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E L S Ő  O L D A L

Levelek Pikszből Az ígéret földje

Fekszik a test, de a sok 
lebegő árny áll a falaknál. 

Jár a zsebóra, mereng 
a pohár víz, hallgat a naptár.

Radnóti Miklós: Éjtszaka'

Drága nővérem, kedves M!

Hallgat a naptár. Négy éve írtam neked innen 
először. Azóta egyre sorjáznak a leveleim, de 
menjünk vissza arra a kezdeti évre, 2005-re. 
Akkor már tudni lehetett, hogy Piksz pályázik 
az Európa Kulturális Fővárosa 2010 címre, és 
aztán rövidesen el is nyerte a város ezt a kitün
tető címet. Mivel már csak kilenc hónap van 
hátra eddig az ünnepi évig, elmondom neked, 
mi minden lesz itt egy gyerekkihordásnyi idő 
múlva.

Bekövetkezik egy kulturális léptékváltás, és 
az eddig a kulturális perifériához tartozó Piksz 
akkortól a kultúra centrumába kerül. Nemcsak 
az országon belül, hanem nemzetközi tekintet
ben is. Piksz Nyugat-Európa és Délkelet-Európa 
határvidékén egy nemzetközi régió kulturális 
központjává válik.

Jövőre Piksz gazdasági lépésváltást hajt 
végre, új gazdasági pályára áll, amelynek 
kitörési pontjai a kulturális ipar és a hozzá 
kapcsolódó turizmus. A megnyíló új gazdasági 
növekedési pálya hajtóerői a kreatív iparágak 
és az idegenforgalom lesznek, és mindez 
visszaadja az itt élők önbizalmát és vállalkozó 
kedvét.

Mindennek révén, ehhez kapcsolódóan az 
itt élők újra felfedezik a városiasságot, a város
ban való élet szépségét, élőbbé, emberibbé, 
otthonosabbá teszik környezetüket, utcáikat, 
tereiket. Rácsodálkoznak saját épített örök

ségükre, és hozzákezdenek ennek az örök
ségnek a vidám és szelíd átalakításához.

Aztán -  miként az 2005-ben rögzítésre 
került, s most bekövetkezendő leend -  „az 
Európa Kulturális Fővárosa-program nem csupán 
nagyszabású kulturális eseménysorozat, hanem 
város- és területfejlesztési akció, amely 
lehetőséget adhat arra is, hogy a régió gaz
daságába tőke áramoljon”. Ez a tőke a régió
beli városokat is fejlesztési forrásokhoz juttatja.

Ami a programokat illeti, e kilenc hónap 
múlva dübörgő rendezvényözön helyszínei 
között ott lesz „a kaposvári színház, a szekszár
di német színház és a paksi képtár, turisztikai 
háttérrendezvényei közt a mohácsi busójárás, a 
villány-siklósi borút, s a Balaton déli partjának 
rendezvényei”.

Megépül, beüzemelésre kerül, és nemzetközi 
rangú rendezvényeknek ad helyet a Zenei és 
Konferenciaközpont, amely OPUS2010 néven 
kerül átadásra. A Balokány-liget közparkja mel
letti korábban periférikus terület e húzóprojekt 
jellegű fejlesztés révén pozitív folyamatot indít 
el a környezetében, és kulturális jellegűvé 
alakítja a most kevésbé ezzel a vonással jelle
mezhető városrészt.

Megnyílik a Zsolnay Kulturális Negyed, 
amelyben a következő funkciók, intézmények 
kapnak helyet: lesz benne ipartörténeti téma
park, az egyetem művészeti karának oktatási 
bázisa, dizájnközpont, inkubátorház (grafikai 
stúdiók, dizájnerek, weboldal tervezők, 
médiastúdió, közösségi rádió stb.), kortárs 
művészeti központ, szálloda, vendéglők, 
kávéházak, irodák stb.

Létrejön a Nagy Kiállítótér, a régi megye
háza barokk épülettömbjének átalakítása és 
szárnyépülettel történő kiegészítése révén, 
helyet adva olyan időszaki kortárs kiállítások
nak, amelyek az eddigi kiállítóhelyeken nem

voltak elhelyezhetők, és olyan -  a fővárosi évad 
számára szervezett -  bemutatóknak, mint a szo
cialista realizmus kelet-közép-európai történetét 
bemutató nagykiállítás.

Elkészül a Regionális Könyvtár és 
Információközpont, Kaptár néven, a városi, 
a megyei és az egyetemi könyvtári funkciók 
integrálásával és átvételével.

Emellett sor kerül számos közterület és park 
újjáélesztésére, elsősorban azokéra, amelyeket 
a leginkább használnak majd a kulturális 
főváros évében. E példamutató beavatkozások 
a városszöveti háló kisszámú húzópontjának 
átalakítása révén felgyorsítják a városi 
környezet otthonosabbá tételét, spontán 
megújulását.

Mindezek a fejlesztések színvonalasnál szín
vonalasabb és gazdagabbnál gazdagabb prog
ramoknak adnak majd helyet alig kilenc hónap 
múltán. Itt lesz a soron következő Manifesta, 
az esedékes (6.) Kórusolimpia, a Kortárs Magyar 
Fotográfia biennáléja, az Európai Kortárs és 
Improvizációs Zenei Fesztivál, és még sok min
den más. Számos további rendezvényre kerül 
majd sor nemcsak Pikszben, hanem az egész 
régióban is.

Ez a kulturális évad nagy közösségformáló 
élményt kínál a város és a régió lakosságának, 
és nyilvánvalóan óriási szerepe lesz a városi 
és a regionális öntudat kialakulásában is.

Ez lesz tehát itt Pikszben 2010-ben, egy 
új város, új mentalitás, új szerep, új funkció, új 
értékrend.

Ebből is láthatod, drága nővérem, kedves 
M, hogy ez a hely nem más, mint az ígéret 
földje.

Szeretettel ölel fivéred. W.

Fordította:

Száz éve született



A közélet Soója -  Amerigo
Soó László, Pécs város közgyűlése költségvetési 
bizottságának elnöke 2009. február 4-én, 10 óra 
6 perckor egy emailt repített a világhálóra azzal 
a szándékkal, hogy a benne foglaltak közkincs- 
csé váljanak. Azonnal lemond, fenyegetőzött, ha 
az egyébként háromszázmillióba kerülő Operalia 
elnevezésű nemzetközi énekversenyre a város 
az előzetesen ígért tízmillió helyett hatvanmil
liót költ: ötvenmillió hiányzott ugyanis a meg
valósításhoz.

Az MSZP frakciója a közgyűlés idei költ
ségvetéséről szóló vitája előtt úgy döntött az 
Operalia és Soó László közt mérlegelve, hogy 
a kulturális tárca által 25 millióval támogatott 
Operalia fontos, de Soó fontosabb, nélküle 
a közélet nem élet többé, így nem javasolta 
a plusz ötvenmilliós tétel beemelését a költség- 
vetésbe. A februári közgyűlésen az ellenzéknek 
még lett volna lehetősége érvelni a mellett, 
hogy az EKF’ utolsó felvezető évében az 
Operalia kontra Soó vitában inkább az előbbit 
részesíti előnyben, de nem érvelt. Nemcsak 
hogy nem érvelt egy olyan énekverseny mellett, 
amelyre kétezer operaénekes jelentkezett a 
világ minden részéről, de szóba sem hozta 
a kérdést. Volt egy ritka pillanata tehát a pécsi 
közgyűlésnek, amikor alkalma lett volna 
elköteleznie magát az európai kultúra mellett 
egy kétségtelenül derék, ám a kultúra terén 
még csak a szárnyait bontogató, idősödő titán
nal szemben, ám nem élt a lehetőséggel.

Ugyanezen a közgyűlésen kellett volna 
megvitatniuk a képviselőknek az „EKF szpon- 
zorációs együttműködési megállapodás 
megkötése a Pécs2oio Kht.-val és a 
Hungarofest Kht.-val” című előterjesztést, 
amely arról szól, hogy az EKF promóciós és 
marketing feladataihoz az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium szándéknyilatkozata szerint 
1,3 milliárd forinttal, a pécsi önkormányzat 
pedig 500 millió forinttal kíván hozzájárulni. 
Közel kétmilliárd forint sorsáról volt tehát szó, 
amelyre úgy bólintottak rá a képviselők, hogy 
egyetlen kérdést sem tettek föl, feltehetően 
jelentős részük azt sem tudta, mit tartalmaz az 
előterjesztés. EKF ügyekben amúgy sem túlzot
tan aktívak, annak idején, amikor módjuk lett 
volna az áráról és titkosításáról elhíresült, 
háromezer oldalas, 324 millióba kerülő meg
valósíthatósági tanulmányba betekinteni, a 
41 fős testületből egyetlen képviselő, Révész 
Mária mutatott csupán érdeklődést.

A testület tagjait ekkor már, vagyis február 
12-én, hat nappal Tasnádi Péter polgármester 
temetése után a hatalom megszerzéséért vívott 
harc tüze hevítette, a távoli jövő, a 2010-es év 
eljövetelének következményei érdektelenné 
váltak számukra. Néhány nappal a közgyűlést 
megelőzően a városvezetés, a Művészeti Tanács 
és a menedzsment központ emberei viszont 
közös sajtótájékoztatójukon szóltak arról, hogy 
a hamarosan, várhatóan az első negyedév 
elteltével már megnyílhat a promócióra szánt 
pénzkeret, és először az EKF felvezető évek 
történetében, lesz pénz arra, hogy népszerűsít

sék is a programokat, ne teljen el esztendő 
úgy, hogy az EKF vezérkarán kívül senki se 
sejtse, hogy egy-egy programnak köze lehet az 
EKF-hez. Arra is van remény, jelentették be 
a sajtótájékoztatón, hogy valamikor a tavasszal 
napvilágot látnak egy füzetben a 2010-es kul
turális fővárosi év legfontosabb programjai.
Arra a kérdésre azonban, hogy ezeket milyen 
helyszíneken bonyolítják le, senki sem tudja 
a választ. Az alternatív helyszínek kijelölésére 
létrehoztak ugyan egy népes bizottságot, de 
egyelőre az biztos csak, hogy köztereken jó idő 
esetén lehet majd sörsátoros rendezvényt tar
tani. Szóba került a városvezetés részéről 
néhány fedett helyszín is. A POTE aulája, amely
nek akusztikáját rendbe kellene hozni, de az 
ehhez szükséges fedezet az Operaliához hason
lóan nem került be a város költségvetésébe.
A zsinagóga hangversenyekhez történő 
felújításán is gondolkodik a város, kétszázmillió 
forintra lenne szükség, állapították meg, de ezt 
sem tartalmazza a költségvetés, mert abban 
reménykednek, hogy miként a POTE aula 
esetében, majd pályázaton nyernek pénzt. Pécs 
azonban, az EKF beruházásokhoz elnyert 
34,6 milliárdjának köszönhetően nyilvánvalóan 
nem nyer más városok rovására újabb 
pénzeket, különösen arra hivatkozva, hogy nem 
tudott élni kivételes lehetőségeivel. A színház 
az egyetlen reprezentatív hely, ahol még 
lehetne 2010-ben színvonalas rendezvényeket 
tartani, számít is erre a vezetés, bár azt talán 
sejtik, hogy ez év őszétől a jövő nyárig színházi 
évad zajlik ott, aztán majd a POSZT. Az EKF 
vezetés azt is elhatározta, hogy bizottságot 
küld ki az Expo Center épületének tanulmányo
zására. Feladatuk annak megállapítása, hogy 
esőben használható-e a sátorral fedett tér, az 
esőcseppek kopogása milyen mértékben zavaró.

Az EKF főfoglalkozású látnoka, Merza Péter 
fejlesztési igazgatón kívül ma már senki sem 
állítja, hogy néhány közteret leszámítva bármi 
is elkészül 2010-re, ő azonban a Pécsi Hírek 
február 5-i számában úgy véli, hogy az Opusnak 
elkeresztelt hangversenytermet, a kulcsprojek
tek közül a legelőrehaladottabb állapotban lévő 
létesítményt „ha minden csodásán alakul, azaz 
lesz érvényes ajánlat, és a tendert nem támadja 
meg senki, 2010 szeptemberében átadhatják.” 
Ezt persze nemcsak azért kell megkérdő
jeleznünk, mert a szakemberek közül senki sem 
osztja Merza véleményét, hanem azért is, mert 
Merza arról híresült el, hogy egyetlen határidőt 
sem tudott az elmúlt évek során megsaccolni, 
úgy tűnik, mégsem ő korunk Nostradamusa.
A hangversenyterem kivitelezőjével, ha ered
ményes lesz egyáltalán a közbeszerzési eljárás, 
márciusban tervezik a szerződéskötést. Akkor 
állhat neki csak a kivitelező a kiviteli tervek 
elkészítésének, ám amíg legalább az alapozási 
terveket nem tudja leszállítani, tényleges 
munkára nem számíthatunk. A Tudásközpont 
már túl van a kivitelezési közbeszerzési eljárás 
első kudarcán, 1,3, illetve 1,7 milliárddal többért 
építette volna fel egy-egy ajánlattevő a létesít

ményt, mint azt a rendelkezésre álló keret 
lehetővé tette volna. A projekt gesztora, a 
megye most az újabb kiíráson dolgozik, vagyis 
a Tudásközpont 2010-ben nyilvánvalóan nem 
épül meg. A közterek és parkok újjáélesztése 
elnevezésű projekt első üteme ugyancsak túl 
van már az első kudarcon, újabb kiírás 
született, amelyet a közgyűlés januárban 
hagyott jóvá, márciusra várnak kivitelezőt. A 
második ütem, benne a Széchenyi térrel egy 
kicsit rosszabbul áll, májusra esedékes, hogy 
döntés születik az erre vonatkozó pályázati 
támogatás odaítéléséről. A kivitelezési közbe
szerzési eljárás megjelentetését márciusra ter
vezik, ugyancsak márciusra várható a Széchenyi 
tér, az Ágoston tér és a Tettye régészeti 
munkálatainak megkezdése.

A Zsolnay Kulturális Negyed meg
valósításához szükséges pályázat formai és tar
talmi hiánypótlása és értékelése a várakozások 
szerint májusig elhúzódik. Az elvi építési 
engedély már megvan, a tendertervek elkészül
tek. A kivitelezési közbeszerzési eljárás 
megindításának időpontjáról írásunk időpont
jában (február 15.) nincsenek hírek, miként a 
gyár elköltöztetéséről sem. Utóbbi feladat finan
szírozására az önkormányzat már többször is 
adott pénzt a manufaktúrának, de az elfolyt az 
adósságok finanszírozására, így most magánbe
fektetőtői várják a megoldást. Ennek érdekében 
nyílt pályázaton kisebbségi befektetőt kerestek 
a Zsolnay-gyárra. A nyílt pályázatra két ajánlat 
érkezett, az egyiket egy máltai offshore cég 
által létrehozott projektcég, a TECLIMA 
Magyarország Kft., a másikat a Pécsi Direkt Kft., 
Matyi Dezső társasága adta be: döntés 
lapzártánkig nem született az ügyben. A Zsolnay 
Kulturális Negyed 2010-es megvalósítása talán 
a legreménytelenebb a kulcsprojektek közül, 
pedig az egyetem művészeti karán kívül olyan 
fontos elemeket tartalmaz, mint például az ezer 
négyzetméteres galéria, a Bóbita Bábszínház 
vagy az Ifjúsági Ház.

A még a mai napig is hivatalosan Nagy 
Kiállítótér -  Múzeum utcának nevezett ötödik 
kulcsprojekt már rég nem tartalmazza a Nagy 
Kiállítóteret, az voltaképpen a Zsolnay Kulturális 
Negyedben épül fel majd egyszer. Ez a projekt 
is a megye közreműködésével épül, a kiállító
terek a Papnövelde utcai épületben kerülnek 
kialakításra. A kivitelezési közbeszerzési eljárás 
megindításáról már döntött a megyei önkor
mányzat, de a kiírásra még nem került sor.

Természetesen osztjuk a városvezetés és 
a menedzsmentközpont véleményét, miszerint 
nem a beruházások, hanem a kulturális prog
ramok minősége és a városra gyakorolt hosszú 
távú kihatása a fontos, de hogy a kultúra 
kiemelt szerepet játszik majd 2010-ben Pécsett, 
csupán feltételezés, hiszen a felvezető évek 
eddig ezt a tendenciát nem támasztották alá. 
Különösebb reményeink nemigen lehetnek, ha 
abból indulunk ki, hogy az európai kultúra helyi 
fellegvárának, a Pécs20io Menedzsment
központnak a hivatalos honlapján az alábbi
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A K U L T Ú R A  F O V A R O S A

BALOGH RÓBERT

Tót hazatér
Ez hát a lokál, 
hol patrióta lehetek!

árulkodó szöveg olvasható: „Városunkban éltek 
olyan nemzetközi hírű művészek, mint Victor 
Vasarely, Amerigo Tót, kiknek munkája (sic!) 
szintén megtekinthető az állandó kiállítások 
anyagában.” Korábban már szóvá tettük e lap 
hasábjain, hogy a menedzsmentközpont áltat 
alkotott egyik kiadványban aggályos többek 
között az a mondat, hogy Pécs „falai 
védelmében hajdanán Csontváry, Vasarely 
és Zsolnay alkotott, és hagyott az utókorra 
maradandót”, mert Pécs falainak védelmében 
sem Csontváry, sem Vasarely nem alkotott sem
mit. Csontváryról azóta letettek, Vasarelyvet 
még próbálkoznak, hátha jelentkezik valaki, 
aki látta annak idején Pécsett kóborolni 
nagyméretű vásznakkal a hóna alatt. Amerigo 
Tót az EKF vezérkar új versenyzője a Pécsett 
élő és alkotó művészek sorában, kár, hogy a 
valóságban Rómában élt. Szegény Amerigo idén 
szeptemberben ünnepelné 100. születésnapját. 
Annak ellenére, hogy a menedzsmentközpont 
szerint városunkban élt, az idei EKF programok 
közt egyetlenegyet sem találunk, amit vele 
kapcsolatba lehetne hozni. Pedig azt a kivételes 
lehetőséget, hogy egy világhírű művésznek 
Pécsett állandó kiállítása látható, születésének 
századik évfordulóján figyelemfelhívó ren
dezvénnyel ki lehetne használni. Annál is 
inkább, mert 2009-ben 810 millió forintot köl
tenek el EKF programokra, pénz tehát van 
bőven.

Arra azért felhívjuk a városvezetés figyelmét, 
hogy nem lenne praktikus a művészt a város 
napján Pro Civitate-díj átvételére meghívni, 
mert Amerigo Tót 1984-ben elhunyt. 
Természetesen, amennyiben erről másképp 
értesültek, próbálkozhatnak. Kis szerencsével 
talán Csontváry és Vasarely is vele tart.
Végre mindhárom celebünk hazatér. ■

Be kell látnom, az EKF az én kudarcom is. írásban, kritikában, személyes kiállással, akár 
jelvényviseléssel, vagy pályázaton való részvétellel, de támogattam, próbáltam jobbá tenni 
a dolgot, amely bárhogy alakul, közös bélyegünk nekünk, itt élőknek („Robikám, mi a szart 
csináltok ti ott Pécsen?” -  kaptam már meg többször, több helyen. Álltam volna neki magya
rázkodni? Mit tehetnék, én csak egy író vagyok?!). Legyenek bármilyenek azok, akik érdemben 
cselekedtek -  jók, átlagosak, dörzsöltek, semmilyenek -  mégis itt élek, ez hát a lokál, hol 
patrióta lehetek!

75 ezer forinttal részesedtem (egynapos EKF-es drámaíróversenyen képviseltem Pécset 
Szegeden) abból, amennyibe a jelenlegi csődtömeg került (legalább másfél milliárdra becsü
löm az összeget, amely elfolyt prezentációk készítésére, bérre, intézményekre, ülésekre, szak
értőkre... összességben negatív városmarketingre). Kaptak itt már az arra érdemesek tiszti 
keresztet, havi 900 ezret, másfél milliót, sofőrt, lakhatási támogatást, költségtérítést, 
végkielégítést... Közpénzből, adóforintokból. De olyat még nem láttam, aki felelősséget vállalt 
volna: hibáztam, tévedtem, korrupt voltam... Hamut szórni a fejünkre sohasem volt túlságosan 
divatos foglalatosság, de legalább a mai politikában oly divatos elkúrtuk-kal élhettek volna 
pár tucatnyian közülünk.

Egészen a 2009-es év elejéig hivatalosan senki nem ismerte be, hogy fikció az addig han
goztatott 2010-es EKF öt pillére. Vagy csak egy elütés történt és a helyes évszám 2020? A 
helyzet nem csak Pécsett tragikus (vagy inkább komikus, mert ebben az országban Füst Milán 
óta nem írtak tragédiát), az eddigi bezzeg városban, Debrecenben az új színház falai készül
nek csak el, belül befejezetten marad az épület (a hitelpiaci válság eltarthat még évekig, addig 
úgy marad?) -  a helyzet ismerős: az évtizedek óta üresen álló, pécsi, patinás Nádor szálló 
falait csak kívül újították fel.

Ami e városban zajlik, modellálja az országos problémákat. Néhány európai rangú művész 
még akad Budapesten kívül is, de hasonló nívójú politikus, közéleti ember? Az még ott sem.
A politika kontra civilszféra vagy a fővárosi vízfej és a vidék, mint püffeteg, magatehetetlenül 
ernyedt kölönc viszonya megoldandó feladatként tornyosul nem csak Pécs, Magyarország, 
hanem egész Kelet-(?)Közép-Európa fölé.

Arról alig esik szó, hogy művészeti szempontból Pécs néhány alkotója, társulata, momen
tuma a várost valóban Európai Kulturális Főváros rangra emeli. Itt él Keserű Ilona, Bertók 
László, itt működik a Jelenkor folyóirat, de a könyvkiadó is európai minőséget terít a piacokon 
(Nádas Péter könyveit például), progresszívvá vált a Pannon Filharmonikusok, ahogy a Pécsi 
Országos Színházi Találkozó is az ország egyik meghatározó fesztiválja. Akadnak alternatívák: 
a Pécsi Nemzeti és Pécsi Harmadik Színház, a Kispál és a Borz, a 30Y, a Pécsi és a Közelítés 
Galéria, és a Várkonyi Nándor, Weöres Sándor, Csorba Győző vonalat folytatva ma is élnek itt 
fiatal írók... Csak egy hiányzik, de az nagyon: az együttműködni tudó embertípus.
(Még a kérdés is közös: -  Ezekkel?!)

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ
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Egy holland pécsi: 
Simon Wintermans

Simon nem teljesen idegen a pécsiek számára, 
hiszen már több mint tíz éve él közöttünk. A 
nyolcvanas években járt először Magyarorszá
gon, azóta formálódik a véleménye rólunk. Na
gyon jól beszél magyarul, angolul, én mégis a 
holland nyelvet választottam az interjúhoz, hogy 
minél természetesebb körülmények között oszt
hassa meg velünk gondolatatait. Szerintem 
ugyanis nem egészen mindennapi, ha a kultúrát, 
amiben élsz, amit sokszor otthonodnak is neve
zel, szinte teljesen objektíven, önmagában tudod 
értékelni.

— Mondd el, kérlek, hogy is 
kezdődött a . pécsi pályafutásod!

— A Teleki Sámuel emlékére 
szervezett Afrika expedíció után, melynek én 
voltam a hivatalos fotósa, 1987-ben vissza
tértem Hollandiába. Akkor még állt a Berlini Fal, 
volt még vasfüggöny, Gorbacsov elnök volt, 
tehát még nagyon is valóságos volt minden. 
Mivel a nyelvet már értettem, a kapcsolat soha 
többé nem szűnt meg Magyarországgal.
Ha Hollandiába egy magyar művész érkezett,

általában engem hívtak tolmácsolni, mindemel
lett sok magyarországi kapcsolatom maradt 
fenn. 1990-ben, a Fal leomlása után nem 
sokkal, megkezdődött az első egyetemi félévem 
Amszterdamban, ahol már második 
művészettörténész diplomámhoz kezdtem meg 
tanulmányaimat. Tudod, akkoriban nagy divat 
volt, hogy a holland és más nyugat-európai 
egyetemek a volt keleti blokk egyetemeivel 
kerestek cserekapcsolatokat. Úgy alakult, hogy 
az Amszterdami Szabad Egyetem (VUA) a pécsi 
Janus Pannonius Tudományegyetemmel (ma 
PTE) vette fel a kapcsolatot. Még csak egy 
hónapja kezdődött el az őszi szemeszter 
Amszterdamban, amikor hatalmas feliratok hir
dették a faliújságokon: „Ki akar Magyarorszá
gon tanulni?”. Jelentkeztem az ösztöndíjra, mert 
úgy gondoltam, ez jó alkalom lenne magyar 
nyelvtudásom tökéletesítésére. Kiderült, hogy 
én voltam az egyetlen az egész Szabad 
Egyetemen, aki egy évig Magyarországon 
szeretett volna tanulni. Persze, ezzel ellentétben 
Pécsről legalább százan jelentkeztek 
Amszterdamba. így nagyon fontos elemévé vál

tam ennek az egész nemzetközi diákcsereprog
ramnak, hiszen Simon Wintermans nélkül 
egyirányú maradt volna az együttműködés.
1991 szeptemberében megérkeztem Pécsre, ahol 
hamar kiderült, hogy az egyetemnek nincs 
művészettörténet tanszéke, ezáltal nem tudtam 
a megfelelő kurzusokat teljesíteni. Ez akkor 
elég kiábrándító volt, de a problémámra azon
nal jelentkezett megoldás. Az Idegen Nyelvi 
Lektorátus vezetője megkérdezett, hogy ha 
amúgy is egy évig maradnom kell, nem tar
tanék-e holland nyelvkurzust az egyetemen. így 
lettem cserediákból egyszer csak az egyetem 
nyelvtanára. Aztán 1992-ben megszületett első 
kislányom Magyarországon, majd '93-ban, hogy 
a szálakat még szorosabbra fonjam 
Magyarországgal, vettem egy falusi parasztházat 
a baranyai Erdősmárokon. 1996-ban, amikor 
összeházasodtam első feleségemmel, aki 
egyébként magyar, úgy döntöttünk, hogy itt 
fogunk élni Pécsett.

— Olyan sok mindennel foglalkoztál 
mielőtt Pécsre jöttél. Miben határoztad meg új
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tevékenységi körödet, amikor úgy döntöttél, 
huzamosabb ideig itt fogsz élni?

— Elég nehéz volt, hiszen nulláról kel
lett kezdenem mindent. Az erdősmároki házam 
nagyon jó ötletet adott. Eszembe juttatta 
azokat a régi kő padlólapokat, amivel oly sok 
ház padlóját borították le az előző században. 
Ezekből korábban sikerült eladnom egy na
gyobb mennyiséget, amiért akkor jó pénzt kap
tam. Nagyon jó üzleti lehetőséget láttam ben
nük, így elkezdtem összeszedni azokat, amiket 
a magyarok szemét gyanánt a konténerbe hají
tottak, majd egy kisebb összegért felvásároltam 
őket, és Erzsébeten, egy kis faluban rendeztem 
be a raktáramat. A falusiak a mai napig kine
vetnek a hátam mögött, de cserébe én is őket, 
hogy nem fedezik fel a kőlapokban rejlő 
értéket. A lényeg, hogy akkoriban még mindet 
Hollandiába exportáltam, mert ott nagy kereslet 
volt rájuk. Azóta 13 év telt el, és az üzlet 
megváltozott. A kőlapokat még mindig 
legfőképpen hollandok vásárolják fel, de maguk 
a kövek itt maradnak azokban a magyarországi 
parasztházakban, amiket új holland tulajdono
saik szívesen állítanak vissza eredetihez közeli 
állapotukba.

— Erzsébeten kialakítottál egy múzeu
mot is a gyűjteményedből, ha jól tudom.

— így igaz. Egy idő után észrevettem, 
hogy milyen sok különböző minta létezik, és 
sajnálni kezdtem, hogy mindet tovább kell 
küldenem a vásárlóknak. Elkezdtem minden új 
fajtából egy párat félrerakni, akkor még 
különösebb tervek nélkül. Valamivel később, 
amikor már rég elfelejtkeztem a gyűjteményem
ről, éppen kint dolgoztam Erzsébeten, és 
ráakadtam erre a halom csodálatos kőlapra. 
Kiderült, hogy ezeket, ha akarnám, se tudnám 
már eladni, mert szinte mindegyik darab külön
bözik egymástól. Tulajdonképpen ekkor jött a 
múzeumalapítás ötlete, amit végül 2003-ban 
sikerült részben megvalósítani. Azért részben, 
mert ez valójában nem egy múzeum, hanem 
magángyűjtemény. A magyar törvények szerint 
ugyanis, egy múzeumnak hivatalosan heti 
negyven órában foglalkoztatnia kell egy muze
ológust. Egyértelműen én lennék ez a muzeoló
gus, de arra azért nekem sincs időm, hogy 
napokig kint ücsörögjek Erzsébeten. A magán- 
gyűjteményem ettől függetlenül mindenki 
számára nyitva áll, annyi különbséggel, hogy 
előzetesen időpontot kell velem egyeztetni.

— Azt mondtad, nagyon sokfajta kőlap 
létezik. Ezeknek a lapoknak legalább százötven 
éves múltjuk van. Úgy látom, téged lenyűgöz 
ez a technika, még „múzeumot” is alapítottál. 
Valójában te ezt művészetnek tartod?

— Nem, sokkal inkább alkalmazott 
művészetnek, hiszen elsősorban nem azért 
készítették, hogy a falra akasszuk őket. Persze, 
lehet értékelni a szépségüket is. Én is 
használom őket, többek közt mint alátétet az 
asztalon. Jól mutat, és nagyon jól használható, 
de azért ez nem olyan, mint a Zsolnay ter
mékek, amiket sokkal inkább művészetnek 
lehet nevezni. Az viszont tagadhatatlan, hogy 
sokkal jobb minőségűek, mint a mai járólapok. 
Szoktam is mondani a vásárlóimnak, hogy 
bárkinek 500 év garanciát biztosítok.

— Lassan 13 éve itt élsz már Pécsett. 
Az első pécsi hollandok egyike vagy nálunk.
Mit gondolsz, hányán lehetnek ma itt a 
környéken?

— Én úgy hallottam, hogy ma 
Baranya, Somogy és Tolna megyében együtt
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harmincezer holland tulajdonban lévő 
parasztház található. Ha kicsit utánaszámolunk, 
akkor kiderül, hogy ez legalább százezer hol
land főt jelent. Ők nem mind állandó lakosok, 
de azért azok is akadnak szép számmal, és 
egyre többen jönnek, akik többnyire nyugdíja
sok. Leginkább a klíma meg a hatalmas szabad 
területek fogják meg őket. Elsősorban szabadon 
álló, falusi házakat keresnek. Nemrég kibővítet
tem a tevékenységi körömet, mostanában én 
segítek azoknak a holland családoknak, akik a 
környéken szeretnének házat venni. Ilyenkor én 
vagyok a kapocs a vállalkozó és a megrendelő 
között, sőt még az esztéta szerepét is én vál
lalom. Megpróbálom jó irányba terelni a 
felújítás menetét, azért, mert szeretem megtar
tani a tárgyakat eredeti formájukban, amit sok
szor kisebb erőfeszítéssel könnyen el lehet érni.

— Fontosnak tartod, hogy az itt élő 
hollandok összetartsanak?

— Igen, pont ezért 2005-ben meg
alapítottam a Holland Törzsasztalt, ami minden 
hónap első szerdáján összeül. Ide szeretettel 
várok minden hollandot, akinek bármi köze van 
Magyarországhoz, és minden olyan magyart,

akit valami Hollandiához köt. Nagyon jó fórum 
szerintem az itt élő hollandoknak arra, hogy 
összeismerkedjenek és megosszák egymással 
tapasztalataikat. Az összejövetelek rendszerint 
hangulatos beszélgetős estébe fordulnak. Most 
van egy projektünk, amit szeretnék a 2010-es 
tervekhez kapcsolódóan megvalósítani. Úgy 
nevezem, hogy Tulipécs 2010. Szeretném, ha az 
itt élő hollandok pozitív benyomást keltenének 
az EKF programok alkalmával. Az ötlet lényege, 
hogy mindenki befizet valamennyi hozzájárulást, 
amiből szeptemberben annyi tulipánhagymát 
vásárolunk Hollandiában, amennyit csak lehet, 
amiket októberben, Pécs egyik parkjában egy 
közös akció keretében elültetünk. 2010 
tavaszán pedig Pécs város lakói és látogatói 
gyönyörködhetnek majd ajándékunkban.

— Itt jön a képbe Pécs 2010 esete. 
Hogy érintenek téged az EKF körüli 
fejlemények?

— Engem nagyon elszomorít az, ami 
itt történik. Amikor 2006-ban kiderült, hogy 
Pécs lesz Európa Kulturális Fővárosa 2010-ben, 
nagyon megörültem neki, hiszen egy városnak 
kétezer évben csak egyszer adódik ilyen
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lehetősége. Most, három évvel később, ahogy 
a dolgok állnak, akárhogy is nézzük, elkéstünk. 
Az bosszant, hogy a politika átvette a hatalmat 
a civil kezdeményezések felett, és nem hagyott 
esélyt a tervek jó megvalósítására. Óriási ter
veket készítettek, öt kulcsprojekttel, melyekre 
a finanszírozást a Brüsszelből érkező pénzből 
remélték. Ahhoz, hogy ilyen nagyszabású ter
veket össze tudjanak hozni, nagyon jó 
szervezésre van szükség, amire nincs elég 
pénzük. Sajnos, kevés az emberük, és azok 
sem elég kvalifikáltak. Ha csak a Zsolnay- 
projektet teljesítenék, az már több lenne, mint 
elég. Nincs, aki felvegye a telefont, és válaszol
jon a város polgárainak kérdéseire, vagy aki 
meghallgatná azok ötleteit. A tulipánültetés 
terve is azért fogant meg, mert az, ami a 
Zsolnay negyed körül történik, nem beszélve 
a koncertterem felépítésének csődjéről, arra 
ösztönzött, hogy valami olyat hozzunk létre, 
ami könnyen kivitelezhető, és sok ember ked
vét lelheti benne. Nagyon szeretném ezt a 
projektet a városháza vagy az EKF iroda 
közreműködése nélkül véghezvinni. Abszolút 
nem vagyok az EKF központ ellen, csak nagyon 
sajnálom, hogy nem sikerült nekik a 2010-es 
terveket jól megvalósítani. A Tulipécs és a Pécs 
Holding emberei működnek majd együtt ebben

az akcióban. Szerintem fontos lenne,- hogy 
hasonló, önálló projektek is szülessenek Európa 
leendő kulturális fővárosában. Másik tervem, 
hogy 2010-ben Essenből Isztambulba biciklizem 
Pécsen keresztül, amihez Isztambultól és 
Pécstől már kaptam pozitív visszajelzést. Az út 
további részletei egyelőre még kialakulóban 
vannak.

— Pécset nem véletlenül választották 
Európa 2010-es kulturális fővárosának, ehhez 
bizonyára valamit már le kellett tennie az asz
talra. Neked mi a véleményed Pécs kulturális 
életéről?

— Érdekes kérdés. A magam részéről 
meg vagyok elégedve vele. Persze minden 
relatív. Laktam egy pár évig Amszterdamban, 
egy darabig Párizsban, és még sok más helyen. 
Természetesen, ha Pécset hozzájuk hasonlí
tanám, akkor elég szegényesnek mondható az,

amit itt találok, de én szerencsére nem így gon
dolkodom. Szerintem Pécsett egy elég válto
zatos estét lehet eltölteni, ha valaki szórakozás
ra vágyik. Amiről nem sokat tudok mondani, az 
a színház. Sajnos a magyar nyelvtudásom nem 
elég ahhoz, hogy megértsem az előadások 
finomabb részleteit. Annál inkább kedvelem 
viszont a hangversenyeket. A Pannon 
Filharmonikusok koncertjeire bérletem is van. 
Néhány nappal ezelőtt például Sharon Kam 
klarinétjátékát hallgathattuk. Egyszerűen fan
tasztikus volt! Vagy nagyon szeretem még 
azokat a nyári „piknik koncerteket” a Szent 
István téren, ahol bárki kedvét lelheti az 
élőzenében. Szóval le a kalappal a Pannon 
Filharmonikusok előtt. Van még egy olyan kul
turális intézmény, ami szerintem nagyon magas 
szintű munkát végez, nevezetesen a 
Bábszínház. Itt lakom tőle nem messze, és a 
gyermekeimmel nagyon sokat járunk oda. Mivel 
gyerekszínház, ezt én is könnyen megértem. 
Szívesen látom azt, hogy vannak olyan 
művészek, akik kevésből nagyon sokat tudnak 
létrehozni. Lehet, hogy nem örülnek majd 
annak, amit most mondok, de talán nem is baj 
az, hogy olyan kevés pénzből kell fenntartaniuk 
a színházat, mert valószínűleg azért olyan jók, 
mert magáért a művészetért alkotnak.

— Ha valaki azt kérdezné, Simon, 
neked valójában hol van az otthonod, mi lenne 
rá a válaszod?

— Az otthonom Pécsett van, de ha azt 
kérdezik, honnan jöttem, akkor én holland 
vagyok, és holland is maradok. Érdekes, hogy 
amióta Pécsett lakom, még inkább holland let
tem. Úgy gondolom, hogy bárki, aki egy másik 
országba költözik, felismeri, hogy sok dolgot ő 
nem úgy csinálna, ahogy azt az új otthonában 
teszik, vagy náluk ezt-azt máshogy szoktak elin
tézni. Ilyenkor jöhetünk rá, hogy mások 
vagyunk. Én nem vagyok magyar, én valójában 
holland vagyok. Sokszor jobban látom, hogy mi 
az, ami nálunk jobb, nálatok rosszabb, vagy 
fordítva. Ezért is eszem például holland sajtot 
és magyar füstölt kolbászt. Kívülállóként éle
sebben látom a jó dolgokat és a hibákat is.
Ez az előnye annak, ha két kultúrában lehetsz 
otthon.

— Mik azok a dolgok, amik meglep
nek hollandiai tapasztalataidhoz képest?

— Elég sok dolgon csodálkozom. 
Többek között a hatalmi viszonyokon.
Szerintem ez még mindig nem teljes demokrá
cia. Nem értem, hogy lehet az, hogy a 
városvezetés pályázati pénzeket nyúlhat le úgy, 
hogy mindenki tud róla, és eközben semmi sem 
történik. Nem értem miért nem rendeznek a mai 
napig hatalmas tüntetéseket az egész EKF 
ügymenet ellen. Pont ezért szeretek néha egy 
pár napra hazamenni. Hollandiában inkább úgy 
gondolkodnak az emberek, hogy: van egy ter
ved, gyerünk, csináljuk, biztos jó lesz. Mindenki 
természetesnek veszi, hogy a terv majd valóra 
is válik. Hollandiában több pénz van az 
ilyesmire, de nem minden helyzetre lehet ez 
válasz, hiszen nagyon sok olyan szituáció van, 
ahol nem a pénz a legfontosabb sikertényező.

— Gondolkodtál már azon, hogy 
meghívod-e a hollandiai ismerőseidet a 2010-es 
programokra?

— Még sohasem gondolkodtam ezen, 
de jó kérdés. Nem is tudom. Még azt sem 
tudom, milyen programok lesznek majd.
Honnan is tudnám a programokat, ha még az 
sem dőlt el, hogy megépül-e a koncertterem. 
Elképesztő ez a szervezés. Meghívhatják akár a 
Londoni Filharmonikusokat is, de hogy hol ját
szanak majd, azt nem tudja senki. Még azt sem 
tudjuk, hogy elkészül-e bármi is. Három éve 
mondtam az egyik amszterdami 
művészettörténész ismerősömnek, hogy jöjjön 
majd el Pécsre 2010-ben, összehozunk valami 
programot közösen. Kérdezte, hogy milyen 
programokra lehet majd számítani, de fogal
mam sem volt. Azóta sem invitáltam senkit 
Pécsre, 2010-re, de a mai napig remélem, hogy 
még majd fogok. ■
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Európa követei Sátorfővárosban
Kocsis Zoltán ismét vezényelte a Pannon Filharmonikusokat

Remek hangversenyt hallott a pécsi közönség 
február 19-én a PTE Szigeti úti aulájában.
A program különlegessége, a kivitelezés 
igényessége és a művészi kisugárzás hiteles
sége, ereje egyaránt ünnepivé tette ezt az alkal
mat. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy 
Kocsis Zoltán rendszeres jelenléte a pécsi kon
certéletben, korábbi zongoraművészi fellépései, 
majd az utóbbi években kifejtett karmesteri 
tevékenysége a Pannon Filharmonikusok 
vendégkarmestereként megannyi mással nem 
helyettesíthető impulzus a helyi zenésztársa
dalom és zeneszerető réteg számára. Kocsis 
művészi autonómiája generációm magyar 
zenészei számára mindig is etalon volt és 
maradt. Még gyerekként próbáltuk felfogni fel
bukkanásának jelentőségét a rádió Beethoven- 
versenyén, láttuk a Zeneakadémia fiatal 
tanáraként keresetlen természetességgel elve
gyülve inspirálni a diákok köreit, hallottuk 
Budapest különleges eseményeinek számító 
zongoraestjeit, tapasztaltuk rendkívüli 
érzékenységét, amellyel a zeneélet abszurditá
saira, torzulásaira mindenki másnál hamarabb 
és bátrabban reagált. Láttuk őt Új Zenei Stúdiós 
koncertek kulcsfigurájaként, vagy éppen a 
Bartók-játéknak új értelmet adó interpretációk 
letéteményeseként. És lassan kibontakozott 
általa egy a művek kontextusa iránt végtelenül 
fogékony előadóművész mintája, olyané, aki 
szabályosan kutatása tárgyává tesz egy-egy 
szerzői életművet, egy-egy korszakot, akár 
éveket tölt a kottából kiolvasható és a kottán 
kívüli összefüggések minden elképzelhető 
konzekvenciájának feltárásával, hogy ezzel 
további lendületet adva alkotó fantáziájának, a 
zeneszerzők szellemi társává válva hozzon létre 
kongeniális zenei tetteket. És tevékenysége ter
mékeny körei csak sokasodnak. Az utóbbi 
évtizedben egyértelműen zongoraművészi, és 
régóta létező zeneszerzői aktivitása elé soroló
dott a vezénylés, és ami nála ezzel egyen
rangúan fontos: a zenekarépítés. Tudva, hogy e 
lap nemigen jut e kijelentésemért rám össztüzet 
zúdítandó fővárosiak köreibe, leírom: 
Magyarországon a koncepciózus, a kompromisz- 
szumokat minimalizáló, önerőre támaszkodó 
fejlesztőmunkában senki nem jutott olyan 
messzire, mint Kocsis a Nemzeti 
Filharmonikusokkal. És nehéz lenne nem 
észrevenni, hogy az évekig Kocsis mellett 
dolgozott Hamar Zsolt -  összefogva Horváth 
Zsolttal -  mekkora ösztönzést, bátorságot merít
hetett a pécsi zenekarépítés tervének kidolgo
zásakor és végrehajtásakor a fővárosi példából.

Itt gondolatmenetünk első köre le is zárul
hat: az akaratlanul is minta- és mértékadó 
zseniális művész a minta elkötelezett követőit 
közvetlenül, személyesen is segíti munkájukban. 
Jelenléte a pulpituson -  túl az élményt adó 
vezénylésen -  üzenet és biztatás is. Üzenet 
a közönségnek és a fenntartóknak, hogy e

zenekar méltó a maga választotta útra. És biz
tatás a zenekari tagságnak, hogy jó irányba 
vezet ez az út, és hogy képesek is tovább 
haladni rajta.

Maga a program is elősegítette fentebb leírt 
emlékeim már-már kényszeres felidézését: a 
koncert kezdeteként elhangzott Táncszvit inter
pretációja tökéletesen felidézte Bartók het
venes-nyolcvanas években lezajlott élményszerű 
újra-felfedezésének számomra oly kedves 
emlékét -  annak a XX. században egyedülállóan 
koherens és humánus szellemi tartalomnak a 
közvetítésével, amely Bartók életművének tel
jességét áthatja. Bartók után Rahmanyinov 
következett: az a szerző, akit nálunk 
évtizedeken át szinte teljes ismeretlensége 
ellenére skatulyázott be a lenézendő, érdemte
len zenei limlomok kategóriájába a haladó 
zenész-köztudat, s akit aztán éppen Kocsis 
segített kiemelni e rendkívül igazságtalan, 
előítéletes helyzetéből. Rahmanyinov különböző 
orosz költők verseire komponált nyolc dalát 
Kocsis hangszerelte meg, kibontva az eredeti 
zongora-letétben sűrűsödő hihetetlenül gazdag 
és változatos zenei anyag minden szépségét. 
Fekete Attila tenorja most is -  miként 
valahányszor, amikor hallottam -  gyönyörű 
fényével, kifejezésteli és modulatív módon 
segítette érvényesülni ezt a szépséget. Ezek a 
dalok: gyöngyszemek, jó ízléssel, mértéktartóan 
megkomponált miniatűrök, egymástól olykor 
egészen távol eső szellemi körök megnyil

vánulásai, a nagyromantikus (még csak nem is 
későromantikus) pátosztól és kitárulkozástól az 
impresszionisztikus pasztelleken át a kétség- 
beejtően groteszk hangvételig. A hangszerelés 
elképesztő kreativitása a teljesen kamarazene
szerű, áttetsző mozzanatoktól a mesteri 
színkeverés finomságain át a rézfúvós-kar domi
nanciájával megzengetett tuttik átütő erejéig 
minden pillanatban a zeneszerző világának hite
les megismerését szolgálja.

A második műsorrészben Richard Strauss 
négytételes program-szimfóniája, az Aus Italien 
hangzott el. Az ifjú éves zeneszerző önfeledt 
kalandozása a mediterránum világában pitto- 
reszk szépségek lazán szerkesztett füzéreként 
megfogalmazott műben testesült meg, egyfajta 
anekdotikus derűvel csendítve ki a hangverseny 
programját.

A zenekar teljesítményével kapcsolatban 
nem vagyok hajlandó részletekbe bocsátkozni. 
Ha ezt tenném, vállalhatatlan viszonyítási rend
szerbe sodródnék. A Pannon Filharmonikusok jó 
ideje annyival felette áll a város által számára 
biztosított munkakörülményeknek, annyira nem 
illeszkedik Pécs jelenlegi kulturális posványába, 
hogy méltatlan lenne az összességében kitűnő 
koncert-teljesítmény apró -  és a befogadás 
élményét alig-alig csorbító -  hibáira vadászni, 
sőt még az egyes kiemelkedően helytállt 
szólamokat a többiek elé helyezni is. Az itteni 
akusztikai körülmények torzító hatása minden 
hangversenyen beárnyékolja a produkciókat: 
mennél bonyolultabb, differenciáltabb a zene 
szövedéke, annál inkább. Most éppen Kocsis 
Rahmanyinov-hangszerelését hallgatva érzékel
hettük ezt különösen bántó módon: érzékel
hetőek voltak a kontrasztok, tudni lehetett, 
hogy adott helyen miként kellene szólnia a
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zenének, s az ember némi rutin birtokában 
a hangzó élményekkel párhuzamosan el tudja 
képzelni, hogy egy vonósnégyes-szerű faktúrá
hoz képest mekkora energiatöbbletet adnának 
a nyolcadik dal záró ütemei, ha a hangenergia 
nagy része nem szóródna szét a terem haszon
talan zugaiban. Persze Bartók és Strauss épp
úgy megsínyli Pécs közegét, sőt például Mozart 
különösen kényes hangzás-egyensúlyáért is 
szinte reménytelen küzdelmet kellene itt vívni, 
és persze a Nemzeti Filharmonikusok sem úgy 
szól itt, mint a Művészetek Palotájában. 
Maradjunk tehát annyiban, hogy a zenekar 
kinőtte a várost annak jelen állapotában, így 
pécsi koncertjeiről nem lenne illendő szoros 
szakmai szabályok szerinti kritikát írnom mind
addig, amíg véleményalkotásra alkalmas 
körülmények között nem hallhatom őket.

Márpedig erre a hírek szerint belátható időn 
belül aligha kerül sor. (Ne feszegessük most 
a belátható idő közállapotainkat tekintve 
mindinkább bizonytalan fogalmát!) Ha az EKF 
alternatív helyszíneire vonatkozó javaslatok 
meghallgatásra tatáinak, a város olyan bravúrt 
fog végrehajtani, amely példátlan Európában: 
a szóban forgó koncert helyszínét fogja 
nemzetközi jelentőségű zenei események befo
gadására alkalmassá tenni. Ehhez nem keve
sebbre van szükség, mint az aula alapvető 
geometriájának gyökeres átalakítására, amely -  
minthogy körülötte sajnálatosan egy az oktatás 
céljait szolgáló épület terei, helyiségei talál
hatóak - ,  éppenséggel nem lesz könnyű! 
Mindenesetre nehezebb és időigényesebb, mint 
amilyen egy szabad területen álló hangverseny- 
terem gondos akusztikai tervezése és jó 
minőségű megépítése lett volna. De vegyük 
észre, hogy Pécs a nagy kihívásokban és vál
lalásokban megtalálhatja önmagát! Kilenc 
hónap múlva elkezdődik az EKF-programév, de 
a messze földről áradó kulturális zarándoklatot 
kiváltó nagyszabású programok megrendezési 
lehetőségeiről még semmit nem tudni. Ebből 
a helyzetből igazán szép diadalt aratni! Itt áll a 
város a hasznavehetetlen repülőterével, a húsz 
éve üresen éktelenkedő toronyházával, az 
évtizedek óta zárva tartott Nádor-szállójával, a 
parlagon heverő Balokánnyal, a volt Boccaccio- 
diszkó központi helyen lévő, a szálló por lera
kódásából lassan tetőkertet növesztő torzójá
val, az egész belváros építészeti koncepciót
lanságával, a mucsaiságot árasztó sáros-poros 
szükségparkolóival, a geometriai középpontba 
telepített ormótlan betonszarkofággal, amit 
persze önkormányzati ízléssel akár még szép
nek is tarthatunk! Itt vannak a nagy felhajtással 
beharangozott szellem-villamosvonalak és 
elővárosi gyorsvasút, a távolsági buszjáratok 
végállomásait egymástól félórányi bumlizásra 
széttelepíteni kívánó világelsőn idióta koncep
ció, a lerobbant úthálózat, a Széchenyi tér 
forgalomcsillapításának, a koncertterem, a 
képzőművészeti gyűjtemények elhelyezésének ki 
tudja, hányadik meg nem valósuló terve, és 
még jócskán bővíthető a lista. S bár az elmúlt 
három évben egyetlen feladatot sem sikerült 
fiaskó nélkül megoldani, vagy legalább a 
megoldás közelébe juttatni, de majd most! 
Kilenc hónap alatt feszített munkával a város 
arculatának domináns szégyenfoltjait akár el is 
lehet tüntetni. A kétkedők, károgók és bom
lasztok persze most sem látják be, hogy min
den rendben van, ők semmit nem tanultak 
korábbi tévedéseikből. Például a felelős 
vezetőknek a határidők betartásáról tett kiok
tató nyilatkozatait sem voltak képesek helyesen 
értelmezni, kezdetleges gondolkodásuk kiin
dulópontja lévén az a merőben formális

logikára alapozott téves elképzelés, hogy az 
EKF-kulcsprojektek szorosan összefüggnek az 
EKF-év programjával. Ugyan miért kellene már 
2010-ben koncerteket rendezni a hangverseny- 
teremben, kiállításokat a nagy kiállítótérben, 
miért kellene működnie a Zsolnay-negyed 
megannyi tervezett objektumának? A távlati 
folyamat a lényeg, hogy az ide érkezőknek akár 
egy videó-animációval alátámasztva el tudjuk 
mesélni, minő világszínvonalú épületek nőnek 
ki majd valamikor Pécs büszke városának tala
jából. Hogy ezért nem kell idejönni, elég hozzá 
az internet? Az messze nem adja vissza a város 
hasonlíthatatlan hangulatát.

Durva tévedés lenne azonban az önkor
mányzat szűklátókörű, tehetetlen dilettantiz
musát okolni azért a képért, amit most még 
csak Magyarországon, jövőre majd Európa- 
szerte Pécs kialakít magáról. Egy közösség, 
legyen bármilyen léptékű is, mindig kiérdemli 
a maga vezetőit, a jókat és az alkalmatlanokat 
ugyanúgy. Évek óta tisztán látható, hogy az EKF 
körüli hercehurca csupán felszínre hozott egy 
régóta kitapintható értékrendi különbséget. 
Néhány éve a provincializmus fogalmához 
fűztek kommentárokat e lap szerzői; azóta is 
foglalkoztat, hogy ezt a fogalmat legalább két
féleképp lehet megközelíteni: mint a felsőbb 
hatalmak, jobban pozícionált közösségek által 
valamely alárendeltjükre kényszerített helyzetet,

vagy mint egy a belső igénytelenségből és 
információhiányból fakadó pozícióhátrányt. 
Analóg ez a lélektan megkülönböztetésével a 
külső- és belső-kontrollos személyiségtípusok 
között. A nem is oly rég Kunszt Márta által 
kijátszott kultúrpolitikai kártya -  a mi már így is 
fantasztikusan jók és csodálatra méltóak 
vagyunk adu -  csak azért bírhatott jelentős 
ütőerővel, mert egy a városra alapvetően 
jellemző vonást és igényt lovagolt meg.
A magam területénél maradva: ahol lelkes 
amatőrök némi energia-befektetéssel relatíve 
könnyen kivívhatják maguknak a zeneszerző, 
zeneesztéta, zenei rendező, népzenekutató vagy 
éppen zenetudós titulus nyilvános használatát, 
ott aligha várhatjuk az efféle meghatározásoktól 
ódzkodó, habár akár konkrétan erről szóló 
diplomával rendelkező profik megkülönböz
tetését. Nyilván sok olvasó neheztelését, netán 
haragját vontam magamra, amikor néhány 
bekezdéssel feljebb a kulturális posvány kife
jezést használtam. írhattam volna persze mo
csarat is, a lényeg a belterjesség, a zártsági 
elven kifejlődő sajátos vegetáció. Nem tartom 
véletlennek, hogy az a Pannon Filharmoniku
sok, amely folyamatos megmérettetés révén áll 
kapcsolatban az ország tág szakmai nyilvános
ságával és Európával, amely újra és újra világ
nagyságok partnereként lép pódiumra, világos 
keretekben definiálja céljait, tevékenységét, 
szilárd külső vonatkoztatási pontokat képes fel
venni -  ugyanakkor folyamatosan küzdenie kell 
a város rendszerén belüli jelentőségének felis
meréséért, a fejlődéséhez szükséges támogatás 
biztosításának nehézségeiről már nem is 
beszélve. És ha másik rendeltetése szerint 
működő, országos reputációval bíró intézményt 
akarnék keresni a városban, biztos tippként 
csak az Egyetemet merném említeni, amely 
létéből, helyzetéből fakadóan folyamatos és 
széles körű megmérettetésnek kitéve működik.

Egy ízben azonban fültanúja voltam egy 
egyetemi adminisztratív dolgozó durva kiro
hanásának a városba mindenfelől (horribile 
dictu még Budapestről is) érkező idegenek 
ellen, akik úgymond kitúrják szegény pécsieket. 
Az egyetem mibenlétének ilyen katasztrofális 
meg nem értése bőven elegendő ok lehetne az 
illető állásvesztésére, mielőtt még az általa 
képviselt nézetek további egyetemi dolgozók 
kényszerű állásvesztéséhez vezetnének. íme, az 
értékrendi konfliktus, az egész EKF-program 
végzete! Talán nem ártana valamilyen kibeszélő- 
show keretében felszínre hozni ezeket a feszült
ségeket még 2010 előtt. Helyszínként ajánlanám 
a Nagy Pécsi Sátort, a város kulturális 
fejlődésének legeredetibb szimbólumát, aminek 
építésekor a kétkedők, károgók és bomlasztok 
ugyancsak képtelenek voltak átlátni a maga
sabb távlati célokat, amelyek felé azóta roham
léptekkel haladunk. Pedig hát nem kevesebb 
ez, mint a városban mindenfelé felépítendő 
sok-sok kicsiny sátor körül kedélyesen pecse
nyét vagy pizzát falatozó, hozzá műanyagpo
harakba csapolt sört vagy bort kortyolgató 
tömegben testet öltő pécsi kulturális fölény 
diadala. E találkozás a Nagy Pécsi Sátorban 
egyébként jó alkalom lenne egy Lakitelekre 
asszociáltató új egységfront megteremtésére, 
s ennek keretében arra is, hogy a Tüke-díj pár
jaként odaítéltessen egy új kitüntetés, az ún. 
Jöttment-díj, azok számára, akiket a pécsiek 
megtűrtek maguk között a tudományok és 
művészetek helyi felvirágoztatásába fektetett 
energiájukért cserébe. Gondolatban már el is 
kezdtem a szóba jöhetők listájának összeál
lítását a XVIII. századtól napjainkig, de végére 
nem érhettem, lévén a lista igen-igen hosszú. ■
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Karácsonyi Oratórium
Johann Sebastian Bach: Glória in
excelsis Deo -  kantáta (BWV 191) A barokk az barokk.
Heinrich Schütz:

Pécsi Bazilika 
2008. december 20. 
Műsoron:

JUHÁSZ ZSUZSA

Ha tetszik, ha nem
A Pannon Filharmonikusok és a Pécsi Egyetemi 
Kórus karácsonyi koncertje egészen újszerű 
színfolt volt a pécsi hangversenyéletben. 
Bach-muzsikát gyakran hallhatunk, ám Heinrich 
Schütz annál ritkábban kerül terítékre.
A régizene-mozgalom magyarországi népszerű- 
södésével egyre furcsábban hat az, hogy egy 
filharmonikus zenekar Schützöt játszik.
A gondolat, több mint valószínű, hogy Kamp 
Salamontól ered, akiről tudjuk, hogy nagy 
szakértelemmel és elragadó lelkesedéssel nyúl 
a barokk zenéhez. Úgy érzem, ennek a 
lelkesedésnek a forrása ugyanaz, ami Bachot 
arra indította, hogy minden egyes művét a 
„Soli Deo Glória” rövidítésével lássa el: az 
alázat, a mély hit és meggyőződés. Aki ismeri 
Kamp Salamont, az tudja, hogy életében, 
munkásságában és vezénylésében szavak nélkül 
is vallja, hogy „Egyedül Istené a dicsőség”.
Még ilyen biztos szellemi háttérrel is nagyon 
merész vállalkozásnak tűnik szimfonikus 
zenekari zenészekből barokk zenekart összeállí
tani. A koncertet megelőző aggodalmam nem 
volt alaptalan, hisz az előadásból kiderült, hogy 
a régi, mégis újszerű játékmód teljesen idegen 
maradt a zenekar tagjai számára. Nem a tanulni 
vágyók olykor ügyetlen próbálkozása érződött a 
játékukban -  ami még sokkal megbocsáthatóbb 
lett volna - ,  hanem a tapasztalt zenészek 
makacs ellenállása.

Alessandro Codeluppi mint Evangélista 
szerepelt a koncerten. Egyszerűen, tiszta vonal- 
vezetéssel és kellemes hangszínnel énekelt, de 
az intonációból érezhettük, hogy talán magában

a műfajban és a kicsit még reneszánsz harmó
niavilágban nem mozog otthonosan. Időnként 
zavart az előadásában, hogy bizonyos fellépő 
hangokra kis glissandóval érkezett, melyről nem 
tudtam eldönteni, hogy az operaénekesi 
megszokásból vagy hangtalálási nehézségből 
ered. A secco recitativókban -  amilyen az 
Evangélista szerepe az egész darab folyamán -  
az énekes mellett a continuót játszó 
basszushangszernek van nagy felelőssége. 
Intenzív, érzékeny, határozott játékmóddal az 
egyszerű elbeszélés is izgalmassá, elevenné vál
hat. Esetünkben sajnos nem így történt. A csel
ló lélektelen, minden meggyőződéstől mentes 
hangjai következtében a recitativók unalmasak 
voltak.

A velencei stílusnak, mely Schütz 
művészetét áthatotta, fontos tartozéka a ren
delkezésre álló tér kihasználása. Jelen esetben 
az angyalt megszemélyesítő Kiss Noémi, egy 
barokk lanttal (melyet Vas Bence szólaltatott 
meg) és két hegedűvel, a karzaton foglaltak 
helyet. Megmosolyogtató volt körbepillantani 
a közönségben, mikor először csendült fel az 
angyali szózat. Talán nem vagyok rosszmájú, ha 
azt gondolom, hogy egy mai ízlésnek megfelelő 
„kora-barokk angyal” egy kicsit kevesebb 
vibrátóval énekel. Egy kisebb teremben, ami 
nem visszhangzik ennyire, biztosan nem zavart 
volna, de itt sajnos helyenként összemosódtak 
a hangok és bizonytalanná vált a hangzás.
A lant tört akkordjai is megkívántak volna egy 
egyenesebb éneklésmódot, hogy ne tűnjön 
zűrzavarosnak. Amit még kicsit sajnáltam, hogy

a koncerten szereplő egyetlen autentikus 
hangszert még csak nem is láthattuk.

Bár Heródes csak egyetlen alkalommal 
szólal meg a darab folyamán, ez az ária mind 
a zene, mind a történet szempontjából nagyon 
fontos. Kovács István hiteles és meggyőző 
tolmácsolásában megelevenedett előttünk a 
gonosz király ellentmondást nem tűrő jelleme.

Az egyetemi kórus a viszonylag nagy lét
szám ellenére olyan hajlékonyán, barokkosán 
áttetszőén, mégis kifejezéssel énekelt, hogy 
szívesen hallgattuk volna többször, több ideig. 
Egyedül a kórusnál éreztem, hogy tökéletesen 
értik a karmester koncepcióját és azonosulni 
tudnak vele. Sugárzott belőlük a meggyőződés. 
Az ő esetükben érvényesült az, amit a 
protestáns zene legfontosabb jellemzőjeként 
tartunk számon, hogy az éneklés nem csupán 
zene, hanem prédikáció is, ahol minden szónak 
és hangnak megkülönböztetett értelme és jelen
tősége van. A kórus tagjaiból válogatott 
szólisták hasonlóan egyszerűen, tisztán és jól 
artikuláltan énekeltek. Előnyükre vált, hogy nem 
profi szólisták, hanem edzett kórusénekesek, 
mert képesek voltak figyelni egymásra anélkül, 
hogy túlharsogta volna egyik a másikat.
A Bach-mű kórustételei egészen kirobbanóak 
voltak, lenyűgöző futamokkal és világos 
artikulációval. A duett tételben végre a zenekar 
is kezdett közelíteni ahhoz a stílushoz, amit 
manapság barokkosnak tartunk. A hegedűk 
dallamai lágyan, de jól artikuláltan ölelték 
körbe a két énekszólamot.

Ha meg kellene neveznem a koncert 
legtökéletesebb pillanatát, az a záróakkord 
lenne. Általam nagyon nagyra tartott 
régizenészek és nem régizenészek is ritkán ját
szanak olyan zárlatot barokk művek végén, 
amire azt mondanám, hogy tökéletes, de erre 
egyszerűen nincs más szavam. Sok karmester 
szereti nagyon kiszélesíteni és olyan hosszú 
ideig tartani a záróakkordot, amíg csak lehet. 
Vannak olyanok is, egyre többen, akik viszont 
annyira rövid zárlatot játszanak, hogy a hall
gatónak egyáltalán nincs befejezés-érzése.
De arra ki gondol, hogy esetleg a záróhangot 
addig kell tartani, amíg a kottában le van írva? 
Jelentem, egy embernek eszébe jutott, és ez 
Kamp Salamon. ■
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Emlékezetes Pannon 
Kamaraestek a Palatinusban

Pécs zenei életének korábbi fénykorait idéző 
izgalmas összeállítású és magas színvonalú 
hangversenyeket adtak a Pannon 
Filharmonikusok muzsikusai a Hotel Palatínus 
Bartók Termében. Tavaly még többnyire csak 
magáért az ötletért dicsérhettük a zenekart, 
mert bár voltak értékes és nívós produkciók is, 
az összhatás mégsem volt olyan egyenletes, 
mint az új évadban. Bár nem tartozik szorosan 
jelen írás tárgyához, mégis feltétlenül el kell 
mondani, hogy a sort Gyermánné Vass Ágnes 
hegedűművész és jandó Jenő zongoraművész 
november 3-i Gyermán István Alapítványi 
emlékhangversenye nyitotta. A Pécsett szokat
lan, telt házas kamarakoncert igényes 
műsorválasztása (Mozart, Brahms, Franck, 
Bartók, Kodály) és rendkívül magas színvonala

Deák Márta, Deák Anna, Erdélyi Zoltán és E. janzsó Ildikó

inspirálóan hatott a korábbi koncertmesterük 
által támasztott szintet elérni szándékozó, 
főként ifjabb muzsikustársakra is.

A zenekari Breitner- és a Gyermán- bérletek
hez kapcsolódó idei hangversenyek közül a 
január 15-it egy remek átirat nyitotta: Franz 
Schubert 1828 áprilisában Eszterházy 
Karolinának ajánlott, zongora négykezesre írt 
f-moll fantáziáját Erdélyi Zoltán ültette át 
vonósnégyesre. A Sopianae Vonósnégyesben és 
a pécsi zenekarban is elsősorban hegedűsként 
ismert és tevékenykedő muzsikus ezúttal brá
csásként mutatta meg a ’9o-es évek elejéről 
már ismert kvalitásait, s felesége, Erdélyiné 
Janzsó Ildikó mellé ezúttal a Deák-testvérpárt, 
Deák Márta koncertmestert és Deák Annát 
választotta hegedűs társnak. A döntés

helyességét igazolta, hogy az egységes 
felfogású és tónusú előadás a mű minden érzel
mi árnyalatát felmutatta: a reménytelen 
szerelem miatti hol lemondóan visszafogott, 
hol drámai kitörésű fájdalom hangját, de a val- 
lomásos líra éppúgy megszólalt előadásukban, 
mintha gyakran játszanának így együtt.

Kókai Rezső 1949-ben komponált Klarinét 
Quartettinójában a zenekar ifjú klarinétosa, 
Laduver Mihály „vitte a prímet” a mű egészét 
tekintve meglepően érett stílushűséggel és 
árnyalt hangzással, de a primárius feleség, 
Morvay Ágnes, a brácsás Murin Jaroszlav és 
a csellista Szakács Viktória is méltó partnerek 
voltak a bartóki kodályi folklorizmus nyomain 
járó, de egyéni ihletet is felmutató műben.

A január 15-i koncert egyik különleges szín
foltja volt Camille Saint-Saens 1881-ben kom
ponált, de már némileg a 20. század eleji 
neoklasszicizmus, vagy neobarokk előfutárának 
tekinthető, trombitára, zongorára és vonós
ötösre írt Szeptettje, mely a felfedezés erejével 
ható, nagyszerű előadásban szólalt meg. Mint 
utólag a most 60 éves Tamás János korábbi 
szólamvezető trombitaművésztől megtudtam, 
Pécsett negyedszázada játszották utoljára ezt 
a főleg a trombitás stílusos játékán „álló, vagy 
bukó” művet. Nos, Solymosi Péter, az egykori 
tanára örökét átvevő jelenlegi szólamvezető 
egyrészt virtuóz ritmikus játékot produkált, 
másrészt nem maradt adós a rá jellemző 
lágyabb tónussal sem. Remek partnere volt a 
zongoraszólamot kamaramuzsikusi erényekkel 
játszó egykori Jandó-növendék, Szabó Ferenc 
János, valamint a Győri Kornél nagybőgőssel 
kiegészült Deák Márta, Erdélyi Zoltán, Murin 
Jaroszlav és Janzsó Ildikó alkotta vonósötös.
A szólók mellett különösen is a rendkívül precíz 
összjáték emelte a Szeptettet az est egyik fény
pontjává.

Astor Piazzola Négy évszak Buenos Airesben 
című hegedűverseny-ciklusának Tél és Tavasz 
tételeit Pécsett még biztosan nem, de tán 
Magyarországon se gyakran hallani fúvósötösre 
átültetve. Tímár Judit fuvola-, Varga Anikó oboa-, 
Bischof Zsuzsanna fagott-, Laduver Mihály klari
nét- és Kocsis József kürtművész azonban, mint 
egy összeszokott csapat szólaltatták meg a nem 
kis stílusérzéket is követelő átültetést, mely a 
sajátos piazzolai lírát és tavaszias virtuozitású 
tangó karaktert sem nélkülözte a szinte hibátlan 
előadásban.

Az est nagy élménye volt a második részt 
nyitó, Pécsett 3 évtizede nem hallott fiatalkori 
Britten-mű, a Simple Symphony, melynek 
előadására Deák Márta koncertmester 
vezetésével a Pannon Filharmonikusok 20 fős 
vonószenekara vállalkozott. A 20. századi neo
barokk egyik összjátékbeli próbakövének 
számító mű -  a pizzicatós második tétel kezde
tét leszámítva -  alapvetően jól ritmizált, precíz, 
tempó és dinamika tekintetében is megfelelően

A Pannon Filharmonikusok „alkalmi" trombitakvartettj'e: 
Solymosi Péter, Mátyás Tibor, Horváth Zsolt és Kovács László

FOTÓK BUBUK RÓBERT
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Máté-Rácz Csilla, Góthné Varga Ágnes, Misányi Gabriella, 
B. Révész Lívia, Győri Kornél, Arnóth Zoltán, 

Sturcz László, Haszon Balázs

árnyalt előadásban szólalt meg. Ennek értékét 
növeli, hogy karmester nélkül ez nem éppen 
könnyű feladat, jellemző, hogy még az Angol 
Kamarazenekar is szerzői vezénylettel játszotta 
a művet. A karmestert Deák Márta pótolta, 
határozott koncertmesteri „jelzéseivel”, több
nyire egységes indításokat hozva létre. Egy-egy 
dinamikai kiemelés azonban már „vezénylőt” 
kívánt volna. A mű azonban így is felmutatta 
minden szépségét az ezért rendkívül hálás 
közönségnek.

Ha kevésbé értékes zenei anyagban is, de 
kifejezetten a virtuóz együttjátékra építő 
műben, Gus Guentzel Négy lovasában mérette 
meg magát a Pannon Filharmonikusok trombita
kvartettje, s a Kovács László, Solymosi Péter, 
Mátyás Tibor és a zenekarigazgató Horváth 
Zsolt alkotta négyes majdnem „ötösre” vizsgá
zott.

Némi stílustöréssel, de jó színvonalon 
szólalt meg Schubert Esz-dúr vonósnégyesének 
záró Allegrója a csak névrokon ifjú kotlegina, 
Vass Ágnes, Fröchlichné Tepszics Katalin, 
Schubert Dorottya és Szécsi-Dobos Lilla 
előadásában, miként Thomas Jahn dzsesszes 
Tánctanulmányainak Bakró-Nagy György tubás- 
sal kiegészült harsonakvartettje is jól szólt, 
Plecskó László, Barkóczi László, Kiss Szabolcs 
és Csernik János összeszokott játékában.

A január 20-i koncertet is egy meglepően jó 
produkció nyitotta: Bach D-dúr triószonátája 
Varga Anikó oboa, Erdélyi Zoltán hegedű,
Erdélyi Dániel csembaló és Fátyol Fruzsina csel
ló előadásában Pécsett kamaraesten ritkán hall
ható régizenei erényeket vonultatott fel.

A 200 éve született Mendelssohn kétklariné- 
tos koncertdarabját a szólamvezető Arnóth 
Zoltán és egykori tanítványa, Aubrecht Dénes, 
egymásnak jól felelő, oldott játékkal szólaltat
ták meg, Aubrechtné Fehér Edit ehhez illő zon
gorakíséretével.

Az est egyik nagyszerű választása volt a 
Pécsett még sosem hallott Vincent d’lndy 1898- 
ból való Chansons et dances című impresszio
nista és neoklasszikus stílusú művének ragyogó 
megszólaltatása, Gárdái Viktória fuvola-, Sturcz 
László oboa-, Arnóth Zoltán és Laduver Mihály 
klarinét-, Szilágyi Lajos kürt-, valamint Herpay

Ágnes és Haszon Balázs fagottművészek 
hangszíngazdag, ihletett előadásában.

Kerry Turner Casbah Teouanban című 1988- 
ban 5 kürtre írt hangkölteménye is bővelkedett 
a különleges hangszínekben és effektekben, 
s e populáris kortárs mű előadásában remekelt 
a pécsi zenekar Németh Tamás, Szilágyi Lajos, 
Kreka László, Pétersz Árpád és Gulyás Árpád 
alkotta kürtszólama.

A koncert második fele a meséjé volt. A leg
nagyobb sikert a zenekar nagybőgősének, Győri 
Kornélnak A brémai muzsikusok című mese
játékhoz írott kísérőzenéjének szvitje aratta, 
szándékosan egyszerű, kedves, szellemes 
ötletekkel teli megoldásaival, melybe a Chopin- 
gyászinduló mellé, még egy kis schönbergi 
dodekafon-paródia is belefért. Arnóth Zoltán, 
Sturcz László, Haszon Balázs és a szerző mellé 
a Máté-Rácz Csilla, Góthné Varga Ágnes,
Misányi Gabriella és B. Révész Lívia alkotta 
vonósnégyes és a koncerteket moderáló László 
Csaba színművész csatlakozott.

Különleges dzsesszprodukció következett 
ezután: a két világhírű amerikai vibrafonos- 
marimbás, Dávid Friedman és Dave Samuels 
Carousel, azaz Körhinta című sok ismétlést tar
talmazó, repetitív művének, különleges effektet, 
vonóval való játékot is tartalmazó remek 
előadása, melyben Góth Tamás ütő-szólam
vezető és ifjú tanítványa, Garamszegi Zsolt 
mutatták be tökéletes egymásra hangolt- 
ságukat, melyet mint Kálimba Duó is bizonyítot
tak már. A meditatív elmélyülést is kínáló és 
kívánó zene elsősorban a fiatalabb közön
séghez talált utat.

Eltérve a sorrendtől érdekes volt a Lemel 
Ágnes, Balázs Gergely, Rajky Krisztina, B.
Révész Lívia alkotta vonósnégyes Joseph 
Cosma, Carlos Gardel produkciója, mely fordí
tott sorrendben, a szokatlanul gyorsan „Hulló 
levelek”-kel nagyobb sikert ért volna el.

Nagy sikert aratott a szinte kizárólag 
kóruskomponistaként ismert Karai József 1990- 
ben komponált A bohóc és a dáma című

rézfúvós kvintettje, melyben Solymosi Péter, 
Mátyás Tibor trombitások, Pétersz Árpád kürtös, 
Kiss Szabolcs harsonás és Bakró Nagy György 
tubás mutatták fel a hangszeres szerzőként is 
igen eredeti zeneszerző gazdag humor- és 
stíluspalettáját.

A koncertzáró műben, Ránki György A hétfe
jű sárkány szerenádja című rézfúvós szeptett- 
jében Solymosi Péter, Mátyás Tibor és Bakró- 
Nagy György mellé Kovács László, Szilágyi 
Lajos, valamint Plecskó László és Csernik János 
csatlakozott, s nem az ő remek összjátékukon 
múlott, hogy épp e zárószám nem aratott akko
ra sikert, mint amilyet megérdemelt volna. De 
hát Ránki mester minden zenei humora ellenére 
sem tartozik a napjainkban oly divatos, leegy
szerűsítő, mondhatni öncélú humort művelők 
közé. Meg hát jobb lenne gyakrabban hallani 
alkotásait. Mert például a „Sárkány mind a hét 
száját befogó”, hangtompítós megoldása, mint 
zenei élmény is különleges csemege volt, 
miként a kisebb hordónyi méretű tuba-szordínó 
látványa.

Összegezve elmondható, hogy a Pannon 
Filharmonikusok igen sokszínű, megismerésre 
érdemes művekből álló kamarahang
versenyekkel ajándékozták meg zenekari bérleti 
közönségüket, akik igen hálásak voltak a több
nyire nagyon magas színvonalú, de legalábbis 
jó átlagú produkciókért. Akadt, aki úgy fogal
mazott: a 20-ai koncert második, „mesés” felét, 
akár diákhangversenyekre is érdemes lenne 
elvinni. S ha ez valószínűleg nem is lehetséges, 
lévén, hogy a muzsikusok nagy részének éppen 
elég és folyamatos zenekari elfoglaltsága van, 
ezt az igényt is már dicséretként értékelhetik. 
Egy biztos, az idei produkciók után -  néhány 
apróbb hiba, mint például a kissé hosszúra 
nyúló műsor, vagy a muzsikusok neve mellől 
hiányzó hangszermegjelölés ellenére -  a közön
ség jövőre is érdeklődéssel várja majd az újabb 
„Pannon kamarakoncerteket”, mert nemcsak 
hiánypótlóak, de igazi zenei élményt adóak 
voltak idén. ■

Góth Tamás és Garamszegi Zsolt
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Kritikai minták
—  kiállításmegnyitó

Kedves Érdeklődők,

mielőtt jelen kiállításról1 szólnék pár megnyitó
szót, talán érdemes röviden e vállalkozás 
szellemi forrásvidékét feltérképezni, egy régeb
bi, illetőleg egy közelmúltbeli eseményt 
felidézve.

1998 szeptemberében jött létre a Dél- 
Dunántúli Építész Kamara szervezésében a 
Pécsi Galériában a Kortárs pécsi építészet 
1980-1998  című kiállítás, amely közel két 
évtized városépítészetének eredményeit próbál
ta bemutatni és -  a követő katalógussal2 együtt 
-  dokumentálni. A vállalkozás széles körű 
részvételen alapult, élénk kritikai visszhangot 
keltett, de talán legfontosabb eredménye mégis 
az volt, hogy létrejött; s innentől kezdve olyan 
viszonyítási pontnak tekinthető, ahonnan a 
későbbi korok hasonló jellegű vállalkozásai 
kiindulhatnak, amire építhetnek.

Nem is olyan nagyon régen, 2006 telén volt 
látható Pécsett a Hattyúházban a 15 év tranzit: 
magyarországi kortárs építészet 1989-2004.
13 épület /2 7  építész /7 0  perc című építészeti 
vándorkiállítás,3 amely a rendszerváltás óta 
eltelt időszak építészeti fejleményeit próbálta 
egy szubjektív leltárban foglalni és némileg 
formabontó módon, a multimediális perfor- 
mansz nyelvén elmesélni.

Ha ebből a hagyománytörténetből indulunk 
ki, akkor mondhatjuk azt, hogy jelen kiállítás is 
valamifajta dokumentációval, leltárral kísér
letezik. S valóban: a katalógust felütve, az 
előkészítő szövegeket olvasva, rábukkanhatunk 
a leltárak talán legjellemzőbb tulajdonságára, a 
számokhoz fűződő szenvedélyes viszonyra. Már 
az előző kiállítás is kinyilvánította ezt a vonzal
mat; katalógusa -  előttem rejtélyes, talán csak 
számmisztikailag magyarázható módon -  pon
tosan 111 tételt tartalmazott, míg a jelen válo
gatás 50 épület, objektum, térátalakítás közül 
emelt ki tizet. Persze azonnal felvetődik a 
kérdés: 10 év alatt sok ez az építészeti jellegű 
esemény vagy ellenkezőleg, nagyon is kevés 
(évente öt, két-három havonta egy épület 
a városban, a város környékén)?

De folytathatjuk tovább a leltárt, annál is 
inkább, mivel nem csak épületekről van szó -  
hanem pénzről is: ezen objektumokra összesen 
26,5 milliárd forintot fordítottak az elmúlt 
évtizedben, amelyből ha kivonjuk a Zsolnay 
Kulturális Negyed jelen pillanatban inkább 
fikcionális, semmint ténylegesen 12 milliárdját, 
valamint az Árkád 10 milliárdos költségvetését, 
akkor is marad 4,5 milliárd forint. És mivel 
döntő többségükben középületekről -  oktatási 
intézményekről, közterekről, bíróságról -  van 
szó, ez közpénz, mindannyiunk pénze, amivel 
az önkormányzat(ok), minisztérium(ok) 
sáfárkodtak. Sok ez vagy kevés -  ez a leltár 
önmagában nem, csak más városokkal való 
összevetésben végezhető el.

De nézhetjük mindezt másképpen is, hiszen

a kiállítás nem csupán dokumentáció, hanem 
valamifajta idő-kapszula, ami az idő titkos 
történetéhez is fontos adalékokat szolgáltat. 
Tudatosítja például azokat a kulturális 
megszokásainkat, amelyek az idő társadalmi 
kezeléséhez kapcsolódnak -  jelen esetben 
például azt, hogyan jelölünk ki a homogén 
időkontinuumon belül kitüntetett pontokat, 
miképpen állapítunk meg korszakokat?
Ki és milyen úton-módon rögzíti ezeket a 
koordinátákat? És miért pont az 1998 és 2008 
közötti időszakot pásztázza a válogató tekintet? 
Korszakhatárnak tekinthető-e bármelyik a két 
dátum közül? Ha igen, melyik és miért: milyen 
korszakok záródtak le, melyek kezdődtek el?
A bevezetőben említett kiállítások esetében a 
helyzet meglehetősen egyértelmű volt: a rend
szerváltás számított ilyen kiindulási vagy kristá
lyosodási pontnak. Jelen esetben találunk-e 
ilyen viszonyítási keretet -  vagy majd a 
közeljövő dönt erről?

Továbbá: a 10-es számrendszerben szociali
zálódott kulturális megszokásainkon kívül van-e 
valamilyen egyéb -  akár szakmán belüli, akár 
kívüli -  ok, hogy éppen 10 évről készüljön egy 
ilyen áttekintés? Megragadhatók-e ennyi idő 
alatt építészeti tendenciák -  érzékelhetők-e új 
stílusok, felfogások megjelenése, netán észlel
hetők generációs átrendeződések?

A kiállítás ugyanakkor nem csak épületeket 
dokumentál, nem az időhöz fűződő furcsa kap
csolatunkra reflektál, hanem magáról a szakmá
ról is szól, amely az utóbbi 10 évben jelentős 
változásokon ment végbe. Végigpillantva 
a közbeszéd átalakulásán, szembetűnő, hogy 
az építészettel összefüggő kérdések mindinkább 
jelen vannak különböző társadalmi diskurzusok
ban, s az építész szakmán belül, s a tágabb 
holdudvarban is hangsúlyosak ezek a szakmai
önszerveződési folyamatok. A KÉK rövid, de 
annál viharosabb életútja, fontos 
kezdeményezései, az Építészfórum meglepően 
gyors intézményesülése, új építészetelméleti 
könyvsorozatok elindítása csak néhány 
látványos példa minderre. Vagy éppen az 
építészeti kritika megjelenése, amelynek egyik 
fontos fóruma -  az Echo folyóirat -  éppen a 
kiállítás helyszínén, Pécsett működik. De említ
hetnénk a különböző -  sokszor meglepően 
színvonalas, a kurrens külföldi történéseket 
érzékenyen recenzáló -  építészeti, urbanisztikai 
blogok megjelenését is, melyek együttesen 
olyan intellektuális mozgásokat indukáltak, 
amelyekhez e kiállítás is sok szálon kapcsol
ható.

így például jelen rendezvény helyszínének 
kreatív kiválasztása is ezt a sajátos szakmai
kritikai önreflexiót jeleníti meg: 10 évvel ezelőtt 
még az a hely sem létezett, ahol ez a kiállítás 
megvalósul, miközben maga az installációs tér 
is az egyik kiemelt témája a kiállításnak. De 
jelen van ez a fajta nyitás a koncepció legmé
lyén is -  kibővült az a horizont, amelyet az

építészeti tekintet pásztáz: így jelenhetett meg 
a bemutatott anyagban a városon túli tér, a 
közvetlen agglomeráció felé építészete, vagy 
eshet szó azt építészeti kéréseken túl városszo
ciológiai problémákról, mint ahogyan újdonság 
a „használó” személyének (egyelőre még 
inkább csak posztulált, semmint empirikus) 
megjelenése is.

Amíg a 10 évvel ezelőtti kiállítás egy megle
hetősen formális rendezőelvet választott magá
nak, amikor a városi térben való elhe
lyezkedésük szerint csoportosította az építészeti 
objektumokat, addig jelen kiállítás kurátora 
inkább különböző tartalmi rendezőelvekre 
felfűzve próbálja az elmúlt évtized történetét 
elmesélni, (s itt a narrativitás fontosságát is 
érdemes kiemelni). Legalább három rendező
szempont alapján próbálja a kiállítás bemutatni 
az utolsó 10 év városépítészetét. Egyrészt 
azokat az építészeti objektumokat emeli ki, 
amelyek valamilyen ok miatt városszerkezeti, 
városszociológia jelentőséggel rendelkeznek, 
másrészt azokat állítja előtérbe, amelyek belső, 
szakmai mércék szerint fontosak, illetőleg -  har
madrészt -  azokra az épületekre irányítja rá 
a figyelmet, amelyek történeti szempontból 
érdekesek (azaz az adott építész-irányzat 
életútját, viszonyrendszerét tekintve releván
sak.)

Nagyon fontos szerepet játszik a 
koordinátarendszer felvázolásában a kiállítás és 
a katalógus címében is olvasható „minta”, 
„mintázat” fogalma -  a karcsú katalógust lapoz
gatva néha olyan érzésünk van, mintha egy 
monumentális építészet-elméleti antológia utol
só kötetét tartanánk a kezünkben, ahol a 
szerző megkísérli számbavenni az építészet 
meghatározásának, kulturális jelentéseinek leg
fontosabb XX. századi kísérleteit. A lista -  
akárcsak a kiállításon bemutatott épületek 
közelítésmódja -  meglehetősen impozáns: az 
épület mint szobor, installáció, az épület mint
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reprezentáció, mint valamifajta utópia kifeje
ződése, egy történet/mítosz elbeszélése, egy 
hely létrehozása, vagy ellenkezőleg: egy nem
hely megteremtése.

Könyvtárnyi irodalom foglalkozik a kulturális 
minták szerepével, jelentőségével -  etnológu
sok, mint Ruth Benedict, Margaret Mead vagy 
éppen Claude Levi-Strauss, szociológusok, 
társadalomtörténészek, mint Michel Foucault és 
Pierre Bourdieu, művészettörténészek, mint 
Erwin Panofksy, Aby Warburg próbálták a prob
lémát körüljárni, amely a kurrens kultúrakutatás 
egyik alapvető kérdésévé vált: miképpen 
azonosíthatók be a mindennapi életünket, cse
lekvéseinket, esztétikai ítéleteinket, társadalmi 
normáinkat meghatározó különböző alapminták, 
kulturális jelentések, milyen láncolatokon, 
intézményeken keresztül hatnak, az adott hely, 
társadalmi-kulturális környezet miképpen 
módosítja hatásukat?

Maga a kiállítás is e kérdések sorát sza
porítja, amelyekre végső soron talán a kiállttá 
látogatóinak -  saját magunknak -  kellene, 
akárcsak időlegesen választ találni? Mit is jelen
tenek ezek a minták számunkra, városlakók 
számára, mit az építészeknek? Mely minták 
azok, amelyek feltűnően nincsenek jelen ebben 
a lokális kontextusban, melyek azok, amelyek 
esetleg túlreprezentáltak? Melyek azok, amelyek 
pusztán reprodukálnak, lemásolnak máshol 
jelenlévő tendenciákat, melyek azok, amelyek 
esetleg tovább is gondolnak, alkotó módon 
továbbfejlesztenek elképzeléseket? Tovább: 
kinek a mintáiról van szó? A kurátor állapította 
meg ezeket, a szakmán belül jöttek létre? Vagy 
esetleg léteznek az építészeten kívül is afféle 
tágabb kortörténeti folyamatok objektiválódott 
megjelenési formáiként; afféle mém-ekként? 
Van-e különbség a „kulturális”, az „építészeti” 
és a „kritikai” minta között? Miért nevezhetők 
ezek „kritikai” mintáknak?

És lehetne még tovább sorolni a felmerülő 
kérdéseket, de egy választ már biztosan 
tudunk: azt tudniillik, hogy azért kellett létre
hozni ezt a kiállítást, hogy szembesüljünk 
ezekkel a problémákkal. A többi kérdésre 
pedig: hát keressük közösen a válaszokat. 
Ennek jegyében szeretném figyelmükbe ajánlani 
a kiállítást. ■

1 Kritikai minták. Pécs építészete ‘98-‘o8. Pécs. Cella 
Septichora, 2008. december 29-től 2009. február 22-ig. 
A kiállítás kurátora: Szabó Levente, DLA. A kiállítás 
lebonyolítója: Kortárs Fotográfia Alapítvány.

2 Lugosi Ágnes (szerk.): Kortárs pécsi építészet 1980-1998. 
Pécs, Dél-Dunántúli Építész Kamara, 1998.

3 http://tranzit.epiteszforum.hu A pécsi kiállítást az 
Echo című kritikai szemle 2006/1. száma mutatja be: 
http://www.echopecs.hu/index.php?id=642

Egy épület halálára

Pécs, mint tudjuk, műemlékekben és érdekes épületekben gazdag, nagymúltú város. Olyan gaz
dag, hogy egy-két jellegzetes házzal több vagy kevesebb nem számít ha nyomtalanul eltűnik, 
nem is nagyon hiányzik. így szabadult meg a „meditterrán hangulatok városa” könnyű szívvel 
a Sopianae gépgyár klinkertéglás épületegyüttesétől, hogy helyébe Árkádot álmodjanak az Árká
diáról sose hallott új hitvallók. Igaz, Győrben is ez történt, ám ott legalább a bevásárlóközpont 
parkolója mellett a volt vagongyár néhány gyönyörű öntöttvas elemét, belső daru traverzeit meg
tartották mementóul. A „nálunk a munka becsület és dicsőség dolga” szocialista ipari szlogen
jével épp az volt a baj, hogy nem volt igaz: a mélységes hazugság émelyítette a hallgatót. Most 
másképp van: a fizikai munka negatív konnotációt kap, vagy viszolygással elegy lesajnálásban 
részesül. Mély a hazugság kútja és a kor perverziói tükröződnek bennük. A „férfias munka”, a 
nehéz fizikai tevékenység mint illusztráció, kirakati stíluselem mind több divatáruboltban biriz
gálja a vásárlókedvet: elég a Heavy Tools, Devergo márkákra, a CAT, a Caterpillar cipőkre és az 
olajszagú nagyvasakat idéző „brand”-ekre, az eladótéri benzinkút installációkra gondolni. Soha 
ilyen kevesen nem végeztek olyan kemény fizikai munkát, aminek a reklámfelületeken most lát
hatóan magas ázsiója van. A látszólagos értékek ócskapiacából a virtualitás nem hozza létre az 
értékek láthatatlan piacát. Nem lenne ezzel baj, ha az álságos mezőkre települt Árkádok nem 
tarolnák le szinte kényszeresen a valódi munkára még emlékeztető épületeket. A gazdasági 
kényszer: tudjuk, köszönjük, halljuk eleget. (Kevesen figyelik a háttérben épp kivehető dalla
mot: „a múltat végképp eltöröljük...”) Minek sírni: a Tabán sem járt jobban: „Who the fuck is 
Mr Krúdy ?”
Amíg csak a szemnek kedves, megszokott múlt századi épületek tűntek el a pécsi városmagból, 
addig a polgár legfeljebb szomorkodott, majd a foghíjra előbb-utóbb felhúzott kombinált építé
szi és építtetői önmegvalósítás láttán borzongott, de épült környezete „ócsítását” némán tűrte. 
Elvégre Nyugat-Európa számos városa járt ugyanígy, miért legyen nekünk jobb. Pécsnek legalább 
van szép betonzsalus börtönkapuval díszített városfala, s olyan faun szobor őrzi a bástya vas
beton koszorúját, melynek felállítása igazi intellektuális teljesítmény. Nem lehetett könnyű olyan 
figurát, témát találni, melynek tényleg semmi, de semmi köze ne legyen a kétezer éve lakott hely 
múltjához. Érthető, hogy az alak látnivalóan menekülne a városból, ki a Mecsekbe. Háta mögött 
hagyna minden egykori ipari épületet is. Hanem több tíz éve van annak, hogy London, Hamburg, 
Bristol, Liverpool, Marseille és New York építészei felfedezték az első világháború előtti, század- 
fordulós raktárakban, üzemekben rejlő potenciált, és megszületetett a „loft”. A régi gyárépüle
tek, magazinok új értelmet és főként lakókat nyertek: a XX. századvégi építészeti irány bőven fi
alt pénzt is. Életre keltek a régi szép konstrukciók: már amelyiket nem pusztította el tökéletesen 
az éppen aktuális ellenfél légiereje.
Pécset érdemben sem a Luftwaffe, sem az Angol Királyi Légierő nem látogatta meg, így a város- 
vezetés kénytelen volt önmaga intézkedni. Legújabb telitalálatuk a százévesnél kicsit öregebb 
egykori háromemeletes vasúti magtár azonnali lerombolása melletti döntés. Az épület, mely a 
belváros szélén, a Pécs-Mohács vasút mellett áll, bármelyik loft építésben járatos építészt azon
nal erős izgalmi állapotba hozna. A klinkertéglás blokk Boccaccio fedőnéven sokáig szolgálta 
diszkóként a város és a kábítószer-elosztás magasztos ügyét. Környékén már évek óta bármilyen 
amerikai gettófilm azonnal leforgatható: autentikus, ideértve a graffitiket is. Az épület maga te
tő nélkül árválkodik: a közelmúltban sajnálatos módon, jelentős hasznot generálva leégett. Nos, 
a jövőbe meredő városvezetés megelégelte a látványt és lerombolni rendelte a magtárat. Úgy járt 
el, mint az a fáradt zenész, akinek, mert nincs pénze a zongorája felhangolására, tűzifának vá
gatja fel. Hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, az látnivaló, hogy a téglákban még van fan
tázia... A városlakó pedig tűr tovább, legfeljebb azon morfondírozhat, hogy mi következik?
A modernizációs lendület lankadatlan ebben a szerencsétlen városban: az a csoda, hogy a Szé
kesegyház még áll: elvégre jelen formájában az sem öregebb egy bő százasnál. A városfal kövei 
pedig valóban kiváló minőségűek. Az onnan kikerülő, korábban beépített vasbeton elemekkel 
pedig a Hétkarélyos kápolna bejáratának környékét lehetne optikailag tovább színesíteni. A vá
roslakóknak mindegy: ők ezt úgysem értik.
A Boccaccio volt kultúrcentrum lebontásának alternatívájául, ha végképp nem tudnak mit kezde
ni ezzel az épülettel, felmerül, hogy adják Kaposvárnak. Nekik biztosan volna rá ötletük.

Dr. Molnár F. Tamás
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A képregény nem kizárólag 
a szórakoztatás médiuma

Interjú Gróf Balázzsal

Az ország talán legismertebb képregényraj
zolója, a pécsi Gróf Balázs is lassan eljutott 
a krisztusi korhoz, így pályafutása már kiér
demelt egy összegzést Az 1976-ban szüle
tett grafikus, képregényrajzotó, rajzfilmes, új
ságíró 1996-tól szerepel ismert sorozataival 
különböző műsorújságokban. A kevés gesz
tussal, a graffitik és barlangrajzok egyszerű
ségével megrajzolt infantilis alakjai, mint a 
Flinter, Rizsa, Basztián, A darabolós pingvin 
és a jóska, Pista sokak kedvencei a társadal
mi problémákra érzékenyen reagáló történe
tekkel. Bizonyítva, hogy ezt a populárisnak 
tűnő műfajt is milyen magas színvonalon le
het művelni. A hazai alkalmak mellett már 
többször meghívták külföldre is kiállítani, így 
képregénysorozatait pl. Brüsszelben és 
Lisszabonban is láthatta a közönség.
Gróf Balázs Pincze- 
helyi Sándor osztá
lyában, 2004-ben 
végezte el a Pécsi 
Tudományegyetem 
Művészeti Karát, 
azóta animációs 
munkáival és 
könyveivel is fel
hívta magára a fi
gyelmet. Nemrégi
ben pedig a ma
gyar Blind Myself 
ro ck e g yü tte sn e k  
készített videoklip- 
je szenzációs elis
merést hozott szá
mára: az amerikai 
MTV 2008-as me- 
tálranglistáján a 
18. helyen végzett 
Az internetes csa
tornákon eddig 
vagy százhúszez
ren nézték meg ezt 
az animációs klip
jé t  Ismertsége ré
vén sokat segíthet
ne itthon és külföl
dön is Pécs 2010-es Európa Kulturális Fővá
rosa törekvéseinek propagálásában -  bár 
korábban egyszer már megkeresték, de az
óta sincs semmi konkrétum... A zenei elköte
lezettsége is régi keletű, amellett hogy do
bolt a Totál Commanders hobbiformációban, 
a legendás Burzsoá Nyugdíjasok pár koncert
jén is játszott. De inkább rajongónak tekinti 
magát, mint zenésznek.

— A nemrégiben megjelent egyik 
Pécsi Estben szereplő képregényedhez a zenei 
ajánlásod Iggy Pop: „Idiot” című albuma lett... 
Miért pont ezt választottad?

— Az utóbbi időben a lemez, illetve 
Iggy Pop munkássága megint reflektorfénybe 
került. Nemrég a könyvesboltban beleszaladtam 
a róla szóló életrajzi kötetbe, gyorsan meg is 
vettem. Tavaly pedig végre a pécsi mozikba is 
eljutott Anton Corbijn „Control” című 2007-es 
filmje (a holland kultfotós, rendező angol- 
amerikai-japán produkciója), mely az angol joy 
Division énekesének, lan Curtisnek az életét 
dolgozza fel. Akik járatosak a zenekar 
történetében, tudhatják, hogy mielőtt Curtis
23 évesen öngyilkos lett, pont Iggy Pop „Idiot” 
című bakelitkorongját hallgatta meg életében 
utoljára, ezt találták meg a lakásában a

lemezjátszón. A filmben is így szerepel, vala
hogy ekkor jött az ötlet. A lemez már jó ideje 
megvolt, de most olyan szempontból is 
meghallgattam, vajon mit gondolhat az, akinek 
megfordul a fejében, hogy véget vet az 
életének. És ennek a lemeznek tényleg 
depresszív a hangulata, de ugyanakkor érezni 
azt a csak Iggy Popra jellemző bombasztikus 
energiát, ami leginkább a koncertjein, az élő 
performanszai alatt szokott felszabadulni. 
Mindenkinek ajánlom, nagyon érdekes és jó

lemez, a hallgatója inkább energiát meríthet 
belőle, mint depresszív hangulatba eshet, hogy 
ne adj’isten az ember valami rosszat tegyen 
magával...

— Bár ez a képregényed is a dep
resszióról szól: özönlenek ránk a negatív hírek, 
gazdasági válság, gázválság, egész nap esik az 
eső, az ember behúzódik a szobába, összeku
porodik a televízió előtt, ahonnan ránk zúdítják 
ezeket a borzasztó dolgokat. De azért egy idő 
után jön a kitörés a képregény szerint is.

— Igen, és ebben a képregényben 
olyasmi történik, ami szavakban talán nem 
működne olyan hatékonyan: főhősünk, aki 
ezeket a negatív híreket figyeli az adásban, 
felkerekedik, és az eső ellenére egy megle
hetősen magas létrával kimegy a szabad ég alá, 
ahol folyamatosan zuhog. A létrát nekitámasztja 
egy nagyon-nagyon magasan lebegő felhőnek -  
ezt az egyik kocka perspektivikusan érzékelteti 
is - ,  és fölmászik ebbe az iszonyatos magas
ságba, ahol a létra tetőfokán a felhő fölött 
megérkezik az égboltba beszúrt óriási szemhez. 
Kiderül, hogy ebből a szemből folyik ez a 
temérdek víz, amit mi egyszerű földi halandók 
eső formájában kapunk meg. Ekkor főhősünk 
elővesz egy újságot, és egy pozitív hírt olvas fel 
a szemnek: a berlini állatkertben jegesmedve 
született... Erre a szem -  láss csodát -  meg
nyugszik és eláll a könnye. S ezáltal kap pozitív 
végkicsengést az egész történet. Az utolsó 
kockában főhősünk pedig ismét tévét néz, ahol 
a várható időjárásról az hangzik el, hogy 
átmenetileg kisüt a Nap. Ez a lényeg, hogy
a mai világban átmenetileg történik minden, 
sosem lehet tudni, hogy az ember meddig; 
hány percig, vagy napig lehet boldog, vagy 
éppen szomorú.

— Mi a titka annak, hogy több mint 
egy évtizede minden hétre ki tudsz találni egy 
új sztorit? Sokat rágódsz egy új ötleten?

— Sokkal több idő megy el az ötlet 
kitalálásával, mint a gyakorlati kivitelezéssel.
Az öttetekre meg elég hétköznapi a válasz: én 
is pont ugyanonnan tájékozódom a világ dol
gairól, hasonló forrásokból merítek, mint min
denki más: újságokból, különböző kulturális ter
mékekből, legyen az film, könyv, koncert, bármi 
egyéb. Illetve a munka jellegéből fakadóan elég 
sok az időm tévézni, különböző mediális 
csatornákon keresztül híreket fogyasztani. És 
ezek összességében kiadnak valamit, amiből 
ötleteket kapok, aztán megrajzolom azokat a 
képregényeimben. Az pedig, hogy hetente jön
nek az ötletek, a munka jellegéből fakad.
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— Négy éve jelent meg a 
gyűjteményes köteted, Képregények címmel. 
Tervezed már az újabbat?

— Igen, de az már nem válogatás 
lesz, hanem önálló kötet. Azért is, mert 
Magyarországon egyelőre nem túl sok szerzői 
kötet jelent meg. Karikatúraalbum, képregény
antológia már kijött, viszont hiányoznak a 
konkrét nagy történeteket ötven vagy száz 
oldalban megrajzoló művek. Pedig 
Magyarországon is léteznek olyan alkotók, akik 
képesek egész könyvet megtölteni. Emellett 
maga a forma is erősen izgat már nagyon 
hosszú ideje: még egészen kis gyerekként, 
tizenegy-tizenkét évesen rajzoltam már ilyen 
hosszú füzeteket. Igaz, hogy akkor még csak a 
fióknak. Az egyoldalas képregények később jöt
tek az életemben, amikor felkérést kaptam a 
Pécsi Esttől, a Pesti Esttől és egyéb újságoktól. 
Tehát az egylapos forma a gyakorlati munkából 
adódott. Úgy érzem, most 33 évesen jött el az 
ideje, hogy felnőttként is kivitelezzek egy egész 
kötetet, ami gyakorlatilag már a gyerekkorom 
óta bennem él.

— Nyilván történelmi/politikai/kul- 
turális okok miatt fejlődött az ismert módon 
Magyarországon a képregény műfaj. Hisz az 
elmúlt rendszerben szinte kizárólag csak 
klasszikus regények adaptációi jelenhettek 
meg. Ezek közül talán a legsikeresebb a Rejtő 
Jenő sorozat volt (Korcsmáros Pál rajzolta)... 
Akkoriban az önálló gondolatok közlésére nem 
igazán nyílott lehetőség. A kilencvenes évek 
aztán végre változásokat hoztak, a friss 
felmérések szerint már nem csak a gyerekek és 
tizenévesek között nőtt a műfaj elfogadottsága. 
Felnőttek azok a generációk, akik többek között 
már a műveiden nőttek föl. így talán fejlődött a 
képregénykultúra is, a befogadók részéről is 
nagyobb az elvárás, mint korábban. Most az 
igényes műfajra gondolok, meg a társadalmi 
jelenségekre, problémákra való reagálásra, ami 
jellemző rád. Hogy látod a műfaj helyzetét?

— Jobb, mint a rendszerváltás előtt. 
Már lehet kapni mindenféle amerikai, olyan kint 
többmilliós sikerű füzeteket, mint a Spiderman, 
a Batman és a hasonló szuperhősök 
képregényeit. A japán manga-őrület is 
begyűrűzött az elmúlt években, annyira, hogy a 
mai tizenéveseknek, ha mint műfajra gondol
nak, nekik alapvetően a manga egyenlő a 
képregénnyel. Ugyanakkor nem érzem, hogy 
megvalósult volna a képregénynek az a fajta 
elfogadottsága, mint Nyugat-Európában. De 
hogy ne menjünk olyan messzire, elég a szom
szédos Szlovéniát nézni, ahol évtizedekkel előt
tünk járnak. Ott például lehet kapni olyan 
fekete-fehér antológiát, ami szinte kizárólag 
politikai képregényeket tartalmaz. Ezeket nem 
kisgyerekek és nem is tinédzserek olvassák, 
hanem felnőttek. S hogy ezek a kiadványok 
általában fekete-fehérek, ebből is látszik, hogy 
nem arra megy ki a játék, hogy mindenáron 
valamiféle színes, jópofa, meseszerű és 
szórakoztató dolgot hozzanak létre. A 
képregényt a politikai véleménynyilvánítás egy
fajta műfajaként valósítják meg ezekben a kiad
ványokban. Nálunk egyelőre ilyet nem látni, és 
sajnos semmi jele, hogy ilyen a közeljövőben 
megjelenjen. De ki tudja? Lehet, hogy most 
cseperedik fel az a képregényolvasó-generáció
a mangaolvasó tinik mellett, vagy őutánuk, akik 
majd azt gondolják, hogy a képregény nem 
kizárólag a szórakoztatás médiuma, hanem akár 
fölveheti a versenyt egy komoly írásos publi
cisztikával. Elát miért ne!

Flinter (2003)

— Többször rendeztek Pécsett is 
belga képregény-kiállítást, pl. George Simenon 
krimijeiből, sőt egyszer még workshopot is 
tartottak neves belga művészek fiatal pécsi 
rajzolóknak...

— Igen, emlékszem. De a belga 
képregénynek ezen a kiállításon is inkább az 
egész világon ismert klasszikus szórakoztató 
vonulatát mutatták be. Én az ilyen jellegű 
képregénnyel nagyjából gyerekkoromban 
végeztem. Most pedig próbálok valami mást 
találni, ami küllemre valóban olyan mint a 
képregény, de ha az ember belemélyed, akkor 
rájön, hogy annál sokkal több. Nem feltétlenül 
politikáról szóló, vagy politikai véleménynyil
vánítás, de valamiféle ilyen közéleti... És még 
valami: az említett szlovén kiadványnak 
léteznek kifejezetten a költészetről szóló tema
tikus számai is, tehát adott számban maga a 
költészet a tematika. A költészet itt nem vers 
formájában értendő, hanem képregényformájú 
költészetről, olyan képkockákat felvonultató 
oldalakról van szó, melyeken elképzelhető, 
hogy legalább annyit kell gondolkodnia a befo
gadónak, az olvasónak, mint amikor egy elvont

írásos költeményt tesz magáévá. Ezt hiányolom 
a nálunk kapható képregénykiadványok közül.

— Nemrégiben Budapesten az 
Octogonart Galériában is kiállították négy 
sorozatodat, de ilyenek Brüsszelben, sőt már 
Portugáliában is megjelentek. Nyilván ezeken 
a helyeken más a képregénykultúra. Hogyan 
fogadták külföldön a műveidet, hisz azért min
denkit érintő általános dolgokkal foglalkozol. 
Megértik kint is ezt a fajta humort, közlés
módot?

— Elárom évvel ezelőtt Lisszabon 
elővárosába, az Amadora-i Képregény 
Fesztiválra kaptam meghívást. Nyilván ilyen 
távoli országba olyan képregényeket vittem, 
amikről feltételeztem, hogy a helyi közönség is 
hasonlóan könnyen befogadja, mint az itthoni, 
átlagos Pesti/Pécsi Est olvasó. Ezért a kivitt öt
hat oldalból három-négy szöveg nélküli 
képregény volt. Nyilván az ilyet jól lehet bemu
tatni annak, aki nem beszéli a magyar nyelvet, 
illetve a világ távoli pontján él. Jó tapasztala
tokat szereztem a fesztiválon, érdekes volt 
megfigyelni azokat a látogatókat, akik az én "
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Jackson, ami elég nagy ellenpont is. Mindezt 
vidáman, humorral, és mégis benne a kemény 
zene is.

— A klipre a zenekar kért fel úgy, 
hogy az ötlet már megvolt. Én csak egy kicsi 
dolgot tettem hozzá a történethez. Eredetileg 
azt találta ki a Blind Myself, hogy ők mint 
sikertelen együttes elkapják ezeket a világ
sztárokat, hogy valamilyen módon elvegyék 
tőlük az életerejüket, és ezáltal maguk váljanak 
igazi világsztár rockbandává. Kezdetben úgy 
képzelték, hogy egy nagy kondérban megfőzik 
ezeket a sztárokat, a Metallica tagjait, és 
megeszik őket, s valahogy így nyerik el az 
életerejüket. Én pedig azt javasoltam a zenekar
nak, hogy ennél viccesebb és kevésbé brutális 
lenne a meseszerű jellegéből fakadóan, hogyha 
nem megfőznék ezeket a sztárokat, hanem -
a Lifeforce/az Életerő című fantasy-thriller 
hatására, vagy onnan elemelve az ötletet -  
kiszívnák az életerőt ezekből az áldozatokból. 
Hogy energianyalábok jöjjenek át az áldozatból 
a másik zenészbe. S mivel a valóságban ilyen 
nem létezik, ezért abszurd jelleget kapott, s így 
kevésbé brutális, inkább vicces a klip.

— Sok pozitív visszajelzést kaptál, 
neves amerikai rockénekesek jelentkeztek és 
gratuláltak. A Metallica tagjai mit szóltak 
ehhez?

képregényeimet vették szemügyre. A portugál 
olvasó is ugyanazokat a dolgokat hámozta ki 
a szöveg nélküli képregényeimből, mint amiket 
egy magyar. Ilyen értelemben nincs különbség 
a különböző nemzetiségű olvasók között.

— Még diplomamunkaként a Persona 
Non Grata zenekarnak készítetted a Minimál 
című animációs klipet, majd sorban jöttek a 
megkeresések, a Heaven Street Seven, a 
Magashegyi Underground, legutoljára pedig a 
Blind Myself. Ez tényleg meghozta a világhírt 
számodra, a 2008-as év rangsorában az 
amerikai videoklipek között nagyon előkelő 
helyen szerepel. Ez az új médiatérnek is 
köszönhető: a YouTube bekapcsolódott a ter
jesztésbe, így mindenhol a világon megis
merték a régóta működő, keményrockot játszó 
hazai csapat, a Blind Myself „Lost in time” 
klipjét.

— Az amerikai MTV tematikus 
műsorában, a Headbangers Ball rockmagazin
ban tették közzé év végén a százas listát, 
értelemszerűen ennyit jelöltek a legjobb 
metálvideoklip kategóriában. Nagy meglepetés
re a jelöltek közé került a videoklipem. 
Egyébként magyar videó nem nagyon szokott 
kikerülni az amerikai MTV műsorába. Talán a 
kilencvenes években a Sexepil, illetve a 
Rémember zenekaré. Azóta rengeteg olyan néző 
kommentelt a YouTube-on a videóm alá, aki az 
MTV hatására ismerte meg a klipet. Tehát 
internet ide vagy oda, azért a televíziónak még 
mindig jelentős a hatása; hiába jelentjük ki, 
hogy a rövidségéből fakadóan ma már a 
videoklip is inkább az internet műfaja. Eddig 
kb. százhúszezren látták a YouTube-on ezt a 
videót, ami nagyon szép eredmény, főleg egy 
olyan magyar csapattól, amelyik nem kife
jezetten populáris, hanem kompromisszum
mentes, agresszív és nem mindenki által 
könnyen befogadható zenét játszik.

— De aki nem is szereti annyira ezt a 
zenét és megnézi a klipet, a rajzok, az animáció 
olyan ötletesen lett kitalálva, hogy mindenkit 
lenyűgöz a zene nélkül is. Megjelennek benne 
ismert arcok, a Metallica tagjai, vagy Michael
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P O R T R É

— Ez a mai napig nem derült még ki, 
sőt Ozzy Osbourne-tól sem érkezett semmiféle 
reakció, akit szintén ér a klipben valamiféle 
abúzus. Sőt még Michael Jackson sem jelent
kezett annak ellenére, hogy vele fejeződik be az 
egész történet. Viszont náluk kisebb, ám jelen
tőségükben talán nem kevésbé jelentős 
zenészek az amerikai heavy metál világából 
őszintén gratuláltak az interneten keresztül: pl.
a floridai Obituary zenekar énekese, John Tardy, 
aki még azt is megkérdezte, hogy mennyibe 
kerül egy ilyen videoklipet elkészíteni? A hard- 
core műfaj utóbbi húsz évét meghatározó New 
York-i Biohazard formáció tagjai meg személye
sen gratuláltak budapesti koncertjükön a 
Blind Myself énekesének, Tóth Gergőnek, hogy 
nagyon bejött nekik a videó. Szóval ehhez 
hasonló jellegű elismerő válaszok és gratulációk 
érkeztek.

— Valóban különleges munka, hiszen 
animációs videoklipeket nem nagyon lehet 
látni, nagyon ritkák. De érdekes ez a YouTube 
viszonylat is, ahol rengeteg munkádat meg 
lehet nézni, hisz sokszor kamerával járkálsz 
koncerteken és felveszel belőlük részeket, aztán 
felpakolod a Tube-ra. Na ezeket is elég sokan 
megszemlélik.

— Már több mint 200 ilyen előfizetője 
van a YouTube csatornámnak, ami végtelenül 
megtisztelő, meg óriási öröm, hogy ilyen sokan 
nézik ezeket a videókat. Viszont az utóbbi 
időben nem az a jellemző, hogy én kamerával 
mászkálnék és venném föl a koncerteket, 
hanem inkább azzal vagyok elfoglalva, hogy 
különböző régi pécsi zenekarok archív 
felvételeit elkezdtem VHS-kazettáról bedigitali
zálni, és ezeket megosztani azokkal, akik hoz
zám hasonlóan nagy rajongói ezeknek az archív 
felvételeknek. Baromi érdekes pl. megnézni azt, 
hogy a pécsi Gruppensex zenekar mit művelt a 
színpadon 1990-ben a Kazinczy-klub színpadán. 
Engem azért is lenyűgöz, mert ebben az évben, 
14 évesen kezdtem el koncertekre mászkálni, és 
pont a Gruppensex volt az a zenekar, akiket 
életemben először élőben láthattam. Egyébként 
a nosztalgia is trendi dolog lett az elmúlt évek
ben. Maga a nyolcvanas évek, illetve a nyolc
vanas-kilencvenes évek fordulója, a rendszer- 
váltás időszaka, a húsz évvel ezelőtti 
történések. Ez eléggé tematizálja mostanában
a médiát, úgyhogy pont ez az időszak, aminek 
videofelvételeit és egyéb dokumentumait 
érdemes sok emberrel megosztani.

— Az hogy beleástad magad a pécsi 
rockzene történetébe, már gyümölcsözött, hisz 
a Hétköznapi CSAlódások zenekar történetét 
2005-ben földolgoztad „A MECSEK legALJA” 
címíí kötetedben, ott már szerepelt a 
Gruppensex zenekar is. De képben vagy a mai 
legfrissebb irányzatokban is, rendszeresen 
külföldön is megnézel jó nevű zenekarokat, akik 
tényleg részei a mai rockzenei fősodornak. Nem 
is beszélve a hazai koncertekről, legtöbbször 
ott vagy Budapesten is.

— Alapvetően a gitárzene a nagy 
szerelmem, egészen a tinédzserkorom elejétől, 
gyakorlatilag műfajtól függetlenül a rock 
legkülönbözőbb ágai közel állnak hozzám, 
legyen az akár metál, vagy alternatív rock. 
Annak ellenére, hogy a kilencvenes évek 
közepén engem is elkapott az elektronikus 
tánczenei robbanás, amit pl. a Prodigy hozott. 
De aztán 2000 környékén a Radiohead-del, meg 
a Placebo-val visszatértem az eredeti 
kerékvágásba, a rockzenéhez. Az elmúlt évekből

a kedvencem az Interpol nevű New York-i 
csapat, őket a közelmúltban kétszer is láttam 
külföldön. Most megyek Berlinbe a szintén 
kitűnő fiatal amerikai rockzenekar, a Kings of 
León koncertjére. Az Interpollal ellentétben nem 
a Joy Division-féle postpunk-new wave iskolát 
gazdagítják, hanem inkább a klasszikus 
hardrock- illetve bluesgyökerű rockzenét 
játsszák, de mégis valami egészen modern, 
totál lenyűgöző módon.

— A példád is mutatja, hogy a koráb
bi magaskultúra-popkultúra megkülönböztetés 
ma már nem érvényes, hisz ebben a posztmo
dern korban már minden egybeér. És lehet a 
képregényt meg az animációt is olyan színvo
nalon művelni, ami felér ezen a szinten bármi
lyen magas röptű művel is. Mennyiben segített 
neked ebben a PTE Művészeti Kara, ahol 2004- 
ben végeztél rajz-vizuális nevelés szakon? A 
mestered, Pinczehelyi Sándor mit szól egyál
talán a munkásságodhoz?

— Nemrég találkoztunk a vonaton, 
Sándor éppen egy angliai kiállítására utazott.
Ha beszélgetünk is, azt azért nem nagyon szok
tuk feszegetni, hogy vajon a Művészeti Karon 
eltöltött öt év a szakmai fejlődésemben -  ha 
van ilyen -  mit is jelentett. Azért be kell val
lanom, hogy festeni igazából nem tanultam meg 
az egyetemen, annak ellenére, hogy alapvetően 
festő osztályba jártam. De valahogy abban a 
szerencsében volt részem, hogy a tanárok 
mindig elnézték a festészeti hiányosságaimat. 
Talán azért, mert úgy gondolták, hogy az, 
amivel egyébként is foglalkozom, valószínűleg 
úgyis kitölti majd az életem hátralévő részét,
és akkor miért ne engednének inkább ennek 
szabad teret, és adnának ennek minél több 
lehetőséget. A festészet mindig dédelgetett 
álmom lesz, hogy na majd egyszer azért 
bevonulok egy műterembe. S ha egy kicsit több 
szabadidőm lesz, akkor talán jobban belemé
lyedek, így már a harmincon, meg az egyetemi 
tanulmányokon túl a festészetbe. De sajnos 
egyelőre még mindig nem jött el ez az idő, 
mert a képregény, meg az animáció annyira 
kitölti az időmet, hogy nem tudtam ecsetet 
venni a kezembe... ■
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Kurt Weill -  Bertolt Brecht: 
Koldusopera
3 garasos opera 2 részben
Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínház
2009. február 21.

ZÁBRÁDI MARIANN

Aktuális társadalmi Soho
A Koldusopera -  minden élcet félretéve -  örök
zöld mű. Nem nagyon tudunk olyan történelmi 
kort felidézni, amelyben ne szólt volna a 
valóságról, a mindenkori aktuális társadalmi 
Sohóról. A darab ily módon 2008/2009-ben is 
megtelik a maga aktualitásával. Nagyjából a 
gazdasági válság magyarországi begyűrűzése 
idején került bemutatásra, ezáltal egy fokkal 
még maibb, de ezt a szomorú és sajnálatos 
világ-, és nemzetgazdasági körülményt leszámít
va is -  túl azon, hogy egy nagyszerű darab - ,  
még nagyon magyar is. Szeretik is a honi szín
házak műsorukra tűzni. Pécsett Béres Attila 
rendezésében láthatja a közönség, a Kamara- 
színház színpadán. Béres rendezése látványá
ban és ideológiájában egyaránt érdekes. Filmet 
varázsol a színpadra, széles vásznú, megkopott, 
fekete-fehér kópiát, ahol a megfelelő pillanat
ban a bölcsességekben dúskáló szöveg egy-egy 
idézete, vagy a történetet előrelendítő sum- 
mázatok villannak fel időnként. A „lapostetős” 
színpadkép tehát a szélesvásznú film hangulatát 
hivatott idézni, míg a hangulatosra hangszerelt 
élőzene a 20-as évek némafilmvilágát. A díszlet, 
a jelmezek mindezzel nagyjából összhangot 
alkotnak, így ami a szemnek kívánalma, az 
rendben is van. Ami a fület illeti, az már néha 
bajos. Mivel egy nem túl könnyű songokkal 
megtűzdelt zenés darabról van szó, elenged
hetetlen az azt játszó színészek részéről a jó 
dalolási képesség. Ezzel persze nem rendelkezik 
mindenki egyformán, azonban a jó zenei háttér, 
a jó minőségű technika többször kihúzza 
a megbicsakló hangokat a csávából.
A Koldusopera nagyszerű színészi alakításokra 
is módot ad. A pécsi előadásból egyértelműen 
a ziccer szerepet, Peachum-öt játszó Ottlik 
Ádámot kell kiemelni. A koldusmaffia vezetője, 
az alvilág ura Ottlik megszemélyesítésében 
nagyon sokrétű személyiség. Irtóztatóan lerob
bant külseje mögött egy mindenre elszánt, 
vérprofi maffiózó lakozik, akinek a keze termé
szetesen a legszentebb igazságszolgáltatásig is 
elér, eszközeiben semmitől vissza nem riadó, 
a pénzért bármire képes gazember. Ottlik zenei 
képzettsége sokat segít zenei megszólalásain is.

A vizuális és a zenei része az előadásnak 
valóban lenyűgözően eredeti. Nagy érdeme van 
ebben elsősorban Horesnyi Balázs díszletének, 
Pilinyi Márta fantasztikusan egyedi jelmezeinek, 
a Bókái Zoltán által vezetett alkalmi zenekar 
közreműködésének, a némafilmet idéző külön
leges videotechnikának. Az előadás mégsem 
átütő. Ritmusa döcög, különösen a prózai 
részeknél nagy leülések tapasztalhatók. A 
színészvezetésben azonban más hiányosságok 
is fellelhetők. A már említett sajátos, stilizált 
látványelemekhez nem minden esetben, és nem 
minden színész játékstílusa illeszkedik egysége
sen. Ezért sokszor zavar keletkezik a nézőben a 
rendezői szándékot illetően. Időnként nem lehet 
eldönteni, hogy a játék komoly-e, vagy annak 
vicces mása. Jelen van tehát egyfajta stílusbeli 
kavarodás, ami nem engedi hátradőlni a nézőt, 
hogy átadja magát a gondtalan befogadásnak. 
Míg például a kolduskirály egyetlen leánya,

Polly -  Györfi Anna egy teljesen groteszkre (Liza 
Minellire is hajazó) maszkírozott figura, az apja 
egy nagyon is valóságosan lerobbant, ápolatlan 
külsejű, gyérhajú bandita. Vagy itt van a 
Félszemű Jack-re maszkírozott Peachumné -  
Stubendek Katalin, aki a felismerhetetlenségig 
elmaszkírozott jelmezében is sokszor oly 
amatőr viselkedést tanúsít a színen, különösen 
az ittas nő alakítása közben, hogy a nézőt 
folyamatosan kizökkenti. Pedig énekhangja neki 
is van, akár a lányát alakító Györfi Annának, aki

Ottlik Adóm és Stubendek Katalin

maszkostul, jelmezestül, énekléssel és színészi 
játékával együtt az este egyik fénypontja. 
Sajnálatosan alatta marad darabbeli riválisa, 
Lucy -  Darabont Mikold, de ezért talán megint 
a már említett nem elég körültekintően 
megkomponált rendezői attitűd a felelős, hiszen 
sem jelmezével, sem sminkjével a nyomába 
sem ér Polly groteszkjének. Mintha egy másik 
Koldusoperából való lenne. Flasonló módon 
halvány Szikszói Rémusz -  Tigris Bown, a 
rendőrfőnök szerepében, míg például a főhős 
hattagú bandája -  L. Mátyás -  Széli Horváth 
Lajos, H. Jakab -  Pál András, F. Róbert -Zayzon  
Zsolt, Sz. Walter -  Urbán Tibor, Ede -  Ujláb 
Tamás, Jimmy -Jó zsa  Richárd -  kivétel nélkül 
nagyszerűen megkonstruált és eljátszott figura.
A darab két főhőse Bicska Maxi -  Köles Ferenc 
és Kocsma Jenny -  Herczeg Adrienn tragikus 
szerelmi szála nagyon szépen kiível az előadás 
underground világából. Azért is oly megható a 
boldogtalan, vergődő szerelmük, mert amúgy 
mindketten a társadalom számkivetettéi: 
a kurva és a körözött bűnöző. K. Jenny és B. 
Maxi. Mint napjainkban, a hírekben...

Egyértelmű, a pécsi társulatból Köles Feriért 
kiált Bicska Maxi szerepe, s ezt ő rendesen meg 
is hálálja. Alaposan odateszi a figurát, 
a lelketlen férfit, a gátlástalan bűnözőt, az 
érzelmeit olykor palástolni képtelen érző lényt 
egyaránt. Teljesítménye egyenletes, míg Herczeg 
Adrienné kissé inog, bár jobbnál jobb alakítá
sokban láthatjuk mostanság, karrierje szépen 
ível is felfelé. Nemrégiben a Színikritikusok díját 
is megkapta a Képzelt betegben nyújtott 
alakításáért, és ez többek között azért jön fel
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ehelyütt, mert a Moliere darabban játszott szol
gáló és a bordélyházat vezető örömlány karak
terében, vérmérsékletében némi hasonlóság 
fedezhető fel, mely vérmérséklet azonban a ren
dezői instrukció mellett/híján lehet sok, kevés, 
vagy éppen elég. Summa summarum, Kocsma 
Jenny figurája egy kis visszafogottsággal több 
lett volna.

Némi döccenőkkel, de szélesvásznú betekin
tést nyertünk tehát Béres Attila rendezésében 
a 21. századi alvilág -  a koldusok, kurvák, és 
bűnözők -  világába. Mindannyiszor, amikor 
színészei kikacsintva az előadásból felhívják 
figyelmünket az aktuális tanulságokra, szem
besülünk a minket körülölelő, elborzasztó 
valósággal, ki-ki hangulata, érzékenysége 
szerint reagál. De reagál.

A Koldusopera sztorija végtelenül egyszerű. 
Létezik egy igen-igen kemény világ, melynek 
élén áll egy igen-igen kemény üzletembernek 
álcázott gengszter, akinek egyetlen lányát el
csábítja egy, a fiatalabb gengszterkorosztályból 
való rivális bűnöző. Titkon feleségül veszi az úri 
svihák a lányt, ám sorozatos bűntettei miatt 
hamarosan szorul nyaka körül a hurok, 
menekülnie kell, ő azonban elbizakodott
ságában a kurvákhoz megy, ahol régi, elhagyott 
szeretője bosszúból feladja a rendőrségnek. 
Elkapják, felakasztják. Nem. Nem akasztják fel.
A pécsi előadás rendezője nyitva hagyja az 
akasztás kérdést, ám mialatt Maxi a rácsok 
mögött a végét várja, megismerkedünk a 
bigámiával, a rendőri korrupció magasiskolájá
val, a pénzre váltható mindennemű igazságok 
világával. A végtelenül egyszerű sztori tehát 
nagyon sok mélyréteget rejt. A sármos 
bűnözőhöz való kizárólagos jogokért ökölharcot 
folytató lányok/asszonyok viadala, majd a 
végső finálé jól kitalált, jól megkoreografált 
elemei az előadásnak, mindez Bodor Johanna 
koreográfus! munkáját is dicséri.

Az 1928-as berlini brechti ősbemutató, s az 
azóta eltelt 80 év számolatlan színpadi adaptá
ciója örökérvényű morális kérdésfeszegetése 
miatt mindig aktuális tudott lenni. így van 
ez most is, az előadásnak a mindennapjainkra 
vonatkozó áthallásai finoman érzékletesek, 
de valahogy mégis már képtelen megrendíteni 
a dübörgő refrén: „előbb a has jön, aztán 
a morál”. ■

Bicska Maxi (Köles Ferenc) a bordélyban

Szikszói Rémusz és Köles Ferenc

Szereplők:
Peachum Ottlik Ádám
Peachumné Stubendek Katalin
Bicska Maxi Köles Ferenc
Polly Peachum Györfi Anna
Tigris Brown Széli Horváth Lajos
Tigris Brown Szikszai Rémusz
Lucy, Tigris Brown lánya Darabont Mikold
Kocsma Jenny Herczeg Adrienn
Smith Tóth András Ernő
Filch Bánky Gábor
Kimball tiszteletes Németh János
L. Mátyás Vidákovics Szláven
l .  Mátyás Széli Horváth Lajos
H. Jakab Pál András
F. Róbert Zayzon Zsolt
Sz. Walter Urbán Tibor
Ede Ujláb Tamás
Jimmy Józsa Richárd
Sawky Towder Marcz Fruzsina

díszlettervező Horesnyi Balázs 
jelmeztervező Pilinyi Márta 
dramaturg Ari-Nagy Barbara 
koreográfus Bodor Johanna 
zenei vezető Bókái Zoltán 
karmester Bókái Zoltán 
rendező Béres Attila
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Modorissima
„Zenés táncos vonatbemondó”

Parti Nagy Lajos: Ibusár-megállóhely 
Pécsi Harmadik Színház 
Rendezte: Vincze János 
2008. december 15.

„Sárbogárdi Jolán mi vagyunk.” 
Vincze János

Nem véletlenül, divatmajmolásból került 
színpadra Parti Nagy Lajos szövege a Pécsi 
Harmadik Színház szociálisan is érzékeny, 
kortárs drámára nyitott közegében. Helye van 
a repertoáron egy ilyen darabnak Örkény-Spiró- 
Egressy drámai erejű abszurd vagy keserv
komédiái mellett, előtt és után. Az Ibusár- 
megállóhely talán a legtöbbet játszott kortárs 
magyar dráma. A Vincze-féle előadás igazi 
meglepetése, hogy mennyire él az operett 
totális színház eszközeivel: próza, tánc, ének, 
zene... No, de azért mégiscsak másképp.

Parti Nagy Lajos 1990-ben Sárbogárdi Jolán 
álnéven leány-regényparódiát írt, A test angyala 
címmel, ebből az alapanyagból készített 
hangjátékot a Magyar Rádió meghívásos 
pályázatára, melynek sikere nyomán a művet 
a Debreceni Csokonai Színház is bemutatta, 
s az 1992-es ősbemutató óta újabb és újabb 
helyeken kerül sor premierre. Két változatban 
fut a darab, Pécsett a monodráma látható.
Az lbusár-megállóhelyné\ hálásabb, színpadibb 
hangjáték-szöveg talán nem is létezik, erről 
tanúskodik az elmúlt tizenhét év vagy húsz 
bemutatója (utoljára a budapesti Nemzeti 
Színházban). Pécsett 1998-ban, a Janus 
Egyetemi Színház játszotta először Mikuli János 
rendezé-sében (nem a monodráma verzióban, 
s Füsti Molnár Éva ott is szerepelt).

Parti Nagy nyelvtudása a költői hangsze
relés lehetséges ravaszságával olyan nyelvet 
teremtett, amely a lehető legközelebb került a 
mai beszélt nyelvhez (alig kopott meg az eltelt 
majd két évtizedben), de a normál nyelv 
olymód elhajításához is hozzáfog, amelyből -  
alapesetben -  csak a hibát látnánk, a dilettan- 
ciát, s nem szégyellenőnk legalább magunkban 
kinevetni az újdonászi hangzatokon 
megszólalót. Márton László nem véletlen 
emlegette Parti Nagy Lajos költői szövegeinek 
„nyelvi tumultus”-át. Ezt a fajta nyelvgenerálást 
a helytelenből a helyesbe iránya jellemzi.
Az alkotó a helytelen nyelvhasználati módból 
a helyesbe emel kifejezéseket, egy hétköznapi, 
átlagos tudásszint alatti nyelvet kever egy 
emelkedett, vulgár-operetti dilettáns nyelvvel, 
s teremt így együtt egy szürreálisán újat 
(„Szállj, szállj, szép brazil boám,/ Szép brazil 
boám, csak szállj./ Szállj, szállj, szellők 
nyargalááán...” „Vederszám hull piros vérem/ 
Odakünn a csatatéren.”).

Ugyanezt teszi színházi jelrendszerrel 
Vincze János és Füsti Molnár Éva. A szeretni 
való, trampli vasutasnő megformálása mikro- 
realisztikus elemekkel, jelmezzel, díszlettel is 
történik (egyenruha, íróasztal, hangosbemondó, 
Magyarország vasúti térképe, neonlámpa, 
uzsonna...), de az alkotói hév- és az indulat
ábrázolással együtt megkezdődik az önironikus,

Füsti Molnár Éva

a színház által már meghaladott klasszikus 
operetti túljátszás felidézése -  a heves karikíro- 
zott gesztusokon túl ehhez hozzájárul a 
világítás, a zene és a tánc. Az alkotók az 
önkontrollt elvesztő jegykiadónő utolsó 
órácskáját mutatják be.

Sárbogárdi Jolán maga a stílus, a manír által 
robbanásra kész, feszült személyiség, aki át
csusszan a helyesből a helytelenbe (a hétköz
napi helyesből a megélt saját operettbe), majd 
visszazuhan, s kezdi újra és újra. így nemcsak 
a nyelvi normákat sérti, a társadalmin is sikerül 
túllépnie, eljut a saját végső határáig, s mivel 
közben halmozza a mulatságosnál mulatságo
sabb, bornírt képzavarokat, megszületik a humor 
egy olyan fanyar fajtája, amelyben logikus elem 
a szürreális képzavar, s gyönyörűséget szerez 
a befogadónak/nézőnek. Parti Nagy a füzet-, és 
lányregények dilettantizmusát emeli be művészi 
módon a magyar irodalomba. Komikusán 
reménytelen az operettet álmodó hősnő világa.

Vincze rendezése Jolika létének feszültségét 
a kettősségben élésben mutatja fel. Az egyik
ben csupán mindennapi létezésre szorítkozik, 
a vegetálásra, a munkába járásra, az anyukával 
pörlésre, egy sivár, beteljesületlen szerelemre...
E végtelen, s reménytelen monotóniában 
boldogtalanul létező emberi lény mi mást tehet, 
minthogy sóvárog tiszta és nagy érzelmek, egy

teljesebb élet után (ez lenne a beszélő nevű 
Kleisermann Mihály, jegyvizsgáló). Vincze végte
lenül fájdalmas karikatúráját adja a színháznak, 
s a mai korban létezőknek egyaránt.
Élvezhetjük Parti Nagy nyelvi bravúrjait, 
ahogyan a dilettáns alkotót, s az operetti dra
maturgiát magába olvasztja, s közben kifacsart 
klasszikus idézeteket hajigái humorbomba 
gyanánt -  ezt a szemléletet az alkotók a szín
házi klasszikus operettjátszás karikaturisztikus 
megidézésével emelik színpadra. Parti Nagy a 
főhős éjszakai szorongásainak fantazmagóriáját 
is megjeleníti, úgy hogy egy teljes ember 
egzisztenciális szorongásait tárja fel boás, 
huszáros képzavarok által. Füsti Molnár játéka 
nyomán szinkronban képes vihogni a néző 
a bodorodó operett-felhőkben, s érzékelni 
a Sárbogárdi Jolán-féle létezés rettenetét.
Mert Vincze előadásának nagyszerűsége éppen 
abban az „ocsmányul” túljátszásban van, hogy 
az ének nem ének, a tánc csak medvetánc, a 
színész végig koncentrál, izzad, túlpörög, túlját
szik, s elképesztő energiákat ad le, közben 
ötletbörzét, brillírozást, tárgy animációt is 
láthatunk, komédiát, paródiát, leányregényt, 
de mégiscsak egy sivár élet sorstalan 
főhősének tragédiáját, amelybe belepusztul a 
„főhős”. Megszeretjük Jolánunkat, a jegykiadó, 
kicsit „érzékenységi ideggyenege”, nagyon 
vénkisassszonyt, akit éjszakánkét képzelt rémek 
harapdálnak, mégis operettet írt. Nekünk. 
Rólunk. Értünk lázadt a mindenkori állomás
főnökök, a sehonnai bitang Vargánya! Gusztik 
védte lélektelen világ ellen. ■

BALOGH RÓBERT
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Thomas Vinterberg, Mogens Rukov,
Bo Hansen: Az ünnep ZÁBRÁDI MARIANN
Dávid Eldridge átdolgozásában
Pécsi Nemzeti Színház ...............................................
2009. február 11.

Helge Hansen, 
avagy egy tiszta ember esete

Dániában
Mostanában a már hazánkban is egyre többet 
emlegetett, idézett dán Dogma csoport 
tevékenysége a Pécsi Nemzeti Színházba is 
megérkezett. A Dogma 95 társaság a mozi 100. 
születésnapján, mint a névből is látható, 1995- 
ben alakult. A silány, hazug, manipulált dra
maturgiáid és képi szerkezetű filmeknek üzent 
hadat a nagy elődök, a francia és az olasz 
újhullám elődeinek nyomán a Thomas 
Vinterberg és Lars von Trier alapította filmes 
csoport. A formai megújulás, például a manipu- 
lálatlan kézi kamera használata, a fekete-fehér 
filmgyártás mellett a tisztasági fogadalmuk 
alapja elsődlegesen a valóság megmutatásának 
igényében rejlik. A maga módján rendkívül 
rokonszenves, bár meglehetősen idealista, szél
sőséges eszméket valló alkotók szelleme elérte 
a színházi világot, legalább annyiban, hogy 
nagy sikerű filmjeiknek színpadi adaptációi 
készültek. Nemrégiben, a POSZT egyik méltat
lanul mellőzött produkciójaként láthattuk a Lars 
von Trier filmjéből adaptált Hullámtörés című 
darabot a Pesti Magyar Színház előadásában,
Guelmino Sándor rendezésében. Egy évvel 
korábban szintén a POSZT vendégjátéka volt, 
az akkor díjakat arató Az ünnep című előadás 
Eszenyi Enikő rendezésében, a Pesti Színház 
kiváló művészeinek előadásában. Most pedig, 
a pécsi társulattal Csiszár Imre rendező állította 
színpadra Az ünnepet.

A felsorolt alkotások és interpretációk amel
lett, hogy a divatos dán Dogma csoport gyöke
reihez köthetők, leginkább azért nagyon is Jelenet az előadásból
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említésre méltó művek, illetve előadások, mert 
a görög tragédiák tisztaságának erejével fesze
getnek olyan súlyos, a mai társadalomban jelen 
levő problémákat, melyeket a legszívesebben a 
szőnyeg alá söpörne, vagy meg nem történtnek 
nyilvánítana a hagyományos erkölcsi normákat 
fenntartani igyekvő álszent világunk. Ezek a 
problémák, tragédialavinák pedig, félreértés ne 
essék, nem dán specifikusak, bár gondolom 
sokaknak ezzel a tudattal is könnyebb sértődve 
elhagyni a színház nézőterét akár Az ünnep 
megtekintése után. Bár Balikó Tamás, a Pécsi 
Nemzeti Színház igazgatójaként (1993 óta) 
számtalanszor kinyilvánította hitvallását a kon
zervatív népszínházi vonal erősítése, megtartása 
mellett, azért ritkán korábban is, az utóbbi 
időben egyre gyakrabban enged rendezőinek 
a progresszió felé fordulni. Ezzel persze felboly
gatja a kedélyeket, az évtizedeken át a langyos
ra nevelt nézők garmadája érezheti magát cser
benhagyva például a Képzelt beteg, az 
Istenítélet, vagy Az ünnep láttán.

A színház persze legyen a szórakoztatás 
helye, ne a csúnya beszédé, van abból elég 
odakint is -  mondogatják sokan. De hát akkor 
mi végre ez az egész? A színház egy struccket- 
rec, ahol teljesen legálisan, sőt kötelezően 
homokba kell dugni a fejet, s kerülni kell az 
életszerűséget, a durva életről alkotott 
vélemények bemutatását? Nem lehet, kedves 
népszínházában csalódott Néző, mert amit az 
antik görög drámáktól már elnézünk, mert elég 
régi, szinte ismeretlen történelmi korokba 
kalauzolnak, a vérfertőzést, anyagyilkosságot, 
s egyéb borzalmakat olyan történelmi perspek
tívából tárják elénk, melyek feljogosítanak min
ket a kívülálló rácsodálkozásra, azt igenis joga 
van a kortárs művészetnek is megjeleníteni, 
minket felkorbácsolva elgondolkoztatni, sőt ez 
akár kötelessége is lehetne. Persze nem mind
egy, milyen eszközökkel s pláne milyen szín
vonalon. Mert nagy a baj a házunk táján. A 
felfokozott verbális erőszak minőségi változásba 
csap át nap mint nap, kiskorú, nagykorú, fehér
bőrű, sötétbőrű, férfi, nő, mindegy, a másik 
ember sérelmére, vagy haszonszerzésből, akár 
Tart pour Tart elkövetett bűncselekmények a 
mindennapjaink részei, velünk történnek meg, 
mi követjük el őket. Van egy mélyebb regisztere 
is azonban a bűnelkövetésnek, ami a leginkább 
tabusított még a mai napig. Az ünnep elsősor
ban ezt a kérdéskört feszegetve próbál rámutat
ni sajnálatos jelenvalóságára, ez pedig a csalá
don belüli erőszak, különös tekintettel a szexu
ális erőszakra. A verbálisra és a tettlegesre. 
Mindkettő a szégyenletes kategóriába tartozó 
bűnelkövetési forma, s a család szentségét
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hirdető vallási, társadalmi konvenciók nemigen 
tudnak, és pláne nem akarnak tudomást venni 
róla, hát még megoldásokat lelni rá. Fenekestül 
fel kellene forgatni nézeteinket a nemi erőszak, 
a pedofília és az egyéb nemi perverzitások 
tekintetében. De először is beszélni kellene 
tudni ezekről, vagy más eszközökkel jelezni és 
elismerni jelenvalóságukat. A színház, a film 
csak egy színtér erre, ha tetszik egy szimbolikus 
tér, melyben megfelelő távolságra elemeit 
történeteket látunk, elemzőnk, fogadunk be, 
de percre sem hagyhatjuk figyelmen kívül ezek 
valódiságát. Amíg itt tartunk a 21. században, 
hogy Alföldi Róbert Bartis Attila Nyugalom című 
regényéből készült filmje ellen megrontásért 
tesz feljelentést a fővárosi ügyészségen egy 
titokzatos, magát a Szövetség a Tisztességért 
Bizottságnak nevező szervezet, addig még akár 
máglyát is rakhatunk egynémely város főterein, 
hogy a boszorkánygyanús elemeket tűzre pat
tintva likvidáljuk szent és sérthetetlen erkölcsi 
alapokon álló világunkból...

Ezzel egyáltalán nem a „Hajrá erőszak, be a 
színházba” mozgalom élharcosának kiáltványa 
akar ez az írás lenni, csupán azt kívánja 
érzékeltetni, hogy nem lehet a színháznak nem 
reflektálni az őt körülvevő tágabb és szűkebb 
értelemben vett társadalmi problémákra.
Nagyon fontos, hogy a színház nevelő eszköze 
lehessen a következő generációknak, hogy 
művészi eszközei megoldási kulcsokat adjon 
a szatíra, a humor, a tragédia, a komédia 
eszközeivel áz elhallgatott, ám létező legsúlyo
sabb problémákra is. Ha csak azon a szinten is, 
hogy merünk róla beszélni, segít róla beszélni, 
segít kimondani szavakat, melyek leírhatatlan 
síri hallgatásba burkolóztak, mert a rettegés 
elfedte őket, vagy a „jólnevelt” felettes én 
direkt elnyomta őket.

Az ünnep című előadás ilyenképpen egy 
parabolának tekinthető. Van egy konkrét 
történet, egy dióhéjban elmesélhető antik 
tragédiákat idéző cselekmény, mely nyilván 
elborzaszt, megijeszt mindnyájunkat. Amire 
rávilágít, azt azonban nem szabad szó nélkül 
hagyni. A családon belüli erőszak minden for
mája ellen küzdeni kell, le kell rombolni a 
tabukat, vállalni kell a nyilvánosságot, ily 
módon segíteni a bajba jutottakon. Nem köny- 
nyű. Hát még, ha az erőszaknak azt a legalja 
formáját tapasztaljuk, amit Helge, a családfő 
képvisel, (Balikó Tamás kiváló alakításában). 
Helge jól szituált üzletember, aki egy négygyer
mekes család feje, a világ legtermészetesebb 
módján vasárnap délutánonként alaposan 
megfürdik, majd besötétített dolgozószobájába 
rendeli két kiskorú gyermekét, az ikreket, 
akiken rendszeresen szexuális erőszakot követ 
el. A gyermekek mára felnőttek, a bántalmazot
tak közül a lány -  tovább nem bírta -  tavaly 
öngyilkos lett, a fiú Cristian (PálAndrás), bár 
látszatra sikeres üzletember, valójában gyenge 
idegzetű, párkapcsolatra képtelen, sérült 
személyiség. Az erőszakról mindenki hallgat. 
Hallgatnak a gyerekek a megfélemlítés, a szé
gyen okán, de ami még szörnyűbb, hallgat az 
anya is, Else (Füsti Molnár Éva), aki tud a do
logról, de a családi béke látszata fenntartása 
érdekében (?) meg nem történtnek tekinti a 
„sajnálatos eseményt”. Elképzelhetetlen, hogy 
mit élhettek át a gyermekek némaságukban, 
hogy miféle személyiségtorzuláson mentek 
keresztül, hogy milyen hatással volt mindez 
nemi identitásuk fejlődésére. Azonban a másik 
két, szexuálisan talán nem bántalmazott gyer
mek személyiségjegyei alapján arra is 
következtethetünk, hogy az apa despotizmusa 
határtalan volt. Michael (Köles Ferenc
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alakításában) agresszív, szélsőségesen indu
latos, párjával (Mette, Szabó Vera) nyers, sok
szor durva, őt nyilvánvalóan szexuális rabszol
gaként tartó személyiség, míg nővére Helene 
(Herzeg Adrienn) alkohollal kompenzáló, 
harsány magabiztosságot kommunikáló zilált 
nő, aki a fekete férfiak karjában keresi rendre a 
boldogságot. A tekintélyes családfő, tekintélyes 
ünneplésére gyűlnek most össze. Az apa 60. 
születésnapján, minden és mindenki csupa 
pompa. A legszűkebb családtagokon kívül még 
néhány rokon, közeli barát ül a vacsoraasztal 
körül, mint az utolsó vacsoránál. Amikor 
Christian beszédre szólamlik, már sejthető az

Herczeg Adrienn és Ottlik Ádám

izzó feszültségből, hogy valami történni fog. 
Megszólalása minden indulatot mellőző, az 
ünnepi laudáció tónusában közli az egybegyűl
tekkel, hogy szeretett édesapja egy a gyer
mekein szexuális erőszakot elkövető zsarnok, 
egy despota pedofil, és hát mit kerülgetjük a 
forró kását, ily módon egy gyilkos. Pál András 
két ünnepi megszólalása az előadás csúcspont
jai, s nem csak dramaturgiailag, hanem hatását 
illetően is. Amikor elkezdi mesélni, hogy apja 
egy tiszta ember, aki vasárnap délutánonként 
rendszeresen megfürdött..., a nézőtéren 
megfagy a levegő, visszatartjuk a lélegzetünket, 
hogy e kétes kimenetelű, leleplező rítust 
nehogy bármivel megzavarjuk. Az első 
„támadás” után még képes a kemény apa 
a helyzetet uralni, a második után következik 
a teljes összeomlás, és a keményfejű és öklű 
Michael segítségével elérkezik egy brutális, 
fizikai leszámolásnak is az ideje. Az apának 
pedig mintha száz élete lenne, ebből is feláll, 
s a másnapi reggelinél, az éjszakai dulakodás 
nyomainak alapos elkendőzése után megpróbál
ja a sok évtizedes taktikájával, a visszavonulá- 
sos, álszent, összetört figurát adni, hogy 
részvétet keltsen, a fennálló rend fenntartása 
érdekében. Elképesztően erős Balikó Tamás 
alakítása ebben a reggeli jelenetben. A feleség 
figurája a darab szerint és így Füsti Molnár Éva 
alakításában is egy erőtlen, szánalmas anyafigu
ra, aki a zsarnokságban megrokkanva, 
megfélemlítve most először próbál maradásával 
tüntetőleg fellépni a rajta uralkodó zsarnok 
ellen, persze nem túl meggyőzően, és pokoli 
későn.
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A beszédes színpadkép, a rendező Csiszár 
Imre munkája, nagy segítségére van az előadás 
egységének megteremtésében. A tágas teret 
körülölelő fehér fal mozaikszeré' darabokra esett 
szét, akár a család élete. Az egyidejűleg bemu
tatott, dobozszerűén elrendezett szobákban 
zajló jelenetek mint egy-egy skatulya mutatják 
be az anomáliáktól hemzsegő, és igencsak lát
szatra normális családtagok defektusait.
Szakács Györgyi jelmezei, a fekete-fehér tónusú, 
elegáns, ünnepi ruhák a látszat utolsó elemei, 
hiszen a napnál világosabb, hogy itt semmi 
nem fekete fehér. Nem a jó és a gonosz harcá
val kell szembesülnünk, és a bonyolult egymás
ra rakódott, mélylélektani rétegek felfejtése 
révén végül csupán az eltitkolt, rettenetes 
bűnökért járó bűnhődés nagy kérdőjele marad. 
Csiszár Imre rendezése, akárcsak a tavalyi évad
ban bemutatott A nép ellensége című előadása, 
nagyfokú társadalmi problémák iránti 
érzékenységről tanúskodik. Rendezése szeren
csésen nélkülözi a tabukerülgető álszent stílust, 
ugyanakkor nagyon jó érzékkel kezeli a 
tabudöntögetés mértékét is. Nincsenek az 
előadásban nagy érzelmi amplitúdók, nincsen 
nagy megbotránkoztatás, mértéktartó a szcéna. 
Ettől válik az előadás polgárpukkasztás helyett 
jó értelemben vett potgárébresztővé. Az a 
csekély százalék pedig, aki a trágár beszéd 
színpadi megjelenésénél leragad, vagy a család 
szentségébe vetett bigott hiténél nem lát 
tovább, minden bizonnyal az utcán, a hivatalok
ban, az iskolákban, a munkahelyeken, az Élet
ben is becsukja a fülét, s ezzel a maga részéről 
megoldottnak tekint egy csomó súlyos prob
lémát. Pedig itt és most felkínáltatott egy másik 
viszonyulási lehetőség. ■

írta: Thomas Vinterberg, Mogens Rukov, Bo Hansen 
Dávid Eldridge átdolgozásában 
Fordította: Hamvai Kornél

Szereplők:
Christian Pál András 
Michael Köles Ferenc 
Helene Herczeg Adrienn 
Mette Szabó Vera 
Helge Balikó Tamás DLA 
Else Füsti Molnár Éva 
Helmuth Németh János 
Poul Ottlik Ádám 
Nagypapa N. Szabó Sándor 
Nagymama Unger Pálma 
Pia Marcz Fruzsina 
Kim Rázga Miklós 
Lars Széli Horváth Lajos 
Michelle Farkas B. Szabina 
Gbatokai Zayzon Zsolt 
Kislány László Rebeka

díszlettervező Csiszár Imre 
jelmeztervező Szakács Györgyi 
zene Csiszár Virág 
rendező Csiszár Imre
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Arany János: A Jóka ördöge 
Pécs, Bóbita Bábszínház 
2009. január 25. -  bemutató
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P. MÜLLER PÉTER

Vigye az ördög!
„Zsémbes asszony Juciit. Csak az Isten látja, 
Mennyit szenved tőle szegény Jóka bátya. 
Nincs Ínyére semmi; szüntelen veszekszik, 
Átkozódva kél és szitkozódva fekszik (...) 
Szidja, mint a bokrot, akármit csináljon,
Azt se’ tudja, szegény, mé’k lábára álljon: 
Ha leül, az is baj, ha feláll, az is baj;
Pedig áldott ember Jóka, mint a friss vaj...”

E sorokkal kezdődik Arany János „Pórrege” 
alcímű, műfajú elbeszélő költeménye, melyet 
a pécsi Bóbita Bábszínház legutóbb műsorára 
tűzött. Az elviselhetetlen házisárkány pokollá 
teszi a férj, Jóka életét, aki azon megoldások 
között hánykódik, hogy „Megverem: kevés lesz, 
megölöm: sok volna, /  Ő pokolba menne, én 
pedig bitóra”. Ám a sors, vagy a szerencse (?) 
Jóka mellé szegődik, mert amikor kimegy 
a mezőre dolgozni, az ebédjét utána hozó 
asszony beleesik egy gaz elfödte kútba. Jóka 
tanakodik, hogy hagyja-e veszni az asszonyt, de 
aztán kötelet fon, hogy kihúzza Juditot a mély
ből. Ez a kút azonban mélyebbre nyúlik, mint 
a talajvíz, mert amikor fölhúzza a kötél végére 
felkapaszkodott illetőt, akkor „Mi volt a

kötélen? -  egy rút fertelmes dög, /  Szőröstül, 
bőröstül egy nagy kamasz ördög!”, aki 
menekülőre fogta, amikor Judit megjelent nála, 
a pokolban.

Jóka előbb vonakodik Juditját az ördögre 
cserélni, az azonban megígéri, hogy ha Jóka 
kihúzza a kútból, akkor úgy betegíti meg a 
királylányt, hogy egyedül Jóka tudja majd meg
gyógyítani, s ezért busás jutalmat fog kapni. 
Jóka rááll az alkura, az ördög pedig állja a sza
vát, és Jóka nőüt kapja a meggyógyított király 
lányt. De ez ördög -  ígéretével ellentétben -  a 
szomszéd királynak a lányát is megbetegíti, aki 
hallván Jóka csodatévő képességéről, őhozzá 
fordul segítségért. Jóka megint csak vonakodik, 
de aztán Juditjával ráijeszt az ördögre, aki 
kibújik a szomszéd királylányból, mire az is 
meggyógyul. Jóka megkapja a szomszéd fele
birodalmát. Már-már teljes az idill, de Arany 
János egy rövid epilógust illeszt a regéhez: sok 
év után egyszer csak eljön Jókáért az ördög, és 
elviszi a pokolba, „Ott aztán beveték egy vas 
kalitkába /  S mellé -  Júditot, hogy ne legyen 
magába’.” És aztán folytatódik (újrakezdődik) 
a perlekedés, marakodás, az idők végezetéig, 
vagy „míg össze nem szoknak”.

A mesei elemeket felvonultató, de felnőtt 
tematikát színre vivő előadás időtartamában 
(45 perc) a gyerekszínházi keretekhez alkalmaz
kodik, eszköztárában azonban abba a Bóbitás 
hagyományba, amely a bábművészetet a felnőt
teknek szóló színház egyik kifejezési formájának 
tekinti. Az invenciózus, sokrétegű színpadi meg
valósítás ebből adódóan mind gyermek-, mind 
felnőtt előadásként megállja a helyét.

Arany János verses meséjét Szász Ilona 
dramaturg a drámai fordulatokat markánsan 
kiemelő, a szituációkat pontosan felvázoló, az 
elbeszélést a dráma kívánalmainak megfelelő 
szöveggé alakította, ami jelentősen és érdem
ben járul hozzá az előadás dinamikus, fordu

latos és az érdeklődést mindvégig fenntartó jel
legéhez.

Az előadás látványát, díszletét, bábjait ter
vező Matyi Ágota rendkívül ötletes és időnként 
bravúros technikai megoldásokat tartalmazó 
variálható díszletet készített, a színvilág egy
szerre harmonizál a mesei elemekkel, a külön
féle helyszínek főbb jegyeivel, és járul hozzá 
az érzelmi-hangulati dinamika kifejezéséhez.
Épp így a bábok is rendkívül kifejezők, a 
színek, arányok, méretek, mozgatási technikák 
megszólalás nélkül, puszta látványként is elénk 
állítják az adott karaktert.

Sramó Gábor rendezése sok humorral, 
poénnal, vicces fordulattal hozza közel és teszi 
élvezhetővé ezt a „pór regét”, a felvonultatott 
bábtechnikák, világítási effektusok, színpadi 
eszközök egy dupla ilyen hosszú előadás 
számára is elegendőek volnának.

A szerepeket játszó, bábokat mozgató négy 
színész, Nagy Viktória Éva, Bogiári Tamás,
Matta Lóránt és Schneider Jankó nagy kedvvel, 
örömmel vesznek részt ebben a sokszínű, 
gazdag eszköztárat felvonultató, és a 
közreműködőktől komoly technikai és színészi 
felkészültséget kívánó játékban. Matta Lóránt 
ízesen, a történet iránt érdeklődést keltve, néha 
ironikus távolságtartást intonálva adja a 
mesélőt, aki nemegyszer -  bábok, képek, 
technikai eszközök révén -  maga jeleníti meg 
azt, amiről mesél. Nagy Viktória Éva a zsémbes 
(?) Judit bábját mozgató -  az ő alakját játszó -  
szerepben mély átéléssel, erős érzelmekkel 
jeleníti meg az asszonyt, a báb mögül 
kibukkanó arcán szinte a bábu arckifejezése 
tükröződik. A főként Jókát mozgató, hangját 
adó Schneider Jankó hitelesen, némi öniróniával 
mutatja be az előbb papucsférjként, aztán az 
ördög eszén is túljáró parasztemberként megje
lenő Jóka mesebeli figuráját, míg Bogiári Tamás 
a történetben helyet kapó többi alak és techni
ka színrevitelében professzionálisan illeszkedik 
az összjátékba.

Van ebben az előadásban sparheltes 
konyha, Gugyori kocsma, izzó-füstölgő pokol, 
kenderből font kötél, és sok minden más, 
amivel a mai gyerekek vélhetőleg már sem 
a környezetükben, sem a meséikben nem 
találkoznak. Az előadás azonban úgy vonultatja 
fel ezeket a letűnt kellékeket, hogy egyszerre 
tud hiteles lenni azon felnőttek számára, 
akiknek ezek az eszközök ismerősek, és azok
nak az „öt éven felülieknek” is, akik e gazdag, 
ötletdús előadásban csak az érzésekre, fordula
tokra, meseszerű történésekre, színpadi varázs
latokra figyelnek. ■
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Mesterarcok:

Rezsonya Katalin szobrász
Különös, amit csinál. Művészként és család
anyaként sem különc azonban. Ellenkezőleg. 
Életének berendezésében érzelmekkel helyén- 
valóan alátámasztott és gyakorlati lépéseiben 
okszerűen formált ütemek vannak. Nincs 
ellenére a hasznosság, amiben a művész és 
a tanár munkára foghatósága éppúgy ott van, 
mint az értékteremtés és -őrzés kicsivel maga
sabb rendűnek gondolt programja. De nincs 
ellenére a bátorság sem, amellyel olykor 
meghökkentő határátlépéseit végzi. És a köny-

nyen adódó megfogalmazás, hogy a szobrászi- 
művészi munkásságát jelentő tárgyak „minden 
ízükben keresettek, spekulatívak” lennének, 
az ő munkái esetében szellemi és érzelmi 
nemességet jelent, aminek érlelődéséhez időre, 
megtalált anyagokra és kimódolt technikára is 
szükség van. így mindezek egymásra lapolható 
együttese nem is tartható fenn más módon, 
mint a tervezéssel és a körültekintő kivitelezés
sel. Alig hihető, hogy mozdulataiban a gondos
ság, az apró részletekre és a nagy összefüg

gésekre egyaránt ügyelő tekintet másképpen is 
mozgásba hozható lehetne. Munkáihoz készített 
eligazító szövegeiben a nyelvi pedantéria 
jellemzi, miközben nem lesz akadémiai 
hidegségű, soha nem válik kioktatóvá.
Miközben nincs egy esetleges pihe vagy cérna
szál a munkáiban, ami megengedésre hagyna 
következtetni, árad szobraiból a varázs
műveletek hangulata, olykor és esetenként bal
ladái színezetű ráolvasás, akár a sámántransz 
felidézésére is szolgáló mozgékonyság, fantázia. 
Olykor a súly, a tömeg, az erő. Ami elhiteti 
plasztikáinak nézőivel, hogy az ezúttal 
„bevetett” anyagok megformált üzenetei -  
miközben a természettől való eltávolodásunk 
minősíthető hiánybetegségként kezd jellemezni 
bennünket -  nemcsak újabb emocionális-érzéki 
tapasztalatokat töltenek meg értelemmel, 
hanem alkalmassá tesznek a denaturált létezés 
alapvető ellentmondásainak átérzésére is. De 
Rezsonya Katalin munkásságában semmiképpen 
nem fedezhető fel a „küldetéses” művész alkal
mazkodóképessége és túlzásokban mutatkozó 
kontúrja, mi sem áll távolabb tőle, mint az 
„udvari” státusz vagy kitüntetések óhajtása. 
Feladatának jól látja általánosabb és mélyebb, 
önmagánál nagyságrendekkel összetettebb 
mivoltát. Éppúgy, ahogy a nagyvilágban 
tevékenykedő kollegiális kör, amivel a kapcso
latát tapasztalhatóan naprakészen tartja.

Rezsonya maga többnyire szűkszavúan kom
mentálja munkáit. A korainak tetsző, tíz évvel 
ezelőtt, 1998-ban született A falnak beszélek 
című kompozíciója a norvégiai Dale-ban, az 
UNESCO-Aschberg Alapítvány ösztöndíjának 
támogatásával jött létre.

Az alkotótelepen folyosó kötötte össze 
a műtermeket, egyik oldalán egy négy méter 
magas, ötven méter hosszú kőfal áll. Kötőanyag 
nélkül, szárazon rakták egymásra a nagyméretű, 
hasított gránittömböket. „Naplót írtam akkori
ban, és jegyzeteim közt egyre szaporodtak a 
falról szólók, közben a naplóírás »szabálytalan- 
ságáról« gondolkodtam. A napi történések 
rögzítése folyamatosan kiegészült az általuk 
elindított, az akkori jelen időből, az időrendből 
»kiugró« gondolatsorokkal, asszociációkkal. 
Kerestem egyformát a naplóírás helyett, amely
ről úgy gondoltam, térbeli modellje lehet ennek 
a nehezen megragadható, az idővel játszó folya
matnak. Fehér papírkorongokon folytattam az 
írást, melyeket három ponton felfüggesztve 
vékony ágakra kötöttem, és véletlenszerűen a fal 
réseibe tűztem, majd az egész falat beborítottam 
velük. A lassan alakuló, szaporodó, a fal képét 
átalakító új jelenség új asszociációkat hozott 
létre, melyek a gondolkodás írásbeli rögzíthető- 
ségét, megragadhatóságát firtatták. Az intuitív, 
asszociatív »gondolkodás« nem lineáris, nem 
racionális, fragmentált folyamatának metaforája 
lett ez a munka.” Nem nehéz felismerni ebben
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az összetett, de nem bonyolult nyomhagyási 
folyamatban a későbbi művek felületeinek 
egymásra lapolódó palástjait, a plasztikai for
mát létrehozó „más természetű” üzenetek 
egymást feltételező rendszerét. A Palapalást 
(2006) című szobrának grafitos burkolólapocs
kái ennél tömörebben és egynemű struktúra
ként látszanak beborítani a formát, ami ebben 
az esetben egy emberi arányokra utaló alak. 
Ugyanakkor, az agyagpala lapokból kialakított 
palást, a cím maga is utal arra, hogy valójában 
nem egyszerű burkolatról van szó. A palást egy 
filigrán, fából készített tartószerkezeten függ, 
nem tömör forma burkolata. Az a benyomá
sunk, hogy a külső és belső, természeti közeg 
és műtárgy kapcsolatában az érintkező, a két 
szférát összekötő „hártya” izgatja, ennek a 
felületnek a legváltozatosabb és költőibb 
megoldásait kutatja. Éspedig úgy, hogy a struk
túra, a rendszer, az építés ténye is érzékelhető 
maradjon. Itt a könnyű és üres belső és ugyan
ilyen külső tér közé ékelődő, erős geometriájú, 
földhöz kötő kőlebernyeg sejteti a formákhoz 
rendelhető tartalmak diszharmóniájából kibomló 
jelképes értelmet. A Palapalást ebben a sorban 
a drámai-szigorú fertályhoz tartozik.

Ennek a kutatási iránynak látszott már 
2000-ben megalapozásául szolgálni a Ginko 
palást című, vegyes technikájú plasztikája.
Ahogy Rezsonya Katalin írja: „A munka eredeti 
helyszíne a londoni Wimbledon School ofArt 
egyik kiállítótere volt, melyet korábban ravata
lozó kápolnaként használtak. Az installáció fő 
eleme a páfrányfenyő (gingko bitóba) őszi leve
leiből készített palást volt, amelyet a bejárat 
fölött boltozatosán záródó födém alá függesztet
tem. A színe és mérete miatt egyaránt domináns

elem ellensúlyozására a tér bejárattal szembeni 
részében több tárgyat is elhelyeztem: 
a függőleges oldalfalak és a mennyezet 
találkozási vonalán egy méter szélességben 
fátyolszerű anyagot feszítettem ki vízszintesen, 
melyre esetleges elrendezésben ginkgoleveleket 
szórtam, egy sarokpolcra két páfrányfenyő- 
magot tettem, jelezve a faj kétlakiságát.”
A leírás részletgazdagsága is közvetíti a szob
rász minden apró mozzanatra éber figyelmét

A falnak beszélek, 1998

és azt a törekvését, hogy a természet leírásával 
a művészet dolgait elemzőnél sokkal érthetőbb 
nyelven hozza közel az érdeklődőkhöz mindazt, 
ami foglalkoztatja. Vagyis a gingko biloba 
története, szimbolikája, a kiállítótér 
temetőkápolna funkciója.

Ugyancsak a londoni Wimbledon School of 
Art egyik kiállítótere volt a Séta a lehullott meny- 
nyezeten című installáció helyszíne 2000-ben.
A jacqulin Gunn díszlettervezővel közösen 
készített mű helyszíne ugyanaz a ravatalozó 
kápolna volt, amiben a gingko palástot mutatta 
be Rezsonya. A fűtéstől a belső tér felületéről 
elkezdett hullani a festékréteg. Ezt össze
gyűjtötték. Közben azonban újra fehérre festet
ték a belső felületeket. A festéktörmelékkel 
beterítették a padlót éspedig úgy, hogy alá 
üvegszáloptika fényforrásokat rejtettek. Ezek 
lassan pulzáló, narancsvörös megvilágítást 
adtak a térnek. Az amerikai james Turell 
törekvéseihez hasonlók látszanak kibomlani az

Palapalást, 2006 (agyagpala, textil, fa) 

Palapalást részlet
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anyagszerűségét teljes elveszítő installációban 
és az alkotók megfogalmazásai is egyértelműen 
erre utalnak: „...a látogató inkább csak sejt
hette, mint láthatta, hogy egy mindenütt fehér 
térben bolyong. Olyan környezetet szerettünk 
volna létrehozni, ahol fent és lent egyértelmű 
megkülönböztethetősége nem nyújt kapaszkodót 
a térbeli tájékozódáshoz, mert a látás korláto
zott, a padló a mozgás, bizonytalanság érzetét 
kelti.”

Talán sikerült érzékeltetni, hogy miközben 
a „nagyvilág” plasztikai törekvései között egyre 
erősödő ütemekben jelentek meg a tájlépték
ben és természettel együttműködésben létreho
zott művek, Magyarországon alig volt 
intézmény, ahol valóban komoly programként 
lehetett volna számolni a tájléptékű művészeti 
kutatással. Meglehetősen jellemző, hogy 
Rezsonya Katalin leginkább figyelemre méltó 
plasztikáival sem Magyarországon lépett elő, 
vagy ha igen, akkor ezek az események itthon 
csendes visszhangtalanságban múltak el.'
A Tusculanum (Menedék) című térberendezését 
(fa, textil, 495 cm átmérő) a budapesti, 
epreskerti műemlék kálvária alsó traktusában 
mutatta be 2000-ben. Az épület barokk megje
lenése és a kiállításra szolgáló belső tér, 
valamint a kupolán lévő kör alakú nyíláson 
bejutó fény plasztikai és hangulati ellentétek 
sokaságát hozta mozgásba. Mindehhez alkal
mazkodó művet kívánt létrehozni. Ahogy írta 
„Az egymástól egyenlő távolságban elhelyezett 
huszonnégy oszlop és az ezeket összekötő íves 
elemek egy henger palástját, alsó és felső körívét

Mohakapu, 2005 (moha, fém, vászon)

rajzolták ki. Ez a faszerkezet volt a váza azoknak 
a fehér pamutvászonból készített negyed-göm
böknek, amelyeket a felső gyűrű tartott.” A térbe 
lépéskor csak egy fehér fal vált láthatóvá, ame
lyen belül egy egészen más jellegű tér 
keletkezett. Az épített tér berendezése során 
sikerült olyan összhangot teremtenie az eredeti 
architektúra és a benne elhelyezett törékeny 
szimuláció között, amelyben a tusculanum 
értelme -  magányos, békés hely, menedék 
a világ zaja elől -  felerősödhetett.'

Plasztikai munkáinak emléke erősen él ben
nem, éspedig azért, mert már a kilencvenes 
évek során is magától értetődő eleganciával 
vette birtokba a szobrászat megszokott eszköz 
és anyagtárának módszereit. A konvencióink 
szerint nem szobrászati anyagok (fonatok, leve
lek, kérgek, textilek, stb.) és megformálásuk 
művészetünkben kevéssé gyakorolt 
mutatványait, és ezek -  hacsak egy jelentékte
lennek tetsző szubkultúra, a művészek 
közösségének határain belül is, de -  figyelemre 
méltóvá tették Rezsonya Katalint. Magával 
ragadó volt a szellemi és plasztikai tágasság, 
ami már tíz évvel ezelőtt is áradt munkáiból.
És ez nem szertelenséget jelentett és nem azt 
jelenti ma sem. A meggondolatlanságnak (élet
től vezetettségnek), a szervezetlenségnek (az 
„action gratuite” túlsúlyának), vagy posztmo
dern megengedések poétikai relativizmusának 
és következmények nélküliségének ez a mai 
gyakorlata és (kissé elhamarkodottan, de örök 
visszatérésben) a szabadság képzetével 
azonosított minősége soha nem volt jellemző 
rá. A magam sorsából felidézve érzékenyen 
figyelmeztet némely más körülmény is arra, 
hogy a Rezsonya Katalin munkásságával jelzett

csapás nem véletlenül maradt oly kevesek által 
bejárt útvonallá. Hogy a művészet 
intézményrendszerének alkotói és befogadói 
élmény-aktusai miért is érték tartósan be a 
hagyományos és a kitörési kísérletek hiánya 
miatt kockázatmentes keretekkel.

Kereste a kapcsolatot mindazokkal, akik az 
ő természetkutatásaival analóg hangot ütötték 
meg és így jött létre az a skandináv-magyar 
szimpozion és kiállítás is, amit a Parti 
galériában mutattak be.3 A skandináv és angol
szász térségben kiemelkedően érzékelhető volt 
a kilencvenes években a természet felé for
dulás. Az angol szobrászat „csendes forradal
mának” részeként foglalkozik a művészet- 
történet evvel az irányváltással.4 Amelyben 
egyébként az 1945 utáni művésznemzedék 
meghatározó személyiségei vállaltak részt. 
(William Tucker, Anthony Caro, és mások).

Doktori fokozatának megszerzése érdekében 
elkészített munkája, a Rizslabirintus 2001-ben 
született és Pécsett, a Káptalan utcai Múzeum 
Galériában mutatta azt be. Rizsszemek véletlen 
elhelyezkedésének figyelembevételével jelölte ki 
az alaprajzon a teret képező, rizsszemekkel 
borított széles szalagok helyzetét. Ez a talányos 
labirintus olyan erős plasztikai képletté vált, 
hogy szinte lehetetlenné tette a valóságos 
épített tér méreteinek és kiterjedésének 
felmérését. „A textilszalagok egyszerre voltak 
áttetszők és a fényt szétszórok; ennek 
következtében a lebegő elemek az ablaktól 
távolodva egyre mélyülő tónusúvá váltak ugyan, 
de a szűrt fény a tér minden pontjára eljutott, 
különös derengést okozva” -  írta a munkáról 
Rezsonya Katalin. Nem tervezte és nem számolt 
például avval a jelenséggel, hogy a zajokat- 
hangokat is eltérítik a szalagok, a hangerősség 
alapján nem lehetett a hangforrást 
meghatározni. A tér határa és a tájékozódás 
bizonytalanná vált.

Avval a biztos tudattal kezdtem hozzá 
Rezsonya Katalin tevékenységének áttekin
téséhez, hogy munkáinak száma, minősége, 
keletkezésük körülményei provokálják a 
nemzetközi visszhangot. A személyes értéktudat 
és a tényleges recepció adatai azonban képe
sek egymástól független pályán haladni. 
Elfogadhatatlan ugyan a felismerés: de 
tevékenysége sem külföldi, sem számottevő 
hazai reakciót mindeddig nem keltett. így bár
mennyire is „visszhangot ébresztőnek” 
tekinthető ez a szobrászat, a kijelentésben 
sokkal inkább a potenciál, mint a valóságos 
bekövetkezés van jelezve. A nézetem szerint 
„nemzetközi rangú és jelentőségű” munkák 
egyike volt a Caerdroia Project 2005-ben.
Magyar címe: Mesemondó-hely. Mellette a 
hozzá kapcsolódó különböző funkciójú, anyagú 
és méretű munkái a Mohakapu és a Fészkek 
voltak. A Caerdroia -  Az érzékek labirintus 
színháza elnevezésű, Észak-Walesben szervezett 
public art projektben a helyi közösség és 
művészek révén létrejött egy erdei labirintus. 
Rezsonya a labirintusban egy mesemondó 
helyet alakított ki, egy kör alakú régi ház 
„romját” építette fel. „A kör szélén elhelyezett 
mesemondószék a környék prehisztorikus 
temetkezési helyeinek formáit idézi. A hely körül 
álló fenyők alsó ágaira henger alakú, fóliából 
készült lámpásokat helyeztem, melyekre a 
környék elhagyott házainak faláról készített fotók 
részleteit nyomtattam" -  írja munkájáról az 
alkotó. A Mohakapu egy tömbből készített, 
súlyos darabnak látszik, de amikor megérintjük, 
érezhető, hogy könnyű, puha, szinte lebegő. 
Valójában könnyű fémszerkezet, amit bevont 
zsákvászonnal, majd beborította
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mohadarabokkal. A gyümölcsfák alá vesszőből 
font kosarakat tett, ezeket kibélelte gyapjúval. 
„Mindhárom munkára jellemző a megfontolt 
anyagválasztás, mely összefüggésben áll a 
program egyik legfontosabb célkitűzésével is:
A labirintus-előadások sötétben zajlanak, hogy 
a mindennapi életben kitüntetett vizuális tapasz
talatszerzés helyett a többi érzékszerv által 
szerezhető tapasztalat jelentőségére 
ráébresszenek”-  tette mindehhez hozzá 
Rezsonya Katalin. És a leírásban érzékenyen 
kirajzolódik mindaz, amit a plasztikus anyagok, 
tárgyak, a hozzájuk köthető emlékek, az idő és 
a történelem, az „emberiállandó” felidézhető 
jelenléte révén egy nagy tematikai fesztávú és 
erős érzelmi válaszokat gerjesztő művészetben

találhat csak egymásra. Ezt az apró dolgok, 
(levelek, magok) számbavételétől a történelmi 
idő rétegeinek rendezéséig, a hozzájuk köthető 
emberi magatartások kívánatos voltának 
felidézéséig terjedő feladatot csak egy nagy, 
integratív szobrászat képes elvégezni. Rezsonya 
Katalin ennek a közelében jár...

A Pécsett is kiállító, oktató és nyilvános 
előadásokat tartó Karátson Gábor többször 
szólt arról, hogy Magyarország önbecsülés
hiányos ország. És ez igaz. Amikor ezer for
mában bizonyítva látjuk, hogy a zavart öntu
datú társadalom magát nem tartja értéknek, 
amelyben az egyén önértékelése tönkrezúzva 
vegetál, akkor miképpen is tisztelné ugyanez a 
társadalom és ez az egyén a környezetét, vagy

Rizslabirintus, 2001 (rizs, textil) a más közösségeket? Amikor avval a hiedelem
mel vált felnőtté, hogy legyőzte a természetet. 
Hogy kiemelkedett belőle, és hogy ezentúl már 

Tusculanum, 2000- részlet (fa, textil) nincs is tennivalója vele. Ezt a hiedelmet

a mélytudat valójában képtelen befogadni.
Az ember ösztönvilága, magasrendű ideg
működésének anyagi struktúrája azonban még 
nagyonis érzékeny a környezet komplex 
viszonylataira. Elnyomva, félreállítva, alkal
masságát ezer formában tagadva, de ott él min
denkiben a természettel együttélésre képes 
lény. A mélypszichológiai sejtetések lassan más
fél évszázad óta sugallják, hogy nekünk, 
magyaroknak erős a halálösztönünk és a 
halálvágyunk. A befelé tekintés és az önféltés 
pedig olykor elzárja előlünk az esélyt a dolgok 
„együtt látására”, az egyén számára ekként 
feltárulni képtelen egyetemes világ tanulsá
gainak magunkra vonatkoztatására. Erősek 
tehát az ökológiai problémáink is, amelyek 
kizárólag emberi „alkalmasságunk” fogyatékait 
bizonyítják. Áttetsző szükségletként jelennek 
meg azoknak a „gyógyítóknak” az alakjai, akik 
képesek átvilágítani ezt a lelkiállapotot, és 
képesek utat találni az öngyógyuláshoz. Aminek 
része a természettel megalkotható kapcsolat 
újraélésére irányuló serkentés. Ha önmegsem
misítő ösztöneink lefékeződnének, 
környezettudatosságunk is megerősödne.
Az EKF pécsi története bebizonyította, hogy 
a jelenlegi, bután pragmatikus Magyarországon 
sok az önzés és kevés az eszmény, hiányoznak 
a víziók, nincs elég bátorság a tőlünk nagy 
függetlenségben formálódó, korántsem 
utópikus, új világparadigma befogadásához. 
Sikerült hiteltelenné tenni azt az egykor 
közösségi tudást, hogy az építész, tanár, 
mérnök, paraszt, szobrász, orvos, költő vagy 
festő ért az emberhez. Nem ért, merthogy 
„civil”. Ez a szó majdhogynem szitokszó ma.
A valódi reformkor ezt őszintén, önfeláldozóan 
nem így akarta. A kassáki „romboljatok, hogy 
építhessetek” programjából mindenen elural
kodott az első elem. Nem vonz tehát a 
maradandó, de az elmúlásnak sincs méltóan 
elgondolt formája. Divatos filozófiák magyaráz
zák ennek ok-, és célszerűségét. És van ugyan 
abban valami kockázatos, amikor evvel szem
ben „csak” művészek vesznek elő egyre soka
sodó rendben példákat, mintákat, vázolnak fel 
menekülési útvonalakat, azért csatlakozni képes 
ezekhez tapasztalati tudomány és akár morál- 
filozófia is. Vagy fordítva. Rezsonya Katalin 
szobrászi tevékenységéből sugárzik a ter
mészettel együtt élő, az ember felelősségét 
a szokásosnál szélesebb körben felfogó 
megértetés vágya. Szobraiban, installációiban 
az előkészítés gondossága még akkor is 
emlékeztet egy tanár hatékony eligazításokat és 
módszert kereső megnyilvánulásaira, ha 
számára talán kevés inspiráció is maradt az 
egykori főiskolai földrajztanár szakból.
De munkáit látva szinte megkerülhetetlenül 
idéződik fel egy értelmiségi, akitől nem idegen 
a természetes és történeti világegyetem 
egyetlen érzékileg megragadható mozzanata 
sem. Ezeknek rendszeres értékelésébe merülve 
gyakorolja hivatását, miközben még tanítja is a 
művészmesterséget. A Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karán a Szobrászat tanszék doktori 
fokozattal rendelkező tanára. ■  1 2 3 4

1 Csak a szűk szakmai emlékezet képes felidézni az DLA 
bemutatót. Tusculanum, Magyar Képzőművészeti 
Egyetem, Epreskerti Kálvária, Budapest, 2000.

2 Eredetileg Cicero nyaralóját nevezték így az ókori római 
Tusculanumban. A szanszkrit eredetű szó jelentése: 
csepp, pont.

3 Határátlépések. Skandináv-magyar Szimpózium,
Parti Galéria, Pécs, 2000

4 Chris Drury, Andy Goldsworthy, Anthony Gromley (UK), 
Tara Donoyan (USA), Olavi Lanu (SF), A Quiet Revolution 
(British Sculpture Since 1965.) Essays by Graham Beái, 
Lynne Cooke, Charles Harrison, T and H, New York, 1987.
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Pécsi Galéria
2009. január 23 -  február 15. HÚSZ MÁRIA

DLA 2005-2008
mestermunka-kiállítás

„Az 1995-ben akkreditált pécsi DLA képzés lehető
séget nyújt azoknak a kiemelkedően tehetséges 
fiatal művészeknek a továbbképzésére, akik már 
graduális tanulmányaik befejeztével szuverén al
kotóművész képességeit mutatják. A Doctor of Li
berói Árts (DLA) fokozat a PhD egyetemi doktorá
tus megfelelője, amely a képzőművészet területén 
szerezhető meg. A Doctor of Liberal Árts fokozat 
valamely meghatározott művészeti szakág magas 
színvonalú ismeretét, új eredményekkel gazdagí
tó művelését és mindezekkel az önálló művészeti 
alkotó-, illetve kutatómunkára való alkalmasságot 
a nemzetközi művészetoktatási feltételrendszer 
szerint tanúsítja. ” (Pécsi Galéria)

Bencsik István, Keserű Ilona és Tolvaly Ernő 
mesterek tíz doktoranduszának „mesterművei” 
sorakoztak fel a lehető legpuritánabb rendezés
ben -  értsd: a képek a falra akasztva, a szob
rok pedig a padlóra helyezve, szerző és cím, 
évszám, méret és technika megjelölésével -  
a Pécsi Galéria (és Vizuális Műhely) patinás 
belvárosi terében. Az interpretáció teljes hiányát 
csupán Baróthy Anna törte meg, aki ezt a 
bemutatkozási lehetőséget alkalmasnak becsül
te a közönséggel folytatott kommunikációra, 
alkotói programja felfedésére, s nem tekintette 
ezoterikus és/vagy magánügynek a pécsi dok
toriskolában kifejtett tevékenységét.

Az arisztokratikus szűkszavúság származhat
na abból, hogy az egyetemes tudomány felleg
várából az egymással fél szavakból is szót értés 
világából, valamint a doktori disszertáció 
megírása követelményének nyomásában eltűn
nek a befogadó közeg, a közönség aspektusai.

Baróthy Anna: „B” idős vizuális egyenlet

Tan Eszter: Faktor VII., 2008 (olaj, vászon)

Nem lehet azonban véletlen, hogy a DLA 
fokozat megszerzésének feltétele a nyilvános 
bemutatkozás, amely egyébként máig minden 
művészet társadalmi életének is módja. Nem 
titok ez az ifjú mesterjelöltek előtt, hiszen töb
bük rendelkezik internetes oldallal, szép árakkal 
szerepel aukciókon, a műkereskedelemben, 
köztereken. Gondolható, hogy nem a fiatal 
művészek feladata lett volna a kiállítási koncep
ció kigondolása, akkor viszont kurátorért, ren
dezőért kiáltana a műegyüttes. Az a művészi
erkölcsi világ ugyanis, amelyet a globalizáció
nak egyre kiszolgáltatottabb kultúránkba lop
nak, szinte a megváltás ígéretével kecsegtet, 
nem a mindenségért való felelősségvállalás 
demonstrálásával, hanem önmaguk és hivatá
suk mélységes-humánus tiszteletével, a tudás 
és az alázat példájával, amely mindig a leg
nagyobbak erénye volt.

Értelmetlen lenne értékrangsort állítani, 
könnyebb stílus- és programjegyeket diagnosz
tizálva áttekinteni, mit termett három, a magyar 
kortárs művészetet meghatározó művésztanár 
példája, illetve mutat-e, és milyen arculatot a 
művészi, érzéki-intellektuális innováció új gene
rációja. Bencsik István professzor „iskolája” 
arról ismerszik meg, hogy hallgatói munkáin 
nem a mester gondolat-, anyag- és formavilága 
tér vissza, hanem annak szelleme, az invenció — ►
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Katharina Rothers: Cím nélkül, 2008 olaj, vászon, 
200x580 cm (kétrészes)

elképesztő, műfajmegújítóan merész távlatai. 
Hadházy Gergely két mázsa acélból egy öt és 
fél méteres „papírrepülőgépet hajtogatott”.
A vízszintes dimenzió nyílszerű kecsessége és a 
síkok markáns váltásainak ereje a tömegalkotó 
szobrászat és a land art határán egyensúlyozva 
térérzékelésünk újjáértékelésének élményét 
árasztja.

Látásmechanizmusunk és érzékszervi 
adottságaink világképalkotó magabiztossága 
ugyancsak megkérdőjeleződik, ha a látás 
valamely paraméterét megváltoztatják, például 
nagy rekeszidejű exponálási technikával.
Baróthy Anna a fikció és a realitás azonosságát 
képes bebizonyítani „B” idős vizuális egyen
letével. Egy táncoló figura megépített 
számítógépes modellje életnagyságú pszeudo- 
valóságot állít elénk, a felfedezés-értékű képlet 
alkalmazása akár egész életutak megje
lenítésére módot adhat.

Tolvaly Ernő öt utolsó növendékén letagad
hatatlan, ám kimeríthetetlen nyomot hagyott 
a mester impresszionisztikusan-érzékien 
dekonstruktív festészete, szabad gondolkodása, 
és a közelmútt képzőművész-hitvallásainak 
bensőséges ismerete. Mégis éppen Szabó Attila 
tudományos aspektusokat és áltudományos 
kísérleteket taglaló doktori programjára borul 
homály, amely kiemelné szokványos geg-mivolt- 
ból Passzív izotermia című „fölösleges ház
tartási gépét”, amely egy hűtőszekrény és egy 
mikrohullámú sütő keresztezése. Tudományosan 
nem kevésbé spirituálisak Egle Anita tér-idő- 
mozgás, interferencia kutatásai, ahol finom vál
tozássorokat bont szekvenciákra a mozgó világ 
megragadására, mintavételezésére. A pici 
ismétlődések tér-időt meghatározó szerepét 
vizsgálja. Egy papírspirállal, egy csavarodó 
fűszállal az eredeti háromdimenzióstól merőben 
különböző tereket, mozgásokat hoz létre. Sík
tér transzformációs sorozatain festészeti prob
lémákból kifejlődött mozgóképes tapasztalatait 
plasztikába, majd ismét állóképekbe, 
nagyméretű digitális printekbe forgatja vissza, 
miközben folyamatosan továbbfejleszti. A tech
nikai médiumok használata, egy a képsíkra 
merőleges illuzórikus hullámzás által az emberi 
szem számára eddig rejtett pszeudo-világokra 
derül fény.

Tájképben is lehet újat mondani,-ahogyan 
Marosi Kata rögzíti farostlemezein saját élmény
ből táplálkozó, mégis univerzális, zárt és nyitott 
térszerveződéseit. Land-art projektjén a felül
nézeti „tájak” egyszerre szabályosak és 
organikusak. A felület és a visszafogott földszín 
kerül előtérbe a forma „rovására”. Ember által

lakott, ember jelenléte nélkül „belakott”, és 
emberi jelenlét hiányától rideg vidékek sorakoz
nak. A táj érintetlenül organikus, rendezett, 
megművelt, szabályos vagy szabálytalan 
osztású, ipari terület, vagy elvadult, már visz- 
szavadult, környezetszennyezés által letarolt, 
tönkretett. Filozófiai kérdés: hogyan fér meg 
egymás mellett, avagy egymással szemben 
a múlandó, tünékeny élet az állandóság, az 
örökös megújulás végtelenségében. Erdők, fák,

Hadházy Gergely: T-188, 2008. 541x47x79 cm,
200 kg, acél

ágak rendje szigorú, közeli oldalnézetben, 
villogó fényjátékokkal, snittekre, sablonokra, 
álomszerű térérzetekre kihegyezve tűnik fel 
Korodi Luca méretes vásznain. Hidegen hagyják 
a törvényszerűségek mélyebb rétegei, inkább 
a kifeszített és áttűnő skótkockás háttér szövet 
pszichedelikus interferenciáit erősíti fel.
Akárcsak Hatházi László, aki a popkultúra

“ tkr asa-
Marosi Kata: Land-art No. 20, 2008100x100 cm, vegyes, farost30 echo 2009/1
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csikorgó relikviáit is felsorakoztatja pálma
ligetének üvegházszerű kirakatlátomásában 
a nagyra nőtt koalamaci és a parányi kínai 
kerékpárosok mellé.

Páratlan koloristaként írta be nevét Keserű 
Ilona az egyetemes művészettörténetbe, aki 
mélyreható természet- és önmegfigyelési, 
megismerési eljárásai során az expresszív 
érzelmi spontaneitásnak ugyanúgy helyt ad, 
mint a szikár tudományos módszereknek, 
alkotói szisztémáknak. Doktoranduszai közül 
Tan Eszter Faktor- és Intro sorozata követi 
legmélyebb szellemiségben mesterét a guban
cok, a színfokozás, ismétlés, a léptékváltás és 
a pszeudo-térérzékeltetés útján. A faktor 
sablonok használatára utal, jelentése: elem, 
alkotóelem, együttható, szorzótényező, 
tényező, illetve igeként angolul az értelme: 
tényezőkre bont. Ezekből átláthatatlanu! 
kaotikus rendszer alakul, melyből alapos 
tanulmányozással újra kibonthatóak az 
alapelemek. A sablonformák közül hármat 
jávai, felhőmintás batikok motívumainak 
leegyszerűsítésével alakított ki, a negyediket 
geometrikusra tervezte. A kialakított szabály- 
rendszeren belül aztán végtelen szabadságot 
talál, ám az elegancia teljes hiányával. 
Egyszerre ösztönös és a racionális hozzáállása 
interferál a befogadás során is. A dzsungel
benyomást a kivitelezés változatos 
eszközrendszere fokozza (teddy-henger, 
ecsetek, spakli, csavarhúzó, fésű, rongy), a 
színek rétegek sokaságában kerülnek egymás
ra, hol lazúrosán, hol vastagon, amely egy 
különleges, háromdimenziós térhatást ered
ményez. A pasztellárnyalatú színformák 
hátrébb lebegnek a konkrétabb kontúrú és 
erőteljesebb színű kuszaság mögött. Az Intro 
című sorozat illuzionisztikusan ki is lép a 
térbe a sablonformák segítségével, alapként 
szobaszerű belső tereket, illetve izgalmas 
geometrikus térformákat látunk.

Katharina Rothers a módszeres, kitartó 
problémamegoldás németes pedantériájával 
adja elő a digitális képalkotó modellezés 
nyomait is őrző, a szín és a színhiány ritmusá
val is játszó, valahol mégis érzelemdús szín- 
felbontásait-torlasztásait. Barabás Zsófi ál
kollázsainak dinamikus formái mélységes ön
fegyelemmel, a spakli kemény nyomai ellenére 
finom drapp, pasztell faktúrákból épülnek, 
néhol parányi vizuális ajándékként megcsil
lantva néhány ragyogó színreflexet.

A kiállítás nem elszigetelt, magányos 
erőfeszítések lenyomataként, hanem a pécsi 
képzőművészeti doktoriskola folyamatos, 
határozott irányú jelenlétének egyik 
állomásaként -  például a Színerő és a 
Léptékváltás kurzusok folytatásaként - ,  
mesterek és tanítványok egymásra hatásaként 
mutatkozik meg, világossá téve a vizuális 
művészetekben mifelénk (is) akkumulálódó 
energiákat, a tehetség és az elhivatottság 
felszabadító példáját. ■

Ha Duchamp rátalált
a gyalogútra...

Adva vannak (Etant données) -  A Tihanyi echo

Csorba Simon László festőművész kiállítása
Pécsi Kisgaléria, 2008. december 10 -  2009. január 11.

Kiállításbelső nimfákkal

Csorba úgy képzelte, hogy egy filmen rögzített 
performansz keretei között Marcel Duchamp 
sakkmániáját veti össze önnönmaga futás 
iránti elkötelezettségével, és hogy ezt a filmet 
Pécsett mutatja be. Talált is egy jelmondatot, 
melyben a sakkozó „gyalogútját” a 
képzőművész „futóútjával” rokonítja. A filmet 
Portish Lajos nagymesterrel készítették.
Barátok. Attól lettek rokonszenvesek egymás
nak, hogy mindketten valami mást is csinálnak 
a hivatásuk mellett, és mert mindaz, amit 
művelnek az a grastyáni' értelemben vett 
halálosan komoly játékkal van kapcsolatban.
A film a kiállítás tartama alatt tette érzékel
hetővé a játékban rejtőző személyes kreativitás, 
reakcióképesség megmutatkozását két „nagy 
játékos” egyenlőtlen feltételekkel megvívott 
„csatájában”, a sakkasztal mellett, 
képzőművészeti alkotások formakombinációinak 
ugyancsak talányos kulisszái között. A filmben 
szereplő kalligrafikus kék tondó, egy olajfest
mény aztán ki is vezeti a kiállítás látogatóját 
az életmű egyszerre kronológia és egyszerre 
tematika szerint rendezett művészi dokumentu
maihoz.

Csorba eddigi életének nem volt olyan for
dulata, amelyből valamilyen egyszerre mitikus 
értelmű és egyszerre profán-mindennapi 
általánosítás ne lett volna kifejleszthető.
A Múzsák és Aszklepiosz intő figyelme képes 
testet ölteni egy hajléktalankórház lakóiról 
készült portrésorozatában (Szabó Úr, Kálmán: 
Inkább ne élnék, Kálmán másik arca, Kálmán 
Pókerarc, Kálmán Sors), egy fiatalkorú 
bűnelkövetők intézetében folytatott gyógyító 
művészetgyakorlatban. Miközben professzori 
módon megközelített esztétikai és bölcseleti 
kérdéseket tesz játszi könnyedséggel tisztába. 
Rettenetesen sok munkája van, az efféle kiál
lítási válogatások ezért olyan mértékben tet
szenek önkényesnek, hogy szinte elsőszámú 
értékelési célponttá lép elő magának a kiállítás 
rendezőjének stílus-, és válogatásbravúrja.
A pécsi kiállítás mindazonáltal kitűnően érzékel
teti, hogy az első munkák organikus monokróm 
freskótechnikájától (Önarckép, 1968., Szerelem, 
1969.) miképpen szívja fel Csorba aktivitása az 
egyetemes művészettörténet képzettársítások 
és emóciók megmutatása szerint legelevenebb 
inspirációit. Látszólag, de csak így, látszólag, 
nem volt lényeges szerepe az utóbbi negyven 
év magyar művészeti mozgalmaiban. A kritikai 
és történeti irodalom is megegyezik abban, 
hogy Csorba inkább a határterületeken volt

otthonos, ahol a művészet szellemi és tárgyi 
„alkalmassága” nem feltétlenül a kiállítótermek
ben állja ki a szavatossági próbákat.

Minden képe és a tévéképernyője is sugall
ja: több ember egy személyben. Festő -  
grafikus, ősmedikus, ultramaratoni futó, 
terapeuta. Csorba a kortárs magyar vizuális 
művészet kivételes alakja. Különös mivoltát 
a művészet világában bevált ismertetőjegyek 
segítségével talán nem is lehetne körülírni, ha 
a művészeten látszólag „kívül eső” jegyek nem 
állnának oly mértékben a rendelkezésünkre, 
hogy velük a művészet és élet problematikus 
kapcsolatrendszerében Csorba pozícióját kitün
tetetté ne tehetnénk.’ Szellemi és fizikai távol
ságok bejárásának élménye telíti ezt az élet
művet. A Töreki nimfák és a varázsszitával 
bajlódó bajadérok a művészet szent ligetét 
valóban olyanként érzékeltetik, mint valamilyen 
menedéket. A művészet mágikus-gyógyító 
kapacitásainak titokzatos utalásokkal, 
kultúrákat átölelő mitikus univerzalizmussal 
gazdag kijelentéseit viszont megkapjuk
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a Sámán üdvözletével (2005), vagy a Tihanyi 
echo csikókkal (2008) című nagyméretű olajfest
ményekben.

A pécsi kiállításon bemutatott munkáinak 
többsége azonban mégiscsak az úgynevezett 
firkautak ciklusához tartozik. Ezek közül 
kiemelkedő szépségűek a pécsi Modern Magyar 
Képtár tulajdonát képező Ez a biztonság (1985), 
a Békerajz Dél-Pesten (1986) és a Triptichon 
(1985) című nagyméretű munkák.

Zabolátlan, de az ellentétes nézeteket 
megértő és befoglaló gyakorlat az övé. Amit 
megragad, azt saját világszínpadának kosztüm
jeivel ruházza fel és olyan szcénák közepére 
löki, ahol új „viselkedésekre” és a korábbitól 
eltérő színezetű helyzetmeghatározásra kény
szerül. De nem foszthatjuk meg olvasóinkat 
Szepesházi Kálmán sokatmondóan képes 
történetétől, akiről a kiállításon látható képét 
Csorba 2008. február 28-án fejezte be. Portrét 
festett az idős geológusról, akihez a hospice 
szolgálat önkéntes munkatársaként szegődött, 
minthogy „Kálmán bácsi” rákbetegségének 
végstádiumában, de magát mindvégig 
fegyelmezetten gyógyítva és abban a hitben, 
hogy a „vége jól sikerül majd”, társaságaként 
fogadta be Csorbát. Akivel végül is össze
barátkozott. Március 3-án halt meg. Kiderült 
azonban, hogy Csorba, aki annyit foglalkozott 
a Hádészba kalauzul szegődő Hermésszel, 
Apollóval és gyógyító fiával, Aszklepiosszal, 
Kálmán bácsiban találkozott egy tényleges 
Apollo -  Aszklepiosz modellel. Az emlékek 
között közösen tallózva találtak rá Kálmán 
bácsi egyik fiatalkori „pózolására”, illetve a 
dokumentumára, amely szerint ez a modellke- 
dés nélkülözhetetlen kelléke volt egy, a 
Felvidéken lévő Privigye kórházának egyik 
épületében felavatott mozaikképnek, Zmeták 
Ernő festőművész Aszklepioszról készített 
művének. Csorba ennek az antik témának a fel
dolgozását a nyolcvanas évektől szakadatlanul 
folytatta, számos variációt, kis és nagy képet 
készített az Aszklepiosz figuráról anélkül, hogy 
lehetséges alteregóinak valósága felől közvetlen 
megerősítést kapott volna. Ez a Szepesházi 
Kálmánnal történt találkozás során viszont 
bekövetkezett. A pécsi kiállításon is látható, 
papírra olajjal, tussal készült festmény közvetíti 
Csorbának a nyolcvanas évektől általánossá 
váló kombinált technikáját, amelyen a gesztu
sokat sokszor rendszertelen összevisszaságban 
hordozó festett rétegek (rétegrajzok) és a tiszta, 
de formákat kereső firkarajzok maguk 
(rajzrétegek) váltakoznak. Nem lehetséges pon
tosan megválaszolni, hogy mely jelek 
tekinthetőek elsődlegesnek a készülés ideje 
szerint. Számos átfestés, újrarajzolás, megszün
tetés és újrakezdés nyomán alakult ki ez a 
portré is. Amelynek fehérsége, tisztasága, alig 
észrevehető festői frázisai végeredményben 
igen gazdagon strukturáltak, miközben nem 
tagadható, hogy festésének alapélménye az 
életből távozás misztériuma volt. Csorba 
munkáiban -  ritkán volt időszerűbb kényszere 
ez a gondolkodó embernek -  a helyzetmeghatá
rozás és helykeresés aktív kordokumentumait is 
tisztelhetjük, de olyan alternatívák vázlataival, 
amelyeknek elfogadásától az utóbbi száz év 
minden befolyásával óvott bennünket. ■

1 Grastyán Endre (őriszentpéter, 1924. febr. 25 -  Pécs, 
1988. jún. 17.) Iskolateremtő idegfiziológus, egyetemi 
tanár, az MTA tagja (1982), Állami Díjas (1988). Csorba 
tanára, később barátja. Sírja a Pécsi Köztemetőben van.

2 Valóságos kitüntetései is vannak, melyek között talán a 
legfontosabb a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, 
amit 2005-ben vehetett át képzőművészeti és 
művészetterapeuta tevékenységéért.
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„Karba tett kezek”
Tolvaly Ernő emlékezetére

Ezzel az 1979-es művével címezte saját kis 
könyvét, egy interjúkötetet Tolvaly Ernő, ami 
egyben az utolsó nyilvános megjelenése is volt. 
Októberben a Daniéban, azt követően Pesten 
volt a könyv ürügyén közönségtalálkozó. 
Elmondhatott egy sor dolgot, amit szerénysége 
okán nem szokott mesélni. Elmondhatta volna. 
De nem tette. Az olvasóra bízta, szemelgesse ki 
mindenki magának a fontosat, vagy érdekeset. 
Ez a kötet most alapműként maradt fenn. Az 
utolsó megjelenése, amiben gondolatait megis
merhetjük, mindenről, művészetről, életről.
És pótolja azokat az információkat is, amit a 
„tankok”, a trendik nehézlovassága kisajátított 
a tevékenyekkel szemben. Vagyis helyre tesz 
tévhiteket, hibás szereposztásokat, datálásokat 
és műhöz rendeléseket. Érzékeny, de objektív 
korrektúra a legújabb művészettörténeti korról, 
korrektül ábrázolva. Nem lesz több írás, beszél
getés, és nem lesz mulatozás sem.

Metafora értékű a mű, a Karba tett kezek 
mai üzenete. „Szándékom az volt, hogy egy ter
mészetes és egy mesterségesen előállított tár

gyat hozzak kapcsolatba egymással. Jelentése 
kézenfekvő: a természetes (adott) és az 
elkészített lehetséges kapcsolatainak két szélső 
(és végső) értékét bemutató modell. Nem vizs
gálat, hiszen a szélső értékek szintén adottak, 
nem szükségesek rafinált lépések, hogy a sor 
végére érjünk, nem vizsgálat, hanem kijelentés.
U

A cím intuíció: az összefonódásra, a kint és 
a bent létre egyszerre vonatkozik. A zacskók 
viselkedése ugyanolyan, mint a karok esetében 
a kézfejek viselkedése: a jobb kézfej a balkar alá 
bújik, míg a bal kézfej kívülről öleli át, mintegy 
eltakarja a jobb kart. Egy fél nyolcas, befejezetlen 
mőbiusz szalag.” (Tolvaly, 1994)

A Karba tett kezek a mi metaforánk lett 
Tolvalyhoz való viszonyunkban. Másképp, mint 
általában. A néző a műhöz viszonyul. Ki van 
kint, és ki van bent, melyik zacskó az érvényes 
a reláció felállításához, a vászon viszonyul a 
nejlonhoz, vagy fordítva? Egyáltalán érvényes-e 
az alul-fetülrendeltségi viszony taglalása, hisz

mőbiuszcsavarról van szó. És ezzel kioltódott a 
mesterséges és természetes autonómiájának 
relevanciája? A Mester tehát talánnyal távozott.

Elment Tolvaly Ernő 2008. december 12-én. 
Nagyon gyorsan, nagyon befejezetlenül. Most 
már kész az életmű. Meglepő, sokrétű és 
tömör. Mert nem a mennyiség, hanem ténylege
sen a minőség, a kvintesszencia határozza meg. 
Nincs benne hiba. De nincs is feldolgozva. 
Jellemző volt Tolvaly Ernőre, hogy legutolsó 
katalógusa 1997-ből származott. Miközben 
elkészült egy újabb fejezet. Ezt nekünk kell fel
dolgoznunk. Összenézni az elmúlt 30 évet. Az 
újabb fejezet valahol engem is kísért. 2001-ben 
felkértem egy műcsarnoki kiállításra, 2007-ben 
szólt, hogy most tart ott, lehetne. Megvalósítani 
ezt technikai-adminisztratív okokból lehetetlen 
volt. Nem baj, mondta, majd keres valami nagy 
helyet. A tér volt fontos, nem a rang. Nem volt 
sznob, véletlenül sem. Fölül állt ezeken a dol
gokon. Nem volt protekciója sem, soha sehova, 
ha elintéződött valami, azt örömmel vette. Nem 
volt az a fajta sorskegyelt, ami olyan gyors 
kiégéses pályára tette sok kortársát. A protek
cionista függőség nem volt rá jellemző.

Tolvaly Ernőről túl keveset tudunk. Ez 
részben annak a művészetnek és jellegének is 
betudható, amit művelt, de nem kevéssé 
köszönhető annak a szerénységnek és visszafo
gott természetnek, amelyek avantgárd küldetés
tudatát rejtve tartották. Ellentmondás? „Az 
egész magatartásom maga az ambivalencia” 
(Karba tett kezek, Bp. 2008, 79. old.)

Kultikusan kezelte a művészettörténetet. 
Mindent ki tudott rajta keresztül fejezni, mindig 
nagyon pontosan megtalálta a tárgyat és annak 
az egyetemes és személyes üzenetét. Lételeme 
volt a művészet, de lételeme volt annak az 
újbóli megkutatása. Mint a régész a falat, újabb 
és újabb rétegeket fejtett te, és tette át egy új 
közegbe. Folyamatos munkája volt a 
művészettörténet. Sohasem csata, hanem a 
békés elemzés, a mélységek feltárása. Művészi 
hitvallásait a kis könyv őrzi. Külön szótárt 
képez személyes dikciója, igényesen megfogal
mazott gondolatai, messze nem mesterkélt, 
lényegre találók minden mondatában. A pontos 
meghatározás nem a leírható receptkönyv 
mechanikus, vagy oktalanul fennkölt stílusában 
fogant nála. Gondolatai egyenként és 
összességükben is érvényesek. Megadta min
dennek a módját. Tájélmény, vagy esemény
művészet, elvont festmény, vagy dokumentatív 
fotó, mindent a maga helyén, sikerrel hitelesen 
fogalmazott meg. Messze állt Tolvaly Ernőtől a 
divatos fogalmak beemelése -  és ezzel használ
hatatlanná tétele -  akár írásaiba, akár a 
képzőművészeti műveibe. Nem élt a társadal
mon kívül, de benne sem úgy, hogy folyamatos 
tükrözésre, önreflexiókra szüksége lett volna. 
Művei hatástörténetének vizsgálata jó ideig 
várat magára, de a művészettörténetben benne 
van a helye, nem is kicsit.
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Szöveggyűjteményei, saját írásai, 
tankönyvei egyedi válogatások, alapművek. 
Sokan használják, észrevétlenül van benne a 
Mester.

Kortársaival ellentétben nem beszélt sosem 
a művészet, vagy festészet válságáról. 
Legfeljebb nem festett. Előképek nem a direkt- 
fethasználás szintjén léteztek. Egyik legfonto
sabb sorozata a festmény reprodukciók 
megfestése. 1978-ban három Cézanne inter
pretáció és az / Maestri dél Colore sorozata.
Nem a másolást helyezte előtérbe, nem az ere
deti elérhetetlensége nyomatékosult ezekben 
a munkákban. Holott ez lehetett volna demon
stráció a bezártság ellen is. Az áttét áttétével 
egyetemes problémát feszeget, elemzi az ere
detit, elemzi a festészet narratív tárgyát és 
áthelyezi a festészetet a tárgyi közegbe. A kon
ceptuális festészet messze kiemelkedő darabjai.

A Paravánok (1986-1989 között festett 
sorozat) -  előlege a posztimpresszionizmust 
alibiként választó, de azt átértelmező, mert a 
festés aktusát érvényesítő Lomboknak (1999). 
„így vagyok a képekkel is: csupa vágy, csupa 
irritáció és izgalom, amíg -  és itt nem a betelje
sedés kifejezést használom - ,  amíg meg nem 
oldódik; amíg én, mint néző, mint befogadó nem 
találom a megoldást. Ha megtaláltam, már nem 
izgalom, hanem tapasztalat... A paraván 
képeknél ez foglalkoztatott, e kettősség felmu
tatása, afféle demonstráció; a művészé, aki a 
gondolatai jelentése után lódul.

A Parepettek (1990) építészeti környezethez 
illesztve megelőlegezik a kubizmus és kon
struktivizmus reminiszcenciáinak a szintézisét. 
Kimeríthetetlen, „nyitott művek” a monokróm 
és konkrét festészet ütköztetése az épület adta 
kerettel, a síkban történt folyamat plasztikus 
értelmezésével.

A Múzeum munkacímen 2002-ben elkezdett 
sorozat merész, és a szó legbanálisabb 
értelmében nagy vállalkozás. Kezdettől fogva 
environmentálisan akarta a teret, a történelmi, 
esztétikai és újratöltött vizuális teret 
értelmezni. Ez a kísérlet több állapotban is fel
mutatta magát: művészettörténet, prezentáció, 
múzeumi reprezentáció és kortárs átrendezés 
gyanánt. A képi és egyéb műfajokat keverő 
montázsban az emlékezés idézetként jelenik 
meg, a szükséges távolságtartást a nagyon 
harsány színek, elidegenített méretek és a sajá
tos keretben megfogalmazott ál-bennfentesség 
teremtik meg. Az egész, hét tételből álló 
együttes egy függőségi állapot megnevezése, a 
művészet és a művész saját viszonyának mani- 
fesztációja.

Az életmű összefoglalása várat magára. 
Elengedhetetlen egy katalógus, ami tényleg 
róla szól, és valamennyi munkáját megjeleníti. 
Az írottakat, festetteket, terveket egyaránt. Az 
összkép sokkal árnyaltabb, mint számos olyan 
esetben, ahol az életmű felezését a politikai 
korszak határaiban szabhatnánk meg. Nem volt 
kortalan, szó sincs róla, de nagyszerű volt, és 
nem abban volt bizonytalan, amire vállalkozott.

Márciusban emlékezünk Tolvaly Ernőre, a 
janus Pannonius Múzeum Múzeum Galériájában 
(Pécs, Káptalan utca 4.), ahol munkásságának 
kis töredékét bemutatjuk. ■

MONO Galéria, Budapest 
2009. február 12 -  március 15.

Lehetne egy kicsit zsonglőrködni a címadással, 
de őszintébb, ha azt mondom, hogy Benedek 
Barnát nem elsősorban festőként ismertem 
meg, hanem a Burzsoá Nyugdíjasok zenekar 
egyik frontembereként (egy lélek, négy legény). 
A tagok, mint az közismert, nyugalmazott nosz
talgialovagok bőrébe bújt festőhallgatók, és 
festészet ebben a szcenárióban afféle érdekes 
mellékesnek tűnt, amelyben a zenei-prózai 
téma meg a festett háttér egyszerre bontott 
vitorlát. Ezekkel a felhőtlen, reszelős neodada- 
punk koncerteseményekkel az együttes még a 
kilencvenes évek végén is képes volt híveket 
szerezni magának, nemcsak a húszévesek 
között. Csakis így történhetett, hogy a felidé
zett összművészeti tevékenység harsányabb 
árnyalatai ráhúzódtak a professzionális festő 
alakjára is, és kicsit láthatatlanná tették az 
alatta rejtőző másikat.

Sajnálatos, de leghamarabb csak 2006 
táján vált nyilvánvalóvá, hogy Benedek megle
hetősen szűkszavú, eszközeit és elgondolásait 
logikusan kezelő és az ellenőrizhetőségen belül 
tartó szikár alkat. 2007-ben Strabag alkotói 
díjban részesült, és az akkori értékelés is a 
föntebbi értékeket emelte laudáció értékűvé.
E szerint Benedek fekete-fehér vásznai az opart 
és a geometrikus festészet eredményeit 
ötvözik, s kompozíciói egyszerre „hatnak tiszta 
rendszerükkel és vibráló struktúráikkal”. 
Formailag tényleg így is van. Képein az abszt
rakt mintázatok általában egymásra csúsztatott 
rácsszerkezetekből állnak össze; ez is egy 
lehetséges út a térillúzió síkban történő 
megjelenítésére. E festmények állandó eleme 
az egymásra rétegzett vonalhálók egymást 
nem pontosan fedő moaré mintázata 
(Vidor Vasarely állandósult kísérleti terepe), 
amelyek összjátékában általában egy újabb, 
megtévesztő filter képződik. Vagyis megjelenik 
valami, aminek nem kellene ott lennie, s ezzel 
egy újabb dimenzió kerül a képbe. Ha az 
opart, vagy a kinetikus művészet huszadik 
századi történetére gondolunk, akkor azt 
láthatjuk, hogy azok mindinkább a kollektív tér 
meghódítására tett többé-kevésbé utópikus 
kísérletek voltak. Ez ugyanaz a tér, ami egyre 
inkább a digitális képfeldolgozás alkalmazott 
terepe lett, ám az opart és a geometrikus fes
tészet eredményeit sem keltett hatályon kívül 
helyezni; formai megoldásaikban megmaradtak 
a különböző reprezentációk egyikének.

Ha jobban megnézzük, azaz a moaré 
mintázatok gerjesztette hibák természetét néz
zük Benedek képein, akkor nemcsak a percep
ciót játékba hozó térélményt nyugtázzuk.
A sokféleképpen trükkös sávok (színátmene
teikben, csavarodásukban eldönthetetlen alap-
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»new wawe»
Benedek Barna új képeiről 
(a megnyitószöveg rekonstrukciója)

és mintaként) szinte az önmegsemmisítésig 
hatolnak egymásba. S miközben a szerkezetben 
minden következetes és szabályos, a 
színátmenetes sávok, mint lappangó elemek, 
puha, formátlan szürke foltokat képeznek 
maguk elé, ami valahogy ebben a szürke 
zónában úsztatja a tekintetet. A szürke analízise 
kerül előtérbe, legyen az most már szabályos, 
vagy szabálytalan festői volumen. Az egyön
tetűvé váló szürke olyasmi, mint a hangzás 
különböző intenzitású és frekvenciájú jeleinek 
zavaró összessége, a zaj, amit a tudomány nem 
számokkal, hanem egy színképpel ír le. Egy 
zajt, attól függően, hogy milyen változó értékű 
frekvenciasávba esik, azonosítják fehér szürke, 
vagy rózsaszín zajként. Benedek a szürke 
átmeneteinek szinte minden végiggondolható 
variációjával (beleértve a feketét és a fehéret), 
a hallható és látható minőségek vizualizálásával 
foglalkozik; szinesztéziásan rendel egymáshoz 
látható és hallható értékeket. A szürke alapzajt 
halljuk sisteregni a sávos vásznak virtuálisan 
kifeszített húrjain, s mintha a képcímek is ezen 
a regiszteren mozognának: Sztereó (1-12.),
Echo, Mix, és a többi. Furcsa és egyben 
megkapó, hogy az érzékelés-észlelés viszony
lagosságát egy digitális világban itt azok 
kétkezi rögzítései szolgálják (a sistergést jól 
hallhatóvá teszi egy kimaszkolt sáv után 
maradó sorjás kontúr.)

Van egy művész, aki az optikai/kinetikus 
művészet érzékelési mechanizmusait kétkezi, 
analóg megoldásokkal, végül is egy pofonegy
szerű ötlet bevetésével valósítja meg. Ehhez 
egy könnyen alakítható, standard anyagot, 
kézzel fogható médiumot kellett találnia. Ez lett 
a videoszalag, ami a folyamatossá váló mediális 
robbanásban megérte önnön feleslegességét, és 
reményt az alkalmi újrahasznosításra Zilvinas 
Kempinas, New Yorkban élő litván származású 
művész elgondolásában (kiállítása januárban 
még látható volt a bécsi Kunsthalléban. 
vodpod.com/watch/1220615-zilvinas-kempinas- 
i-kunsthalle-wien.). Kempinas nem tett mást, 
minthogy ezeket a szalagokat feszítette ki 
egyenletes rendben, ami által az épített teret 
optikailag zümmögő térré, vagy vonalak hip
notikus játékává rendezte. A táblakép megmoz
gatásával is kísérletezett: ekkor szorosan 
egymás mellé felfűzött szalagokat egy relével 
hozott folyamatos, vibráló mozgásba. Delejes 
hatású absztrakt mozit láthattunk, vagy árnyék
ból szőtt ornamenst, ami képes arra, hogy az 
épített közeg játékosan eltűnjön a szalagosz
lopok és szalag-álmennyezetek közül.

Benedek Barna festményei ugyan nem sem
misítették meg a teret, de a számára adekvát 
kifejezési módon, a táblakép síkján valami 
hasonló szabadságot idéztek fel. ■
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Kulturális pillanatképek
Az Echo két lapszáma között több olyan kulturális esemény történik, amelyről a rendelkezésünkre álló terjedelmi keretek között nem tudunk beszámol
ni. íme egy kis ízelítő olyan eseményekről, amelyek kiemelkednek a közelmúlt kínálatából.

Reneszász est a Művészetek és Irodalom Házában A Zengő együttes 25 éves jubileumi koncertje a Dominikánus Házban

„Lantos Ferenc 80 éves" rendezvénysorozat. Festményei a Pécsi Galériában...

Vasarely kiállítás újra itthon

... Lantos Ferenc és képzőművész tanítványai kiállítása a Parti Galériában. 
Közreműködött Szabó Dániel zongoraművész.

Böszörményi István szobrászművész 
kiállítása Pécsi Kisgalériában

Sharon Kam klarinétos koncertje 
a Pannon Filharmonikusokkal

ECHO előfizetés!
Tisztelt Olvasóink, Előfizetőink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Echo-t a 
2009-es évben is elő lehet fizetni. Ebben 
az évben is négy lapszám megjelenteté
sére van lehetőségünk. A lap ára to
vábbra is 600 Ft/pld, így az előfizetési 
díj sem változik, a 2009-es évre 2900 Ft. 
(A postaköltséget is tartalmazza.)

Az ECHO az interneten
Lapunk internetes változatát az érdeklődő olvasó a www.echopecs.hu címen találja. Kérjük a 
nyomtatott és az elektronikus változat olvasóit, hogy a honlapunkhoz kapcsolódó FÓRUM rova
tunkban mondják el véleményüket, vitatkozzanak szerzőinkkel, szóljanak hozzá a lapunk által fel
dolgozott témákhoz.

Internetes médiapartnerünk: www.epiteszforum.hu
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sorozo
Pécs, Hunyadi út 2.

Telefon: (72) 314-453

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 
ww w. proofstudio .hu
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Az Echo megvásárolható 
Pécsett az újságospavilonokban, 

valamint az alábbi helyeken:

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

Közgazdasági és Jogi Könyvesbolt (Jókai tér) 
PTE Művészeti Kar, Diákiroda 
Művészetek és Irodalom Háza 

Filharmónia Dél-dunántúli Kht. pécsi iroda 
Pécsi Galéria • Pécsi Kisgaléria

Dante Café • Parti Galéria 
Pécsi Kulturális Központ Információs Iroda 

Antikart Képkereskedés 
B-dekor

Bagolyfészek Könyvesbolt 
Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió

Az Echo következő száma 
2009. július elején jelenik meg

E s z á m u n k  s z e r z ő i :

Aknai Katalin művészettörténész (Budapest) 
Aknai Tamás művészettörténész (Pécs) 
Balog Róbert író, kritikus (Pécs)
Cseri László újságíró (Pécs)
Fabényi Júlia művészettörténész ( B p - Pécs) 
Gönczy László zenetörténész (Pécs)
Húsz Mária esztéta (Pécs)
Juhász Zsuzsa egyetemi hallgató (Hidas) 
Koszits Attila zenei szakíró (Pécs)
Kovács Attila zenei szerkesztő (Pécs)
Molnár F. Tamás sebész, író (Pécs)
P. Müller Péter irodalomtörténész (Pécs) 
Szíjártó Zsolt kommunikációkutató (Pécs) 
Vörös Zsófia egyetemi hallgató (Pécs) 
Zábrádi Mariann kritikus (Pécs)

A k i k n e k  f o n t o s  v o l t  az  E c h o :

MódiStudió, Budapest 
Nemzeti Civil Alapprogram 
Proof Stúdió Kft., Pécs
Déldunántúli Repülőgépes Szolgáltató Bt., Pécs 
Pécs M. J. Város Önkormányzata 
Pezsgőház Étterem, Pécs 
Kalamáris vendéglő, Pécs 
Antikart és Modernart Galéria, Pécs 
Diacell Kft., Pécs

Kritikai szemle, Pécs

Kulturális és művészeti lap -  XII. évfolyam 1. szám 
2009. január-február 
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