titásképzőnek, amely a város nyáron gyakorta 
valóban mediterráneumra emlékeztető jellegével 
ét. Egy térre kitelepülve eszik-iszik, beszélget 
a tömeg, turista, városlakó egyaránt. Akadnak 
koncertek, színházi és néptánc előadások.
De a lényeg nem az előadás, hanem a hangu
lat. És ez a „Sétatér Fesztivál” hangulat Pécsett 
májustól októberig rendszeresen visszaköszön, 
más-más néven.

Pécs fesztiváléletében hiányzik az a hiteles 
intézmény, amely integrálná a széttartó, vagy 
éppen túlzsúfolt programmennyiséget, optimali
zálná a fesztiválok idejét, helyszínét, s szoro
sabb összefogásra késztetne. Tavaly óta több
ször befogadhatatlan mennyiségű esemény 
sűrűsödik nyár elejére, s utána hetek telnek el 
heti egy-egy belvárosi néptáncesttel. Az EKF 
pár évre felduzzasztott finanszírozási lehetősége 
miatt megnövekedett a megvalósuló ötletek 
száma, kamraszínházi, rövidfilmes, folkrock, 
jazz, reggae és a nemzetközi költészetnapi fesz
tivál... csak úgy sorjáznak a kezdeményezések, 
amelyek egy sokszínű kulturális fővárosi palet
tán megtalálhatják a maguk helyét, de nagyobb 
részük forráshiány, vagy a nem elég egyértelmű 
koncepció miatt pár év alatt menthetetlenül 
el fog halni. Hacsak nem talál szponzort, 
mecénást, forrást. Mert mára egy-egy fesztivál 
a kulturális ipar terméke lett, és a sok közül 
nyereségesen igazán csak egy tud működni, 
a Sziget. Napi kétszáz rendezvényével, het
venötezer férőhellyel. A többi fesztivál vagy 
nonprofit, vagy pályázati pénzekre szorul. 
Pécsett a POSZT és a POSZT OFF program 
tapasztalatai alapján napi tíz nívós produkció 
nézőterénél többet nem tud megtölteni a város 
turistástul, helyi lakosostul. Turisták nélkül 
talán a felét. De mi lesz, ha folyton, szünte
lenül, állandóan programok lesznek? Nincs 
ember, aki egy évig feszt fesztivállátogató!
Kell a turista. Sok. Rengeteg. ■
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FOTÓK TÓTH LÁSZLÓ -  A képek illusztrációk
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Ethos et Spiritus
A Pannon Filharmonikusok évadnyitó hangversenye

Lendületre és átgondolt PR-munkára valló — 
a teljes évad pécsi és Pécsen kívüli fellépéseit 
áttekintő — programfüzetet nyújtott át 
szeptember 18-án a PTE Szigeti úti aulájába 
érkező közönségének a Pannon Filharmonikusok. 
Az idei évadcím — Ethos et Spiritus — és a ját
szani tervezett művek tartalmi összefüggésének 
latolgatását az olvasóra bízom. Magam aligha 
tudok olyan igényes zenei programot elképzel
ni, amelyben az erkölcs és a lélek, az etika és 
a szellem ne nyilvánulna meg domináns módon 
— hacsak nem rontanak el valamit végletesen 
az előadók.

Az évadnyitó koncert mindjárt három XX. 
századi magyar művel, és Brahms Kettős- 
versenyének kiváló szólistáival volt hivatott 
kényeztetni a közönséget. Dohnányi nemesen 
szórakoztató műve, a Szimfonikus percek 
Hamar Zsolt vezető karmester pálcája alatt pit- 
toreszk üdeséggel tárult fel előttünk. Dohnányi 
bagatellizáló címadása persze szellemesen fél
revezető: igényes öt tételes kompozíciója 
nagyon is izzasztó perceket hoz mindenkori 
szimfonikus előadógárdájának, de jó előadás
ban — miként ezen az estén — ez a zenekar 
és karmester belügye marad.

A hangverseny súlyponti produkciója 
egyértelműen Kocsis Zoltán Bartók-hangsze- 
relése, a Hét zenekari darab volt. A pécsiek 
által korábban játszott Liszt- és Debussy- 
hangszerelések megmutatták már, hogy mire 
képes Kocsis a zongoramuzsika nagyzenekari 
adaptációjában. Zenekar-kezelése a hangszerek 
lelkére, természetes igényeire és lehetőségeire 
épít, színkeverése sziporkázóan szellemes és 
gazdag, de soha nem válik tolakodóvá, 
öncélúan virtuózzá: csakis az eredeti zeneszer
zői koncepció minél teljesebb kibontakozását 
szolgálja. Ha nem teljes képtelenség etikus

hangszerelésrő\ beszélni, akkor Kocsisnál 
alapos oka van e kifejezés használatának. A 
hangszerelés útján való kongeniális interpretá
cióban nála évtizedek zongoraművészi tapaszta
latai (is) kikristályosodnak — márpedig sokunk 
számára a Bartók-zongoraművek megszólal
tatásának etalonja hosszú ideje éppen az ő 
játéka. Hamar és a zenekari zenészek számára 
egyaránt teljes szívvel vállalt, sokat jelentő fela
dat volt ez a Bartók-interpretáció, remélni lehet, 
hogy az ekképpen mintegy Bartók követeként 
jelen lévő Kocsis őszinte örömmel fogadta 
a produkciót.

Kötve hiszem viszont, hogy Vidovszky 
László az udvarias köszönetnyilvánítás gesz
tusán túli indítékokkal lépett volna pódiumra, 
miután az ő 1996-ban komponált (és az eredeti 
kétzongorás letétből átírt) műve elhangzott.
A Kilenc Kurtág-köszöntő korái kiszenekarra cím 
-  az alliteráció szándéka mellett — Kurtág 70. 
születésnapjára utal. Ezen utalás, valamint a mű 
tételeiben felhasznált — protestáns felekezetek 
számára különösen becses — gyülekezeti 
énekanyag és annak feldolgozási módja a 
kontextusok Kurtágnál és Vidovszkynál egyaránt 
jól ismert, rendkívül gazdag szövedékét idézi 
elénk, lehetőséget teremtve az előadók és befo
gadók asszociációinak messzire vivő lánco
latára. Ez a feladat azonban úgy, ahogy volt, 
visszapattant a zenekarról. Félszeg, bizonytalan, 
olykor teljesen kívülállónak mutatkozó muzsiku
sok, rendre arpeggióban megszólaló indítások, 
kimunkálatlan színek, a szuggesztivitás teljes 
hiánya -  ennyi a mérleg, nem több. Gyanítom, 
túlvállalásról lehet szó: a fajsúlyán, értékén 
kezelt másik három (de főként a két előző) 
darab mellett, között ez vált az energia- és 
időhiány áldozatává. Márpedig a próbamunka 
ethosza nélkül a spirituszt hiába várjuk!

Bár Vidovszkyt ez aligha vigasztalta, maga 
a koncert végül ismét jóra fordult. A Brahms- 
koncert szólistái: jelesül a zenekar első kon
certmestere, Bujtor Balázs, valamint a csellista 
Fenyő László gyakorlatilag személyükben garan
tálták a sikert. Utóbbi vendégszereplése egy
magában is komoly vonzerőt fejt ki, nyilván 
bárhol szívesen terítenének neki piros 
szőnyeget — habár talán nem a dobogójára, 
akadályozva ezzel a csellóláb által közvetített 
rezgések továbbjutását... De Fenyő hangszép
sége így is elbűvölte a közönséget, szuve
renitásáról, virtuozitásáról nem is beszélve. 
Magabiztossága, oldottsága sikeres nemzetközi 
versenyek, külföldi szereplések tömkelegén át 
csiszolódva érte el mostani szintjét. Bujtort 
némileg más karakterként: nagyszerű, vérbeli 
kamaramuzsikusként jellemezném. Léteznek 
hegedűvirtuózok, akik alig várják, hogy — 
magukra maradván bizonyos igen technikás 
ütemekben — mindenki mást a pódium 
deszkázatába döngöljenek bravúrjaikkal. 
Nevezett ütemek Bujtor számára a zeneileg 
legkevésbé tartalmas, így tehát legkevésbé 
fontos részei a műnek. Az ő tehetsége a 
Fenyővel közös akciókban vagy a magányosan 
megénekelt lírai mozzanatokban ragyogott fel. 
De a felszíni különbségeknél sokkal fontosabb
nak érzem a kettejük játékából töretlenül áradt 
lényegi egységet. Kommunikációjuk egymással 
is, a zenésztársakkal is hibátlan volt. Aki hallot
ta, aligha felejtheti a lassú tétel meghittségét 
és szenvedélyét: túljutva a zenekar bevezető 
ütempárján, mindjárt a kezdő téma kibontakozó 
ívében a tökéletes egymásra hangolódottság 
élményével ajándékoztak meg bennünket.
És ahogy egyetlen téma léptékében, ugyanúgy 
tételről tételre haladva is: rész és egész, 
értelem és lélek harmóniájáról beszélt ez 
a tolmácsolás. ■

2008/3 echo 17

FO
TÓ

: T
Ó

TH
 L

Á
SZ

LÓ



Pécsett énekelt korunk
Plácido Domingo, a világhírű spanyol tenor 
2008. augusztus 2-án Pécsett, az Expo Center 
szabadtéri színpadán adott koncertet. 
Fergeteges sikert aratott két művésztársával 
együtt: előadásuk végén nyolcszor is visszatap
solta őket a telt házas (kb. hétezer fős) közön
ség. A legendásan híres „három tenor” egyike 
ezúttal követett egy másikat: egyfelől maga 
Domingo példát vett Jósé Carreras tavaly 
augusztusi pécsi fellépéséről (valamint a saját 
fölfedezésű, igen tehetséges Sabina Puertolas 
spanyol szopráncsillag pécsi hódításáról), más
felől városunk ilyen kiemelkedő jelentőségű 
rendezvényekkel igyekszik készülni a 2010-es 
pécsi programsorozatra (Európa Kulturális 
Fővárosának jeles évét a „Világsztárok Pécs 
színpadán” elnevezésű rendezvényekkel 
föl vezet ve).

A világsztárként ünnepelt, rendkívül széles 
(több mint 120 szerepes) operarepertoárjával 
a leghíresebb operaházakat meghódító, újabban 
gyakran karmesterként is fellépő és a könnyebb 
zenei műfajokra is nyitott művésznek pécsi 
szereplésén partnere volt a Puerto Ricó-i 
születésű Ana Maria Martínez nemzetközi hírű 
(Grammy-díjas) koloratúrszoprán és az olasz 
Rossana Potenza mint ugyancsak ígéretes 
drámai szoprán (a római operaverseny Lauri 
Volpi-díjasa). A Pannon Filharmonikusokat 
Eugene Kohn, a New York-i Metropolitan 
Operaház világhírű karmestere (pályakezdő 
korában például Maria Callas és Luciano 
Pavarotti zongorakísérője) vezényelte.

Domingo gazdagon árnyalt hangfekvésének 
két pólusát jellemzik egyrészt az erőteljesen 
zengő magasabb hangok, másrészt a bársonyo
san, lágyan mély (gordonkás) regiszter, s 
ekként egyaránt alkalmassá teszik a hőstenor 
és a lírai tenor természetű szerepekre. (A tenor 
szó egyébként a latin tenere („folyamatosan 
tart”) igéből származik, s az opera fejedelme 
különben is aztán igazán mestere a messze 
hordó hangok kitartásának.) A 67 éves művész 
még ma is olyan zenei átéléssel, finom 
eleganciával, árnyalt dinamikával és izzón- 
érzelemdúsan telt hangzással énekel (s akár 
erősítés nélkül is így énekelhetett volna), 
mintha csak negyvenes éveiben járna. 
Visszafiatalodása még e pécsi föllépés folya
matában is fokról fokra tapasztalható volt, 
ahogy az előadás előrehaladtával mindinkább 
egymásra talált az énekes és lelkes közönsége.

Erről a koncert során — a kezdetben kissé 
lankadt bemelegítő szakaszt követően jól 
érzékelhetően egyre inkább forrósodó hangula
tot átélve — bízvást meggyőződhettünk.
S ezúttal is láthatóan-hallhatóan olyan 
jókedvvel, igényességének teljes erőbevetésével 
és olyan művészi alázattal, ezúttal főként 
magyar közönsége iránt tanúsított tisztelettel 
jelent meg, mintha nem is vidéki városban 
szerepelt volna. (Flazánkban egyébként pécsi 
koncertjét megelőzően ötször lépett fel — 
eddig mindig csak Budapesten —, és itteni 
sajtótájékoztatóján is nagy elismeréssel szólt 
a magyar zenei élet közismert értékeiről.)

A két szoprán előadóművészi színvonala között 
érezhető volt némi különbség. Ana Maria 
Martínez, Domingo fölfedezettje, akivel már 
többször (Budapesten is) énekeltek együtt, s 
aki azóta hírnévre tett szert, muzikális és szín
padi könnyedséggel, hiteles átéléssel adta elő 
az áriákat és a kettősöket. Rossana Potenza 
azonban bájos megjelenése ellenére sem tudott 
feloldódni szerepeinek zenéjében. (Talán nem 
is véletlen, hogy Domingo — az egyik utolsó 
ráadástól eltekintve — vele nem is alkotott ket
tőst, s egyébként is kevesebb színrelépési 
lehetőséget kapott.)

A hangverseny műsora három részből állt: 
a nagyjából 50-50 perces „komolyabb” füzérből 
(az operairodalom igazi énekesi kihívást jelentő 
részleteivel, egyébként többnyire nem éppen
séggel operaslágerekkel) és a „könnyedebb” 
sorozatból -  a napjainkban népszerű és egyben 
vitatott ún. vegyes megakoncert jegyében, 
valamint a szinte félórás ráadásból.

Az estet szimfonikus mű nyitotta meg: 
a Pannon Filharmonikusok Berlioz Rákóczi- 
indulójával kezdték a műsort. Az eredetileg 
lelkesítőén lendületesnek komponált darab 
azonban furcsa módon lehangolóan komor 
előadásban, nehézkesen vontatott visszafo
gottsággal szólalt meg. (Egyfelől itt érződött 
leginkább, hogy kevésnek bizonyultak a közös 
próbák, másfelől pedig úgy tűnt, az énekesektől 
magára hagyott karmester ekkor még nem volt 
igazán dirigense a zenekarnak. A későbbiekben 
viszont — immár az énekeseket kísérve — 
határozottan és egyre lendületesebben 
vezényelt.)

Majd a közönség kitörő örömére megjelent 
végre Domingo, s elsőként Massenet Cid című 
operájából Rodrigo áriáját adta elő („0

Souverain...”) — még némileg bizonytalan és 
feszes intonálással. A szopránok közül elsőként 
a kétségtelenül tehetségesebb Martínez jelent 
meg a színpadon Gounod Faust c. operájának 
egyik áriájával („0 , Dieu...”), azután pedig újra 
Domingóé volt a pódium — a tenoristák kedvelt 
koncertszámával, Federico románcával („E la 
solita storia dél pastore...”) Ciléa Az arles-i lány 
c. operájából. Ezt követően ismét Martínez 
lépett színre Catalani La Wallyc. egészében 
kevésbé ismert operájából az önállóan annál 
népszerűbb, melodikus Wally-áriával („Ebben? 
Ne andró lontana...”), amelyben a művésznő 
igazán megcsillogtathatta hangját. A színpadra 
ezután visszatérő tenor pedig akkor talált 
igazán önmagára, amikor mesterien, latinos 
hévvel megszólaltatta Siegmund híres Tavaszi 
dalát a szerelemről („Winterstürme...”) Wagner 
A walkür c. zenedrámájából.

A másik vendégszoprán, Potenza csupán 
egyszer jelent meg a koncert első felében, s 
Tosca imáját („Vissi d’arte...”) megható átélés
sel adta elő Puccini Toscójából. Ezután zenekari 
darab következett: Verdi A sziciliai vecsernye c. 
operájának itt és most sajnálatosan nem igazán 
élvezetesen előadott nyitánya. (Valószínűleg 
sokkal jobban sikerülhetett volna, ha az egyik 
próba kísérleti gyakorlatát követve „élesben” is 
maga Domingo vette volna kezébe a karmesteri 
pálcát...) A koncertprogram első részét a szerel
mi kettős („Suzel, buon di...”) zárta Mascagni 
kevésbé ismert Fritz barátunk c. operájából — 
Martínez és Domingo hiteles előadásában.

A fölkerekedett szél miatt, a közeledő 
vihartól tartván szünet nélkül (zenei metaforá
val: attacca) folytatódott az előadás — hirtelen 
könnyebb zenei műfajokra, lendületesebb zene
kari tempóra (és egyben forróbb hangulatra)
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tenorkirálya

váltva: musical- és operettrészletek, valamint 
olasz (nápolyi) dalok és spanyol zarzuelák 
követték egymást. Ez utóbbi műfaj jellegzetes 
spanyol nemzeti daljáték. (Etimológiája a 
Madrid melletti Zarzuela kastély nevére vezet
hető vissza, ahol az első ilyen operettszerű

előadásokat tartották a XVII. században.) 
Domingo igazán otthon érzi magát ebben a 
zenei közegben -  eleve madridi származása 
miatt, sőt kifejezetten azért is, merthogy szülei 
éppen zarzuela-énekesek voltak.

Kis műsorcserével ez a második koncertrész 
is hangszeres zeneszámmal indult: fölcsendült 
Bernstein Cond/de-nyitánya. Az igazi lendület 
azonban csak Domingo újabb belépőjével jött 
el: rendkívül dinamikusan dalolta el Lehár 
Ferenc A mosoly országa c. operettjének leghíre
sebb darabját („Dein ist mein ganzes Herz” — 
„Vágyom egy nő után”). Majd egy másik Lehár- 
operettből, A víg özvegy címűből énekelte a 
Vilja-dalt Martínez — lágyan legato előadásban. 
Ismét az est tenor főszereplője következett az 
amerikai Rodgers South Pacific c. musicaljének 
részletével („Somé enchanted evening”), 
azután újra váltotta őt a színen Martínez Loewe 
My Fair Lady c. musicaljének (Pygmalion- 
parafrázisának) táncra pezsdítő népszerű 
dalával („I Could Have Danced all Night”).

A második műsorrész ugyancsak egyetlen 
kettősét ismét Martínez és Domingo párosában 
hallhattuk: Bernstein West Side Story c. musi
caljének örökzöldjét („Tonight”) adták elő igen 
bensőségesen. Gastaldon világsikerű olasz san
zonját („La musica proibita” — a Mala Pasqua! 
c. darabból) Potenza énekelte — e műsorfélben 
is csupán ezzel a föllépésével.

Végül következtek az említett sajátos műfajt 
képviselő spanyol műsorszámok. Elsőként az 
ünnepelt tenor előadásában Torroba Maravilla 
c. zarzuela-dala („Ámor...”), ezután Martíneztől 
Luna El nino judio c. darabjából egy dal 
(„De Espana vengo...”), végül ismételten 
a sztárvendég csodálatosan mesteri megszólal
tatásában Sorozabal La tabernera dél puerto 
c. zarzuelájának kesergője („No puede ser!”).

És gazdagon következtek a ráadások.
Ezeket már egyértelműen felforrósodott hangu
lat, felhőtlen vidámság, latinos temperamentum 
jellemezte. A zarzuelákon kívül az eddiginél is 
fokozottabb figyelmet érdemelt Martínez remek
lése Szilvia vérbő belépőjével Kálmán Imre 
Csárdáskirálynő\ébő\. Kálmán operettjéből fer
geteges sikert aratott Szilvia és Edwin duettje 
(„Emlékszel még...”), amelyet a közönség 
megörvendeztetésére magyarul adott elő 
Martínez és Domingo. Kivételesen — termé
szetesen — papírból, de kitűnően érthető 
szövegejtéssel. A felálló közönség vastapssal 
fogadta e megtisztelő gesztust. (Emlékezetes,

hogy a „három tenor” budapesti koncertjén is 
éppen Domingo kedveskedett hasonlóképpen 
akkori közönségének, amikor is merész vállal
kozásként elénekelte Erkel operájából Bánk bán 
híres nagyáriáját. Magyar artikulációja akkor 
meglehetősen megnehezítette a szövegértést, 
de deklamációja tökéletes volt — miközben 
még arra is ügyelnie kellett, hogy a feltámadt 
szél el ne röpítse kottáját. Egyébként Domingo 
szorgalmazza, illetve tervezi a teljes Bánk bán 
műsorra tűzését a New York-i Metropolitan 
Operában, ami soha nem látott áttörést hozhat
na mindeddig a Kárpát-medencében rekedt 
nagyszerű nemzeti operánknak.)

A ráadások további sora még oldottabb 
hangulatban telt. Martínez és Domingo 
érzelemdús kettősében („Lippen schweigen...” - 
Lehár A víg özvegy c. operettjéből) az énekesek 
keringőztek, s a tenor közben megénekeltette 
még a közönséget is. A gála végének 
közeledtével volt már tercett is. A dalszöveg 
értelmében is valóban emlékezetes marad De 
Curtis örökzöld slágere („Non ti scordar di me”) 
— ismét csak Martínez és Domingo kettőse
ként. Végül a tenor elmaradhatatlan ráadás
száma, Lara Granadá]a zárta le hatásosan 
a műsort, s az est főszereplője talán éppen 
itt érte el a maga megszokott énekesi csúcs
formáját.

A közönség még a legvégén is kitartóan 
tapsolt, ám további ráadásokban már nem 
reménykedhetett: az est főhőse — elvonulás 
közben vidáman búcsút integetve — a vonó
soktól egyszer csak jelképesen magához 
ragadott egy-egy hangszert, s a két szopránnal 
együtt karonfogva egyszerűen lekísérték a pódi
umról a zenekar néhány tagját — játékosan és 
finoman értésünkre adva, hogy az előadás 
immár teljesen véget ért.

Mindenesetre kár, hogy a ráadások között 
már nem szerepeltek népszerű operarészletek.
S az előzetesen beharangozott (Verdi-, Puccini-, 
Leoncavallo- és Mascagni-operarészleteket 
ígérő) műsortervhez képest eleve némi 
csalódást okozott a helyszínen kiosztott műsor
füzet is, amely — a hangverseny második 
részében — már csupán könnyebb műfajú 
műsorszámokat tartalmazott. (Hasonló eset 
történt Carreras tavalyi föllépésekor is...)
Ám mindenért kárpótolt, sőt elkápráztatott az 
élőben hallott Hang! S reményteli távlattal 
kecsegtet a tenorsztár ígérete: jövőre vezényelni 
jön Pécsre, sőt még visszatér 2010-ben is. ■
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GumiZsuzsi, Kaucsuk Suzie, állatpereputty

Takáts Eszter
Ha felidézzük a Pécsett született és budapesti/zalaegerszegi kitérők után újra itt 
legyökerezett dalszerző-énekesnő-gitáros elmúlt 10 évének legfontosabb állomásait, 
a mozaikokból egy felívelő művészpálya áll össze. Már zalai együttesével díjat nyert 
a Gödöllői Országos Dalostalálkozón, majd ugyanott az ezredfordulón debütált pécsi 
Pavilon együttesével, illetve szólóban is első tett. Az akusztikus műfajban kimagasló 
zenekar azonban pár szép év után feloszlott, Eszter pedig szólóban és egyéb formá
ciókkal folytatta. Tea Culpa duójával 2005-ben megnyerte a Veszprémi Utcazene 
Fesztivált, s 2006-ban jelent meg az igen személyes dalait tartalmazó lemeze, a 
„Rövidtáv”. Gyakori fellépései és a zenéjét felvállaló új Petőfi Rádió (MR2) műsorai 

révén egyre ismertebb lett az országban. Közben a 
YazzStereotype és a formálódó GumiZsuzsi segítségével dalait 
más értelmezésben is előadhatta. Elhívták a szintén pécsi és 
országos hírű Punnany Massif debütáló albumára és fellépéseire 
is. Mostanság az új zalaegerszegi, három énekesnővel felálló 
Odett és a Go Girlz együttessel is szerepel, felvételeik kiadásra 
várnak. A GumiZsuzsi-vat pedig októberben várható a „Kaucsuk 
Suzie” című új korongjuk. Sokasodnak a koncertek, tévészerep
lések, nő az országos ismertség, s még külföldre is meghívták 
különböző formációival: Franciaországban Lille-ben, Angliában 

pedig Southamptonban lépett fel társaival. Mindemellett tervezi a megélt eseményeket 
fikcióval keverő írásműve, a „Mintha” kiadását is. A sikerekig, a művészi önmeg
valósításig azért nem kevés nehézségen át vezetett az út...

— Ezért fontos a háttér; a békés nyu
godt lakhely, hogy ne konfrontálódjak a szom
szédokkal. Amikor az ember lejön a színpadról, 
szeretetre vágyik. Ez a mai napig hiányzik, de 
már nem olyan erősen, mint pár éve. Kívülről 
talán úgy tűnt, hogy én akartam káoszt magam 
körül, s a magánhátterem sokszor hátráltatott 
a szakmai előrelépésben, vagy lehet, hogy csak 
én éreztem ezt belülről fárasztónak... A Pavilon 
megszűnésébe az is belejátszott, hogy akkor 
még nem tudtuk, hogyan lehet tartósan együtt 
maradni. Vagy talán én is feladtam, hogy na jó, 
most elfáradtam, nem csinálom tovább. Talán 
kis haragot is éreztem, mint az óvodások, hogy 
most ez olyan szakításféle, s azt hittem, hogy 
vége mindennek. Sőt, hangszert sem fogtam 
a kezembe, elmentem inkább boltba dolgozni, 
meg rengeteg olyasmit is tettem, aminek 
anyukám nagyon nem örült (nevet)... Aztán elin
dult ez a szólópálya, jöttek a sikerek, de a mai 
napig szükségem van megerősítésre. Talán ez a 
szerencsém, mert ha valaki hirtelen sikeres lesz, 
és el van szállva magától, akkor elkezd minden
féle dolgokat fogyasztani, stb. És akkor nem 
veszi észre, hogy mikor válik sikertelenné, és 
azt se, hogy két év múlva már árnyéka 
önmagának. Ezért jobb néha a vívódás, az 
önkritika, mert tisztába teszi, hogy éppen hol 
és hova tart. Ezen az úton szép nyugodtan 
végzem a feladatom, arra figyelve, hogy meg
maradhassak a pályán, és ehhez sok önvizs
gálat kell, meg jó háttér is. Olyan vagyok, mint 
egy hangya, takarékos... a hegedűs tücsök is 
meg a gyűjtögető hangya is egymagámban. 
Fontos a kitartás, talán így nem lesz annyi 
buktató. Ahhoz nagy önbizalom kell, hogy az 
ember vállalja a saját gondolatait, és ezek 
közvetítése mások felé felelősséggel is jár.
A zenészlét nehézségei a sok utazás, a mindig

máshol alvás, a komfortérzet hiánya. De mivel 
mindig ezt szerettem volna csinálni, ezek nem 
számítanak. Ha hosszú távon tervezel, mindig 
eggyel több a feladat, hogy a megélhetés is 
biztosítva legyen.

— A Művészeti Karon ének-zene, 
karvezetés szakon végeztél, aztán Pécsett és 
vidéken is tanítottál. Ez a fajta tevékenység 
nem hiányzik?

— Nem, mert olyan az idegrendszerem 
és a hozzáállásom, hogy nekem túl stresszes
a tanítás. Beláttam, hogy nem nekem való. 
Pedig szeretem a gyerekeket, voltak magán- 
tanítványaim is, csak ellinkeskedtem az egészet. 
Sorra lemondtam az óráim, ha épp úgy keltem, 
vagy nem értem rá valami egyéb miatt. És 
ehhez a gyerekek is hozzászoktak. Eléggé 
hangulatfüggő vagyok, s nehezemre esett e szi
tuációhoz alkalmazkodnom. Felelősség gyerekek 
közé menni, egy rossz hangulat miatt nem lehet 
hiányozni. No meg az is problémás volt, hogy 
eleve nem hallgatták végig az embert, mint 
egy koncerten, mert oda az jön el, akit érdekel. 
Tanítás közben meg néha alig tudtam szóhoz 
jutni, hát még fegyelmezni. Két óra alatt elment 
a hangom, és akkoriban még dohányoztam is.

— A szólókoncertjeid folyamatosan 
bejönnek a közönségnek, sőt kialakult egy 
törzsrajongó táborod. Minden fellépéseden ott 
vannak, akár kis húszfős klubban énekelsz
és gitározol, akár nagy szabadtéri fesztiválon, 
ahol zenekarral műsorozol.

— Az egy szál gitáros szólókoncertek, 
vagy a duófelállás is intimebb hangulatúak, 
közvetlenebb a kapcsolat a közönséggel, 
fontosak az emberek, könnyebb megszólítani 
őket, jókat lehet sztorizni. Ez a dalos műfaj 
szépsége. Volt, aki a Dinnyéshez hasonlította, 
hogy az ilyen népművelős... tehát aki akusztiku
sán szeret, az őszintébbnek érzi a megjelené
semet, mint a nagyzenekaros hangos koncerten. 
Ott egyrészt a mikrofon dinamikája sincs úgy 
beállítva, hogy a szövegeléseim igazán 
érthetőek legyenek. Meg a zenekarosnál pörget
ni kell a bulit, meg kellett tanulnom, hogy csak 
úgy nem kezdhetek el az alfától az ómegáig, a 
születéstől a halálig beszélni. Hisz a váltásokat, 
illetve a számok közti szüneteket zeneileg kell 
inkább áthidalni. Sokszor mondták azt is, hogy 
a GumiZsuzsi sanzon-reggae zenekar, meg 
néhány helyen megkapta a hippi nevű cirkuszt 
is. De ez a sanzon-reggae dolog nem fedi a tel
jes spektrumot, hisz ennél azért több stílusból 
építkezünk, vannak például bossa novás és 
alterosabb számaink is. Egyébként jobban 
szeretek akusztikázni, jobban áll nekem ez
a forma. De a mostani „zeneipari” versenyben 
fontos, hogy olyan nőként is megjelenjek, akit 
lekísérnek. Lehet, hogy a gitárt is el kell majd 
hagynom, hogy pusztán csak az éneklésre 
koncentráljak. Lehet hogy szórakoztatóbb, ha 
gitár nélkül mozgok, hisz ott a többi zenész, 
minek pluszban még egy harmónia-hangszeres, 
az csak a zeneszövet sűrűségét fokozza. Tehát 
az akusztikusban tényleg több a személyes 
érzelem, klubba, kávéházba szívesen megyek, 
és akármilyen felállásban, duóban is.

— Kevesen merik úgy felvállalni
magukat, hogy ki is adják a személyes 
ügyeiket, ami történt az életükben. A párkap
csolatok gyötrelmeitől, vagy akár szépségeitől 
kezdve sok minden szerepel a dalaidban, ami 
egy nőt foglalkoztat. A „Rövidtáv” lemezen is 
beigazolódott, hogy előadásodban mennyire 
átjönnek ezek az ügyek. A most elkészült új 
anyag, a „Kaucsuk Suzie” ugyanezt a vonalat 
folytatja. Elég csak a „Szép és jó” című szám 
néhány sorát idézni: most lefekszem és
nem várok, talán egy másik ágyba találok, és 
beléd fektetem a kis titkom, a kis majmom...”

— Igen, ez a pajkosabb, vidám vonu
lat. Több a szerelmes tényező, nem annyira a 
melankolikus énemet jeleníti meg. A „Tábor” 
című szám ugyan lassabb, pszichedelikusabb, 
de egyben ironikusabb, ki is vettem a csúnya 
szövegrészeket, mert élőben szeretem a 
szójátékokat... Nem akarjuk, hogy a dalok vul
gáris szövegeket tartalmazzanak, mert esetleg
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botrány lenne a lemezből. Egy szám kivételével 
mindet kijavítottam, de úgy, hogy azért ne árt
son a számoknak az inkriminált részek hiánya. 
De ott a „Szar" című dal, azt nem lehet kivenni, 
mert az így szám... (nevet)... majd bejelöljük a 
lemezborítón, hogy vigyázat! És ott a „Kaucsuk 
Suzie”, a zenekar indulós száma, körülírva, 
hogy ki is ez a legendás szuperdoll... De 
igazából azt jelenti, amikor az emberek nem 
figyelnek egymásra, egymás érzéseire, vagy 
amikor kontakttálnak és átgyalogolnak 
a másikon. Hogy vegye már észre magát egy 
kapcsolatban, hogy legalább tisztességesen 
kalandozzon... (nevet). Azért van némi utalás a 
Kaucsuk Suzie-dologra, hogy manuálisan mi is 
történik, de próbáltam átírni a szöveget, hogy 
ne bántsa az emberek erkölcsi érzését...

megálmodok, meg olyan is, ami egyszerűen 
csak úgy eszembe jut, és olyan is, mintha nem 
is én írtam volna, csak úgy hirtelen beüt. 
Például a „Drága idő” jutott így hipp-hopp az 
eszembe, pedig ezt érzéseim szerint nem ihlette 
semmi, csak úgy lett. De mostanában is, ha 
valami történik velem, feldolgozásképp 
leginkább azokat az érzéseket próbálom dalba 
foglalni.

— Hogyan változtak ezek a számok, 
amikor lemezre kerültek a zenekarral? 
Elmondtad nekik, hogy mit szeretnél visszahal
lani tőlük, vagy ők is megpróbáltak befolyásol
ni, hogy az lenne inkább a jó. Hogy megy ez?

— Nagyon jó munkás az Iványi 
Szabolcs, aki ebből a szempontból átvette

— Nagy titok mindenki számára, hogy 
milyen ihletek nyomán születnek meg ezek
a dalok, vagy egyáltalán, hogyan születnek? 
Van valamilyen munkamódszered, hogy pl. 
éjfél után egy órakor mindig beüt egy sor, 
megmoccan valami?

— Botrányos, hogy mennyire várat
lanul jönnek, nem is tudom irányítani. Történik 
velem valami, esetleg sokkot kapok tőle, és 
nem tudom feldolgozni. S ha nem olyan vészes 
az „élmény”, akkor picit bűvszerűen meg- 
munkálódik bennem, és abból hirtelen kijön 
valami, tehát ehhez pszichológiailag is közöm 
van. De vannak olyan számok, amiket

a zenekarvezetést, tehát megállunk bizonyos 
helyeken, és kidolgozzuk az ötleteit. Nem csak 
szólógitáros, ütőhangszeres, vagy vokalista, 
hanem próbálja szakmailag-zeneileg összefogni. 
Ezt jobb, ha csak egy ember teszi, mintha min
denki elkezdene vitatkozni — az is néha jó, de 
hogy mindig, az már sok. És mindenki elmond
hatja a véleményét, amikor bemutatom a szá
mot. A Kekó (Kerekes Kornél) lehet, hogy már 
ismerte, mert régen a Pavilonban is próbáltuk, 
vagy neki már megmutattam. De a többiek 
(Molnár Andris, Reiner Guszti és aZentai Peti) 
is rendszerint ráéreznek, hozzáteszik a 
magukét. Általában az jön össze, amit hallani 
szeretnék, már egyre jobban érzik. És ehhez 
nem kell az egész zenekarral lefeküdni, ahogy 
sokan mondják... (nevet)... tipikus közhely, ha 
egy nő tagja egy zenekarnak, mindenki végig 
megy rajta... Na ez, például nem kellett ehhez.

— Bár ebből a témából is micsoda 
számok születhetnének...

— (Nevet) Igen, már más is mondta.
De amúgy feszültséget szülne. Előfordult, hogy 
volt köztük korábbi barátom, de annak már 
ezer éve... (nevet), tehát már nem teszi tönkre 
a közös zenélést. Jóban vagyunk egyébként 
civilben is, remek kis csapatom jött össze.

— Más területre kalandozásként a 
tavalyi POSZT-on Herczeg Adrienn színésznővel 
a „Lélekszaggató” című műsorotokat adtátok 
elő, amit később meg is ismételtetek. Mi az, 
ami izgalmas lenne még számodra? Merre 
vagy, kivel szeretnél esetleg valamit megvalósí
tani, ami más, mint az eddigiek?

— Egészen másban még nem gondol
kodtam. Zenészekben igen, hogy esetleg 
közösen hozzunk össze egy-egy dalt a 
következő lemezre, mai énekesnőkkel. Talán 
érdekesek lehetnek a performanszos dolgok, 
abban a Rutkai Bori nagyon jó. Meg érdekesek 
lehetnének olyan demonstrációk, ahol az ember 
félig-meddig pantomimezik... És érdekel a 
cirkusz világa az állatok miatt, hogy ha lenne 
egy szamaram, egy papagájom, egy kutyám, 
egy cerkófmajmom, meg talán még egy galam
bom, akkor jönnének velem mindenhova.
Kellene egy utánfutó, hogy akárhova vihessem 
az állatpereputtyomat. Ez már tényleg cirkusz, 
csak hát szerencsétlen állatok a hangos zenétől 
meg is őrülnének egy idő után. De már gondol
kodtam a sima koncertnél többet jelentő 
megoldásokon: esetleg valami látványelem,
de nem úgy, mint Madonnánál, hogy végigtán
coljuk, mert ahhoz már gyerekkorom óta rend
szeresen mozogni kellett volna. Tisztelem, 
ahogy végig nyom egy show-t, amiben mindig 
történik valami, és nem unatkozik a közönség, 
mert amíg átöltözik, addig táncosok szórakoz
tatják a népet. Elérhető dolgokkal szeretném 
izgalmassá tenni a műsort, mert még egyelőre 
szerények a lehetőségeink.

— Bár az új anyag első felvonásában, 
a „Szép és jó”-ban azért már mások is 
közreműködtek, készült egy klip is, tehát film
ben kellett szerepelned. És ott a stylistod, 
Patterson Andrea textilművész, aki sokáig 
Angliában élt, ő próbálja kitalálni a megjele
nésedet. Ezek azért már lépcsőfokok a 
profizmus felé.

— Próbálkozunk, még ha nincs is tel
jes stábunk, egyelőre inkább segítőkről beszél
hetünk, akik a saját művészetükkel járulnak 
hozzá a munkánkhoz, egymást támogatjuk.
Az ideális felállás, ha lenne egy színpadmester, 
egy szervező, sofőr, hangtechnikus és egy — ►
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titkár, aki a pénzügyeket intézi. Ez az öt ember 
elég jó lenne a hat zenész mellé, de ez már egy 
11 tagú stáb, aminek az anyagi vonzatait ki is 
kell termelni. De azért próbálkozunk, a jehan 
a szervezőnk, aki a Psycho Mutánsban zenél, 
meg sok mindent csinál. S itt az Andrea, a 
stylistunk, és a hangosítónk, a Szentpáli Valér. 
Úgy néz ki, hogy lesz titkár is. De sofőrrel még 
hadilábon állunk, mert hol ez, hol az, és sem
miképp se jó, ha zenekari tag a sofőr, mert az 
a mindenes, és akkor nem tudja elengedni 
magát, ez kétféle munka. Nem muszáj, hogy jó 
barátunk legyen, hanem, aki szívesen vállalja. 
Profin lenyomja, és ha fáradt, elmegy pihenni.
A kitartás és lendület most tényleg megvan a 
zenekarban, nagyon hiszünk ebben a dologban. 
Hogyha nem is folynak be nagy tőkék, de azért 
a PANKKK támogatása, meg a Dantés Petőfi 
segítsége is számít. Meg az Alexandra is bevál
lalta a lemezeket, tehát a terjesztői oldal is 
rendben. Erőt ad és lelkesítő, hogy most megy 
a szekér. A klubozásból, a jogdíjakból és a 
lemezeladásból nagyjából fenn tudom magam 
tartani.

— A pécsi lét valószínűleg kellemes, 
hisz a város legismertebb és egyben az ország 
legjobb zenekarai, a Kispál és a Borz, a 30Y, 
stb. sose költöztek fel Budapestre, hanem 
innen ingáznak. Te ugyanezt folytatod, ezek 
szerint valami miatt itt ragadtál. Mi az, ami 
ideköt, hogy még nem mentél el?

’ — Leginkább a természet, a szép zöld 
és egészséges helyek. Már én is egyre följebb 
lakom a pécsi dombos vidéken. Jók a villányi 
borok is, tagadhatatlan, hogy mindenkit rabul 
ejtenek. Másrészt pont az itteni zenészek kisu
gárzása, vagy tehetsége, ami alázatot kelt ben
nem, hogy én akkor itt maradok munkásként,

céhesként. És nem gondolok arra, hogy Úristen! 
-  én ebben a városban nem tudok társat talál
ni, mert sose fog idetévedni, akit nekem rendelt 
az ég. Ilyenek miatt már el akartam költözni, 
hogy itt aztán dögvész van, mert nem találok 
senkit magamnak. Az nyilván az én hibám is, 
hogy nem is biztos, hogy észreveszem - ,  mert 
sok periódusomban nem is szoktam észrevenni, 
ha esetleg olyan ember mozog a környezetem
ben, aki esetleg jó lenne nekem. De az is elő
fordult már, hogy pont más helyen, pl. a 
fővárosban alakult egy kapcsolatom, és nagyon 
rosszul érintett, hogy nekem itt a dolgom, a 
magánéletem pedig oda szólít. De ezek lehet, 
hogy csak illúziók, mert ott se biztos, hogy 
jobb lenne. A budapesti szmog elég ártalmas 
a hangnak vagy bárminek, láttam a statikus 
fémes port, tehát egészségügyileg is meggon
dolandó. A másik meg, hogy jobb itt összetar
tani, mint szétszállni a szélrózsa minden irányá
ba. Amikor terveztem, hogy eltűzök innen, és 
megtudták, még a Retextilből is többen beje
lentkeztek, hogy hát akkor beszélgessünk csak 
erről! Ez tényleg olyan lehetett, mintha cserben
hagynám azokat, akikkel már évek óta itt 
együtt... Bár mindenki a maga malmában őrölve 
küzd, de azért egymásra is gondolunk, és nem 
biztos, hogy szép dolog, ha az ember ebből 
csak így kimenekül. Persze az is benne volt, 
hogy más is elmegy... De nekem igazából nem 
lett volna rá nagyobb okom, hogy most várost 
váltsak, ha csak az nem, hogy esetleg több 
hasonszőrű emberrel lehet összeismerkedni, 
meg esetleg többet tudok klubozni. Bár előfor
dulhat, hogy így is lehet többet klubozni, csak 
állandó szállás után kell nézni. S akkor meg
maradok itt, és rá tudok szánni még egy kis 
időt, hogy bealakuljanak a dolgok, meg kicsit 
érettebb legyek, vagy bármi... (nevet). ■

SCHUBERT
összes zongoraszonátája 

KIRÁLY CSABA előadásában 
Pécs, PTE AOK aula

2008. október 6. hétfő, 19.00
C-dúr szonáta, D. 279. 
a-moll szonáta, D. 537. op. 164 
C-dúr szonáta, D. 894. op. 78.

2008. november 10. hétfő, 19.00
H-dúr szonáta, D. 575. 
e-moll szonáta, D. 566. 
a-moll szonáta, D. 845. op. 42.

2008. december 15. hétfő, 19.00
E-dúr szonáta, D. 157. 
a-moll szonáta, D. 784. op. 143. 
A-dúr szonáta, D. 959.

Filharmónia-Raiffeisen 
MESTERBÉRLET 

Pécs, PTE AOK aula 
2008

2008. október 26. vasárnap, 19.30 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
vezényel: Kocsis Zoltán 
közreműködik: Ránki Dezső,
Klukon Edit, Ránki Fülöp -  zongora 
Műsor:
Bartók Béla -  Divertimento 
Mozart -  F-dúr versenymű három zon

gorára, K. 242.
Beethoven -  8. szimfónia, F-dúr, op. 93.

2008. november 27. csütörtök, 19.30 
MR Szimfonikusok
vezényel: Kesselyák Gergely 
közreműködik: Varga Tamás -  cselló 
Műsor:
Muszorgszkij -  Éj a kopár hegyen 

-  szimfonikus költemény 
Csajkovszkij -  Rokokó-variációk 
Rachmaninov: 1. szimfónia, d-moll, 

op. 13.

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ
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A nagyotmondás
Avagy miként nyert kórusolimpiát 

másodszor is Lakner Tamás 
a Pannon Volán Bartók Béla Férfikarával

olimpiai
bajnoka

Ötödik alkalommal rendezték meg — ezúttal Graz
ban az idei nyáron — a nem hivatalosan kórus
olimpiának nevezett nagyszabású kulturális ese
ményt, a World Choir Games-t. Először 2000-ben 
Linz, majd 2002-ben a dél-koreai Busán, 2004-ben 
Bréma, 2006-ban a kínai Xiamen volt a helyszín, 
2010-ben pedig újra egy kínai város, Shaoxing ad 
otthont a találkozónak, miután Pécs ezt a lehető
séget — anyagi nehézségekre és krónikus szállás- 
hiányra hivatkozva — elszalasztottá. A pécsi Pan
non Volán Zrt. Bartók Béla Férfikara idén Xiament 
követően már másodszor vett részt ezen a nemes 
megmérettetésen, és nyert újra bajnoki címet. 
Számos lelkes cikk jelent meg róluk a különböző 
médiumokban, nem érdemtelenül, mert eredmé
nyük valóban figyelemre méltó.

„Nehezebb megvédeni?” — címmel közölt 
például interjút a Szabad Föld című hetilap 
augusztus í-jén Börzék Tibor tollából, amelyben 
megszólalt Lakner Tamás, a Bartók férfikar 
karnagya abból az alkalomból, hogy ismét 
győzedelmeskedett a kórusmuzsika világának 
legnagyobb megmérettetésén, a Grazban 
megrendezett kórusolimpián. „Immár másod
szorra vehette át az aranyérmet Lakner Tamás 
karnagy és férfikórusa úgy, hogy 93 ország 441 
kórusát utasította maga mögé” — írja a szerző.

Álljon itt az interjúból egy jelentős rész, 
helyenként talányos kérdésekkel és még 
talányosabb válaszokkal. A válaszokat felte
hetően pontosan rögzítette a szerző, hiszen 
helyesbítésre a megjelenés óta nem került sor.

„ — Mit is jelent pontosan egy ilyen kórus
olimpia?

— A világ legnagyobb kóruszenei versenyé
ről van szó, amelyre idén közel 20 ezer énekes 
érkezett a Föld minden szegletéből. Két évvel 
ezelőtt Kínában is sikerült olimpiai bajnoki 
címet szereznünk, Ázsiában még »mindössze« 
270 kórust győztünk le. Rendkívül nagy büsz

keséggel tölt el, hogy sikerült megvédenünk 
bajnokságunkat Grazban. A sportolimpiákkal 
ellentétben itt több kórus is elnyerheti az 
aranyérmet, de olimpiai bajnok csak egyetlen 
csapat lehet. Nagyon komoly volt az idei 
mezőny, de remekül énekelt a hatvanfős Bartók 
férfikar.

— Milyen dalművekkel álltak a nemzetközi 
zsűri elé?

— A szigorú szabályrendszer miatt egyetlen 
kórus sem adhatta elő azt, amihez kedve 
szottyant. Kellemes megkötés volt számunkra, 
hogy magyar dalnak is el kellett hangoznia. 
Továbbá kortárs, valamint régebbi idők kórus- 
műveit is elő kellett adnunk a szabadon válasz
tott mellett. Végül két Kodály-, egy Karai józsef- 
és egy Schubert-dallal neveztünk.

— Számított az újabb olimpiai bajnoki címre?
— Éreztem, hogy kiváló állapotban van a 

kórus. Igazam lett, csak két apró hibát ejtettünk 
az előadás során, amit észre is vett a zsűri. De 
nem titkolom, hogy nyerni mentünk Grazba.

— Miért válhatott a Bartók férfikar a világ 
legjobbjává?

— Talán azért, mert rengeteg fiatal hang 
található kórusban. Pótolhatatlannak tartom a 
szárnyaló, csengő fiatal férfihangokat. És érezni 
a lélek rezdüléseit is, szerintem kiváló a kórus 
érzelmi kifejezőképessége, előadásmódja.”

Két évvel ezelőtt Kínában 13 bajnoki címet 
osztottak ki a 26 kategóriában, Magyarországról 
két kórus is bajnok lett; azt tudni kell, hogy 
egy adott színvonal alatt nem avatnak bajnokot, 
ezért számos kategóriában az első helyezettek 
csupán aranyérmet kapnak. A pécsiek két évvel 
ezelőtt a férfi kamarakórusok kategóriájában 
indultak, amelyben nyolc kórus mérte össze 
tudását. A második fordulóban Lakneréknek 
négy vetélytárssal kellett megküzdeniük, tehát 
„mindössze” négy kórust győztek le, nem 
270-et, mint azt az interjúban állította a kar
nagy. Alain Bemard sem győzte le valamennyi 
úszószám összes versenyzőjét a pekingi 
olimpián, csupán azt a hetet, akik a 100 
méteres gyorsúszás fináléjában indultak.
A pécsi kórus 83,25 ponttal lett kategória
győztes, de például a vegyes kamarakórusok 
kategóriájában egy litván csapat 90,88, a női 
kamarakórusoknál egy cseh kórus 83,63, a női 
kórusok csoportjában egy koreai 84,38, a férfi 
kórusok győztese, egy norvég együttes 86,88, 
a dallamos hangzású Musica Sacra a cappella 
kategóriában még az ötödik helyezett is 86,63 
pontot kapott, de miután kategóriánként csak 
egy kaphat a szabályzat szerint bajnoki címet, 
így valamennyiüknek meg kellett elégedniük 
az egyszerű aranyéremmel. Tehát a Bartók fér
fikar, bár kategóriagyőztes lett Kínában, ám

nemhogy nem győzött le 270 kórust, de számos 
együttes kapott magasabb pontszámot, ami 
persze nem teszi értéktelenné saját csoporton 
belüli teljesítményét.

Vizsgáljuk meg ezek után, hogy vajon 
Grazban 93 ország 441 kórusát miként utasítot
ta maga mögé a „hatvanfős Bartók férfikar”, 
s válhatott így a „világ legjobbjává”. 
Megjegyzendő, hogy ha valóban hatvan fővel 
vesznek részt a versenyen, akkor a férfikórusok 
között indulnak, s meg kellett volna küzdeniük 
hét vetélytárssal. Ebben az esetben kétséges, 
hogy bajnoki címet nyernek, hiszen ebben a 
kategóriában az olasz Coro Polifonico di Ruda 
89,13 ponttal nyert, miközben a Bartók férfikar, 
miután 61 fős volt, a férfi nagykórusok közé 
került, és nyert 88,63 ponttal.

De vajon milyen erősségű volt az a mezőny 
— a férfi nagykórusok családja — amelyben a 
pécsieknek meg kellett küzdeni a győzelemért?
A Dunántúli Napló július 21-i számában 
Mészáros B. Endre igen óvatosan fogalmaz:
„Az 5. World Choir Games aztán újra a Bartók- 
kórus sikerét hozta, mégha nem is akadt túl 
sok vetélytárs a nagy férfikar (60 fő fölötti) 
kategóriában.” Szám szerint mennyi lehet a 
nem túl sok vetélytárs? Kettő, három, tizenket
tő, négyszáznegyvenegy? Pontosan meg
tudhatjuk, ha átnézzük az interneten is fellel
hető hivatalos eredménylistákat. Ezekből 
kiderül, hogy a grazi kórusolimpián a férfi 
nagykórusok kategóriája volt az egyetlen, 
amelyben nem voltak vetélytársak, mert a 
pécsieken kívül nem indult senki más. Lakner 
kórusa tehát nem 441 vetélytársat győzött le, 
hanem egyetlen egyet sem, legfeljebb önmagát. 
Az biztosan tudható volt, hogy a férfi nagykóru
sok nem hemzsegnek majd Grazban, hiszen 
Kínában mindössze két kórus, egy kínai és egy 
indonéz indult, és mindkettő csak ezüstérmet 
kapott.

Lakner bátor kijelentése, mi szerint „nem 
titkolom, hogy nyerni mentünk Grazba”, biztos 
alapokon nyugodott. Tudhatta, amennyiben egy 
emberrel többet visz a hatvannál, igen csekély 
ellenállásba ütközhet. Ha csak hatvanfős kórus
sal indul, nagy valószínűséggel sima aranyérmet 
kap, mint a Pécsi Kamarakórus, amely vegyes
kar kategóriában ezüst-, folklór kategóriában 
aranyérmes lett. A Pécsi Kamarakórus a világ 
szemében így sem lett jelentéktelenebb, kar
nagya, Tillai Aurél talán nyugodtabban, tisztább 
lelkiismerettel hajthatja fejét esténként 
párnájára, mert sohasem állította, hogy kórusa 
a világ legjobbja. De bizton állíthatná, nem 
rosszabb, mint a Bartók-kórus, amelynek tagjai 
természetesen vétlenek abban, hogy karnagyuk 
Münchausen báróként nyilatkozik távoli, hősi 
tetteiről. ■

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ 2008/3 echo 23

CSERI LÁSZLÓ



K É P Z Ő M Ű V É S Z E T R Ő L

Színerő -  Léptékváltás 3.
A Zsolnay gyár üzemcsarnokai A K N A I  T A M Á S
2008. május 15 -  június 22.

Kell ez a nyelv?
Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa 2008-as egyik „felvezető” évének programja volt a Színerő-Lép- 
tékváltás, a szokványos táblaképnél nagyobb méretű festmények harmadik kiállítása a Zsolnay gyárban.1

Böszörményi István

A látvány-, és jelentésben hatáselemek egymás 
elleni kijátszása, vagy éppen egymást felerősítő 
formaszenzációi biztosítják ma világszerte a leg
erősebb fizikai-spirituális érdek, a fogyasztásba 
kapcsolódáshoz szükséges motivációk fenn
tartását a vizuális művészetekben is. „Külsőleg 
ez abban mutatkozik meg, hogy az élet egyre 
unalmasabbá, az emberek pedig egyre 
számítóbbakká és hűvösebbekké válnak.” !
A komplex hatékonyság és a pillanatnyi ár-érték 
arányra érzékenység a mérlegelés döntő kalku
lusa. Végső soron -  azt hiszem -  az úgyne
vezett modern ember mély hitetlenséget táplál 
minden iránt, ami nincs kapcsolatban a pénz 
elnyelésével és kibocsátásával. Másként nem 
volna lehetséges, hogy olyan mértékben hagyja 
figyelmen kívül életének színben és 
atmoszférában elbeszélhető mindennapi 
alapélményét, az egyetemes sötétszürkét. Az 
elhagyatottságot és gondozatlanságot közvetítő, 
rozsdás vízfolyásokkal lazúrozott betonkulőrt, 
amit olyan védhetetlenül, szándéktalanul sugá
roznak a Zsolnay gyár üzemcsarnokai. Amely 
sugárzás nem más, mint az érzékelés belső 
világában amúgy is felrajzolódó világ, a világ 
élménye ebben a speciális paradicsomban, 
ha tetszik, megérzése annak, amit ténylegesen 
a fogalmak és nyelvek előtti formában birtoko
lunk. Hogy a tér, amelyre mindeddig a tekin
tetünket vetettük, -  mint valami tapéta -  
valóságosan már régen felgöngyölődött, és 
ma igazán csak a falat látjuk, amire ijedtünkben 
az illúzióknak síkjait ragasztgatjuk. Az 
intézményeket teremtő, ünnepelt, zenebonás 
gyakorlat pedig elhiteti velünk, hogy újabb 
és újabb tapétákat vagyunk képesek erre a 
rettenetes falra festeni-ragasztani és tele van 
biztatással, hogy azokat újra valóságos térnek 
tekintsük. De nemcsak a tér, hanem az idő 
aktuális élménye is így égett bele az agyunkba 
és ennek nyomán, együtt a megszakítatlan, 
virtuálisból és analóg idejűből, ténylegesből 
és tárgynélküliből egymásba származó, mintegy 
átfolyó kontinuummal a csalások sokaságát 
lövelli belénk. Érzéki csalódások vezetik be a 
kognitív eredetű félreértések, félremagyarázások 
rendszerszerű használatát is. Amiből kilépve 
furcsa féligazságnak tetszik egy festmény, ami 
csak úgy ott van a falra lógatva. Objektív, 
létező, látható, tapintható, és mintha mégse 
rendelkezne igazi kapcsolattal a bennünk élő
működő belső világ egészével. A zavaros 
okoskodás cseppet sem lesz világosabb, ha 
magának az eredendőnek vélt tudás történeti 
korpuszát is beállítjuk az egyes látványok 
megfejtésének változatos kulcsai közé. Amely 
tudás kompromittálását a „net” tökéletesen 
gyakorolja. Amitől immunitást várunk a kaotikus 
és irracionális világműködés személyiséget 
torzító hatásai ellen. A Színerő ebben 
az egészben most egy kis határsértés. 
Rendszeridegenül, de az a lényeg, hogy most 
újra átérezhetjük: létezik legbelül, az ösztönök 
és megálmodott jövő megfoghatatlan 
szövedékébe gabalyodva egy belső világ, amely 
nem zárja ki, hogy neki megfelelő nyelven akár
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kapcsolatot is lehet vele teremteni. A kérdés: 
lényeges lehet-e ez a kapcsolatfelvétel egy 
közösségnek, ami megsejtette már, hogy a 
gondolkodással akár végzetes felismerésekhez 
juthat önmaga természetével kapcsolatban, és 
elhárító, vagy indulatáttételes formában örök 
menekülésre ítélte magát a szembenézés 
élménye helyett. Kérdés, hogy kell-e ez a nyelv, 
amelyen a felismerések beazonosíthatóvá vál
nak?

Már harmadik alkalommal volt alkalma egy 
maroknyi fiatal diplomás festőnek, szobrásznak, 
iparművésznek arra, hogy az egyetem Művészeti 
Kara doktoriskolájának Keserű Ilona irányította 
nyári mesterkurzusán részt vegyen. Az egykori 
Zsolnay gyár mostanra kissé átalakult, a prog
ram számára leszűkült, de még mindig üres, 
leromlottan is hívogató üzemcsarnokai és alkal
mi terei ugyan már nem kínálták a mélységet 
és távlatot, mint korábban, de még mindig az 
„alkalmat” jelentették a „rendkívüli” teljesít
mény létrehozására. A Léptékváltás és Színerő 
címmel ismertté váló program körmönfontság 
nélkül, majdhogynem szokatlanul szűkszavúan 
utal a kurzus során elvégzendő, ugyanakkor 
nagy szabadságfokkal megvalósítandó felada
tokra. A megszokott, begyakorolt méret-, és 
arányhagyományok meghaladásának kísér
leteire, a festészet fundamentális hatás
elemének, a színnek aktuális, jellemző 
érvényesítésére,3 így új tartalmi összefüggések 
feltárására. Villanyvilágítás híján a hajnaltól 
napestig sugárzó természetes fény 
kihasználásának esélyeire. Nagy ugrás a 
logikában, de természetes felismerés ez is:
Pécs, ha semmi mást nem tenne, mint felmutat
ná a nemzedéki összefogás eredményeként 
létrejövő hatalmas „opust”, amit a Színerő- 
Léptékváltás sorozat létrehozott, egyetemes 
ámulatot keltene, először az EKF biztosította 
nyilvánosság számára. Kellene olvasni belőle: 
az ámulat jelenleg a magyar műgyűjtés-műke- 
reskedés közegében jelent nagy fordulatszámú 
motorikus késztetéseket.

Keserű Ilona kifogyhatatlannak látszó 
energiával fogott az újabb alkotótelepi program 
megvalósításába, amelynek alapgondolata alig 
különbözött az első, még tavaly megfogalma
zottaktól. Mi célból? A programnyilatkozatban 
ez ilyen egyszerűen hangzott: festészetet 
művelni, képeket festeni, a szín erejét kutatni, 
a lépték jelentésváltoztató hatását mérlegelni.
A feladatba feledkezve, annak szakmai 
részkérdéseit megoldva a legnagyobb lehet
séges felületen azonosulni a művész szereppel, 
önazonosságot keresni és találni személyiség és 
annak tárgyiasulása között, ami ebben a pil
lanatban nem múlható másként felül. Mert az 
igaz, őszinte „énről” és az azt körülvevő 
körülményekről egyszerre kíván a program 
tanúságot tenni. Felfedezni ennek az egyszerre

egyéni és mégis közösségi értelmű építőmunká
nak kimeríthetetlen kapacitásait, amikor az 
egyébként „kint” már kivehetetlen körvonalú 
„céh” újra összeáll, mester és tanítvány 
egymásba kapaszkodik. Nem tűnik gyakorinak 
a kép. Alapkérdések felülvizsgálatára sarkall.
A festészet magatartás. Amely itt éppen a 
megostromolt méretek miatt olyan erős 
odaadást és belefeledkezést követel, hogy 
a „külön világ” megteremthetőségének esélyei 
annak alkalmi és gyors betetőzését kitolják 
az időben, folyamatosságában teszik tartóssá.
Ez nem a „schnellezés” terepe. Lelassul tehát a 
folyamat, amelynek bármely tetszőleges részide
jében a szemünk előtt, lassan és méltóságtelje
sen válik „egésszé” a mű. A magatartás -  
amely a kitárulkozó műhely és művész jóvoltá
ból közszemlére tétetik -  fizikai és szellemi 
értelemben is közel van bizonyos csúcsok 
ostromához szükséges lelkiállapothoz. A feladat 
nem átlagos mérete, a mégis, mindenkor kevés 
idő megkövetelte munkaintenzitás elutasít min
den analógiát, amit a festői alkotómunka 
megszokott táblakép öröksége forgalmaz.

Körülöttünk minden azt a biztos benyomást 
kelti, hogy a művészetek a helyükön vannak, 
hogy a művészmesterségek művelése maga, 
mint gyakorlati és jelképes dimenzió, a lehet
séges emberi „beérkezés” legígéretesebb tája 
ma is. Ahol talán sokat lehet tenni az emberért: 
megerősíteni abban a hitében, hogy szükség 
van rá, hogy mindenkiben ott a tehetség. Az 
észlelésé, az értékelésé, a magyarázásé, a létre
hozásé. Ahol bizonyítottá válik, hogy ez a lát
szólag funkciótlan örömforrás, a festészet, a 
szín és a vizuális környezet éppen meghatározó 
viszonylataival perlekedő kreatív elszántság 
olyan minőségű sűrítménnyé válva öltenek 
testet, amely akár értelmiségi magatartásnor
maként is olvasható proklamációval ér fel. Nagy 
szavak, de a művészet itt van, megigéző jelen
léte oldja és magyarázza az értelemellenes 
kényszereket, enyhíti az egzisztenciális és lelki 
sarokba szorítottság élményének halálos 
klímáját. Érzékelteti a külvilág harmonikus 
alakzatai mögött a diszharmóniát, és az össze
vissza zavart, ócskává váló életkeretek mögött 
rejtőző végtelen rendet. Amelynek meglelése 
akár valamennyiünk feladata lehet. A hang
zavarban a csendet, csendben a kakofóniát.
És igaz ugyan, hogy ezenközben a „kemény 
viszonylatok” nem változnak meg, de a gondol
kodás és jelképes értékű cselekvés szabadságá
nak atmoszférája még akkor is felsejlik itt a 
legkülönbözőbb vizuális-plasztikai jelzéseken 
keresztül. Felszabadító erejű a nemzedék kiál
lása, egysége, tájékozódásának, maga-vállalásá
nak őszintesége. A -  mondhatni -  naiv báj, ami 
fittyet hány a praktikus orientációknak. Sok 
ilyent nem láttunk manapság.

Több rétege, tanulságos metszetei vannak 
ennek az emlékezetes alkotó periódusnak és 
a végeredményt bemutató kiállításnak. 
Végezhetünk egy nemzedéki szemlét, hiszen a 
legfiatalabb doktoranduszok és a sokat próbált 
középgeneráció is együtt szerepelnek. A tema
tikus és stiláris elemzés a realista figurádétól a 
lírai absztrakcióig gazdag mintázatát bonthatja 
ki a művészettörténettől is sok irányban 
támogatott cselekvésváltozatoknak. Számos 
egyéni programmal és a közösség számára
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üdítő egyoldalúságokkal. Ötletekkel, poénokkal. 
Sok, a közönség számára olykor még 
ismeretlenül csengő nevű művész állított ki 
a páratlanul izgalmas környezetben. Jelképes 
értelmű is lehet az összhatás: egy meghaladott 
és visszahozhatatlan korszak elmocskolódott 
romjai között a gondolat és érzelemgazdagság 
megannyi új nyelvet beszélő jelzése. A nagy
ipari múltat és a hozzá köthető eltűnt 
nemzedékeket követően a jelen most szakava
tott mozdulatokkal fejezi ki, hogy valami 
történt-történik Pécsett. „Romon virág”. Hogy 
a magyar művészet jelenének tartalma ezentúl 
aligha idézhető fel hitelesen a pécsi Színerő 
kiállításokon megjelenített munkák kihagyásá
val. Nagy, talán szép szavak. Ma még sem 
ezek, sem a munkák, amelyekre vonatkoznak, 
nem mutatkoznak elégségesnek arra, hogy a 
tettrekész közösség, vagy az alkalmas kulturális 
politika akár a legkisebb áldozatot is meghozza 
érdekükben. Az „élni, éppen csak megélni” 
tartós szükségállapotában itt tényleg kocká
zatos európai polgárt alakítani, akinek lételeme 
és szükséglete a művészetek megfogalmazta 
talányok kibogozásával foglalatoskodni.

A harmadik évezredre kikönyöklő globális 
civilizációban a tömegfogyasztás és tömegter
melés mechanizmusai váltak minden lehetséges 
viszonylatot meghatározóvá. Ezt a vizualitás 
biztosította élmények szintjén csak fokozták 
a digitális képalkotó technológiák, átvilágítások, 
áthatolások demonstrációi. A magyar-német 
Katherina Rothers integratív, egyszerre 
szerkezetes, nagy színdinamikai jártasságról 
tanúskodó, mégis titokzatosan érzelmes munkái 
például egy emberi térd élményének 
körüljárásából származnak. Amelyben ott van a 
pixelekből rekonstruált látvány, éppannyira, 
mint a tapasztalat reális formaemléke. Nincs ez 
a kép sem ellenkezésben avval a ténnyel, hogy 
az elsősorban piaci természetű sikerképesség 
szintjének fenntartása érdekében a tömegszerű 
hatás keltésének és a tömegszerű befolyásolás
nak különböző optikai-vizuális technikáit alakí
totta ki a nyilvánosság minden lehetséges 
területén. így a művészetekben is. A szín és 
a lépték az innováció egyik alapterülete, illetve 
nincs sem naiv-vulgáris, dilettáns-brutális, finom 
és technicizált, számítógéppel generált és/vagy 
degenerált, illetve véletlenszerű hatáselem, ami 
ne a déjá vu érzésével lenne itt igazolható. 
Minden megfordulni látszik. Egy évtizeddel 
ezelőtt még a mass média létrehozásának 
eszközeit a „magas művészet” területén kritiku
san lenézték. Lenyúltak hozzá, idézték, átírták, 
másodlagos referenciákat „kértek kölcsön” 
onnan. Még nem volt olyan hallatlanul izgalmas 
a modern technológiáknak, a kommunikációs és 
médiaiparnak a minőségi és alacsony művészeti 
aktivitás között oszcilláló szivattyúmunkája, ami 
most a fogyasztási rítusokhoz tartozó, nyilván
való és rafináltan rejtett reklámfolyamatok 
révén középponti jelentőségűvé válni látszik. 
Aminek birtokában a legkülönbözőbb kísér
letező műhelyek, és személyiségek mintha egy 
közös deltához érkeztek volna. Nincs messze az 
a megszűnés képzetével is egybevágónak tet
sző szabad és végtelen felület (tér és kiter
jedés), mely a globálissá tett civilizáció jelrend
szereit képes csak használni. Ahol vannak/lehet- 
nek megengedések arra nézve, hogy a rendsz
erekbe tagolt jelek töredékmásodpercekre 
személyes-szubjektív én-tükrözések terepeként 
mutatkozzanak. Villámsebességgel következik 
be az integráció.4 A hamisításoknak, másolások
nak, véletlenszerű azonosságoknak olyan kibo
gozhatatlanul sűrű közegében járunk ma itt,
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ahol úgyszólván értelmét veszteni látszik 
minden, ami az „eredeti” minőségre kérdez rá. 
Hacsak nem kíván egy lokálisan, kisközösségi 
szempontból időszerű -  vagyis egy megvetett 
és alacsony szintű, provinciális és sikerképte
len -  közlésmódot, tartalom-közvetítési formát 
tanúsítani.

Böszörményi István -  a szecessziós cloison- 
né, a Fauves és Neue Wilde színkultúrájában 
előadott -  akasztott szerelmespárt ábrázoló 
látomásos horrorja is erre a tételre erősít (ját
szik) rá. Provokatív munka, amivel szemben 
nem elképzelhetetlen a teljes tagadás, de a 
tépelődéssel óhatatlanul együtt járó, méltató 
befogadás álláspontja sem. Megosztó erejű. 
Hatásvadász banalitása egetverő, a hagyo
mányos giccs reprezentatív minőségei zubog
nak a nagy felületen. Professzionális meg
munkálása, kigondolásának konceptuális jelzé
sei viszont elhessegetik a képzetet, hogy itt 
netán öntudatlan értelmet közvetítő párbeszéd 
jöhet létre az élet élménye és az élményt befo
gadó személyesség között. A professzionálisan 
suta, mesterséges-mesterkélt formák egymás
ból származtatható és digitálisan eltárolt plat
formjai között az ilyen kép „kilépteti alkal
mazóját” a méltányos viselkedés és mérlegelés 
egyébként mindig viszonylagos körvonalai 
közül és azonnali reakciókra készteti, 
jólneveltség szakmai értelemben még csak 
tulajdonítható neki, de színes, minőségi és 
komplementer fokozásai a hatáskeltés brutális, 
minden1 2 3 4 finomságot nélkülöző szélsőségeként 
hatnak. De mindevvel együtt olyan erővel utal 
a mű teljes, mindent egyszerre érvényesítő 
mivolta a művészet értelmet vesztett 
látványosságaira, a humanitárius üzenetek 
hiábavalóságára, hogy szinte önkéntelenül is, 
mint valamiféle új paradigmára tekint az 
ember, amikor Böszörményi képét nézi. Ebben 
az önmegsemmisítő, személyes, intim, drámai 
döntésben, amit a kép tematikusán felidéz, 
amivel játszik, és amiben egy kétezer éves ide
ológiai rendszer jelein keresztül a jelen morális 
deficitje is feltűnik, a magakellető látvány és a 
hihetetlen tragédia képe menekülésre késztet
nek. Kép, amiben a választott kommersz tech
nika miatt furcsa mód nincs helye az átélésnek, 
csak belehelyezkedésnek, az ízetlen játéknak, 
a dolgok teljes felcserélhetőségét sugalló 
látvány-monopolynak. A nyelv itt -  kife
jezőeszközeinek intenzitását illetően -  a reklám 
egyik nyelve, amelynek az elmúlt években a 
tálibok és a tuszik is éppoly jó ismerőivé vál
tak, mint a taszáriak. Ezek szerint a fogyasztás 
rendjének fenntartása az egyén és életsorsa 
szempontjából egzisztenciálisan jelentősnek 
mondható alapértékekhez már nem tapad. 
Böszörményi képe meglehet, hogy nem főmű. 
De megjelenése, demonstrációja önmagánál

távolabbra mutat. Valamelyest igaztalanok 
vagyunk, amikor az ő munkája mellett szinte 
minden alkotó a legmagasabb szakmai szín
vonalon fogalmaz meg a festészet (művészet) 
továbbélése szempontjából mérlegelendő 
kérdéseket, és ezekkel a munkákkal nem 
foglalkozunk erőteljesebben. Pedig Hatházi 
László dzsungel-átirata, vagy éppen Simon 
Edina redukciója-színtüzesítése, egyidejű figura- 
tivitása és absztrakciója külön is megérdemel
nék az egyedülvaló dolgoknak járó tüzetesebb 
elemzést. Varga Tünde egyszerre valószerű, 
ugyanakkor tárgyat vizuális jellé egyszerűsítő 
építészeti víziója is fogékonnyá tesz bennünket 
az elvont jelek mögé felsorakozó tényleges 
dolgok változékonyságának átgondolására. 
Hegyi Csaba mantrába-mandalába és 
Brunelleschi domborműveinek kompozíciójába 
tömörített eukarisztia címere és annak naiv
derűs elbeszélésmódja egyértelműen tereli a 
formákat uraló teológiai horizont felé a tekin
tetünket. Mátis Rita hatalmas képének nőalak
jaiban még Suzanne Valadon koloritját is idézi 
a sajátságosán nyers, erős zöld-vörös model- 
lálás, miközben ugyanez a színpár határozza 
meg a „nagy formákat” felülnézeti perspektívá
ba állító kompozíciót is. E különös, elvont 
„keretjáték” az egymás simogató érzéki alakok 
mögött szinte sorsszerű könyörtelenséggel 
fogaskerék áttételeket mutat. Ernszt András 
festmény szakaszokba tömörített áramlatainak 
többrétegű és csak irányaikban kiismerhető 
energianyalábjai az absztrakció klasszikus 
múltjának befejezetlen kísérleteit idézik fel, 
bizonyos fokig éppúgy egy új integrativitás 
irányába tekintő poétikát körvonalazva, mint 
azt Hegyi Csaba is teszi a trendek és aktuális
nak mondott frazeológiák teljes figyelmen kívül 
hagyásával. És oldalakon keresztül lehetne 
jelezni azoknak a mélyre ásási kísérleteknek 
az eredményeit, amelyekről a kiállítók 
egyenként vallanak a nagyszámú munkával.

A Színerő nyári kiállítása teljesítette ki azt 
a programot, ami az érzékileg is mérvadónak 
hirdetett festészet klasszikus hadállásaiból úgy 
próbál visszafoglalni néhányat, hogy azokat 
alkalmassá kívánja tenni a harmadik évezred 
általunk is formált tömegkultúrájának léptékei 
között a hiteles személyesség felmutatására. ■

1 A Színerű kurzusra beiratkozott doktorandusz hallgatók 
és a korábban végzett DLA és mesteriskolás hallgatók 
mesterei: Bencsik István Kossuth-díjas szobrászművész, 
professor emeritus. Keserű Ilona Kossuth-díjas fes
tőművész, professor emerita, Konkoly Gyula Munkácsy- 
díjas festőművész, Nagy Márta DLA Ferenczy Noémi- 
díjas keramikusművész, Tolvaly Ernő Munkácsy-díjas 
festőművész, Valkó László Munkácsy-díjas festőművész. 
Kiállító művészek: Appelshoffer Péter, Barabás Zsófi, 
Baróthy Anna, Benedek Barna, Böszörményi István, 
Burkus Judit, Cseke Szilárd, Egle Anita, Elizabeth de 
Vaal, Ernszt András, Fodor Pál, Földesi Barnabás, 
Gyécsek József, Hadházy Gergely, Fiatházi László András, 
Hegyi Csaba, Horváth Anna, Horváth Erzsébet, Könyvásó 
László, Kuti László, Losonczy István, Mátis Rita, Miklya 
Gábor, Nagy Otília, Oroszy Csaba, Piti Zsuzsanna, Roters 
Katharina, Simon Edina, Somody Péter, Szentgróti 
Dávid, Tari Eszter, Varga Tünde voltak.

2 Viktor Pelevin: Generation „P”, Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 2006. 145.I.

3 Erre utal Máthé Andrea: Suavitas coloris című cikkében, 
amely a korábbi kurzus eredményeit méltatja. 
ln=Balkon, 2007.9.

4 Krasznahorkai László könyve átható bizonyítékokkal 
szolgál e tétel igazságára. Lásd: Rombolás és bánat az 
Ég alatt (dokumentumregény, Magvető Könyvkiadó,
2004.

Losonczy István

A Kolozsvári Művészeti és Formater
vező Egyetem elnöke, professzor dr. 
loan Sbarciu, professzor dr. loan Au
rél Muresan, Victor Racatau, dr. Kő
míves Andor, Florin Stefan, Mircea 
Suciu, Marius Bercea, Radu Comsa, 
loana Olahut, Kudor Duka István, lo- 
ana Popa festőművész tanárok kiál
lítása
Pécs, Parti Galéria 
2008. augusztus 16 -  23.

Mindent tudnak, amire ma a világban 
képzőművészet gyanánt általában gondolni 
lehet. Jellemző, hogy az egyik kiállító, a még 
doktoriskolás Marius Bercea az itáliai 
Bresciában lévő „galériásának” egyeztetett 
árjegyzéke szerint kívánta megadni a Parti 
Galériában lévő csekély méretű, szerény inven
cióról és technikai tündökölni tudásról 
tanúskodó munkájának eladási árát, a millió 
feletti forint összeget. A nagy tágasság, amit 
a Kudor Duka István nevével jegyzett válogatás 
áraszt, elsősorban azt tudja érzékeltetni, hogy 
a kolozsvári művészeti egyetemhez kötődő 
képzőművészek tájékozottsága elsőrangú. 
Munkáikkal és az általuk felidézett atmoszférá
val többnyire a világművészet bárhol galéria- 
szinten érvényesíthető nyelvi normáihoz iga
zodtak. Bennük a keresés motívuma nem tűnik 
fel. Olyan erős a rátalálás háttérbizonyítékai
nak a rendje, az analógiás alapú élményfel
idézés késztetése, hogy az értelmezés feladat
sorai itt már nem észlelhetőek. Érezni, hogy 
a német festőhérosz, húsz évig a düsseldorfi 
művészeti akadémia rektora Márkus Lüpertz is 
díszdoktora például ennek az egyetemnek, aki 
a Neue Wilde stilizációira feltétlenül hatékony 
figyelmet irányíthatott Kolozsvárott. Nem 
hiszem, hogy akár ők, a Pécsett kiállítók is 
kételkednének abban, amit Marcel Duchamp 
mondott a művészetről, ami a „kéz ostoba 
megdicsőülése” volna. A megállapítás ter
mészetesen értékítélet, a formai alkalmazkodó
képességet dicséri, ami ha egyszer már elvárt
megkövetelt norma (Kelet Európában ebből 
a rossz példából sokat látunk) a térségben, 
akkor bődületes energiával szervül az ide 
telepített látszatok világához. Mint a reklámok 
ezreivel előkészített fogyasztási javak sajáto
san kultikus felértékelésében, amelyek 
esetében csak csekély esélye van az ellenállás
nak, mert a felértékelődés maga a jobbá válás, 
a modernség, korszerűség, haladás, minőség,
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Mindent tudnak. Vagy...?
„odatartozás” reményével jár együtt. Vagy job
ban mondva, ahol az ellenállás lehetséges tech
nikái is előre csomagolt, politikailag tökéletesen 
korrekt formaváltozatokban hatnak. Furcsa, 
ahogy a nagy bajban a forradalmárok kikérik 
maguknak a radikalizmust. A forma-átvételek 
másodlagosságot jelentenek, és alig szépíti ezt 
a megfogalmazást, hogy az „átvehető” formák 
és tartalmak rangsorában fentről, középről, 
vagy alulról is válogathatok. És hiába is 
emlegetném itt én azt a kapacitást, amit Kelet- 
Európában többfelé, de Nyugaton is persze, 
művelnek a lokális és politikailag is érzékeny 
mondanivalók feldobásával, akkor is megmarad
na az a sajnálatosan borús állandója az állítás
nak, hogy az orientáció oka, a reflex kiváltásá
nak forrása, serkentője valamely nyugati típusú, 
primer kulturális állásfoglalás. Amire a szuverén 
„saját tétel” hangoztatásával lenne szükséges 
válaszolni. Régiónk téves helyzetértékelése 
nemcsak személyes öncsalást jelent, ez volna a 
kisebb baj. Kifelé, mások felé irányulóan ez 
általában a megcsalatást is jelenti, a rossz 
kultúrát. És nem teljes értékű mentség, hogy 
mert felismerésének apparátusai is rosszul 
működnek, (oktatás, kiállítási kultúra, kritikai 
elméletek hiánya, kommersz piaci igazodás, 
stb.) veszélyei részben érzékelhetetlenek marad
nak. De még mindig ez a jobb. Ez az igazodási 
kényszer végeredményben az elsődleges aktu
sok tisztessége és a kísérletek kockázatai miatt 
minőségeket követ. Ebben az összefüggésben 
akár az ellenállás formája lehet az egyébként 
sokszor értehetetlenül provinciális, a 
múltidéző, a gagyi, az értelmetlenség vagy 
egyéni megváltás analógiájaként felfogott 
alkotás. Aminek minden esztétikai vonatkozását 
belepi a funkciótlanság nyákja. Ezek őszinte 
érvek volnának. Fájdalmas megállapítani, hogy 
a civilizációst követő kulturális gyarmatosítás 
következményeinek tömegszerű érvényesülése 
leginkább az akadémiák légkörében valószínű
síthető, ahol egyívású nagyobb létszámú 
nemzedék „igazodik” akaratlanul is a siker
képes képletek felé. A „mi megy most?” -  
kérdésére adott feltétlenül sebes válasz magá
nak a kolozsvári rektornak -  főhelyre kitett -  
műve. Ami meglehet, hogy a fiatal kor 
elmúlásával saját érzelmi és emberi érésének 
közegében rendelkezik bizonyos motivációval,

de a romantikus és erős drámai ízekkel elegyes 
gesztusfestészet, ami jobbadán jellemezte 
munkáit, ezúttal a mindebből kibomló elégia 
erotikus-irodalmi iránya felé fordult. Joan 
Sbarciu -  aki sajnálatosan nem lehetett most 
jelen a kolozsvári és a pécsi festőiskola nyári 
találkozásakor -  az egyik csalódás. A kelet
európai miliő szabadsággal mindmáig speciális 
viszonyban lévő kifejezésmódja mindeddig 
különös üdeséget kapott az absztrakcióban 
közvetíthető értelmek és értelmezések súlyo
zásával. Ezen a téren Sbarciu múlhatatlan érde
mekkel rendelkezik. Erős, mediterrán ihletésű 
és elégikus absztrakciója a térség egyik 
figyelemre méltó alkotójává avatta. Amennyire 
most kiállított női aktjának, a feketéslila fátyo
los tónusokból kibontakozó élveteg alaknak 
élvezeti értékét a jelentéstani világosság felé 
elmozduló előadás fokozza, annyira sajnálatos, 
hogy közben éppen a festékpászták homályos 
utalásai, sokjelentésű formaszövedékei és a 
velük együtt értendő rögtönzés frissessége tűnt 
el a képből. Valami, ami a festészet huszadik 
századi szabadságtörekvéseinek értékes ered
ménye volt Kolozsvár művészetében is. És ez 
a személyesség vállalását láthatóan mellékessé 
tevő körülmény olyan művész esetében 
érvényesül, akinek érzelmei mindeddig 
egyedülálló poétikai-festőtechnikai rendszert 
voltak képesek megalapozni. Most a koncep
ciók következnek. Kár. Az említett dilemma nem 
viseli meg természetesen azokat, akiknek 
úgyszólván születésüktől -  ez generációs 
adottságokat jelent a konvenciók szervítésének 
adott szintjein -  fogva ennek az integráltan 
zavaros modern világnak a nemzetközi nyelvét 
„beszélik”. Keserűen szellemes, lakkfestéses 
szürke-fekete alaptónusával és az erre per
lekedőén felvitt kárminvörös ellenpontokkal 
Matisse-t és a comic strip-et egybehorgoló 
sorozatot adott loana Olahut. Ezekben 
a munkákban látszik összesűrűsödni az 
indusztriális korszak keménysége, az informá
ciós korszak tágassága, az intellektuális szabad
ságvágy menekülési útvonalakat kutató 
élénksége és a rezignáció, amivel mindezt 
fegyelmezetten gúzsba köti képein loana 
Olahut. Igaz ugyan, hogy a mostani szemle 
nézetünk szerint több ok miatt is az egyetlen 
képet kiállító Kudor Duka István jutalomjátéka

-  aki ezt a „vádat” nyilvánvalóan elutasítja 
majd -  az „új nemzedék” önfelmutatásának 
erős mintáját a még doktorandusz loana Olahut 
adta. Kudor Duka mindeddig szenvedélyesen 
destruktív, ugyanakkor allegorikusán telített 
jelentésű, talán kissé túlzóan elrégiesítő stilizá- 
ciókkal terhelt műveket mutatott. 
Visszakoptatott arcképváltozatai, monumentális 
részletkiemelései, sötét tónusai jelentéseikben 
a „szenvedő ember” archetipikus, döntően 
ikonhagyományokon nyugvó mai ember ábrá
zolásának képzeteit keltették. Nem voltak diffe
renciált jelentésű képei, a csaknem monokróm 
előadásban a mozgalmasságot döntően a fak
túra megdolgozásának gazdag frazeológiája 
jelentette. Az itt kiállított új munka, egy, a 
harmincas évek hangulatát idéző, házaspárt 
ábrázoló fotográfia alapján készült. 
Dokumentációból született dokumentáció.
Ami azonban az átalakulás közben történik, az 
a festészet egyik nagy adottsága. A jelek és 
eredeti anyag értelmezése közben a festményen 
magán méretben, alakokat érzékeltető tónusok
ban, vonalakban, a pigmentet hordozó anyag 
közvetlenségében olyan hatások érvényesülnek, 
amiket -  bármennyire is érzelmesen emlékidéző, 
nekrologikus, vagy dokumentumerejű -  
a fotográfia nem képes ilyen erővel közvetíteni. 
Megmarad Kudor Duka mostani képén is a 
korábbi munkák felületét szinte megsemmisítő 
koptatás, de ennek az erőnek példaszerű 
állékonysággal tart ellen a „közlő” funkció fes- 
tőileg gondosan előállított rétege. Az emberi 
összetartozásról tanúskodó mese. A kiállítás 
modern, tényleges és képzeletbeli, játékos és 
merengő fordulatai mellett, a műpiaci siker
képesség bizonyítása mellett a térség egyik 
tényleges érzelmi és intellektuális alapkérdését 
Kudor Duka munkája hangosította fel. A jelen 
nagy erejű és körmönfont civilizációs átren
deződésének következtében marad-e, kell-e, 
hogy maradjon, fog-e maradni valami mind
abból, ami ezer éven át egy közösségnek erőt 
és értelmet adott? Mi teszi majd a közösséget, 
ha az említett intervenciók ennek érzelmi 
alapját, az együvé tartozás élményét eltüntetik? 
A kiállítás éppenséggel már a sehová nem 
tartozás benyomását kelti.
Miközben a modern mindentudás parttalan 
gazdagságával delejez. ■
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A K N A I  T A M Á S

A farkasok dala
Kuti László szobrászművész

FOTÓ: HARNÓCZY-KÖRTVÉLYESI

Pécs egyik régtől fogva romantikus, a 

nagyváros szabályosságával szemben ép

pen a parányit, személyest megőrző, külö

nös részletekkel tagolt (ezért nagyra hiva

tott) részén, a Havihegy oldalában szinte 

rejtőzködve meghúzódó Kisboldogasszony 

utcában épített magának, feleségének és 

négy gyermekének házat. Van kertje, a 

kertben kis fakunyhó, ahol a gyerekek és 

a vendégek szeretik tölteni az időt. A ház 

alatt a Tettye patak völgye, a város délre 

kiterülő karéja és a Kálváriadombot észak 

felé betöltő méretes kristály, amit az utcák 

rendszere, a színes hajlékok formáznak. 

Fényben és ellenfényben, ha tetszik, ha 

nem, ember teremtette plasztikai forma, 

miközben nyilvánvalóan kozmikus játék

szer. Kutiék számára mindennapi perspek

tívája a felülnézet. Nem átírhatatlan pozí

ció, hiszen fölöttük még ott van a kerten 

túl húzódó Hegyalja utca, de pompás rálá

tásuk a Vince és Tettye utcára megadja a 

biztonságérzetet, amivel a „hegyi embe

rek” szinte kivétel nélkül rendelkeznek. 

Többet látnak, mint a síkvidékiek. Differen

ciáltabb összefüggéseket, repedéseket, 

bevágásokat, mélységeket. „Skurcban”- 

mondhatnánk, amiben elegyesen benne 

van az oldal és felülnézet, a gazdag dom

borzatú fényhiány frazeológiája és a meg

világított tömegek változatos rendje is.
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Mindennapi kenyerünk

Eleve valamiféle bensőséges rokonság, meg
foghatatlan mélységű együvé tartozás képzetét 
keltheti, ha valakiről megtudjuk, hogy velünk 
nagyjából egy időben jött e világra. Húsz év és 
tíz nap különbséggel ugyan -  ő a fiatalabb - ,  
de májusban mi is egy jegyben születtünk. Nem 
hatalmaz fel, és nem is kötelez e tény semmire, 
mégis jókedvű tettrekészséggel gondoltam már 
hónapokkal ezelőtt arra, hogy a régtől fogva 
ismerős művészkolléga alakját, tevékenységét 
felidézhetem. Neki bizonyosan nincs szüksége 
erre, mert minden megnyilvánulása öntörvényű,

saját programokkal, erős önismereti háttérrel 
vezetett élet és munka, amiben láthatóan és 
tapasztalhatóan a családapai és szakmai köte
lesség tölt ki minden rést, és amiben a barátsá
goknak is igen komoly szerep jutott. Nincs 
szüksége fogadatlan prókátorokra, mert 
a művészet funkciójának egy eredendően 
hatékony, ősi változatában hisz, ami a közügy
nek tekintett globális piac kommunikációját 
messze megelőzi. Majdhogynem gyógyító 
funkciónak is mondhatnánk, amiben a szemé
lyes felfedezésvágy és játék, a „valami” létre

hozására irányuló akarat uralkodik. A cselekvés 
szeretete, a szándék megvalósulása nyomán 
ébredő elégedettség pedig részéről szinte be 
is teljesíti a programot, amihez egyebütt, a mai 
művészérvényesülés pályáin még szükségesnek 
látszik hozzáérteni a művészet menedzsment
jének, reklámjának, sikerképességének fenn
tartását szolgáló manővereket. Kutinál ennek 
nyoma nincs. A kiállítás intézményének diktátu
mait, feltételeit, a műtárgy mozgatásának, biz
tosításának és megalázásának mechanizmusait 
megtapasztalta. Láthatóan nagy igyekezettel 
próbálja mindezeket megtakarítani magának. 
Ezért aztán nem is ismerik annyian. De számos 
informális beszélgetésen és tucatnyi fórumon 
vett részt az utóbbi két évben, mint az EKF 
előkészítésének és végrehajtásának civil kont
rolljaként létrejött Kultúra 2010 nevű társaság
nak alapító tagja. Utóbb aztán nem találta 
a vállalt és rá kiosztott szerepet értelmesnek, 
formális okok miatt ő is kimaradt onnan.

Régtől fogva ismerjük egymást. A nyolc
vanas évek közepétől, főiskolás korától van 
valamelyest rálátásom a tevékenységére.
Barátai közül mindennapi megnyilvánulásaikban 
többen a vidékies-patriarkális Laca megszólítást 
használják. A bizonyosságokkal, vagy inkább 
hittel élő ember derűs biztonsága uralja 
arcvonásait. A közösségi kapcsolatok 
kialakítását, a társakkal, másokkal mozgásba 
hozható együttműködés készségét aligha hátrál
tathatja a mosolyra készültsége. Mintha képte
len lenne elutasítani, hátat fordítani, szavakat, 
gesztusokat értékelés nélkül bármit is figyelmen 
kívül hagyni. Nem örök mosoly ez, nem 
archaikus, hanem nagyon is mai. Van benne 
valami szokatlan. Ma már nem mosolyognak 
az emberek. Ő igen. Nem orvos operálta a derű 
talányos érzéskörének kifejezését az arcára. 
Mosolya változékony arcvonások összessége, 
amelyeknek fizikailag adott rendjében folyvást 
átrendeződik valamelyik, így az egész kifejezés
nek pillanatról pillanatra más jelentése van. 
Anélkül, hogy a belső derű kiáramlásában 
folytonossági hiányt éreznénk. Minden kife
jezése a mosoly regiszterei között helyezkedik 
el. A szemöldök ívétől a fej tartásáig egy-egy 
milliméteres elmozdulás ennek a mosolynak 
más és más tartalmat ad. Aláfesti ez a kifejezés 
a megfontolást, a vitát, a figyelmet, a munka 
közben tanúsított magatartást és egyikben sem 
olyanként, mint amelyben ne az el-, és befo
gadás túlsúlya lenne alapvetően meghatározó.
A személyiségének mélyéből felgomolygó sok
féle motívum egyszer csak elér az arcig, és ott 
titokzatos okok miatt mosollyá változik. Pedig 
tevékenységében komoly választások és 
elhatárolódások vannak. Amelyek között szá
mos olyan, amely nem kelt derűt senkiben.
Túl sűrűn nem fogalmaz manifesztumokat, 
a művészeti élet formális és intézményi 
alakításában nem mutat fel átlagon felüli 
késztetéseket, majdhogynem névtelen. Ott 
mutatkozik, ahol művészként, tanárként, 
apaként, férjként, barátként meg kell mutatkoz
nia. Ez a megbízható készség az éppen napiren
den lévő „beavatkozásra” megfosztja személyét 
az egyoldalúságok miatt sokkal könnyebben 
letapogatható különösség varázsától. A 
művésszel kapcsolatban mindeddig létrejött 
sztereotípiáktól valamelyest idegen mindez.

De alig ismerek művészt a nemzedékében, 
aki szakadatlan kereséseit olyan szűkre szabott 
csapáson folytatná, mint Kuti László. Aki olyan 
céltudatossággal kívánna megmaradni a szemé
lyisége és gondolkodásmódja, valamint 
készségei által megalapozottan gyakorolható 
cselekvés pályáin, mint ő. Szűk ez a csapás,
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látszólag nem kínálja magát a sikerképességet 
ma rendkívüli módon fenntartó „felfedezés, 
rátalálás, új paradigma, rendszeralkotás, stb.” 
fogalmak köreiben. Erős a szándéka 
„kevesebbel beérni”. És e következetes, cél
tudatos, ámde mégis visszafogott gyakorlat 
óhatatlanul eszünkbe juttatja a „kevesebb: 
több” klasszikus felismerését. Hogy e kissé 
homályos célozgatás érthetőbb legyen, nem kell 
mást tennünk, mint számba venni tematikáit. 
Egyetlen meghökkentő szót, extravagáns gon
dolattársítást, közönséges vagy emelkedettebb 
kifejezést nem találunk ezek között. Most 
színeződött ez a benyomás avval is, hogy 
a Zsotnay gyárban szervezett Színerő prog
ramokon nagyméretű festmények készítésével 
vett részt. De ezek is belesimulnak valami nagy 
erejű és mégis a kézenfekvő dolgok közegét 
vizsgáló, azokkal mély és bensőséges kapcso
latban álló értelmiségi magatartásformába. 
Amiben a siker, vagy a kitűnni vágyás soha, 
mint cél, semmilyen formában nem volt érzékel
hető mindeddig. Amiben az önazonosság 
megerősítését a megismerés és szemlélet 
kimondott formái segítik. „Ilyen vagyok, ekként 
látok, kezem nyomán ez jön létre...” -  adjuk 
némán a szájába a szavakat... Teljesen nyilván
valónak látszik a tevékenységéből, hogy a 
plasztikai hagyomány elsajátításában Bencsik 
István műhelye játszotta az egyik főszerepet.
De az is, hogy intellektuális kötelezettségként 
számba vette az egyetemes szobrászatnak első
sorban'a kőben és kővel megfogalmazott örök

ségét. És nem illene lebecsülni ezt az örökséget 
még akkor sem, ha a kőszobrászat lehetőségeit 
az építés és környezet új kultúráját elképzelő és 
alakító döntések erre a „kőfaragó céhre” nézve 
korlátozottan biztosítják. Mintha Kuti is bízna, 
csökönyösen, megátalkodottan abban, hogy a 
kő anyagában testet öltő energiák és az avval 
elementárisán mély kapcsolatba kerülő kreatív 
szándékok valami formán túli, egyszerre ősi és 
földi és egyszerre transzcendentális küldetést 
engedélyeznek magának a szobornak. Szobrászi 
gondolkodásmódjának középpontjában az élet 
és a rend, az élet megmutatkozó rendje áll. A 
magban, a gyümölcsben, az embrióban és ter
mékenyre érett emberi testben egyazon princípi
um megmutatkozását érzékelteti. Elemeiben 
akár eltérő, de mégis szervesen együvé tartozó 
szabályszerűséget, amely meggyőző volta miatt 
akár liturgikus cselekvések középpontjába is áll

hat. Az utóbbi években több változatban feldol
gozott „mindennapi kenyér” téma változatai 
(aminek egy gyönyörű bizonyítékát az északi 
várfal mellett láthatjuk Pécsett) éppen az élet
nek is nevezett búzaszem, az életet adó és 
örök újjászületést ígérő természet, a teremtés
nek szóló áldozatban megdicsőülő kenyér 
magasztalására születtek. Művei megtalálhatók 
Ausztria (Familia. 1993. márvány, Bad Vöslau), 
Németország (Lebegő. 1996-97 mészkő, Lahr), 
Szlovénia (Mindennapi kenyerünk, 2007. Piran) 
közgyűjteményeiben, szoborparkjaiban, a külön
böző szobrászati szimpóziumok anyagában. 
Magyarországon is számos helyen állnak 
szobrai közparkokban, temetőkben. 
Magántulajdonban is van néhány munkája.

Kuti László, akit ugyan nem hajszol az idő 
és ritkán köti gúzsba a külső „kell”, a 
munkamegosztás szokványos menetébe azért 
bekapcsolódik. Van „polgári” foglalkozása, ami 
ugyan a művészetekkel határos, de arra 
feltétlenül alkalmas tevékenység, hogy a család
nak az elemi módon szükséges biztonságot 
megadja. Az alkotói biztonságot is, hiszen 
tanári mivolta miatt ilyen módon nincs kiszol
gáltatva rajta kívülálló kényszereknek.
Valójában élheti a saját alkotói problémáit a 
maga örömére megoldó művész életét. Munkái 
persze sokaknak örömöt szereznek, ha nyil
vánosság elé kerülnek, de a „beérkezésnek” 
ezt a fázisát nem keresi különösebb odaadás
sal. Nem szükséges elméleti, vagy szorosan vett 
szakmai kérdésekben megalkudnia, elképzelé

seinek érvényesítése elé senki nem gördít 
akadályt. Kevesen engedhetik meg maguknak 
ugyanis az építkezésnek azt a tempóját, amiben 
az ő szobrai készülnek. Viszonylag kevés 
munkája van, hosszan kitartva, gyakorta éveken 
át érik, alakul egy-egy műve és egy időben 
egyszerre több plasztikai kérdéssel is kapcsolat
ban van. Nem gondolja teljesen komolyan azt, 
hogy egy műalkotás eljuthat a teljes befejezett
ség állapotáig. „Abbahagyni lehet” -  mondja ő 
is, és nem mond evvel kevesebbet, mint azt, 
hogy alkotó-befogadó együtt hivatott teljessé 
tenni a művek jelentését. Hogy a művész legfel
jebb elindíthat néhány gondolatot, aminek 
fejleményeit már nem az ő hivatala 
meghatározni, követni. És mert a közönség 
effajta aktivitása manapság sokkal inkább 
beszűkülőnek látszik, mint régebben, termé
szetes módon irányult érdeklődése a kreativitás

tanításának lehetőségei felé. Művészi ambíciói 
keverednek egy kreativitást és emberséget 
ugyancsak nem nélkülöző tevékenységgel, a 
pedagógiával. Szabadságát azonban éppen ez 
az érdeklődése garantálja. A professzionalitás 
követelménye nem úgy hat rá, mint azokra a 
művészekre, akik a megbízások és pályázatok, 
kiállítások és vásárlások mára irracionálissá vált 
dimenzióiban keresik érvényesülésüket, őt az 
emberi érvényesség mintha jobban érdekelné. 
Ennek pedig ugyancsak nem a külső ismérvei, 
vagy elismerésének kritériumai izgatják, hanem 
belső mértéke. Horizontján az önmagával 
békében élő ember áll és nagyon igyekszik, 
hogy ezen a horizonton ne lefelé mozduljon el 
ennek az embernek az alakja. A műalkotás, a 
szobor azonosságát hirdeti az alkotójával, és 
semmiféle izgalom nincs benne, ha felfedezi, 
hogy sem stiláris egyoldalúságok, sem technikai 
jellegű lelemények vagy tematikai visszatérések 
nem kapcsolják össze munkáit. Hogy azok sok
félék. Ennek ellenére viszonylag kevés műve 
van, és e tény azt is jelenti, hogy bőséggel van 
ideje akár ciklusokat megjeleníteni az 
egymástól nagyobb távolságban létrejövő 
szobrokban. Izgathatja tehát a csigaforma és 
a kiegyensúlyozott fagerendákbót konstruált 
mozgó mérleg. Megindító lehet számára a 
gabonamagvak, a kemencében sült kenyér telt 
formája és a női princípium testet öltéseinek 
azonossága. Kibonthat fából kóré szobrokat 
és szembeállíthatja őket egymással, mint a 
Vizitáció alakjait. Felfestheti mélyvörössel a 
fehér márványoszlopban rejtőző nőalak egy-egy 
érzéki vonalát, bekarcolhatja anatómiájának 
jegyeit, de játszhat kődarabokkal, amiket 
benépesít tájképi látványokkal, titkos résekkel, 
repedésekkel. Csak mert az adott időszakban 
teljes odaadással éppen ilyesmivel foglalkozott, 
nem kívánja elhitetni senkivel, hogy valami 
egészen mással. Esendőséget is jelenthetne 
mindez, ha nem látnánk a technikai alapossá
got, az anyagválasztás kimért eleganciáját. Nem 
keveri össze megnyilatkozásaiban a rövid és 
hosszú innovációs ciklusokat. Tudni véli, hogy 
a művészet dolgai nem kapcsolódhatnak 
károsodás nélkül a gazdasághoz vagy a 
fogyasztás rendszeréhez. Vagy ha ezt a benyo
mást kelti is a nagy sebességű kortárs kiállítási 
és műkereskedelmi ipar, a művészetben meg
mutatkozni képes innováció az esztétikai, 
morális, filozófiai szféra hosszú távú folya
mataiban válhat csak hatékonnyá. Munkáinak 
játékos sokfélesége és szerény léptéke se szól 
másról, mint arról, hogy Kuti László felmérte a 
kulturális és presztízskorlátokat, amelyek 
legyőzéséhez a pozíció, életforma, családi kap
csolatok vállalt minőségei nem járulnak. El is 
mondja, hogy képtelen avval a menedzserszem
lélettel vezetni magát, amit kollégáinak 
esetében olykor nem lehet nem észrevenni.

A pécsi Művészeti Szakközépiskola szakmai 
igazgatóhelyetteseként, majd a szobrászati 
képzés egyik tanáraként nemcsak a középiskola 
képzési profiljának átalakításában, hanem a 
tényleges szakmai munka egyik területének 
művelésével is kitűnt. Érdekes volt nemegyszer 
tapasztalni, hogy tetszőleges pécsi kiállításokra 
egyszercsak beállít nagy diákcsoportokkal, akik 
körbeduruzsolták, láthatóan az eligazítás tekin
télyes forrását találva meg benne. Hitelessége 
ebben a helyzetben is alighanem azon múlt, 
hogy adta magát olyannak amilyen, beszélt 
arról, amiről tudott beszélni, vállalta a saját 
véleményét, ellenszenvét, örömét. És nekünk is 
örömünkre van, amikor rájuk találunk: a hiteles 
és szabad emberekre. ■
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Ion Luca Caragiale: Az elveszett levél 
A Pécsi Szabadtéri Játékok és 
a JESZ közös bemutatója (felújítás) 
Pécs, Anna udvar -  2008. június 20-21.

Hiányzó politikai becsület, 
elveszett emberi tisztesség

Örök kérdés: politizálhat-e az író, rendező, 
színész? Sokak szerint nem, az a politikusok 
dolga. A kritikus meg azt kérdi: De hisz miért 
ne? Tudjuk, már a görögök is..., azaz az ókori 
görög drámák is telítve voltak politikai aktuali
tásokkal. Ezek eredeti, történelmi szituációit az 
idő mára már elmosta, de az emberi arculatok, 
karakterek, az erkölcsi mondanivalók meg
maradtak, és e darabok tartalmi rétegei átplán
tálhatok más történelmi korszakokban élő 
nézők számára tanulságként. Vagy megfordítva: 
más, modern, mai politikai-társadalmi aktualitá
sokat projektálhatunk korábbi történelmi 
korszakokban írt színművek által teremtett 
közegekbe. Aiszkhülosz Perzsák című darabjá
nak mondanivalója örök: az ellenség is ember, 
az ellenfelet is lehet becsülni. Shakespeare, 
Moliére darabjainak társadalomkritikái, politikai 
utalásai közismertek. Ma is sorra születnek a 
történelmi-politikai darabok, rendezések, elég, 
ha a kaposvári színház határozott és karakteres 
rendezőjének Mohácsi Jánosnak munkáira 
utalok.

2007-ben a pécsi Janus Egyetemi Színház 
igazgató-rendezője, Mikuli János gondolt egy 
merészet és a nyári szabadtéri játékokra 
megrendezte a világhírű román szerző, Ion Luca 
Caragiale vígjátékát, Az elveszett levél címűt.
A darabot a JESZ társulata idén felújította és a 
Pécsi Szabadtéri Játékok Anna udvarbeli szín
padán ismét eljátszotta. A rendező merészségét 
azért említem, mert egyrészt Caragiale-t nem 
ismeri a magyar és a pécsi közönség, másrészt 
a szerzőnek e méltán világhíres darabja tömény 
politikai szatíra. A vígjáték a 19. század végi 
román politikai-társadalmi viszonyoknak állít 
torz tükröt, de játsszák Európa városainak szín
padain, mert jelenetei bármilyen liberális, pol
gári demokratikus politikai berendezkedésű 
országban könnyen érthetők.

A magyar köztudatban nem ismertek 
Románia történelmi viszonyai. A magyar 
történészek is kevéssé vizsgálták az 1918 előtti 
Románia történetét. A két román fejedelemség, 
Havasalföld és Moldva Cuza fejedelem alatti 
perszonáluniója (1859-től), majd 1862. évi 
egyesülése után, a román hadsereg részvételé
vel zajló orosz-török háború idején a román 
parlament 1877. május 9-én kikiáltotta Románia 
függetlenségét, melyet az 1878. évi berlini 
kongresszus elismert. Romániában I. Károly 
uralkodása (1866-1914) alatt erőteljes kapital
ista fejlődés indult meg. A társadalmi feszült
ségek azonban egyre nőttek, különösen a nagy- 
birtokosok és a polgári földbérlők és a velük 
szemben fellépő, kevés földdel rendelkező 
parasztok között. A politikai hatalmat a konzer
vatív és a liberális párt gyakorolta az európai 
klasszikus parlamentarizmus elveinek formális 
betartásával.

A polgári liberális politikai-társadalmi rendszer 
ellentmondásait a magas színvonalú román 
irodalom és színházi élet jelenítette meg. Ekkor 
írt politikai cikkeket a román társadalmi 
reformok szükségességéről a románok nagy 
költőfejedelme, Mihai Eminescu, és ez időben 
írt kiváló vígjátékokat a román társadalmi élet 
anomáliáiról Ion Luca Caragiale.

Az 1852-ben, egy színész család sarjaként 
született, Ploestiben középiskolát végzett író 
kalandos életében számos foglalkozást űzött, 
volt színházi súgó, házitanító, korrektor, 
tisztviselő, tanár, igazgatta a bukaresti Nemzeti 
Színházat, közben színműveket írt. Ellenségei 
plágiummal vádolták, a per során tisztázták, de 
meghurcolása miatt elhagyta hazáját, 1904-ben 
Berlinbe költözött, itt is érte a halál 1912-ben. 
Vígjátékaiban a román polgárság karikatúráját 
rajzolta meg, a (román) 48-as eszmékhez 
ragaszkodó liberális polgárság jelszó
demagógiájáról, a felemelkedni vágyó kispol
gárok úrhatnámságáról. 1884-ben írta Az 
elveszett levél című szatirikus vígjátékát, melyet 
a román irodalom legjelentősebb műveként 
tartanak számon. Másik ismert vígjátéka, a 
Farsang, mely a bojári-nagypolgári életformát 
utánzó sznob kispolgárságot teszi nevet
ségessé.

Az elveszett levél jól felépített dramaturgiájú 
darab, mely politikai poentírozásokkal bőven 
ellátott párbeszédek pergő ritmusú váltakozá
saival végig felkelti a néző érdeklődését.
A darabban szereplő politikus figurák közül egy 
sem marad a történések során maradéktalanul 
tisztességes, a prefektus és ellenzéki ellenfele 
kortesmódszerei hasonlítanak egymáshoz 
álszentségükben, erkölcstelenségükben. A 
liberális demokrácia eszközeit a korrupt, pénz- 
és élvhajhász kisszerű politikusok és hozzátar
tozóik saját egyéni érdekeiknek megfelelően 
eszmei tartalmukból kiforgatják, s önző egyéni 
céljaik érdekében használják fel. A darab 
jelenetei a fiatal demokráciákra jellemző poli
tikai hibákat és bűnöket illetik kemény bírálat
tal. A 19. századi román politikai állapotok és 
az 1990-es rendszerváltás utáni magyarországi 
demokrácia viszonyai közötti nyilvánvaló hason
lóságot persze nem nehéz a nézőnek 
felfedeznie. A magyar politikai elit egy (nagy) 
részében eluralkodott korrupciós, zsarolási, 
jövedelemhalmozó, bűnelfedő technikák 
kísértetiesen hasonlítanak az 1880-as évek 
román demokráciájának mindennapi realitásaira.

A darab szövege számos alkalmat kínál 
a korabeli román és a közelmúltbeli és jelen 
magyar politikai állapotok jellemzésére. „Árulás 
szaga van a dolognak... Azt én nem bánom, 
felőlem legyen árulás, ha egyszer a párt érdeke 
így kívánja”: „Már az is elszomorító, hogy az 
emberek gondolkodnak.” (Farfuridi ügyvéd).
A leghatásosabb Farfuridi kortesbeszéde a 2. 
felvonás elején: „... ha kellő mérsékletet tanúsí
tunk, nem esünk végletekbe. Méghozzá egy 
olyan horderejű kérdésben, amelytől az ország 
jövője és nem kevésbé a múltja függ (derültség 
a nézőtéren). Figyelembe véve, hogy Európa 
folyvást rajtunk tartja a szemét...”. Mert, ha 
csak azt vesszük, mi történt minálunk '48-ban 
és '56-ban, ’68-ban, nemkülönben '89-ben, '90- 
ben és '94-ben...”

Ez utóbbi évszámok a pécsi Anna udvarbeli 
előadáson hangzottak el, az eredeti műben a 
román történelem kulcsévszámai szerepeltek.
A változtatás a rendező, Mikuli János 
leleménye, aki mint dramaturg más szövegeknél 
is húzott, változtatott. A legtöbb helyen a 
román történelemre vonatkozó konkrétumokat, 
tényeket hagyta ki, módosította. Általában a 
darab előnyére váltak e változtatások, de nem 
mindenütt. Kimaradt például a Románia 
hátrafelé tekintőit bíráló párbeszéd. Kérdés 
lehet az is, hogy egyáltalán helyes volt-e 
a román történelemre utaló szövegrészek 
elhagyása? Hiszen a néző ezekkel is vette volna 
a lapot! Mégis, a rendező elképzelése is járható 
út.

A rendező-dramaturg más módosításokat 
is végzett (felvonás-, szerepösszevonások), dra- 
maturgiailag helyesen. Különösen szerencsés
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rendezői ötletek sora váltogatja egymást 
a második felvonás elején. A színészek 
beérkezve a színtérre megszólítják a közön
séget, szórólapokat osztogatnak a 
„választópolgároknak”. Kiváló ötlet a 
választási gyűlés résztvevőinek ruháira tűzött 
kokárdák, szalagok kék-sárga színe, mivel akár 
Pécs megyei város helyhatósági választásán is 
érezheti magát a néző. Jó ötlet, mert halmoz
za az álellenzék és a civil szféra kifigurázását 
Catavencu ügyvéd egyesületének neve: 
„Nemzeti Gazdasági Ébredés Enciklopédikus 
Társas Egylet”. Egyes nézők talán túlzott 
aktualizálásnak veszik, de a kritikus igen találó 
élénkítő eszköznek tartja a szereplők szövegei
ben az utalásokat a mai és közelmúltbeli 
magyar politikai életre. Néhány példa a sok 
közül: Catavencu (2. felvonás, 1. jelenet): 
„Miket beszél? Ekkora böszmeséget még 
életemben nem hallottam.”; Zoe (4. jelenet): 
„És azt tudja, hogy ezt elkúrta...”; Dandanache 
(6. jelenet): „Képzeljék, az én családom már 
negyvennyolc óta benn ül a parlamentben...”. 
Finom kis erotikus hozzáadás Zoe asszony 
testi felajánlkozása (nem a szövegben, hanem 
látványként) célja elérése érdekében, ez az 
eredeti darabban nem szerepel, itt azonban 
fokozza a szituáció súlyát.

A színjátszók jól értik a politikai 
helyzeteket és poénokat -  ez a rendező 
érdeme is - ,  és láthatóan élvezik a szöveget 
és a játékot. Tóth András Ernő (Zaharia 
Trahanache) különösen hatásosan ábrázolja 
a balek férjet, a legjobb pillanatait pedig a 
naiv, de ugyanakkor régimódian konzervatív, 
autokrata, többszörös bizottsági elnök 
apparátcsik megformálásával hozza. A prefek
tust játszó Köles Ferenc egy mai magyar poli
tikusra jellemző módon könnyed, lezser és 
hitelesen svihák. Az ellenzéki vezér Catavencu 
ügyvédet játszó Keczán Pál igen tehetséges: 
meggyőző, jól érti a figura sokszínűségét, ha 
kell, erőteljes, harsány, ha kell ravasz módra 
alázatos. Bánky Gábor korrekten valósítja meg 
Fafuridi ügyvéd hálátlan szerepét. Várnagy 
Kinga üdítő jelenség, igazi nő, aki egyáltalán 
nem tartja bűnnek félrelépéseit, reneszánsz 
stílusú vérbő, eszes és ügyes asszonyt mutat 
be a (főleg férfi) közönség örömére, minden 
megnyilatkozása és mozdulata nőies, tehet
séges. Inhof László úgy láttatja Dudu rendőrt, 
hogy nevetségessé teszi ugyan figuráját, de 
ugyanakkor romlottságát és ostoba 
gonoszságát is magától értetődően ábrázolja.
A részeg polgár Juhász Mátyás érzékeltetni 
tudja a politikán kívülálló közember felelőtlen 
linkségét, de ösztönös elit-kritikáját is. Fekete 
András hitelesen jeleníti meg a korrupt rutin
politikust.

Várady Zsóka kiváló jelmezeivel a rendező 
és a színészek egyenrangú társa, ruhái jelle
meznek, karikíroznak, korabeliek, de egyúttal 
maiak is. Jó ötlet Farfuridi ügyvéd varjú-feketé
je a bohém módra színes politikai korteskedők 
között, és telitalálat a választási gyűlés kék
sárga kavalkádja. Németh Pál díszletei 
funkcionálisan szolgálják a darab mondandóit, 
különösen a választási kortesjelenet körítése 
sikerült jól. Rozs Tamás zenei anyaga hangu
latteremtő erőt ad, finom balkáni és kelet- 
közép-európai utalásaival értékteremtő módon 
járul hozzá a frivol politikai miliők 
megteremtéséhez.

Az elveszett levél Mikuli János rendező 
ötletes darabválasztása, a Janus Egyetemi 
Színház csapata pedig nem egy elveszett 
társulat. ■

BALOGH RÓBERT

Szexuális aberráció
Sárosi István: Gyilkos etűdök 
Rendezte: Szikora János 
Pécsi Szabadtéri Játékok 
2008. július 18.

Sárosi István több újságcikk szerint valós 
történetből indult ki a Gyilkos etűdök meg
írásakor, egy ismert színészházaspár halálából.
A darab három szálon fut, a szexuálisan aber
rált házaspár, a nyomozó és a pszichológus, a 
darabot próbáló színész és rendező mind-mind 
ezt a történetet játssza, kommentálja, keresi 
a kérdésre a válaszokat. Az alapkérdés tehát 
örök, a férfi és a nő küzdelme, a csábítás, 
féltékenység, megalázás megannyi trükkje.
Az előadás bravúrja abban állt volna, hogy ezt 
a hármasságot ugyanaz a két ember adja elő.
A rendező feladata a színészek és a néző 
vezetése volt, hogy folyamatos váltásokkal 
követni lehessen a rejtélyes haláleset 
történetét, akárhány értelmezésben is.

Petrik Andrea Tarantino egyik kultfilmje, 
a KiU Bili főszereplőjének szinkronhangja, emel
lett Esterházy Péter: Rubens és a nemeuklideszi 
asszonyok című bravúros szövegében, a 
Pesti Színházban meztelenül alakítja Rubens 
feleségének szerepét, ugyancsak Szikora ren
dezésében. Ebben az előadásban újabb erotikus 
szerepre kényszerült. A kényszer Szikszai 
Rémuszra is vonatkozott (akit a Bárka Színház 
Pécsett már sokat játszott Mulatság című darab
jának B legénye után újabb szerepben láthat
tunk). Az előadás során mindkét színész, 
mintha egy brechti színházgyakorlaton lett 
volna, gondosan ügyelt arra, nehogy azono
suljon a szerepével. Ez azt eredményezte, 
hogy míg a darab logikai játékba vonta volna 
be a nézőt, amelynek keretében a mélylélektan 
pokoli bugyraiba, az erotika titkaiba kaptunk 
volna betekintést, addig láthattunk kétszer 
három vázlatosan megvalósított színpadi figu
rát. A színészek más előadásokban már bizonyí
tottak, ez esetben azonban két hét próbával 
nem sokra mentek. Szikszai Rémusz fakó 
merevségbe menekült, Petrik Andrea legalább 
hangjában hordozta néha az erotikát, de a 
legtöbb jelenetben mindkét színészen érezni 
lehetett a pszichés gátat — nem saját magukat 
kellett játszaniuk, s erre ez alkalommal csak 
törekedtek, de nem jutottak el odáig. Egy 
jelenetben lehetett csak érezni azt, hogy 
Szikora János valóban jó rendező, aki nemcsak 
lebonyolítója a textusnak, abban, amelyben 
világítással, homállyal, vetített képpel fejezte ki 
a tragikus sorsú színésznő „köztes létben” való 
bolyongását. Ahhoz képest, hogy erotikát ígért 
az előadás, mélylélektant, boncolgatást, inkább 
unalmat, szájba rágós váltásokat, és nem túl 
jó szövegmondást kapott a néző. Többünkben 
fogalmazódott meg az a kérdés, hogy vajon 
egy ennyire félresikerült darabot, egy ennyire 
elnagyolt rendezésben miért is kellett bemutat
ni. Ha ilyen rosszul áll anyagilag a Szabadtéri, 
miért nem kevesebb produkciót hoztak létre 
ugyanannyi pénzből. Az előadás unalmát — 
„vérkomolyan” vették az előadók a produkciót,

halál Á dúrbán, két szólamban, hat hangszerre

[ Szikszai Rémusz 
és Petrik Andrea ]

nevetni egy pillanatra sem lett volna szabad 
— a szabadtéri színház közege is levetette 
magáról. A környéken lakó gyerekek a kerítés 
túloldaláról egy-egy jobb benyögéssel három
szor is megsemmisítették az akadozó dialógu
sokat, sőt, egy tücsök, kabóca vagy akármilyen 
cirpegő lény is elvonta a köröttem ülők 
figyelmét. Nagyobb érdeklődéssel figyeltük 
a hangját, mint a színpadi monotóniát. Nem 
tudni, mi történt Szikora Jánossal a Pécsi 
Szabadtéri Színházban, pár éve a Dundo 
Marójában is alulmúlta önmagát, pedig a Pécsi 
Nemzeti Színház elmúlt másfél évtizedének 
egyik legjobb előadását ő rendezte (Pillantás 
a hídról -  Bubik István, Balikó Tamás és Melkvi 
Bea főszereplésével). Hét előadást így is megért 
ez a mostani produkció. Nyugodjék békében. ■
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I N M E M Ó R I Á M

Jegenyés
1946 -  2008

Ha valaha valaki kíváncsi lenne arra, hogy miként is lehet a művésznek 
azt az egyre ritkább, egyre nevetségesebbé váló típusát megrajzolni, akit 
nem a siker, az elismerés, a pénz, a népszerűség izgat, hanem a való
ság, amit természettudóssal és filozófussal vetekedő figyelmével, min
den összpontosítható energiájával és tehetségével megfigyelni képes, 
akkor szívesen ajánlanám jegenyés János alakját neki tanulmányozásra. 
Az európai üvegművészet közelmúltjának történetében megkerülhetetlen 
személyiséggé tette őt anyagának és a hozzá köthető technológiáknak 
az elképesztő mélységű ismerete, a kicsiny jelentőségű mozzanatoknak 
— a forma és funkció meghatározása szempontjából történő — figyelem
be vétele. Az Echo múltjában is vállalt szerepet, amikor az első évfolyam 
első számában interjút adott a lapnak és benne összefoglalta a mai ma
gyar üvegművészet legfontosabb problémáit.

Találkozásainkkor mindig „jószerencsét” kívánt. Az akkor még csak 
bányászfalu Komlón született 1946-ban és Komlón is nőtt fel, meglehe
tősen kemény körülmények között, már ahogy ez a bányászkörnyezetben 
nemzedékről nemzedékre történni szokott. A 
komlói belvárosi iskolába járt. Természetes 
volt, hogy a tanároknak még a kis hátulgombo- 
lós gyerekek is a bányászköszöntéssel köszön
nek. Édesanyjának mondta csak, hogy „kezét 
csókolom”. Mély és nagyon is helyhez kötött 
kultúra hagyománya dereng fel ebben a „jósze- 
rencsét”-ben. Az egyetlen magyarországi mély- 
művelésű bányában dolgozott vagy másfél évet 
a főiskola előtt. Először mint csillés, majd se
gédvájárként. Nehéz elképzelni, hogy ezek a te
vékenységformák a művészet irányába közvet
len serkentések lehettek. Mégis megkerülhetet- 
lenek voltak. Mikor művészeti gimnazista volt 
Pécsett, a hosszabb téli fagyszünetekben — 
szénszüneteknek mondtuk ezeket akkor — Já
nos Zobákon, a kamrafejtésben töltötte az időt, 
a nappali műszakba beosztva. Erős, élmények
ben gazdag szakasza volt ez az életének. Me
sélte, hogy a Béta lejtakná- 
hoz gyalog ment az erdőn 
keresztül mindennap, és a 
természetes-mesterséges 
formák sűrű váltakozása — 
erdő és bánya — mind 
meghatározók lettek a szá
mára. Közben persze mégis 
üvegtervező iparművész 
lett, akivel harminc évvel 
ezelőtt, amikor magam is 
sokat jártam Miskolcra, 
elég sokat találkoztam 
úton, vonaton, miskolci ki
állításokon, rendezvénye
ken. Ott dolgozott az üveg
gyárban.

Olyan környezetben ne
velődött, ami egyszerre 
volt lenyűgöző a természe
ti szépségével, ugyanakkor 
maga volt a kimeríthetetlen 
ipari táj, annak minden kel
lékével és berendezésével.
Még a belvárosban is ez 
jellemezte. Olyan meghatá
rozó volt mindez a számá
ra, hogy hosszú ideig nem

is tudott ezekkel a képekkel és szagokkal egyebet, vagy valami lényegi
leg mást szembesíteni. A tornyokat, a szénosztályozókat kivétel nélkül, 
részben belülről ismerte, tökéletesen tudott tájékozódni közöttük, ké
sőbb rajzolgatta a működő szerkezeteket és gépezeteket. Az Iparművé
szeti Főiskolán — személyes törekvéseinek és az intézmény irányulásá
nak szerencsés egybeesése jöhetett itt létre — igen céltudatos képzési 
rendszerrel került szembe (Schrammel Imre és Z. Gács György voltak 
meghatározó mesterei), amely az ipari forma irányába kívánt nagy hatá
rozottsággal elmozdulni. Jegenyés János elképzeléseivel mindez össz
hangban volt, gyári tervező szeretett volna lenni. Már diplomamunkájá
val is az ipari dizájnhoz kötődött. Vonzalmainak egyik főiránya az építé
szeti üveg volt. Ezalatt hengerelt, húzott, hálózatos, betétes üvegeket 
kell érteni. Másik érdeklődési köre a hőálló háztartási üveg területe volt. 
Úgy indult a szakmai pályája, hogy mindkét területtel foglalkozhatott. 
Diplomájának megszerzése után résztervező lett Miskolcon. Azokat a ter
veket, amiket itt nem tudott megvalósítani — mint például az üvegtég
lákkal kapcsolatos elképzeléseket — a salgótarjáni Öblösüveggyárban

próbálta kiérlelni. Mindezekhez Pásztón ké
szítette a célszerszámokat. El sem tudom 
ma képzelni, miképpen oldotta meg, hogy 
több gyárban, műhelyben, műteremben te
vékenykedjen egyidejűleg, hogy miképpen 
volt képes más helyen elkészíteni a szerszá
mokat, és hogy egy újra csak más öntödé
ben miként kísérte személyesen figyelemmel 
az időközben otthon készített gipszmodellek 
kivitelezési folyamatát.

Az elmúlt évtizedekben bőven lehetett ve
le a Keleti-Mecsekben, Kisújbánya körül is 
találkozni. Üveghutákat, szakmájának helyi 
kezdeményeit kereste és találta is meg. Va
lóságos ipari régészetet művelt. Hatalmas 
kíváncsiság volt benne az egyszerű techno
lógiák valamikori emlékei iránt. Mindig érez
te és hangoztatta is, hogy a feltárásra és a 
kiértékelésre a szó tudományos értelmében 

alkalmatlan, de nagyon bí
zott abban, hogy eljön 
majd az idő, amikor a 
meglévő és feltárt hutaro
mokat szakemberekre le
het bízni. Nagyon vigyá
zott arra, hogy amit meg
talált, annak ne romoljon 
az állaga. Betakargatta 
őket, elvezette a körülöt
tük összegyűlt vizet, hogy 
télen ne fagyjanak még 
jobban össze ezek az er
dei, fatüzelésű üveghuták. 
Misszióként hirdette, hogy 
az országban nálunk, a 
Mecsekben van a legna
gyobb számú és legépebb 
történeti üveghuta-állo
mány, nem egy esetben a 
17. századból. Természete
sen, máshol is büszkél
kedhettek ilyenekkel, de a 
Bükkben és Zemplénben, 
ahol az üvegipar legfonto
sabb történeti hadállásai 
voltak, a huták közel mű
ködtek a falvakhoz. — ►

JEGENYÉS JÁNOS üvegtervező iparművész (Komló, 1946. október 31. -  Pécs, 2008. augusztus 6.). 
Gépi építészeti üveggel foglalkozott, hengerelt üveglapokat tervezett. A különböző, gyakran színes 
egyedi tervezésű építészeti üvegein savazással, csiszolással, homokfúvással alakította ki az ornamen
tikát. Az építészeti üveg mellett tervezett háztartási készleteket is (Jusztina fantázianéven a miskolci 
üveggyár számára tervezett kompótos készletet (1982). A monumentális plasztikai gondolkodás pél
dája az 1982-ben a bányászok részére tervezett emlékműterve: a függőleges tengelyű kompozíciót 
egymásba illesztett fémháromszögek alkotják, amelyekben színtelen síküveglapok helyezkednek el. 
1989-től saját pécsi műhelyében dolgozott, hazai és külföldi üvegszimpóziumokon vett részt. Ő talál
ta ki és szervezte meg a 1986 és 1992 között a pécsi Várostörténei Múzeum udvarán zajló Pécsi Üve
ges Baráti Találkozókat, és az egyetlen magyarországi üvegművészeti alkotótelep (Bárdudvarnok, So
mogy megye) létrehozásában is meghatározó szerepe volt. Köztéri alkotásai közül kiemelkedik a Dél- 
Pesti Kórház 180 m'-nyi nagyságú, tíz szintet átfogó üvegfala (a kirajzolódó vonalrendszer az embe
ri test érrendszerét idézi fel), amelyet a művész Buczkó György üvegtervező iparművésszel közösen 
kivitelezett 1979-ben, valamint a 2007-ben megvalósult szekszárdi Babits Mihály Művelődési Központ 
színházának bejárata fölötti „Hullámzás” című 48 m'-es üvegkompozíciója.

Pécsen több munkája is látható. így például a Merni pasa fürdőjénél beépítésre került bevilágító, 
nyolcszögű Uvegtéglák (1981), vagy a pécsi Kórház téri volt Centrophone irodaház fotocellásan nyíló 
„légzárványos” díszítésű kazettás üvegajtaja (1995), a Vörös Ökör Étterem reliefes üvegtáblái (2007). 
Meg nem valósult monumentális murális munkái közé tartozik a pécsi Városháza dísztermébe terve
zett — a város térképét ábrázoló — festett, ólmozott színes üvegablak együttese (terv: 1987-1992).

Üvegtervező munkája mellett restaurálással is foglalkozott. A pécsi Rácvárosi Templom Szent Ilo
na és Szent László üvegablakait 1997-ben restaurálta. Püspökszentlászlón az Életrendezés Háza Szent 
család üvegablakát tervezte és kivitelezte 2005-ben (belsőépítész: Novotny Béla). 2008. július 4-én 
nyílt meg az üvegmúzeum Hosszúhetényben, melynek létrehozása régi álma volt. Az utolsó percig ter
vezett és szervezte a 2008. augusztus 17-én kezdődő XVIII. Bárdudvarnoki Nemzetközi Üvegszimpó
ziumot.

Munkásságát — többek között — 1975-ben az Építészeti Üveg Pályázat I. díjával; 1979-ben a spa
nyolországi Valenciában megrendezett IX. Nemzetközi Ipari Design Kiállítás különdíjával; 1989-ben 
Pro Arte Vitraria-díjjal; az 1990-es Dél-Dunántúli Tárlaton Kaposvár Város Díjával; 1994-ben Ferenczy 
Noémi-díjjal és Martyn Ferenc alkotói ösztöndíjjal, 2003-ban a Siklósi Szalonon Pécs Város díjával, 
2007-ben pedig a Siklósi Szalonon a Baranya Megyei Közgyűlés díjával és a Lembergi (Lvov, Ukraj
na) VII. Nemzetközi Üvegszimpóziumon a Ivovi Művészeti Akadémia díjával ismerték el.
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Amikor ezekben befejeződött a munka, eltűntek, anyagukat a községek 
népessége építőanyagként használta fel. Szétszedték még a romokat is. 
Nálunk a pusztabányai huta az egyik legépebb ipartörténeti rom. Jege- 
nyés ismerte a cseh morva területeken lévő hutákat, azokhoz képest 
kedvezőbb volt az állapota a miénknek. Külföldi kollégái, szakmai bará
tai, akik látták a mecseki, pusztabányai hutaromot, valamennyien csodál
koztak azon, hogy milyen épségben maradtak ezek meg mindmáig. Mint
hogy a feltárás után szabadon maradt a huták nagyobb része, tervezte, 
hogy homokkal visszatemeti azokat, ne romoljon tovább az állaguk. Né
mi malíciával jegyezte ekkor meg, hogy nemcsak a vadak, a turisták is 
igen veszélyesek ezekre az erdők és hegyek rejtekében lévő ipari műem
lékekre nézve.

Szívesen idézek egy tíz évvel ezelőtti rádiós beszélgetésünkből. Ezt 
mondta János: „Tudod, nem hiszek abban, hogy az ember csak jó vagy 
rossz irányba haladhat. Azt gondolom, hogy az ember, pont úgy, mint a 
folyó mozgása, nagy erővel épít és rombol is egyszerre. Matériát, emlé
keket és érzelmeket egyformán. Az én életemben is úgy van, hogy amit 
felépítettem az iparban, azt most akármennyire is keserű történet kere
kedik ki belőle, meg kell kérdőjeleznem. Mint mindenki más, én is idő
ben és térben gon
dolkodom. Rászán
tam — kezdetben 
háromnak gondolt 
— ma harmincnak 
számolt évet a velem 
leginkább azonos 
program megvalósí
tására. De követke
zetesen nem tudtam 
végigvinni ezalatt 
semmit. Úgy látom, 
hogy nem másokon 
múlott'ez, az én hi
bám, vagy az én bű
nöm, nem tudom 
biztosan. Ebben az 
eltelt harminc évnyi 
szakadatlan munkál
kodásban nem tudok 
pozitív eredmények
kel büszkélkedni.
Semmi körülöttem 
nem sugallja azt a 
benyomást, hogy a 
befektetett energia 
visszatérült volna.
Talán fel sem ismer
hető az energia, amit ezek szerint eltékozoltam. Hiszen ki gondol ener
giára, amikor gyönyörködik a folyópart füzeseiben? Pozitívum talán, hogy 
ez idő alatt rengeteg emberrel ismerkedtem meg az ipar minden szintjén, 
akik barátként és elkötelezett érdekeltként közeledtek hozzám és a gon
dolataimhoz? Jelenleg ugyan nem aktív ipari művészként dolgozom, de az 
említettek közül sokan ma is mellettem vannak, jó szóval segítenek.”

Szakított az iparral, amelytől a személyes megváltást és a beérkezést 
várta. Magányos farkasként megbízásoknak tett eleget és művészi for
mátumának messze meg nem felelő feladatokkal bajlódott. A kegyetlen 
műgondot betakaró lassúság vált lassan egyik attribútumává, éppen 
ezért nem is igen keresték a megbízók.

Pedig volt egy sor türelmetlenség is benne. Abban a biztos hitben 
volt, hogy ha valamit nagyon akar, az három év alatt bekövetkezhet, 
megvalósulhat az iparművészetben is. Naiv volt, amikor ezt gondolta. 
Szemléletesen mutatja a kutató, kísérletező Jegenyés Jánost az itt felidé
zett adat. Valahol az indulása idején a hengerelt üvegek készítéséhez 
szükséges mintahengerek a nyugatnémet Dollhuss cégtől érkeztek a mis
kolci gyárba. Egyik első munkájaként (és mámoros fixádéként) rengeteg 
kísérletet végzett a Lenin kohászati művekben, és a miskolci gyárban is 
régi hadiüzemekben előállított, valóságos ágyúcsövekkel. Avval a céllal, 
hogy ezeknek az acélcsöveknek a segítségével majd kiválthatják az igen 
költséges német acélhenger importot, és még divatot is diktálhatnak a 
hengerelt síküveggyártásban. Az ágyúcsöveket különböző metódusokkal 
kezelte, plasztikusan mintázta, aminek eredményeként nagyon szép fe
lületi struktúrák jöttek létre. Jól igazolódott a kísérlet magában a gyár
tásban is. De volt az érdekelteknek egy ellentábora, akiknek jól jött, 
hogy a német cégtől be kell/lehet hozni a hengereket. Az irányító ipari 
vezetésnek nyilván így érte meg valami oknál fogva. Ez lehet, hogy ob
jektív ok volt. De nem adta fel, és noha nem látta a szállodákat a dal
mát tengerparton, rengeteg U profilú üveg került ezekbe abból, amit

Jegenyés kísérletezett ki. Nagyon szép, nem tolakodó, mégis újszerű 
struktúrájú üvegek voltak ezek. Úgyszólván ennyi emléke maradt csak 
ennek a kísérletező korszakának. Mára már valószínűleg teljesen spiritu
ális emlékek, hiszen ezeket az üvegeket bizonyára kilőtték a háború 
alatt.

Itthon, Magyarországon rendkívül kevés tárggyal találkozunk, amit 
Jegenyés tervezett, vagy készített.

Pedig rengeteg terve volt, méghozzá díjazott tervek, szinte minden 
területén az üvegművességnek. A síküvegről áttérve az öblösüvegre, 
meg kell említenünk, hogy az orosházi gyárban is dolgozott, miközben 
nemcsak az orosházi gyár keretei között próbált feladatokat találni, illet
ve terveit megvalósítani. Rengeteget pályázott. A Hungarovin francia bor
exportja számára például ígéretes terveket adott, miközben a mozdulás
ra képtelen műszakiakkal szakadatlanul komoly csatározásokat kellett 
folytatnia. Mert kényes és érzékeny a határ, ami a tervezés és műszaki 
kivitelezés, valamint a marketing érintkezési felületein adódik. Mindig 
komolyan vette, hogy tervei az ipari kivitelezés számára kifogástalanok 
legyenek, ezért a műszakiaknak úgy igyekezett partnere lenni, hogy ter
veit a legpontosabb számításokkal támasztotta alá. Tudta, hogy egy for

ma szerszámparkja 
több millió forintba 
kerül, és, hogy ez 
komoly előkészüle
teket követel a ter
vezőtől. Alkotómű
vészként igyekezett 
e tekintetben megfe
lelni, de a formák és 
megjelenés, az új 
funkciók irányában 
az ipar feltétlenül ru
galmatlan volt, 
könnyedén lesöpört 
minden innovatív 
gondolatot az asz
talról. Ma már egyet 
sem látunk a Hunga
rovin tőle megren
delt palackjaiból. Le
het, hogy nem vol
tak elég jól átgon
dolt, vagy megfogal
mazott tárgyak, de 
erről senki, semmi
lyen formában nem 
tett megnyilatkozá
sokat. Voltak aztán 

kísérletei készletekre, kigondolt edénysorozatokat is. Hosszú ideig ingá
zó volt Pécs és munkahelyei között, szembekerült tehát maga is a hőál
ló tárolóedények problémáival, az edénysorozatok fedésének, zárásának, 
csorbulásának kérdéseivel. Ezekkel kapcsolatos nagyszámú terve közül 
egy sem került gyártásra.

Az utóbbi évtizedben kétségbevonhatatlanul jellemezte megnyilvánu
lásait valami nagyon mélyről jövő önkritikus hang, önmagával kapcsola
tos kétely. Felismerte, hogy az önmenedzselésnek milyen jelentősége 
van az ipari művészet területén, de felismerte teljes képtelenségét és al
kalmatlanságát is erre. Tudta, hogy így kellene tennie, de mégse keres
te meg a mai vállalati vezetéseket, és nem ajánlotta fel a munkáit. En
nek a passzivitásnak valószínűleg személyiségében és a műtárgyakról al
kotott véleményében rejtőző magyarázatai vannak. Amikor például fela
jánlották neki, hogy az általa tervezett üvegtéglákat gépre teszik, elkez
dett kibúvókat keresni, mondván, hogy még kell valamit tökéletesíteni a 
terven, a szerszámon, a folyamaton, stb. Mindegy is volt, hogy min. A 
lényeg, hogy mert soha nem érezte megfelelően tökéletesnek a munká
ját, gyakran nem volt bátorsága azt vállalni. Ritkán érezte, hogy egy dol
got visszavonhatatlanul elengedhet magától. Nem tudott munkáival 
kapcsolatban végső és határozott döntéseket hozni, és ezt mai viszo
nyaink, a hatékonyság követelményének feltételei között nem lehet 
büntetlenül, hosszú ideig csinálni. Valenciában például dizájn díjat ka
pott, elismerték tehát az invencióit, de magát a tervet mégsem érezte 
elég tökéletesnek, ezért nem engedte ki a kezéből. A tervet nem adta 
el, így egy kereskedelmi-termelési tranzakció részben az ő hibájából 
nem valósult meg.

Szűk körben tudtuk, a szíve makacskodik, volt emiatt kórházban is. 
A lelke nem adta volna fel, de ez augusztus hatodikán már kevés volt. 
Hagyott ránk temérdek kérdést, feladatot, talányt. És műveket. Erős, ál- 
lékony, szép darabokat. Itt van tehát közöttünk. ■
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Új könyvek
Csúnyák ugyan, de a mieink. Különös eréllyel hat, 
és ritkasága okán különös figyelmet érdemel az 
EKF előkészítésének időszakában az érdem és 
alkalmasság elfogadtatását szellemi készültséggel 
bizonyító bármely gesztus. A Pro Pannónia 
Könyvkiadó ebben az évben kettő ilyent is tett. 
Mondhatnánk ezért: elvégezte a feladatát. Ne ettől 
a kiadótól kérjük tehát számon azt a lehetségesen 
tucatnyi, a nevezetes időpontra megvalósítandó 
könyvet, amellyel a városnak meg kellene örven
deztetni az EKF kihívó önbemutatójára hirtelen 
felébresztett, Pécsre különös kíváncsisággal tekin- 
tőket. Jó, értékes könyvek egyebekben, ezért még 
erőteljesebben hat a megérzésünk: más küllemet 
érdemelnének.

A Pro Pannónia Könyvkiadó tehát a Pannónia 
Könyvek sorozatában jelentette meg Mendöl 
Zsuzsanna Forbát Alfrédről, és Pilkhoffer Mónika, 
a pécsi bányászat és építészet kapcsolatáról írt 
könyvét. Mendöl Zsuzsanna monográfiája a 
Bauhaus kiváló, Pécsett született építész tagjának 
életét és munkásságát tekinti át. Pilkhoffer Mónika 
Pécs 19-20. századi múltjának és építéstörténe
tének egy olyan összetett periódusát rekonstruálja, 
amelyben a gazdaság, a vele érzékeny kapcsolat
ban lévő társadalmi viszonyok és építő- 
tevékenység a helyi szén-, majd uránbányászat 
szempontjából lesz feldolgozva.

Pilkhoffer Mónika:
Bányászat és építészet Pécsett, 
a 19 -2 0 . században.
Pro Pannónia Könyvkiadó, 2008.

Pilkhoffer Mónika  Pécs 
legújabbkori építészet- 
történetének hivatott 
kutatója, korábbi 
munkáiban is bizonyítot
ta már tudományos ráter
mettségét, a forrásokra 
alapozott rekonstruk
cióban való jártasságát 
és ízlését, amivel válo
gatja, felépíti anyagát. 
Most megjelent könyve 
valójában nem kelleti 
magát. Vidékies borító
terve, belső, kékre 

színezett fejezetválasztó oldalai, a teljesen 
felesleges világoskék léniák a lapok alján az 
ötvenes évek szovjet könyvkiadásának tipográfiai 
„leleményeivel” bosszantanak. Nem magakellető 
a könyv, mint tárgy és ez azért sajnálatos, mert 
tartalma szerint viszont teljes értékű szakmai meg
nyilvánulás, maga is forrása a magyar társadalom-, 
és ipartörténet, építészet fehér foltjait szűkítő 
további kutatásoknak. Ami, mint ilyen, feltétlenül 
megérdemelt volna egy átgondoltabb, világosabb, 
egyszerűbb küllemet. Örömmel merül viszont el 
az olvasó Pécsnek és környékének ipartörténeti 
múltjában, amivel kapcsolatban még nem 
feltétlenül várjuk el, hogy egyszersmind szociális, 
demográfiai vagy éppen kulturális szemlévé is 
tömörödjön az áttekintés. De bekövetkezik ez a 
halványan megfogalmazott maxima. A könyvben 
feldolgozott problémák megragadásának topog
ráfiai és időbeli kereteit Pécsett és környékén 
(Vasas, Somogy, Mecsekszabolcs, Újhegy, Meszes, 
Pécsbánya, stb.), 1850 és 2000 között jelölte 
ki a szerző. A Dunagőzhajózási Társaság megje
lenésétől az utolsó mélyművelésű bánya 
bezárásáig terjedő időszakban jött létre a tulaj
donképpeni modern Pécs, és ennek a moderni
zációnak a hátterében meghatározó jelentőségű

volt az a gazdasági és termelési háttér, ami 
a pécsi bányászatban testesült meg. A 20. század 
első fele volt azonban az alapozó periódus, amely 
a tényleges és hagyományos városformáló erőt 
érvényesítette, a század második felében az urán
bányászat térhódítását követő társadalmi szükség
letek új városépítési és ipari építészeti elveket 
alakítottak ki. A könyv fejezetei között talán a leg
nagyobb jelentősége annak van, amely az ipari 
építészet pécsi előtörténetébe vonja be az olvasót. 
Olyan architektúra jelenik meg Pécsett a 
bányászattal, amelyhez fogható e tájon még soha 
nem létezett. És olyan színvonalon megvalósult 
ipari épületekről van szó, amelyek a harmadik 
évezred elején is izgalmat keltenek a szemlélő
ben. Mindezek olyan kimondatlan dilemmákat 
érzékeltetnek, amelyekkel kapcsolatban a mai 
város -  rehabilitációnak, rekonstrukciónak, újra 
átgondolt funkciókutatásnak rengeteg mondandója 
lehet. A lakó és közösségi épületek történetének 
áttekintése inkább avval lep meg, hogy milyen 
tömegű és milyen változatos, funkciói szerint 
mennyire differenciált is volt ez az építés. A kötet 
második részében már sokkal inkább a mai, min
dennapi környezetünket jelentő építészet idéződik 
fel. A bőség zavara feszélyezte nyilván a szerzőt, 
hiszen itt már városrésznyi méretű tervanyaggal 
kellett számolni, igen jelentős magyar építészek 
invencióit kellett számba venni, sokszorosan 
kiértékelt irodalmi előzményeket kellett újra 
végiglapozni és átgondolni. A summából az is 
kiderül, hogy mára a 19 nagy értékű ipari épület 
közül, amelyeket 2001-ben egy esztendőre ideig
lenes műemléki védelemben részesítettek, 
mindössze három kapott 2005-re végleges műem
lék státuszt. Pilkhoffer Mónika gondosan megvizs
gálja, hogy ezen izgalmas épületek miért is nem 
válhatnak jelenleg a város valóságos és 
funkcionális részévé, beszél az ötletpályázatokról, 
tervekről, amelyek a kérdéses épületek okán 
felreppentek.

Nagy értékű a mellékletekben összeállított 
áttekintés a kőszén- és uránércbányák aknáiról, 
amelyben az aknák nevét, megnyitásának évét, 
mélységét és az azt működtető gazdasági vál
lalkozást tüntették fel. Hasonlóképpen van óriási 
értéke és számos tanulsága annak a kimutatásnak, 
amely a bányával, bányászati tevékenységgel 
kapcsolatos városrészek, lakóházak topográfiai 
elhelyezését tartalmazza. A szaktudós alaposságát 
idézi viszont fel az Országos, és Baranya Megyei 
Levéltárban áttanulmányozott források levéltári 
lelőhelyként is jól beazonosítható kötegei, ame
lyekből a legkülönbözőbb munkástelepek, lakások 
és barakkok, lakóházak és legényotthonok, 
iskolák, napközik, fürdők, kórházak, sportlétesít
mények körvonalai rajzolódnak ki az olvasó szeme 
előtt. Igen hasznos a szerzői betűrendben közölt 
általános bibliográfia is. Csak a kék pöttyöket és 
léniákat tudnánk feledni...

Mendöl Zsuzsa:
Forbát Alfréd (1897-1972)
Pro Pannónia Könyvkiadó, 2008.

Mendöl Zsuzsanna  a magyar és tényleges teljesít
ményei alapján az európai építészet egy nagy for
mátumú és Pécsről elszármazott mesterét mutatja 
be. Forbát Alfrédről szóló könyvében -  mert 
Mendöl Pécs építéstörténetének és kultúrájának 
hiteles, nagy tudású kutatója -  igen szerencsésen 
elegyedik a modern építészettörténet írás mód
szertani és elméleti megfontolásainak sora a 
helytörténet, várostörténet megkerülhetetlen 
mozzanataival. Aminek következménye a sűrű,

de ugyanakkor na- 
gyonis áthatolható és 
igen plasztikus, hite
les történeti mély
séggel rendelkező 
kép, egy alkotó élet
pálya indulásának 
feltételeit gazdagon 
feltáró szemle. Nincs 
megállapítása, amit 
ne ellenőrzött volna, 
nincs utalás, idézet, 
forrás, aminek 
lelőhelyét ne közöl
né, nincs tárgyára 

vonatkozó bibliográfiai adat, amit ne ismerne. És 
nem kedvetlenítheti el az olvasót, hogy már az 
első oldalakon talál zavaró helyesírási hibákat, 
mint a bevezetés kilencedik sorában, ahol a 
Neue Sachlikeit  helyett Schlichkeit  áll. És kelt vala
mennyi hiányérzetet, (ha a konstruktivizmus 
egymáshoz közeli elvei felidéződnek), hogy míg a 
németek, hollandok irányzattal (Bauhaus, De Stijl), 
a franciák csak Le Corbusier nevével és nem az 
Esprit Nouveau  megnevezésével szerepelnek itt.
De ez szőrszálhasogató fontoskodás ahhoz a rend
kívül részletes, gondos munkamódszerhez képest, 
ami Mendöl Zsuzsa könyvét meghatározza. 
Mindenesetre, a korszak jellemzése a bevezetőben 
kiváló irodalomismeret alapján történik és már 
a bevezetőben találkozunk Forbát Alfréd bemu
tatásával, a tevékenységével kapcsolatos 
könyvészeti és kiállítási -  gyűjteményi áttekin
tésével. Mendöl említi, hogy a 2004-ben született 
és Svédországban megjelent Forbát nagymonográ
fia (Roger Jönsson) mellett a Pécsett kiadott 
könyvben értelemszerűen kell, hogy felértékelőd
jenek a svéd monográfiában egyébként értelem
szerűen hangsúlytalanul maradt pécsi épületek.
És teljesen igaza van Mendölnek, amikor könyvé
nek egyik értelmét a már csaknem elfelejtett nagy 
magyar emlékének felidézésében, Pécsett és 
Magyarországon folytatott építőtevékenységének 
áttekintésében látja, és valamiféle szellemi értelmű 
jóvátételben, amely a Forbátot ért méltánytalansá
gok, mellőzés kései ellensúlyaként is felfogható 
lesz. Igen jólesik úgy olvasni egy formátumos 
magyar értelmiségiről, hogy ezenközben munkáival 
egyenértékű környezeti elemekként regisztráljuk 
az akkori USA és Európa legjobb építészeti teljesít
ményeit. És nem kelt feszengést a természetesen 
kínálkozó párhuzamok számossága. Inkább valami 
büszkeségfélét érez ilyenkor az ember, és dünnyö- 
gi magában, lám, a tehetség..., az akaraterő.., stb. 
Különös izgalommal olvashatjuk a pécsi 
Gründerzeit e könyvben felhalmozott és Forbát 
Alfrédra vonatkozó finom történeti vonatkozásait. 
Feltárul előttünk a borkereskedés, a lakóházépítés, 
a sörgyártás, gőzmalom ügyeivel foglalkozó család 
vallási élete és szellemi törekvései. Látjuk a 
gyerekeket, akiknek jövőjét megbízható külföldi 
felsőoktatásban alapozták meg a szülők, és felvil
lan a holokauszt rémsége is, amelyre építészként 
Forbát Alfréd a pécsi „panaszfal”-emlékmű terve
zésével reagált 1946-ban. Mendöl igen alaposan 
kikutatta Forbát Alfréd pécsi gyermekségének és 
serdülőkorának színtereit, foglalatosságait. 
Mindezen keresztül mintegy általános képet 
kaphatunk egy korszakról, amelyben a serdülőko
rnak számára a követelmények és lehetőségek 
sokaságával fordult a környezet, és amelyben a 
legérdekesebb és legigényesebb későbbi pályaori
entációk is megalapozódhattak. Amelyben a szelle
mi természetű kísérlet, kíváncsiság és teljesítmény 
rendkívüli módon felértékelődött. Említve és 
értékelve vannak az első rajzok, publikációk, mű
egyetemi tanulmányok, katonaság, a nagypolitika,
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majd a Nemzeti Szalon kiállítása 1918-ban. 
Valóságos helytörténeti mestermű ez a fejezete a 
könyvnek, mert benne nemcsak Forbát erős tehet
ségét sejti meg az olvasó a szereplések, munkák 
bősége láttán, hanem kibontakozik képzeletében 
egy irigylésre méltóanigényes kulturális klíma is. 
Aminek a fenntartásához rendelkezésre állnak 
intézmények és működtetőik, amiben a meg
bízhatóság és felelősség a nyilvánosság felé igen 
erős kommunikációs kötelezettségekkel is páro
sult. Követjük Forbátot a könyv jóvoltából 
Münchenbe, és látjuk, amint különös odaadással 
töpreng szülővárosának építészeti jövője felől, 
készít terveket, amik közé a Rákóczi út és Koller 
utca határolta terület, tényleges építészi diploma- 
munkája is tartozik. Münchenből Walter Gropius 
weimari irodájába került 1920-ban, de városához 
kötő kapcsolatainak tartósságáról beszél az adat: 
1926-ban felvételét kérte a Pécsi Képzőművészek 
és Műbarátok Társaságába. Minthogy Forbát 1931- 
ig Németországban tevékenykedett, ennek a párat
lanul izgalmas periódusnak az elemzésével sem 
lesz adósunk Mendöl Zsuzsa. Részletes, az 
építészettörténet és szociális politikai átalakulás 
folytonos érintkezésében láttatja Forbát szellemi 
és gyakorlati motívumait, miközben tartósan érez
zük mögötte egy nagy építésznemzedék vívódá
sait, sikereit, morális ditemmáit. Feltárul igényes 
szakmai kapcsolatrendszere, amelynek nyomán 
Görögországban, majd 1925-28 között a berlini 
Sommerteid konszern főépítészeként dolgozott. 
Amikor 1928-ban megkapta a német állampol
gárságot, csak akkor alapított saját műtermet 
Berlinben, és érdekes kis adat, itt tartották a 
kapcsolatot egymással a pécsiek: Breuer Marcel, 
Berger István és Forbát Alfréd. Mendöl elől 
egyetlen Forbáttal összefüggő apró tény sem tűnik 
el. Miközben a nagy építészviták, világhírű műhe
lyek, alkotók, az éppen aktuális tendenciák jól 
jellemzett rendjei épülnek Forbát építészi munkái 
köré. Az egyetemes modern építészettörténetnek 
tehát éppoly jól eligazító alapmunkája lehet 
Mendöl Zsuzsa könyve, mint amennyire Forbát 
Alfréd munkásságának tükre. Időrendben közli 
a könyv függeléke Forbát Alfréd publikációit, 
illetve azokat a közleményeket, amelyeket Forbát 
Alfrédről írtak. Kár, hogy a kiadónak nem volt 
módja komoly műszaki fényképezőgéppel készült 
fotókat közölni, mert bármennyire is dokumentum
értékű, amit Mendöl Zsuzsa fényképezett, a 
hobbigépek nem képesek párhuzamos falakat, 
torzulásmentes arányokat, finom részleteket 
érzékeltetni. A közölt képek fényereje, kontraszt
arányai már az amatőr világban sem elfogad
hatóak. A könyvekre ez a jellemző. Amatőr 
kivitelezés és professzionális béltartalom. Ha 
mindez kritikai megállapításnak tetszik is, sem
miképpen nem a szerzőknek szól. A szakkritika 
nyilván megteszi majd azt az értékelést, ami ennek 
a rendkívül szokványos és sokszor az olvashatósá

got is veszélyeztető tipográfiai keretben megjelent, 
ámde nagyszerű munkának „megjár”. Mendöl 
Zsuzsa könyve még a benne lévő vitatható 
értékelésekkel és megfogalmazásokkal együtt is 
rendkívüli színvonalat szab a lehetségesen 
bekövetkező szakmai diskurzusnak.

AKNAI Tamás

Felülnézet
Hámori Gábor:
Budapest madártávlatból 
Pécs, Alexandra, 2007.

Életem egyik legnagyobb vizuális élménye az, 
amikor a kilencvenes évek elején Floridában,
Cape Canaveralban, a Kennedy űrközpontban lát
tam a Kék bolygó (Blue Plánét) című filmet, ame
lyet a Föld körül keringő űrhajósok felvételeiből 
állítottak össze. Egyszerre volt megrendítő és 
gyönyörködtető, ámulatba ejtő és töprengésre 
késztető ebből a felülnézeti távlatból látni azt 
a bolygót, amelyen élünk. S tudni azt, hogy ebből 
a távlatból csak nagyon kevés embernek adatik 
meg, hogy a saját szemével pásztázza körbe a 
naprendszer magányos planétáját.

Az emberben igen erős a késztetés arra, hogy 
magaslatokról letekintve vegye képileg (is) birtok
ba azt a tájat, amelyen él, vagy amelyen jár. Ezért 
épülnek kilátók, minden kirándulás kedvelt állomá
sai, célpontjai, és ezért (is) törnek sokan a hegyek 
csúcsára, hogy onnan lepillantva fogják be tekin
tetükkel a lentről befoghatatlan vidéket.

Amióta a repülés és a fotográfia viszonylag 
elterjedné vált, sokan töltik a repülőút jelentős 
részét (de legalább is a fel- és leszállás időszakát) 
az ablakok mellett, fényképeken megörökítve a 
lenti tájat.

De más az, amikor valaki tervszerűen, előre 
felkészülve, útvonaltervekkel és tematikus minta 
alapján fotografál végig egy vidéket, adott esetben 
egy települést.

Hámori Gábor Pécs és Szeged után 
Budapestről készített, repülőgépből fotografált

fényképalbumot, amely a fővárost olyan nézőpont
ból mutatja be, amilyenből benne élve vagy járva 
sohasem látható.

Százhatvan kép, különféle fényviszonyok, 
eltérő magasságok, sokféle szín, sok ismert, és 
több ismeretlen látnivaló, épület, park, út, hegyek, 
közlekedési csomópontok töltik meg a kötetet.

Az album távlati látképekkel indul, amelyeken 
a főváros nagyobb részei, a budai hegyek hul
lámzó vonulatai, a pesti oldalnak a láthatárba futó 
utcarácsai és a lakótömbök kockái látszanak.

A legtöbb kép turisztikai látványosságként is 
ismert közintézményt mutat, az Országháztól és 
a Budai Vártól a Bazilikán át a Hősök tere múze
umaiig. Vannak belvárosi csomópontok, mint az 
Astoria, vagy a Széna tér, és vannak történelmi 
épületek, mint a Ludovika, a Vigadó, vagy a lipót- 
mezei elmegyógyintézet. Vannak bevásárlóközpon
tok, lakótelepek, sportpályák, pályaudvarok. 
Vannak templomok, fürdők, színházak. És az 
album végén újra átfogó képek a Duna fölül 
fényképezve, mutatva a folyó ívét, az azt átszelő 
hidakat, párat együtt, némelyiket külön-külön.

Az albumon látszik, hogy a benne szereplő 
képek egy válogatás eredményei. És ennek a 
válogatásnak vélhetően kettős szempontja volt: 
a képek minősége, és a látnivaló érdekessége.
A hajnali és esti fotográfiák izgalmasabb, 
dinamikusabb képvilágot rögzítenek, mint a 
közbülső, napfényes, jól bevilágított fotók, 
amelyeken minden apró részlet látszik, s ennek 
nyomán a rajtuk pásztázó szem nem annyira az 
esztétikai összefüggéseket keresi, mint azt a tár- 
gyias viszonyt, amelyet egy laikus érdeklődő alakít 
ki a megfigyelt jelenséggel szemben.

Ebben az albumban Budapest az ünnepi arcát 
mutatja. Szebbnek látszik, mint amilyen a valóság
ban. Ennek persze elsősorban maga a választott 
nézőpont, a madártávlat az oka. Ebből a távlatból 
Budapest vonzónak, derűsnek, kiegyensúlyozott
nak látszik. Olyan helynek, ahol nincsenek ott a 
falakon a háborús és 56-os lövések nyomai, ahol 
nincs közlekedési káosz, ahol nincs becsapott 
turista, ahol nincs a járdákon kutyaszar, és ahol -  
e képeken -  nincsenek emberek.

Persze a Kék bolygó is ugyanígy, a konfliktus- 
mentes, derűs, harmonikus Földet mutatta. És 
szükség van arra, hogy időről időre olyan távolra 
kerüljünk a hétköznapoktól, ahonnan a távlat 
megadja a részleteken való felülemelkedés 
lehetőségét, ló, ha Budapestet ilyennek is 
láthatjuk, és nemcsak olyannak, amilyennek a 
híradásokban látjuk (utcai rendbontókkal, balese
tekkel, feszültségekkel), vagy amilyennek benne 
járva magunk is tapasztaljuk.

Ehhez a kedvező képhez persze vagy 
repülőgépre kell ülnünk, vagy Hámori Gábor 
fotóalbumát kell lapozgatnunk.

P. MÜLLER Péter

Az ECHO a Ráday Kultuccában
2008. június 7-én, a könyvhéten a Ráday utcában szerepelt az ECHO szerkesztősége. A program 
keretében kerekasztal-beszélgetésre került sor, melyen az érdeklődők megismerkedhettek az 
EKF művészeti koncepciójával, valamint az ECHO művészetkritikai törekvéseivel.

A beszélgetésen az EKF 
Művészeti Tanács képvise
letében részt vett Koncz 
Erika és Horváth Zsolt, 
a Művészeti Tanács tagjai. 
Az ECHO szerkesztőségét 
P. Müller Péter és 
Harnóczy Örs képviselte.
A rendezvény alatt látható 
volt Tóth Lászlónak az
ECHO tíz évfolyamában 
megjelent fotográfiáiból 
készült válogatás.

Internetes médiapartnerünk: www.epiteszforum.hu

A tízéves Echo 
az interneten
Lapunk internetes változatát az érdeklődő 
olvasó a www.echopecs.hu címen találja. 
Kérjük a nyomtatott és az elektronikus vál
tozat olvasóit, hogy a honlapunkhoz 
kapcsolódó FÓRUM rovatunkban mondják 
el véleményüket, vitatkozzanak szerzőink
kel, szóljanak hozzá a lapunk által feldolgo
zott témákhoz.
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P a n n ó n ia
P e z s g ő h á z

• 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 OPUS KIADÓ könyvei 
megvásárolhatók 

50%-os kedvezménnyel 
az alábbi elérhetőségeken:

PROOF STÚDIÓ Kft.

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 11. 
Telefon: +36 72 512 571 

Fax: +36 72 512 573

e-mail: proof@proofstudio.hu 
www.proofstudio.hu

3i öröögissfonr műit

Az Echo megvásárolható 
Pécsett az újságospavilonokban, 

valamint az alábbi helyeken:

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

Közgazdasági és Jogi Könyvesbolt (Rókus u.) 
PTE Művészeti Kar, Diákiroda 
Művészetek és Irodalom 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 
2008. december közepén 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)

Cseri László újságíró (Pécs)

Gönczy László zenetörténész (Pécs) 

Kiszely Márta építész (Budapest)

Koszits Attila zenei szakíró (Pécs)

P. Müller Péter irodalomtörténész (Pécs) 

Patartics Zorán építész (Pécs)

Rozs András történész (Pécs)

Szűcs Tibor nyelvész (Pécs)

Vargha Mihály építész (Budapest) 

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 Modernart Galéria, Pécs 
Diacell Kft., Pécs

Kritikai szemle, Pécs

Kulturális és művészeti lap -  XI. évfolyam 3. szám 
2008. július-szeptember 

Megjelenik háromhavonta 
Főszerkesztő: P. MÜLLER Péter 

Alapító főszerkesztő: AKNAI Tamás 
Szervező, tördelőszerkesztő: HARNÓCZY Örs 
Előkészítés: Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió 

Kiadja az ECHO Regionális Kultúrafejlesztési Alapítvány 
Felelős kiadó a kuratórium elnöke: MOLNÁR G. Judit 

Szerkesztőség: 7621 Pécs, Király u. 21. 
Telefon/fax: (72) 314-229 E-mail: pecsiecho@freemail.hu 
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