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E L S Ő  O L D A L
__________________________________

Mi lesz a bambinókkal?
A kritika feladata többek között, hogy a forgalom
ban lévő meghatározások, vélemények, ítéletek, 
valamint a tények és tapasztalatok összefüggéseit 
erősítse, vagy éppen kétségbe vonja állításaival. 
Feladata, hogy megóvjon a hamis illúzióktól, felhívja 
a figyelmet a helyzetértékelés hibáira, logikai bal
lépésekre, amelyek miatt a rendelkezésre álló ada
tokból nem lehet levonni jó következtetéseket.

Az elmúlt hónapban többször vetettem alá 
nyilvános terhelési próbának azt a vélekedésemet, 
hogy a „mediterrán hangulatok városának” hangu
latai, beleértve még a nyári négy hónapot is, egyál
talán nem mediterrán hangulatok. Ez egy mega
lapozatlan vágykép csupán, aminek ellentmondásos 
volta a szlogen mögött elhelyezkedő viszonyokat is 
átvilágítja. Akár e helyt is számba vehetjük, hogy 
Pécs jellemzőnek vélt minőségeiből mennyi az, ami 
„mediterrán” és mennyi, ami „hangulati” értékű.
A kettő együtt halmozottan hamiskás, és sajná
latosan igen könnyen lelepleződő jelző. Pécs 
városépítészete egyáltalán nem rendelkezik ilyen 
vonásokkal. Sem szerkezetében, sem épületeinek 
stiláris igazodásában nincsenek kapcsolódások a 
délvidék architektúrájához. A görög Rodosz polgár
városa jellemzően a modem funkcionalizmus 
jegyében épült, világörökségi fertálya meg éppen
séggel az európai kereszténység, a lovagkor 
nemzetközi építési gyakorlatának nyomai miatt vált 
közös értékünkké. Rodosznak esze ágában sincs 
ezért magát másnak nevezni, mint ami. Pécs lakói
nak mentalitása nagymértékben nélkülözi a mediter
rán térség vidámságát, spontaneitását, dalos kedvét 
és káprázatos nyitottságát. Könnyű konyháját. 
Kedélyük szerint az alföldi településeken nyitottabb 
és udvariasabb, segítségre készségesebb 
emberekkel lehet találkozni. Legalábbis ezt 
bizonyítják a közintézményekben szolgáltatásokat 
teljesítők. Bár nyilván ott is vannak kelletlen, ímmel- 
ámmal dolgukat végzők.

Pécs lakói nem különbek már, mint a keleti-nyu
gati és észak-európai városok sokfelől összeve
rődött szamurájai, akik sokat dolgoznak, ha van 
munkájuk és esténként egyformán szürke arccal 
sietnek a szupermarketekbe megvenni a sört és a 
kenyeret. Akik a délszakiakkal szemben nem csinál
nak kultuszt a „bambinókból”. Inkább az 
ellenkezőjét. Nem törődnek velük. Nincs is nekik 
számottevően gyerekük és megvetik azokat, 
akiknek több van. Kiszámítják, hogy nekik -  most -  
mi a kedvezőbb. Akiknek mindegy, hogy -  ha már 
van gyermekük -  azok milyen iskolákban töltik a 
felnőtté válást előkészítő két évtizedet. Hogy milyen 
felnőtt lesz belőlük. Akiknek az életéből hiányzik a 
zene, mert a slágerek miatt az már nem fér oda. 
Nem az egyszerű és tiszta megoldások magasabb- 
rendűsége, hanem a rájuk erőltetett kisszerűség, 
az együgyű félszegség és a maszatolásra hajlam, a 
mindenkori alárendeltségben élők legfőbb tulajdon
sága, a féltékenység és az irigység tulajdonságai 
jellemzi őket. És ilyen alapon egy svéd, dán, 
kanadai kisváros is léptékekkel mediterránabb.
A vendéglátásnak itt nincs már hagyományosan 
magával ragadó gyakorlata és kultúrája, az újszerűt 
pedig még nem tanulták meg, csak igen kevesen. 
Elképesztő ízlésficamok jellemzik az éttermek, pan
ziók, szállodák belső tereit, ahol nem ritka a vendég 
becsapása sem. Mindez kellő morcossággal párosul
va. Az éppen adódó vagy éppenséggel megszer
vezett hangulatok pedig sokkal inkább illeszkednek 
az intemacionális népszórakoztatás díszleteihez és 
kellékeihez, mint azokhoz a részletekben gazdag 
képekhez, amelyekben a mediterrán világ az oly

irigyelt „hangulatokat” önfeledten fenntartja. 
Beszédesen árulkodik ennek a kérdésnek valóságos 
voltáról a Jókai tér kövezete. Ami Dubrovnikban 
tökéletesen szolgál, az Pécsett megadja magát 
hónak, fagynak, fagy elleni technikai manővereknek. 
A globalizáció önmaga pedig csak igen lassan visz 
el a mediterrán hangulatok nélkülözhetetlen kel
lékéhez, a kívánatos felmelegedéshez. Hogy ez 
beteljesüljön, még sok mindent tenni kell. Még sok 
hegyi busznak kell füstöt öklendezve felkaptatnia a 
Mecsek lankáira. Még sok városlakónak nem szabad 
kiszállnia autójából és gyalog vagy kerékpárral jár
nia, még jókora zöldterületet kell lebetonozni a 
domboldalakon, hogy a klímaváltozáshoz kívánatos 
szénmonoxid-többlet és oxigénhiány előálljon. De 
láthatóan nem késlekedünk és ha nem is sebesen, 
de centiről centire közelítjük meg a városszlogenben 
részben érintett célt. Biztató jel a tárgyban az a 
ciánlila lencse a város felett, amit az érdeklődő tet
szőleges reggeleken megpillanthat, ha a hegyoldal
ról lenéz. A légszennyeződési adatok is a legjobb 
irányba mutatnak, nemsokára tényleg meleg lesz.
És akkor majd kiderül, hogy bár a mediterráneum 
egyik elengedhetetlen feltételét, a klimatikusát biz
tosítottuk, a hangulatok és más értékelemek szem
pontjából ez nem bizonyos hogy előnyökkel jár 
majd. A szubtrópusi klíma emlegetése evvel ellen
tétben sokakban még az egészség képzettársításait 
is felébreszti. Csontváry például krónikus hörghurut
ban szenvedett, de a tengerparton betegsége eny
hült, hosszabb délvidéki tartózkodásai során el is 
tűnt, panaszmentessé vált. Hogy is ne vált volna 
műveiben, az egyetemes emberi világról megalko
tott vélekedéseiben meghatározóvá, hogy 
amely légkör, sós levegő, csíramentes 
környezet kedvező hatással van az 
ember egészségére, az elméjének, 
erkölcsének és nem kevésbé 
kultúrájának is javára szolgál.
Ez a kultúra pedig vissza- 
jelzi megalkotóinak a 
helyes döntéseket és 
kedvet csinál az 
élethez már a létezés 
elementárisán érzéki 
szintjén is felfogható 
impulzusokkal.

A „magas kultúrák” létrejötte nyilvánvaló kap
csolatban van az „életre alkalmasság” elsődlegesen 
biztosítható feltételeivel. Kedvező klímával, a vízzel, 
a viszonylag könnyen biztosítható táplálékokkal, a 
közlekedés és kommunikáció korlátozatlanságával.
A társadalom reprodukcióját serkentő és nem 
mérséklő körülményekkel. A „tenger bölccsé teszi 
az embert” -  mondja Homérosz, és ebben a tizen
egyezer évvel ezelőtt leírt(!) kijelentésben 
megtestesül mindaz, amire vágyainkat feszítjük. 
Hiszen a kiegyensúlyozottság, a megoldható konflik
tusok és az alkotókészség fenntartása állnak a 
definíció középpontjában. De a világ kevésbé boldo
gabb tájain az emberi jelenlét értékét éppen az adja 
meg, hogy mindezekért fokozottabb odaadással, 
keserűbb tapasztalatokkal, szélsőségesebb 
körülmények között kellett tenni. Talán többet, mint 
a mediterráneumban és ez többek mellett erkölcsi 
színezetet adott a nemegyszer aszketikus gyakorlat
nak. A civilizációk állékonysága jórészt azon az 
odaadó helyzetfelismerő és tervező bölcsességen 
múlott, hogy a tenger, vagy éppen a hegyvidék és 
a sztyeppe miként tett bölccsé bennünket. De nem 
volt még az európai típusú társadalmi együttélésnek 
formája, amely az ember önreprodukciójának a 
jelentőségét az ösztönök, a belátás és tudás 
ellenére úgy alábecsülte volna mint mi, itt most.
Nem az tehát a kérdés, hogy mi lesz a „bam
binókkal”, hiszen ezt elintézzük azzal, hogy nem 
lesznek.

De mi lesz a gyorsan fogyatkozó felnőtt 
népességgel? Milyen sors vár egy társadalomra, 
amelyben ma éppen annyian járnak egyetemre, 
mint az általános iskola első osztályába, vagy 
éppen annyian nyugdíjasok? Kell ott kormányprog

ram a kollégiumi férőhelyek bővítésére, új 
általános és középiskolák, egyetemek

alapítására, ahol ilyen mértékben csökken 
a született gyermekek száma és nő 

a halandóság, mint nálunk? Szabad 
ott a gyarapodás stratégiájával, 

a „jól levés” díszleteivel foglal
kozni, ahol a legfontosabb értékek 

fogyatkozása nem vált ki sikolyokat 
felelős torkokból? A mediterrán 
hangulatokkal? _



A z Echo szerkesztősége 2003. október 17- 19. között Grazba, Európa Kulturális Fővárosába látogatott A  tanulm ányút célja v o lt  h o g y  Pécs 
stájer testvérvárosa, Graz kulturális-művészeti életének áttekintésével a Pécsett felvetett „kulturális fővárosi” törekvést az elkövetkezen
dőkben minél jobban szolgálhassa a lap.

C S E R I  L Á S Z L Ó

„Boldog bolondok”
Még két év, és éppen húszesztendős lesz az 
Európa Kulturális Fővárosa intézménye. A közel két 
évtized alatt számos település nyerte el ezt a 
megtisztelő címet, volt olyan esztendő, az ezredfor
duló, amikor párhuzamosan kilenc írásunkban, ha 
vázlatosan is, de megpróbálunk ízelítőt adni a kul
turális fővárosok történetének kezdetéből, jelenéből 
és jövőjébőL Mindez talán hasznos annak 
tudatában, hogy Pécs városának is vannak a cím 
elnyerésével kapcsolatos elképzelései, bár azok 
egyelőre még vázlatosnak sem mondhatók. Hogy 
a szándék megvalósulásának milyen esélyei van
nak, annak megítélésében nyújt valami segítséget 
az, ha valamelyest belelátunk mások törekvéseibe, 
némi betekintést kapunk elért eredményeikbe.

Az egykori híres színésznő, későbbi görög kul
tuszminiszter, Melina Mercouri kezdeményezte 
1985-ben az európai „kultúrvárosok” intézményét, 
amely később nyerte el mai elnevezését, s lett „kul
turális fővárossá”; talán nem véletlen, hogy elsőként 
éppen Athént választották. A cím elnyeréséért 
pályázók egyébként szigorú kritériumok alapján 
bíráltainak el. Fontos szerepet játszik a pályázó 
város európai jelentőségű művészeti hozadéka, a 
tervezett rendezvények minél szélesebb társadalmi 
rétegeket megmozgató, lehetőleg európai szintű 
ereje, az Európán túli kultúrák felé való nyitottság 
és így tovább. Az első tizenöt esztendőben jobbára 
kormányzati székhelyek nyerték el a címet, 2000- 
ben pedig, tekintettel az ezredfordulóra,

párhuzamosan kilenc város fogadhatta a világ 
minden részéből a vendégeket: Bologna, Prága, 
Santiago de Compostela, Bergen, Brüsszel, Avignon, 
Helsinki, Reykjavík és Krakkó.

2005-től az Európai Kultúra Fővárosa címet új 
eljárási rend szerint adományozza az Európai Unió. 
Az eljárás lényege, hogy minden évben más-más 
ország jelölheti városait a címre. Ám 2019-ig előre 
megállapították a tagállamok sorrendjét, az első 
4 évben rendre Írország, Görögország, Luxemburg, 
Nagy-Britannia neve szerepel. Legkésőbb négy évvel 
azelőtt, hogy rá kerül a sor, a listán szereplő ország

Belváros a SlofSberg-ről.
Balra a Kunsthaus, jobbra a Mura-sziget.
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egy vagy több városát jelöli a címre. A jelölt 
városok névsora héttagú, független szakértőkből 
álló zsűri elé kerül, a zsűri tagjait az Európai 
Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Régiók 
Bizottsága jelöli ki. Az értékelés szempontjai közé 
tartozik többek között az is, hogy mivel járult hozzá 
a pályázó város az európai kulturális trendek ter
jesztéséhez, illetve részese volt-e (más európai 
nagyvárosokkal együttműködve) hosszú távú kul
turális együttműködési projekteknek. A zsűri jelen
téstétele és a Parlament javaslatának meghallgatása 
után a végső döntést a Tanács hozza, a Bizottság 
ajánlását is figyelembe véve. A korábbi kiválasztás 
alapja a kormányközi egyeztetés volt, voltaképpen 
a kiválasztás a kulturális miniszterek alkudozásának 
eredményeként jött létre. Arról is szó van, hogy

városmag, hanem egyéb művészeti, szellemi 
esemény kedvéért is érdemes odalátogatni.

Graznak igencsak kacskaringós módon sikerült 
elnyernie ezt a kivételes címet. Tizenöt esztendővel 
ezelőtt ugyanis egyszer már felajánlották számukra 
a pályázat benyújtásának lehetőségét, ami annak 
ismeretében meglepő, hogy a mai napig érvényes 
gyakorlat szerint ezt csak EU-tagország kaphatja. 
Ausztria pedig akkortájt csak a csatlakozás 
reményét dédelgette. A felajánlás azért is meglepő 
volt, mert hiszen Ausztriának akadnak erre a címre 
ugyancsak esélyes más városai is, gondoljunk csak 
Salzburgra vagy Innsbruckra. A pályázatot azonban 
végül is elutasították, a város azzal vigasztalódha
tott, hogy 1993-ban megkapta az európai kulturális 
hónap rendezésének jogát, amely lehetőség a nem

a testvérvárosban
jogszabály-módosítással a rotációba beillesztik a 
2004-ben belépő új tagországokat is.

Mielőtt rátérnénk Grazra, pillantsunk egy kicsit 
vissza 2002-re, amikor is a flamand Brugge és a 
spanyol Salamanca kapta a megtisztelő címet.
A 120 ezer lakosú Brugge (francia nevén Bruges), 
ahol egyébként évente 3,5 millió idegen fordul meg, 
1998-ban nyerte el a lehetőséget. Ez a magyar viszo
nyok ismeretében elképesztően nagy idegenforga
lom hordozta magában azt a lehetőséget, hogy 
elviselhetetlen mértékűvé növekedik, ezért a pol
gármester felhívást tett közzé, arra kérve a polgáro
kat, hogy küldjenek egy ujjlenyomatot, ha egyetérte
nek a városvezetés célkitűzésével. Az ujjlenyomatok 
pedig ezerszámra érkeztek, biztosítva a polgár- 
mestert arról, hogy partnerek lennének ehhez 
a hatalmas feladathoz. A helyi, regionális, föderális 
költségvetésből, valamint szponzorok segítségével 
huszonötmillió eurót költöttek arra, hogy 160 kul
turális esemény bizonyítsa, nemcsak a történelmi

A Vaskapu téren álló 16 m magas Mária-szobor 
és a „Máría-lift". Tervező: Richard Kriesche, 2003

Látványos térberendezés a Freiheitsplatzon.
Egy város visszatükröződései a program címe.

tagországok részére is biztosított volt, így kerül
hetett be a körbe például Krakkó.

Graz következő lehetősége 2000-ben lett volna, 
akkor azonban nemet mondtak, hiszen nem akartak 
tizedikként egy lenni a sok közül, inkább kivártak. 
Tudatában voltak kivételes értékeiknek. Ekkorra már 
az UNESCO a történelmi belvárost a világörökség 
részévé nyilvánította, s elsőként választották meg 
„az emberi jogok európai városának”. Ausztriában 
ugyanis származási régiók szerint osztják szét 
kisebb-nagyobb időtartamra az országba érkező 
migránsokat, és Graznak Afrika jutott, az onnan, 
elsősorban Nigériából és Ghánából érkezők 
beilleszkedését pedig példaszerűen segítik. Az is 
közismert, hogy a város a német nyelvű irodalom 
egyik központja felolvasóestjeivel, meseírási-olvasási 
versenyeivel, író-találkozóival. A Stájer Őszt 
országszerte kiemelkedő rangú avantgárd 
eseményként tartották számon, a Diagonale az 
osztrák filmek seregszemléjének számít. Az pedig a 
grazi vezetők ügyességének tudható be, hogy az EU 
kulturális és oktatási miniszterei nemcsak Ausztria 
EU-elnökségének évében tanácskoztak itt, hanem 
azóta is rendszeresen visszajárnak.

Mielőtt belevágtak volna, szoros kapcsolatokat 
alakítottak ki néhány korábbi nyertessel, elsősorban 
a 2001-es és 2002-es év kulturális fővárosaival, 
vagyis Rotterdammal és Portóval, Bruges-zsel és 
Salamancával. Graznak a kulturális fővárossá 
válásához szükséges költségei részben közpénzek
ből álltak össze, a városi, a stájerországi tartományi, 
az osztrák állami és az uniós kasszából, a teljes 
összeg több mint 50 millió euróra rúg. Ezt a pénzt 
azonban különböző szponzoroktól kapott támogatá
sokkal egészítették ki, voltaképpen ez utóbbiakból 
igyekeztek a működés költségeit fedezni.
Ugyanakkor a város mindössze egyetlen építkezést 
finanszírozott, ez az Insel in dér Mur, vagyis a Mura 
folyóra épített sziget. Az összes többit különböző 
cégek építették, ilyen a Kunsthaus, a Gyermek
múzeum, az Irodalom Háza, a Dóm im Berg, az 
1200 férőhelyes koncertház, a Paul List-csarnok. 
Számítások szerint mindaz, amit a város hozott 
létre, és azok, amik a rendezvényhez kapcsolódóan 
jöttek létre, 120 millió eurót tesznek ki, a közvetett 
beruházásokkal együtt pedig 280 millió a 
végösszeg.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy miután 
Graz testvérvárosa Pécs, ez utóbbi milyen mélységig 
vett részt a programokban. Az előkészítés évében 
városunk kulturális vezetése arról tájékoztatta a 
megyei napilapot, az Új Dunántúli Naplót, hogy 
Pécs a grazi rendezvénysorozatban elsősorban 
a zenei vonalat erősítené, ennek részleteit egy 
delegáció pontosítaná a szervezőkkel. Még az 
elmúlt év végén is azt nyilatkozták, hogy miután 
az önkormányzati választásokat követően polgár- 
mesteri program lett, hogy Pécs váljék az ország 
kulturális fővárosává, és aztán, megfelelő elő
készületek után, pályázhatna az európai kultúr- 
fővárosi címre is, feltétlenül oda kell figyelni a grazi
ak rendezésére: talán még nem késő, hangsúlyoz
ták, hogy kísérőprogramként olyan jeles pécsi 
intézmények is szerepeljenek, mint a Pécsi Balett, 
a Pécsi Szimfonikus Zenekar vagy a Pécsi Galéria. 
Mindebből azonban semmi sem lett, a grazi kul
turális ajánlatok közé egyetlen egy sem került be a 
pécsi önkormányzat jóvoltából. A programok között 
azonban szerepelt egy magyar színdarab, a „Boldog 
bolondok” ősbemutatója, melynek szerzője a pécsi 
születésű Pozsgai Zsolt. A kétszemélyes mű Mozart 
és Constanza utolsó estéjén játszódik, amikor is 
elmondják egymásnak az összes félrelépésüket úgy, 
hogy a két színész megjeleníti a történetek vala
mennyi szereplőjét. Pozsgain kívül még egy pécsi 
járt „hivatalosan” Grazban, Méhes Károly író, aki 
felolvasott írásaiból. Ám egyikük sem Pécs városá
nak és a testvérvárosi kapcsolatnak köszönheti
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Grazi kislexikon 2003.

Belvárosi üzlet
A történeti belvárosban kisebb és nagyobb bolt, ahol 
megvehetsz szinte mindent, amire szükséged lehet. Egy 
üzletben persze csak elvétve, mert itt a profillal bíró üzlet 
ma is létezik. Sőt, ez a vásárlás igazi közege, nagy üzlet- 
központok alig vannak, és jelenlétük cseppet sem nyo
masztó, sokkal inkább azok belső hangulata, minek kö
vetkeztében a magukra viszont komolyan adó kis üzletek 
kedvelt helyek. Olyan üzlet azonban a belvárosban nem 
található, amely megengedhetné magának, hogy portálja, 
kirakata, berendezése igénytelen vagy elhanyagolt legyen. 
Nem véletlen hát, ha eme üzletek a járókelő számára a 
belvárosi minőség fontos kellékei. (PZ)

Betonművészet
Nem hisz az ember a szemének. Az „új művészet” legna
gyobb nevei, legizgalmasabb teljesítményei állnak előt
tünk. Nincs kétség. Graz a modern szobrászat városa. Egy 
sor önálló, többnyire monumentális betonszobrot állítot
tak fel 2003 áprilisában Graz legkülönbözőbb terein és ut
cáin. Az elképzelés azt kívánta bizonyítani, hogy a szemé
lyes művészi fantázia és az alkotó gesztusok a városi épí
tészet szövetét a formai és jelentés harmóniák-konfliktu- 
sok eredményeként élőbbé tehetik. Az osztrák és nemzet
közi szobrászat nagynevű mestereit hívták meg, hogy mű
veiket betonból készítsék el. A meghívottak: Tony Cragg, 
Chris Burden, Magdaléna Jetelova, Matt Mullican, Chaim 
Steinbach, Hans Kupelwieser, Manfred Wakolbringer vol
tak. Anthony Gormley a jezsuita kollégium udvarában állí
totta fel öntöttvasból készült szobrait. Lásd még: Raklap. 
(AT)

Egyetem
Újkori képződmény, előremutató, kereső építészeti megol
dásokkal. A kíváncsiskodó számára hitelesnek tűnő hely, 
ahol tudományos-kutató-oktató munka folyik. E tevékeny
ség méltóságához hozzá tartozik a minőség, a bátorság, 
a jó karban lét és az igényesség. (PZ)

Fegyvermúzeum (Raktár)
Rendnek kell lennie. És így van ez már vagy hatszáz éve 
itt. Kis kiállítás a Landeszeughaus-ban a kurucok elleni si
keres harcok fegyvereiből, majd Rokolya és fegyverzet -  
Rock und Rüstung címmel meg lehet tekinteni a stájer tar
tomány fegyverraktárát. Öt emelet gyilkoló szerszám gon
dosan típusok szerint csoportosítva. A kiállítás alcíme: 
„Nők élete a fegyverraktárban”. Nagy látvány és mélyre 
hasító élmény. A fegyverraktár emeletein keresztül, a köz
lekedésre rendelt folyosókon a vörös minden lehetséges 
vad és tompa, egyszínű és mintás változatában összegyűj
tött női ruhadarabokból képzett vastag, puha szőnyeg bo
rítja a vastag pallókból képzett padlatot. A vörös színű női 
ruhákból készített szőnyeg talán azt sugallja, hogy a há
borúk igazi vesztesei mégiscsak a nők. A szépen megmun
kált női páncélok láttán is motoz a kisördög: Mi végre tal
pig páncél asszonynak? Az empíriát híva segítségül, első 
tapintásra kiderül, a páncélnak hitt ruha anyaga könnyű 
plasztik. Ezzel a gondolattal is eljátszott egy művész.
(AT) (ZM )

Gesztenye
Utcai árusoknál lépten-nyomon kapható sült csemege. A 
mindig napfényes Szicíliából érkezik heti rendszeresség
gel, 900 tonna fogy el a szeptember 15-től március 15-ig 
tartó időszakban. A gesztenye ára államilag kötött, mére
te és íze óriási, jó meleg, illatos, békét, barátságot üzen. 
A hidegben elgémberedett ujjaknak kellemesen meleg, a 
sétában üdítő színfolt. Ára mérsékelt. Fogyasztásához sze
metes kuka sűrűn szükségeltetik, de ez Grazban megol
dott, kuka hiánya a gesztenye fogyasztásában nem gátol. 
Álljunk meg egy gesztenyényi időre. (PZ) (ZM)

Gag/Geg
Graz építészetében és képzőművészeti területen egyaránt 
jelenlévő jelenség, ami a problémára adott válasz, vagy az 
adott kontextusban aktuális és hiteles kérdések helyett 
pózolásban nyilvánul meg, hatáselemekkel mutogatja ma
gát. Nem ritka jelenség a minőségi környezetben, de anya
gi, szerkezeti értelemben még ez is minőségi. (PZ)

A kazamaták nyári színjátszóhellyé 
alakítva. Mobil tetőszerkezet. 
Tervezők: jörg és Ingrid Mayr, 1987

a lehetőséget, sokkal inkább saját tehetségének és 
szervezőkészségének. Egyéb lehetőség is lehetett 
volna a részvételre, talán például gazdasági, de ezt 
a vonulatot feltehetően nem vizsgálta meg senki. 
Pedig a magyar-osztrák együttműködés szép példá
ja az, hogy a két leglátványosabb és talán leglá
togatottabb építmény, a Kunsthaus és a Murán 
felépített acélsziget elemei a Szombathelytől hat 
kilométerre lévő Vépen készültek el egy kft. 
csarnokában. A próbaként elvégzett összeállítás 
után az ismét elemeikre bontott szerkezeteket 
onnan szállították Grazba, és a helyszínen szerelték 
össze.

„Graz darf alles” -  „Graznak mindent szabad”, 
ezzel hirdetik ma már a rendezvénysorozatot, amely 
az induláskor még ekként reklámozta magát: „Graz: 
ki hitte volna?” S ami a fővárost, Bécset illeti, 
nagyvonalúan viszonyult a kisebb testvér sikeréhez. 
A várostáblánál különös feliratok köszöntötték a 
fővárosba érkezőket: „Isten hozta Graz legszebb 
elővárosában!” Ez a nagyvonalúság Magyarországon 
elképzelhetetlen. Nálunk egyelőre Budapest és Pécs 
vetélkedik a dicső címért. A kormány állítólag mind
két város törekvését támogatja, bár eddig a nyil
vánosság előtt csak Budapestet favorizálta a kor
mányfő. „A magyar kultúra és szeltem értékes egész 
Európa számára. Meg kell mutatni Európának és a 
világnak, hogy honnan érkeztünk, mit tudunk adni. 
A magyar kultúra fővárosa, Budapest legyen Európa 
kulturális fővárosa” -  mondta Medgyessy Péter 
miniszterelnök ez év februárjában a Parlamentben, 
országértékelő beszédében. Azt, hogy jövőre 
Budapest is pályázik az Európa Kulturális Fővárosa 
címre, azt Schiffer János főpolgármester-helyettes is 
megerősítette abból az alkalomból, hogy májusban 
találkozott Genova képviselőivel. 2004-ben ugyanis 
a franciaországi Lilié mellett az olasz város ad 
otthont a címhez kapcsolódó kulturális programok
nak. Hogy fővárosunk nem teljesen esélytelen, azt 
az is bizonyítani látszik, hogy jövő januártól egy 
évre Budapest lesz az EU-tagok fővárosait tömörítő

szervezet elnöke. Erről november végén döntöttek 
Madridban, az Európai Uniós Fővárosok Uniójának 
(UCUE) éves közgyűlésén. A szervezet szimbolikus 
kulcsát az idei elnök, Madrid főpolgármestere, 
Ruiz-Gallardón Jimenez adta át budapesti kol
légájának, Demszky Gábornak.

Figyelemre méltó az is, hogy az elkészült 
Budapest Városfejlesztési Koncepció a „Fővárost 
Európának!” alcímet viseli. Ebben külön fejezetet 
szenteltek ennek a programnak. Többek között 
szeretnék egy-egy városrésznek megadni sajátos 
kulturális hangulatát, igyekeznek megjelentetni 
művészeti alkotásokat köztereken, kirakatokban, 
áruházakban, iskolai aulákban, a metró falain, az 
óriásplakátok között. Tudatos fejlesztéssel a várost 
zenei központtá alakítanák a meglévő hagyo
mányokra alapozva, továbbá egy korszerű új hang- 
versenyterem valamint kisebb kamaratermek létre
hozásával. A szabadidő hasznos eltöltésének 
érdekében olyan eddig ki nem használt városi 
területeknek a város vérkeringésébe illesztésén 
munkálkodnak, mint a Hajógyári Sziget, az Óbudai 
Sziget, a közraktárak, a dunai rakpartok. A 
fürdőváros karaktert élményfürdők és vízi vidám
parkok kialakításával gazdagítják. Felújítják az 
Aquincumi Múzeumot, a Pesti Színházat, a Radnóti 
Színházat, a Bábszínházát, interaktív pedagógiai 
centrummá alakítják az állatkerti Nagysziklát, 300 
foci- és kézilabdakaput helyeznek ki közterületekre, 
feltöltenek egy sportszerraktárt, amelyből az iskolák 
ingyenesen bérelhetnek sportszereket, közel másfél 
milliárdért felújítják a műjégpályát, új városi 
parkokat hoznak létre, például a Csepel-sziget észa
ki részén 30 hektárnyi területen, megnagyobbítják 
a Városligeti tavat és így tovább, hosszú oldalakon 
keresztül. Nemcsak bejelentették tehát, hogy pályáz
nak a címre, hanem értelmes, végrehajtható 
elképzeléseket is rendeltek hozzá. Úgy tűnik, így is 
lehet.

Genovában 2004-ben egyébként több mint száz 
program vár minket három fő téma és három 
időszak köré csoportosítva. Az első a reneszánsz 
és a barokk korszaka a szépen restaurált építészeti 
örökséggel, Rubens és van Dyck festményeivel, 
a második a XIX. és a XX. század fordulója, amely 
a város fontos kikötővé és ipari központtá 
fejlődésének időszaka, a harmadik pedig a jelen, 
a kortárs művészet reprezentásainak bemu
tatkozásával. Mindez körülbelül 33 millió euróba 
kerül, amelyből 12-t az állam biztosít. Schiffer János, 
Budapest főpolgármester-helyettese felajánlotta 
Genovának, hogy kulturális műsorokkal vesz részt 
a programban. Hogy Pécs részt kíván-e venni 
valamilyen módon, arról ez idáig nincs informá
ciónk. De nem valószínű. Genova ugyanis, Grazzal 
ellentétben, nem testvérváros. ■

A tartományi gyűlés háza (XVI. század) amely koncerteknek 
és szabadtéri rendezvényeknek ad helyet.
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Graz:

A múlt év végén szárnyra kaptak bizonyos hírek 
a város kulturális fővárosi ambícióval kapcsolatban. 
Lapunk hasábjain üdvözöltük már e szándékot, és 
megfogalmaztuk némely aggályunkat. A program 
azóta alakul, bár köszönő viszonyban sincs a 
kezdeményezők eredeti szándékával. Zavaros dol
gok történnek, a tervszerű cselekvés teljes hiánya 
mutatkozik, és egyre nehezebb leplezni, amit koráb
ban is észlelhetett a figyelmes elme, nevezetesen 
hogy az egész program mikéntjéről és lényegi 
mibenlétéről senki sem rendelkezik ismerettel.
Pedig akik e program kezdeményezésében és fel
karolásában részt vettünk, néhányan elmondtuk 
a stratégia építésének alapvető kritériumait. Mindig 
úgy érzem, nem érteni mindezt, és már izgalmasabb
nak tűnik számomra e rejtély oka -  hogy tudni illik, 
hogyan lehet ezt nem érteni - ,  mint maga a prog
ram. Utóbbiban ugyanis előbb-utóbb remélhető 
volna valami világosság, míg a nem értés okai 
nagyon talányosak. Kicsit rébuszokban beszélek, de 
a valóság egyszerű — a tárgyalásokra készítettem is 
egy nagyon tömör folyamatábrát a metódus 
felépítéséről. Terjedelmi okok miatt ezt közölni itt 
nem tudjuk, ezért másként mutatnám be, hogy 
a mechanizmus ilyen egyszerű:

Végy egy azonos irányba haladni képes négy-
1 .  öt fős teamet, amely tagjai hajlandók dolgoz

ni, van sejtésük arról, mit jelent a kultúra, és meg 
tudják különböztetni a tömegkultúrát a minőségi 
kultúrától. Ügyelj azonban arra, hogy az alkalmas 
csapat kiválasztásakor ne a látszat alapján ítélj!
Az alaposság, a könyörtelen logika és körültekintés 
bizonyosan hasznos, míg a látszatépítés, a pózolás 
könnyen vesztedet okozhatja!

_  Dolgoztass ki velük egy programot, melynek
2 .  .  célja, hogy feltérképezze a részletes munka 
teendőit, szakaszait és az arra alkalmas személyeket 
vagy struktúrákat!

3 Tanulmányoztassék a már e címet elnyert 
• városoknak a cím megszerzéséhez vezető 

útja, a művészeti, a gazdasági, beruházási, finan
szírozási programok tartalma, ütemezése, volumene! 
E tanulmányok célja ne a másolás reménye legyen, 
de a megértés, a sajátszerűségek, adottságok lát- 
tatása.

. Elemeztesd emellett városunk adottságait is, 
mérd fel meglévőségeit és hiányait, kutasd, 

ismerd fel lehetőségeit!

_  A mechanizmus és az adottságaink 
j  • ismeretében határozd meg a program irányát, 
profilját, az elérés lehetséges távlatát!

6 Készíts minderről a célokat alátámasztó tanul- 
< mányt, és annak tömörített népszerűsíthető 

változatát, hogy a programot képes légy hirdetni, és 
hitelesen felmutathasd a források megszerzéséhez!

a cselekvőképesség 
bizonyossága

Építs fel stratégiát a finanszírozásra is! Ne 
f  .  feledd, hogy most már van muníciód: kidol
goztad a programot, amelynek finanszírozásához 
támogatókat és befektetőket keresel!

8 Mindeközben ne feledkezz meg a 
• következőkről:

a A cél csak politikai támogatottsággal valósítható 
meg, de a politika önmagában nem adhat sem 
profilt, sem tartalmat a programnak, és nem 
képes pótolni a szakértelmet -  művészetit, kul
turális menedzserit, pénzügyit, építészetit. Okos 
irányító az, aki a legjobb célt képes a csapatá
val elérni, nem pedig az, aki a leglenyűgözőbb 
látszatot tudja kelteni.

b Ezen igazság nem csak a politikai, de a szakmai 
munkamegosztásra is igaz. A munka szervezése 
csak kis számú irányító csoport által történhet 
hatékonyan, de nem követhetsz el nagyobb 
hibát annál, mint mikor azt hiszed, hogy e 
kevés ember képes a részletes elemző munkára. 
A téma oly összetett, hogy minden részterületen 
a legjobbakat kell dolgoztatni, és e szétterjedt 
munkavégzést hatékonyan összefogni és 
összegezni.

c Nem hiheted, hogy az ötletbörzék minden alap 
nélkül valós tartalmat adhatnak egy ilyen prog
ramnak, és kiválthatják az alapos munkát. Az 
ötlet fontos tényező, de érdemiek akkor szület
hetnek, ha az alaphelyzet érthető, ezért a 
munkát végezd és végeztesd módszeresen! 

d E munka mértéke még be sem látható, de bölcs 
akkor vagy, ha tudod, miként kell ösztönözni, 
ütemezni és számon kérni. Számíts rá elegendő 
időt -  úgy egy esztendőt -  és ne feledd, hogy 
a munka komolyságához azt meg kell fizetni!

Ne gondold, hogy a lelkes értelmiségiek 
hónapokat képesek dolgozni megfizetetlenül, 
pusztán a cél iránti lelkesedésből. Azt se feledd, 
hogy az ingyenmunka eleve nem számon 
kérhető, és neked nem az a célod, hogy az 
eredménytelenséget megmagyarázhasd, hanem 
hogy eredményt produkálj. De ne mondd, hogy 
pénz nincs, mert e pénzek nagysága oly kicsiny 
az elérendő célok eléréséhez szükségeshez 
képest, hogy azt minden értő elme szükséges 
befektetésnek tudja. Ha ennyi pénzt megmoz
gatni nem tudsz, szembesülnöd keli azzal, hogy 
e városnak a kitűzött cél elérhetetlen.

e Nem gondolhatod, hogy a használható agyak 
tanácsadóként állítják elő neked a munkát.
A tanácsadói státus nem számon kérhető. 
Tanácsot adni lehet következmények nélkül.
Itt megbízás kelt, meghatározott munka, 
meghatározott díj, eredményre szerződni képes 
alanyok.

f Ne hitesd el magaddal, hogy egy visszalépett 
pályázó helyére beugrani elegendő ok arra, 
hogy kapkodva cselekedj. Előbb a szándék 
és aztán a megvalósítás!

g Végül emelkedj felül a beidegződéseken, s lásd, 
hogy a lényeg nem a közhangulat, hanem 
a tartalom! Magad is meglepődhetsz, hogy az 
emberek a hitelességedet elismerik majd, s to
vább és többre lesznek képesek, mint a hangu
lati manipulációk alanyaiként. Igaz, az ehhez 
bevitt munka sokkal több, mint amit a napi 
gyakorlat igényel. Ezért éles látással kerüld 
a pozőröket, a látszatművészet lovagjait!
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Grazi kislexikon 2003.

Graffiti
Nincs. (AT)

Hidak
A folyón átívelő utak, mérnöki szerkezetekre építve, me
lyeken gyalogosok, autók, vagy villamosok juthatnak át 
egyik partról a másikra. Ám városépítészeti léptékben egy
szerre tárgyak is. Funkciójukon túl a kreatív mérnöki meg
mutatkozás, a város számára ezen erények felmutatásá
nak lehetőségei és ürügyei -  nem mindig maradéktalan 
eredménnyel. Némelyikük szemet gyönyörködtető, ám bi
zonytalanul járható nagy mozgásai miatt. Mások kevésbé 
észrevehetők, ám biztonságos érzetet keltenek. Grazban a 
látszólag jelentéktelen, ámde sebes folyású és igen válto
zatos partformációkkal mederben tartott folyó, a Mura két 
partja közötti áthaladásra szolgáló művek vannak. Ezek 
között talán a leginkább érdekes a 2003 elején megnyi
tott mesterséges Mura-sziget hídja, amelynek elemeit Ma
gyarországon szerelték össze. A hidat Vito Acconci (egy
kori olasz-amerikai koncept és performansz-művész) és 
stúdiója tervezte. A híd azonban csak része egy nagyobb 
szabású építészeti műnek, magának a mesterséges, a ví
zen lebegés benyomását keltő, ezüstös fémből és színes 
műanyagokból készült Mura-szigetnek, amelynek a keleti 
és nyugati partról biztosítja a megközelítését, illetve az át
haladást rajta. (AT) (PZ)

Jazz
Meggyőződéssel hirdetik (hirdethetik is), hogy Graz maga 
a Kultúra, és a  Jazz =  Művészet. Van is kinek jazzprogra- 
mokat szervezni, hisz’ 40 ezer egyetemista él a városban, 
és az egyetemen jazzművészed szak is működik. Elké
pesztő adat: 34 több-kevesebb rendszerességgel jazzt 
műsorra tűző hely működik Grazban. A legnagyobb jazz
klubok: az 1981 óta működő Royal Garden Jazz Club (Bür- 
gergasse 4), a Jazz M59 (Münzgrabenstrasse 59), a Stock- 
werk (Jakominiplatz 18), a WIST (Moserhofgasse 34), és az 
Orpheum (Orpheumgasse 8.). Persze a világsztárok idén 
sem maradtak el, hisz a Graz Jazz Summer 2003 fesztivá
lon -  mint minden évben, most is a jazztörténet legna
gyobbjai léptek fel. Az Európai Kultúra Fővárosa évének 
részeként szervezett EUROPAS JAZZ 2003 programjait 3 
uniós és 4 kelet-európai ország muzsikusainak részvételé
vel hét egyhetes és a háromnapos „Joint Venture-Festi- 
val”-on hozták össze. (KA)

Kék
A kék zöld. Grazban elválaszthatatlan a két szín. A kultú
ra főváros lógó két alapvető színe a meghatározhatatlan 
árnyalatú zöld és a tengerkék. 0003 és ez a két szín szé
pen egymásra találtak. Lásd még: Zöld. (ZM )

Kiállítás
A városban számos helyen található művészeti bemutató, 
melyek létét az utcán zászlók, feliratok, valamint rendszer
ben kitalált és kivitelezett, egységes rozsdamentes acél
táblák jelzik. A kiállítások érdeklődésre számot tartó he
lyek, jelenlétük a városról szerzett benyomás jelentős ele
me. (PZ)

Kontinentális reggeli
Reggelizőhelyiség. Gyönyörű ausztriai tájak fotói a falon. 
Télen és nyáron. Nyersfa bútorok, párnázott tölgyfaszé
kek. Szőnyegek, 23 °C  meleg. Igazán nincs jelentősége, 
csak megemlítjük, hogy az asztalon szekérderéknyi zsírta- 
lan házi sonka, felvágottak, puha és kemény sajtok, mar- 
meládok és péksütemények. Kemény tojás. Pirítós. Méz 
és müzli. Virsli és tojásrántotta. Narancslé és vaj, tej, ká
vé, tea (fekete, zöld). Amennyi kell. Körülöttünk sürgő há
ziasszony, percenkét kérdezősködik hogytétünk felől. Jól 
vagyunk. Kösz. Danke. A szállás egy városközponttól tíz 
percre lévő magánpanzió. A szoba ára reggelivel 25 euró 
naponta. (AT)

A Hauptplatz, a város főtere.
Lámpák és kioszkok a történeti tér mai bútorai.

Hozzáteszem: képesek kell legyünk megkülön
böztetni kétféle szerepet. Az egyik szerep a befoga
dóé, ami ma minden felvetéshez kissé divatosan, 
a sokféle válasz lehetőségének elfogadásával 
közelít. E minőségben magam is ezen a párton vol
nék, a divat itt nem feltétlenül leértékelő. A másik 
szerep a koncepcionáló, vagy kreatív atkotó, ami 
nem lehet nyitott minden irányra a koncepció és 
a megoldás megfogalmazásának közelében. A kon
cepciónak ugyanis mutatnia kell valamerre, határo
zott elképzelések megfogalmazására való, arra, hogy 
profilt, célokat adjon, ami végső soron valamilyen 
kell legyen. Itt nem engedhető meg a sokféleség, 
a bármilyenség, csak már szőkébb kereteken belül. 
Ezt azért tartom fontosnak itt felemlíteni, mert a cél 
eléréséhez az általam felvázolt megoldás bizony 
határozott, s mivel magam sem hiszem, hogy 
kizárólagos, az egyetlen lehetséges út. Ámde abban 
biztos vagyok, hogy ez egy eredménnyel kecsegtető 
módszer. Szintúgy biztos vagyok abban is, hogy 
határozott elképzelések egymással való vegyítése -  
mint kompromisszum, vagy konszenzus -  csak a 
hatékonyság, a célratörő módszer kiherélése lehet. 
Fel kell tehát ismerni, mikor mihez kell nyitottság, 
és mihez eltökéltség.

Fentieket azért is érdemes tisztázni, mert látni 
kell: Pécs jelenleg csak a szándék kimondásával 
büszkélkedhet, annál semmivel sem többel. Az idei 
év Európa Kulturális Fővárosa cím Grazban van, és 
a város jót állja az ezzel járó kihívásokat. Mint 
tudjuk, Graz Pécsnek testvérvárosa, s a mi városunk 
vezetői többször is voltak ezen okból hivatalos láto
gatáson, mégis a Grazban történtek mibenlétéről 
nem rendelkeznek semmilyen érdemi információval, 
azaz a látogatások haszna nem jelentkezhet saját 
programunk alakulásában. Ez az egyeztetéseken 
világosan megmutatkozott. A grazi történések 
itthoni visszhangtalansága olyan nyomasztó e terv 
tükrében, hogy szerkesztőségünkben úgy döntöt
tünk, ellátogatunk csupán turista minőségben, és a 
három nap impresszióiról beszámolunk. Lapunk kri
tikus alapállása mellett ez legyen ösztönző minta 
azzal, hogy a szakszerű elemzés természetesen nem 
ilyen, de ez is pillanatnyilag a legtöbb, ami a cél 
érdekében történik. Hozzáteszem, mi ezt csak saját 
ambícióinktól hajtva tesszük.

Mint már felemlítettem, Graz nem a másolás, 
hanem a megértés számára lehet modell. A két 
város egészen más adottságokkal rendelkezik. Graz

nem egy országrész, de egy tartomány -  valós iden
titással rendelkező közösség - ,  „Stájerország” 
szellemi és közigazgatási, történelmi és működő, 
valós központja. Lélekszámát tekintve másfélszer 
nagyobb (250 000) Pécsnél. Ez azért lényeges, mert 
e léptéke valamelyest jelentősebb, ekképp 
minőségében is más kulturális intézményrendszert 
képes fenntartani és élettel megtölteni. Az eltérés 
azonban nem olyan mértékű, amely indokolná a két 
város közötti ekkora különbséget.

Grazot a hegyeken át, északkelet felől közelítve 
gyönyörű hangulati előkészítésben lehet részünk. A 
természet nagyon szép, és az osztrák mentalitásban 
a táj kultúrtájat jelent -  birtokok, legelők, erdők 
egyaránt szembeötlően jó karban vannak, ápoltak, 
gondozottak. A városra a hegyek között lelünk rá, 
s bár látványos a megérkezés, az észlelésben nem 
annyira a rálátás dominál, mint inkább a 
beszivárgás, a fokozatos közeledés. A központ felé 
tartva növekszik a városias struktúra intenzitása, 
ugyanakkor a széleken sem kétséges, hogy jelentős 
helyre érkezünk. Mindeközben az imponáló rende
zettség, gondozottság, és nem utolsósorban a tisz
taság színvonala konstans. Megérkezés közben így 
azonnal szembesülhetünk hátrányos helyzetünkkel: 
Pécshez közeledve az ápolt táj, a centrum felé a 
városi minőséget mutató határterületek, általában a 
tisztaság és a rendezettség is hiányoznak -  alakul ki 
bennünk a felismerés.

Graz belvárosa a világörökség része, és méltán. 
Gyalog könnyen bejárható, a távolságok nem 
nagyok. Azonban a szövet meglehetősen diffúz, 
nem csupán egy vagy két utca jelenti a belvárosi 
minőséget, hanem a teljes terület, amely minden 
irányban, halmazszerűen át- és bejárható. Tengelye 
e halmaznak is van, ez a Herrengasse. Két tér 
között feszül ki, ami ha belegondolunk, adekvát 
helyzet, és ez garanciája a működésnek azáltal, 
hogy jelentős csomópontok között ésszerű 
közlekedést kínál. A két tér is élő, lényegesen 
többek városépítészeti kirakatnál. A Városháza előtti 
tér, a Hauptplatz a város központi tere. Valaha itt 
működhetett a piac, és bár e funkcióját elvesztette, 
azért mai használata is rokon. Nem üres 
látványosságként tartják, hanem találkozóhelynek, 
ahol értelemszerűen összefutnak vitlamosvonalak, 
és lehet venni újságot, gyümölcsöt, fogyasztani 
gesztenyét, kolbászt, szendvicset. Mindezen apró 
funkciók kicsiny építészeti elemek által vannak 
jelen, de kitalált módon, és nagyszerű minőségben.
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A lakominiplatz, Graz „Moszkva tere”

Érts ezen dobozszerű kioszkokat üvegből és acél
ból, kitalált, karakteres rendben. Úgy helyezkednek 
el ezek az építmények a téren, mint nagy tárgyak, 
és nem mint házak vagy házikók. Ennek köszön
hetően a tér általuk mintegy berendezettséghez jut. 
És mondani sem kell, hogy van bennük 
mozgássérült-WC, a villamosmegállóban elegendő 
hely eső esetére, ivókút és kézmosó, tükörrel, no 
meg internetállomással, ahonnan egy e-mailt is 
elküldhetsz, ingyen. A sétálóutca másik, déli végén 
találjuk a jakominiplatzot, ami ugyancsak jelentős 
csomópont. Ez a városi tömegközlekedés abszolút 
középpontja, pesti hasonlattal amolyan Moszkva tér, 
vagy Móricz Zsigmond körtér. Egy városban az ilyen 
típusú terekre elemi szükség van, és megfelelő szin
ten megoldva e problémát igen jót tesznek a 
környezetükkel. E tér is természetesen építészetileg 
megoldott. A megoldottság itt számunkra szokat
lanul józan dolog. Első ránézésre talán nem is 
érthető, mitől vannak a téren a dolgok jól 
érezhetően rendben. Egy a teret áttekintő diszpé
cserközpont, a tér peremén szinte összefüggő hal
mazt alkotó paviloncsoport, éjszaka homogén fényt 
árasztó lámpaerdő, mint egy park kitaláltan elosz
tott faegyedei, és rendezett, minőségi térfalak. A 
kioszkok itt is alaposan kitaláltak. Ezekben is lehet 
vásárolni, van zöldséges és virsliárus meg pék itt is, 
de ezt a változatosságot, és tarkaságot erős kiülésű 
tetők dominanciája kezeli le. így a tarkaság igazán 
csak közelről létező, távolról, a nagyobb látvány 
a szinte lebegő, alacsony hajlású tetők struktúrája.
A tér tökéletesen funkcionál, karaktere hiteles, az 
építészeti eszközök nem mutatják magukat a laikus 
szem számára, mégis elemiek, ezt bizonyítja a 
kiegyensúlyozott érzékelés. A buszok és villamosok 
persze csendesek, a sínek gumiágyban fekszenek.
Az intenzív forgalom meghatározó, ez itt maga a tér 
tartalma, de nem elviselhetetlen, még csak nem is 
idegesítő.

(Ha valaki a fentiekből kihallani vélte volna, 
hogy Pécs belvárosi minősége legalább is az elad
hatóság értelmében feltétlenül csupán egymást 
keresztező két utca -  Király-Ferencesek és 
Hunyadi-lrgalmasok valamint csomópontjukban 
egy kirakati tér, melyről nehezen dönthető el, hogy 
végcél avagy kiindulópont, nos az nem véletlen.
A kihallható vélemény persze kifejtésre szorulna,
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Grazi kislexikon 2003.

Közlekedés
A helyváltoztatás a városi közegben. Négy alapvető formá
ja a gyalogos, a kerékpáros, az autós és a tömegközleke
dés. Utóbbi villamossal vagy autóbusszal történik. Közös 
jellemzőjük, hogy mindegyik forma számára imponáló a 
felületek és módozatok kialakítása. A gyalogosok és ke
rékpárosok közlekedőfelületei részleteikben megoldottak, 
egymástól védettek. A gépjárművek közlekedőfelületei ki
találtak. A gépzaj és a motorok füstje a városban hazai vi
szonyokhoz képest alig észlelhető. Ennek okai részben a 
korszerű gépekben keresendő, valamint a gumiágyba fek
tetett villamos pályának, és a jelentős villamosforgalom
nak. (PZ)

Köztéri szobrok
Csigabiga, Lovacska, Betonteknő, Gördülő kövek, Megkín- 
zatott, halott tetemek tömegsírban, csak néhány, külön er
re az alkalomra készült műalkotás a tengernyi izgalmas, 
szép, klasszikus, modern, egyházi vagy világi szobor kö
zül, melyek nélkül Graz szinte üres lenne. így viszont ék
szerdobozként őrzi és vigyázza kincseit. (ZM)

Kutyaszar
Grazban a kutyaszar maga a hiány. A grazi járókelő szá
mára ismeretlen termék (canis merga). Budapesthez szo
kott ember a kutyaszar ilyen hiánya mellett furán érzi ma
gát. Ugyanezen szerves anyag miatt aztán haza érkezvén 
szembesülni kénytelen az otthonosság furcsa kettősségé
vel. Az itt sem kevés kedves eb gazdái ezt szempillantás 
alatt eltüntethetik a városban felállított zöld szerkezetek 
jóvoltából, amelyekből mü'anyagzacskót és kis szerszámot 
vételezhetnek az alkalmi várostakarításhoz (ha feledé- 
kenységből netán nem vittek volna magukra a sétákra 
ilyet). (AT) (PZ)

Laibach, Laibach-jelenség,
illetve a csoport munkásságának megértéséhez az alábbi
akban néhány alapvető tudnivaló -  ehhez e földrajzi tér
ség történelmének, kultúrájának, vallási kérdéseinek (a 
nyugati katolicizmus és az ortodox világ kettőssége), s 
emellett a kortárs művészetek ismerete sem haszontalan. 
Az 1980-ban alakult a csoport Ljubljana német nevét po
litikai provokációként vette fel a titói Jugoszlávia politikai 
közéletének sokkolására A betiltások és a rendőri/katonai 
zaklatások következtében vezetőjük, Tornáz Hostnik éne
kes, aki a munkamódszer, az imázs, design meghatározó
ja is volt, 1982 végén öngyilkos lett. Ekkor Dejan Knez vet
te át a szerepét... Mondhatni, hogy a totális művészet pró
fétái: következetesen provokatív fellépéseiket a totalitári
us (náci/újnáci, nacionalista, kommunista) jelképek, mili- 
táns eszközök (katonás ruhatár, masírozós ritmusok), napi- 
parancs-kihirdetés, diktátorok és egyéb önkényurak be
szédeinek hangulatát idéző szónoklataik, s a- politikai sze
replők jellegzetesen tömeghatásra játszó attitűdjei jelle
mezték. Ehhez szigorú ipari, majd az elektronikus/techno- 
zene lehetőségeinek kihasználása és a sokkolás művészi 
alkalmazása járult. A csoport egyik fő elve a kollektivitás 
és az abban rejlő erő, s az ehhez való messzemenő ra
gaszkodás miatt az egyes tagok szerepéről sosem nyilat
koznak. A Laibach és az NSK művészcsoport másik kon
cepciója, hogy kérdéseket fogalmaz meg, válaszokat so
sem ad... Október 17-én Grazban léptek fel. (KA)

Lovacska
Chaim Steinbach (1944) amerikai művész betonszobrán 
(Mariahilfe templom előtti tér) a felfelé spirálisan csavaro
dó csigaforma oldalában számos üvegbura alatt a legkü
lönbözőbb anyagból és méretben készült színes kis lo
vacskák (gyerekjátékok) vannak. Mint Jeff Koons, Chaim 
Steinbach munkáival azt mutatja meg, hogy a moderniz
mus milyen mélyen beleivódott a világ áru-természetű tár
gyainak sokaságába, de kísérletet tesz annak a bizonyítá
sára is, hogy mindezekből a termelt-fogyasztott sokada- 
lomból „vissza is lehet hozni” a művészetbe valamit. Egy
szerre kizárható és ugyanakkor támogatható is a feltétele
zés, hogy mindez művészet volna-lehetne. Ugyanakkor tö
kéletesen elképzelhető, hogy ezek a tárgyak és tetszetős 
elrendezésük valamely középosztályhoz tartozó család la
kásában ne szerepelhetnének művészetként. A mumifikált 
lovacskák rangsorolásában (az elrendezésben) az ironikus 
művészi szándék kétségtelenül rögzítve van. Lásd még: 
Betonművészet. (AT)

e számunk céljai között azonban ez nem szerepel. 
Feltételezhető, hogy e ki nem fejtett vélemény azok
ban, akik csak érzelmi alapon közelítik a kérdést, 
indulatokat ébreszt. Javaslom a kérdést nem így 
közelíteni. A belváros alapos átgondolása mára 
több mint időszerű. Hangsúlyozom: átgondolásai!), 
amin én nem ötletelés-vagdalózást értek, hanem 
megértés alapú gondolkodást és tervezést.)

Grazhoz hozzá tartozik a Mura folyó. Mint ilyen, 
eleve indukálja az átkelést, és annak csapásait. Ez 
önmagában is hozzájárul a belvárosi minőség kiter
jesztéséhez. A folyó mindkét oldala izgalmas és 
értékes, de jellegében különbséget mutat. A kultúr- 
város-program egyébiránt a folyó kissé alárendel- 
tebb jobb partján erőteljesebben jelenik meg, és ez 
hozzájárul ezen oldal felhozatalához. Megengedem 
magamnak a feltételezést, hogy emögött városfej
lesztési szándék is van. És hozzáteszem, Graz befo
gadta a folyót, akár Budapest a Dunát, és nem úgy 
mint Bécs, amely mintegy elfordult tőle.

Még mindig szembeötlő a kereskedelem 
minőségi fölénye a hazai vidéki viszonyokkal 
összevetve. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy 
ez kínálat kérdése. Csak részben igaz. Persze az 
sem véletlen, mert a kereskedőknek van 
elképzelésük, és türelmük is. De ennél lenyűgözőbb 
a belvárosi üzletportálok igényessége. Történeti 
faragott fa portálok kitűnő karban -  értelemszerűen 
az üzlet rangját tükrözik. És vannak persze portálok 
a legújabb építészeti felfogásban is, kitűnő 
minőségben. (Nem tudom magamban tartani: Száz 
évvel ezelőtti fényképeken Pécs földszintjét vászon 
napellenzők és a falak elé épített fa üzletportálok, 
emeletét pedig fa zsalugáterek tették egyedivé és 
felismerhetővé. Az elmúlt harminc évben a portálok 
szinte mindegyikét felszámolták a legkisebb ellenál
lás nélkül, eredeti talán csak egyetlen torzó maradt 
az Irgalmasok utcájában, valamint épült egy az ere
detit felidéző a sarki dohánybolt homlokzatán, és 
egy korabelit idéző a Dominikánus Ház rekonstruk
ciója során (Színház tér, 1989-96, építész: Specker 
Attila).

Lenyűgöző, ahogyan Graz polgárai magukévá 
tették a programot, és annak arculati elemeit. 
Minden villamoson, üzletkirakatban, jegyen, és az 
összes lehetséges felületen jelen van a szimbolikus 
zöld E betű. Némely üzlet még a feliratát is lecse
rélte, hogy a nevében megbújó E-t ekképp jelenít
hesse meg. Lássuk be, a tettek mögött nem kis 
tartás van!

A grazi program lehetőséget nem hagyott 
kiaknázatlanul. A vár megközelítéséhez új, a hegy 
gyomrában vezetett lift épült, környezetében a hegy 
üregeiben kiállítóhelyek, rendezvénytermek. Grazban 
egy uszoda elhelyezése még a történeti város-

Az átépített főpályaudvar előcsarnoka. 
Építészek: Christopf és Martin Zechner, 2003.

A belső falfelületen Peter Kogler kompjútergrafikája.

részben sem lehetetlen. Foghíjtelken, többemeletes 
épület rejt magában uszodát a belső udvarában, 
elhúzható üvegtetővel. Látszólag ez pénzkérdés, de 
valójában csak igen kis részben. Nagyobb részben 
bátorság, szellemesség, találékonyság, szakértelem, 
nyitott, következetes, ám rugalmas szabályozás és 
hatóság kérdése. Mindezek csak példák. Az örökölt 
történeti építészet és a kortárs megnyilvánulás 
egyaránt komoly becsben állnak.

A város cél és közeg egyszerre. Az ürügy a 
művészeti produkciókban testesül meg. A színvonal 
változó, de nem kétséges, hogy nagy formátumú 
teljesítmények adják a felhozatal gerincét. Nem helyi 
érdeklődésre, hanem valóban nemzetközire számot

Acél-üveg szerkezetű villamosmegálló. Az elektronikusan 
vezérelt információs rendszer, a szemétgyűjtő és a rozsda- 
mentes kézmosó egyaránt tartozékok.
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Szelektív hulladékgyűjtő. A pécsi Európa tér...
Lapátot és zacskót a kutyapiszokhoz az automatából. —és a Grazról elnevezett tér

lég valóság ma Európában, miközben hazánkban, 
és főleg vidéken csupán szakirodalom. (Elnézést 
a kivételtől!) A barátságos idegen mellett a leg
látványosabb építészeti tett a New York-i Vito 
Acconci által tervezett Mura-sziget, ami az első 
számú jelképpé vált. Amorf képződmény ez is, rozs
damentes acélból. A belső tartalom kicsit zavaros, 
és a látvány gesztusához a belső tér és némely 
szerkezeti elem részletmegoldásai nem tudtak fel
nőni. Ezzel együtt is a „sziget” talányos, vonzó 
embléma, rafinált, épület léptékű tárgy, kicsit 
provokáló, meghökkentő és festői szituációban.

A gégék ellenére is elmondható, hogy a tettek 
nem mindig attrakciók is egyben, hanem a feladat 
korrekt megoldásai, valóban európai szinten. 
Európai szinten itt nem csak anyaghasználatot, 
építőipari minőséget értek, de szellemi, építészeti, 
alkalmasint design-színvonalat is. Az említett terek 
vagy utcai építmények nem törnek látványosság 
szerepre, és ugyanakkor ebből az állításból nem 
következik, hogy kommerszek volnának. Ez az 
állapot maga is jórészt ismeretlen Pécsett. Nálunk 
aki képes rá, többnyire mutogatni akarja magát, aki 
nem képes, az sokszor esetlen. A két állapot között 
kevés produkció születik, és az a néhány jószerivel 
csak a kevés hozzáértő szemében jelent valamit, 
a közönség vele szemben értetlenül áll.

Graz egyébként hadat üzenhetett az avulásnak 
fizikai, funkcionális és szellemi értelemben egyaránt. 
Jó példa erre a vasútállomás, amelyen látszik, hogy 
az nem csak a Grazot úti célnak tekintő turisták, de

a napi ingázók miatt is fontos csomópont. E szem
lélet mögött egy másik is megbújik: a városon kívül 
lakni nem hátrányos helyzetet, hanem részben 
választást jelent. Szóval az állomás korszerűsítésen 
esett át. Korszerűsítés itt tartalmi, minőségi és 
építészeti. A meglévő épület előcsarnokát, mint 
szimbolikus erejű elemét megtartották, és a hozzá 
kapcsolt építészeti eszközök is elfogadják annak 
további dominanciáját. Szimpatikus viszonyulás. 
Minden vandálbiztos, de kulturált. Minden 
használatban, de karban tartva. Az állomások bel- 
sőtér-igénye ma jellemzően kisebb a századfor
dulóhoz képest. Ugyanakkor a várakozáskor az 
elvárható komfort mértékével, a szolgáltatások 
számával és minőségével szemben támasztott 
követelmények szintje magasabb. E felismerés valós 
programmal töltötte meg a házat, és ettől fogva 
nem velejárója aluljárónak és várónak az áporodott 
cigiszag, a mocsok és az emberi ürülék. A graziak 
a vasútállomásra úgy tekintenek, mint kapcsolódási 
pontra, s ebből következik a minőség igénye. Az 
épület tartalma ráadásul praktikus. Aki délután a 
munkából vonaton haza tart, előtte az állomáson 
kitűnő körülmények között bevásárol, esetleg meg
vacsorázik, vehet egy könyvet az útra, virágot a 
kedvesének, vagy internetezve elütheti az időt. Ha 
reális alternatíva a városon kívül lakni, ehhez van 
minőségi tömegközlekedés, akkor számítható, hogy 
az emberek kihasználják az állomás szolgáltatásait. 
Főként, ha azok az említett színvonalon kínálják 
magukat. Mert a regionális gondolkodás sok egyéb 
között ilyen is. És hogy a csarnok falai és mennye
zete kortárs képzőművészeti felület? Hát, igen: ilyen 
egy kulturális főváros.

tartók. Az információk kikerülhetetlenek, a választék 
jelentős, az év során sokszor cserélődő. Művek, 
vagy azok elérhetősége állandóan jelen vannak.

Gégék azért itt is találhatók, számomra zavarba 
ejtően erőteljesek. Mind közül a legmeghökkentőbb 
maga az éves program központi épületének számító 
Kunsthaus (építészek: Peter Cook -  Colin Fournier, 
2003). Az épületet barátságos földönkívülinek 
keresztelték, neve egyértelműen a formájára utal.
E ponton értem és elfogadom a látványosság 
igényét, mint építészetet azonban nem tartom 
sokra, és mint nehezen kitörölhető elemét a várból 
jól látható városképnek, e tettet határozottan kárté
konynak gondolom. A túlhajtott forma és az épület 
valós tartalma és szerkezete nem is kerülhetett 
szinkronba, és ez tovább rontja az extravagancia 
hitelét. Azt azonban el kell ismerni, hogy a minőség, 
a technológiai felkészültség valóban európai. A ház 
értelmezhető részeiben, tereiben ez a minőség tény-
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Grazi kislexikon 2003.

Modem építészet
Értsd: kortárs építészet. A mai építészeti gondolkodást a 
város vállaltan befogadja, és konstruktívan használja. Min
dez nem jelenti a bigott hajszolását a korszerűségnek és 
a divatoknak. A történeti építészettel való együttélés har
monikus, és tiszteletteljes, értékszerető. Mellette azonban 
a gondolkodás előremutató, és jellemzően fegyelmezett. 
Na persze kivételek azért itt is vannak. (PZ)

Művészetek háza
Két jeles angol építész, Peter Cook és Colin Foumier még 
nem teljesen befejezett, de szeptember 27-én megnyitott 
műve. Az „új organikus” építészet jellegzetes alkotása el
sősorban hangverseny és kiállítási központ. A minden 
szimmetriától tartózkodó organikus formanyelv szintézist 
kísérel meg teremteni a Mura-part historizáló építészeti 
előtörténete és a legújabb tartószerkezeti elvek között. 
Építtetői az avantgárd és a hagyomány jelképes együttélé
sének mintáját kívánták megteremteni a belvárosban. A 
Landesmuseum johanneum, a Camera Austria fotóújság 
és egy új, a mediális művészetet kutató központ biztosít
ja rendeltetésszerű működését. Látogatásunk idején a 
modern japán fotográfia gazdag tárlata volt a kiállítóte
remben. (AT)

Pizzéria
Merthogy itt is ismerik a „mediterrán hangulatok” vonz
erejét, továbbá, mert itt is szükség van az európai típusú 
gyorsétkezdékre. De ez mégis más. Az étterem minden zu
ga tele van tizenéves fiatalokkal, a hátsó szobában cso- 
csózni és biliárdozni lehet. A pincérek gyorsan kapcsolnak, 
hozzánk a magyarul remekül beszélő lány jön és miköz
ben felveszi rendelésünket, röviden be is mutatkozik. Ve
gyes család, tanulás, munka, ezekről mesél. Magyarság
szeretet és az osztrákok megbecsülése árad szavaiból. Az 
étterem nem túl tiszta, nem csendes. Szinte otthon érez
zük magunkat. A falakon valóságos képzőművészeti alko
tások. Színes rajzok, hatásos és eredeti gesztusok. Grazi 
művészek munkái. Igaz sokszorosított grafikák, de erede- 

■ ti érzelmeket eredeti formában közvetítő műalkotások. A 
pizzéria után figyelni kell a vendéglőkben, csapszékekben 
elhelyezkedő műtárgyakra. Az utazás végére kiderül: nem 
felesleges teher, hanem örömforrás. Határozott és vissza
térő igény, hogy a hely jellegének megfelelő képek, szob
rok, iparművészeti tárgyak, fotók, plakátok, bútorok legye
nek a vendéglátóterekben. És ahol erre van szükség, akár 
mulatságos giccsek is. Leírhatatlanul kedves atmoszférát 
teremtenek. A grazi művészek. (AT)

Raklap
Anthony Gormley világhírű angol szobrász a nyolcvanas 
évek kezdetén az emberi alakot tette meg a problémáit ki
fejező plasztikai nyelv középpontjává. A grazi jezsuita kol
légium hatalmas belső udvarában állították fel szinte meg
számlálhatatlan emberi alakból létrehozott szoborkompo
zícióját. Október közepén már az elszállításra váró alako
kat raklapokra szerelték és mi így találkoztunk ezekkel. 
Számunkra szívbemarkolóbbak voltak, mint szándékolt ki
állítási állapotukban. A posztmodern szobrászat számára 
felszabadított emberi figura az ő esetében valóságos fel
nőtt ember méretű, öntött, többnyire laza, atletikus alak. 
A megszüntetett individualitásról van szó, amelynek azon
ban a végeredménye mégsem embertelen. Nagyon is jel
lemző, de a valóban arctalan, elidegenült tömegemberi lé
tezés címerévé váltak a szobrok, amik képtelenek érzel
meket kinyilvánítani, amik nem közvetítenek jelzéseket 
élő személyiségekről. A rozsdásodó vas-bőr képezi a test
ruhát, amely, mint testhezálló, a szem- és a radioaktív su
garak számára is áthatolhatatlan búvárkosztüm viszont 
egyértelmű jelzésként utasítja képzettársításainkat a nuk
leáris korszak baljós előéleteinek megfogalmazása felé. A 
születés, a halál, a félelem, a mumifikálódás, ellenállás és 
köznapi aktivitás ízei keverednek szobraiban a lírai melan
kólia beállításaival. (AT)

Séta
Fizikai tevékenység, nem túl megerőltető, célját tekintve 
intellektuális, esztétikai élményvadászat, társas együttlét 
vagy magányos gondolatok morzsolgatására alkalmas kö
zeg. Nem mindegy hogy mikor, hol és kivel, ki nélkül, ló 
társaságban, élménydús, szép kultúrhelyen a legjobb. 
(ZM)
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Némely forgalmas közúti csomóponton egyébként 
gyalogosan fűtött, ajtóval lezárt aluljárón juthatunk 
át. Az aluljárókat minőségi üzletek, pékek, kávézók 
töltik meg. Tulajdonképpen egy kisebb üzletközpont 
bújik meg bennük, alapvetően a napi szükség
letekre kihegyezett kínálattal. Rá kell jöjjünk, ez is 
frappáns ötlet! Nem kell üzletközpontokba terelni az 
embereket ahhoz, hogy bevásároljanak, mert azok 
út közben hazafelé szívesebben megteszik ezt. S 
mivel ezek az átjárók gyalogosforgalomnak szántak, 
parkolót sem kell számukra építeni. Hontalanokkal 
itt sem találkozhatunk.

Miközben a grazi gépjárműforgalom intenzívebb 
a pécsinél, meglepő az utak, járdák, a levegő tisz
tasága és a zaj mérsékelt volta. Néhány nap után 
fordított a szembesülés: Pécsett a belvárosi forga
lomban a zaj elviselhetetlen, a levegő porral tele, 
mert a járdák és az utak is mocskosak, a járművek, 
különösen a buszok pedig folyamatosan felkavarják. 
Lám, az amúgy is evidens megállapítás, hogy talán 
ildomos volna az utcákat takarítani, a Grazzal való 
összevetésben bizonyossággá válik. Grazban 
valószínűleg nem merül föl a helyzet kezelésére 
a különböző érvek felsorakoztatása, mert helyette 
takarítanak, és az eredmény magáért beszél.

Grazban az európaiság érzetét ezen túl is sok 
apró tényező erősíti bennünk. A köz-WC-k állapota 
-  és hogy egyáltalán léteznek - ,  a terek burko
latainak tervezett és részletérzékeny kialakításai, az 
éttermek, kávézók és teraszaik igényessége, az utcai 
kukák száma, megoldása és ürítése imponáló, és a 
kutyák ürülékét is összegyűjtik. A panziókban pedig 
az új vendég húsz euróért vásárolhat háromnapos 
bérletet az összes tömegközlekedési eszközre, s az 
egyben ingyen belépő is a kiállításokra. A panziós 
öntudatos, tisztában van a város programjaival, és 
mindent megtesz a szíves tájékoztatás érdekében.

Az út rengeteg tanulságot hozott, pedig nem 
tettünk mást, csak figyeltünk, éltük a közeget, és 
törekedtünk annak megértésére. Mindez sok, de 
egyszersmind nagyon kevés. Nem a mi dolgunk a 
képet teljessé tenni. Csak szerettük volna megmu
tatni, mily rengeteg volna a tennivaló, mert úgy hat, 
ezt nem mérte még fel senki. A kulturális fővárost 
látva pedig a magam számára három olyan 
következtetést fogalmaztam meg, ami segíthetne 
orientálni a csapongó gondolatokat:

Az Európában elvárt regionális gondolkodás
megértése nem csak az európai csatlakozás 

miatt volna létkérdés, de önmagában is az. 
Távolságunkat a fővárostól, és ebből fakadó korlá
táinkat nem tudjuk feldolgozni -  joggal. Pécs 
környékéről nézve viszont kifelé éppoly érdektelen
séggel viseltetünk, mint amilyet nehezményezünk 
Budapest irányából. Fenntartva a tévedés 
lehetőségét, és csak néhány jelből alkotva 
véleményemet, úgy éreztem, Graz ehhez a 
kérdéshez tudatosabban viszonyulhat. Az, ahogyan 
az ingázást kezeli, mintha azt sugallná, hogy érdeke 
e helyzet fenntartása. Az ugyanis több előnnyel is 
járhat. Ha a város közelében is jó körülmények 
között lehet lakni, az valóban alternatíva, és ez 
azzal is jár, hogy a város növekedési gondjai nem 
válnak tarthatatlanná. A kifelé mutatott tolerancia 
tartást ad, az pedig fokozza a kreativitást, a vál
lalkozói potenciált. Ugyanakkor ha a város a 
környező régió számára megfelelő előnyöket jelent, 
bizonyos értelemben azt eltartja, vagy foglalkoztatja, 
az emeli a környezet színvonalát, élet- és 
fizetőképességét, és az visszahat magára a központ
ra is. Nem keverendő ez azonban össze valamiféle 
szociális gondoskodással, mert az nem inspirálja az 
eltartottakat cselekvésre. Továbbá azzal, hogy 
mintát ad, példát mutat, eleve gerjesztő elem.

_  Jó volna, ha az életkedvet mutató, de nem 
Z  * mindig értékes gégék mellett, vagy helyett 
észlelnénk a kevésbé kirakati tetteket is! A jó 
működés megértése a jó dolgok létrehozásához 
elengedhetetlen. Ez a kérdés Pécsett rendkívül 
messze van az európai mércétől. A látszatkeltés és 
a magyarázatok kreálása nem pótolhatja a gondol
kodó, tervszerű cselekvést. Megkockáztatom: a dol
gokhoz való nem értés nem magyarázat, csak ter
hes ok.

Az egész kulturális fővárosi program egy mil- 
• lenáris (és itt most az 1900-as évekre gondol

junk!) típusú történet. Egy cél, ami orientálja a gon
dolkodást, szellemi és pénzügyi ráfordítás bevitelé
vel a város szellemi állapotát és közérzetét új szint
re emeli. Természetesen mindezzel feltételként 
építészeti, intézményi, városépítészeti beruházások 
is járnak. A bevételek áttételesen keletkeznek. 
Először is ráirányítják a világ figyelmét a városra, és 
ez közvetve hasznot hoz: felkelti az idegenforgalom, 
a kulturális, tudományos és gazdasági érdeklődés 
figyelmét. Másodszor a cím elnyerésével bizonyos 
programok, rendezvények idegen forrásokból is 
finanszírozhatókká válnak, így némely rendezvény 
kvázi ingyen jeleníthető meg. Harmadszor pedig 
akciószerűén feljavul az intézményi infrastruktúra, 
ami pedig az elkövetkező időszakra ezek 
ráfordításigényét csökkenti. De az összes közül a 
legnagyszerűbb, hogy a polgárok a programmal 
azonosulva, és a világ feléjük irányuló érdeklődése 
következtében tartásra tesznek szert. Megtanulják 
például azt is, hogy mi a kitűzött célokért befek
tetett munka értéke, és ezáltal hitük és erejük meg
sokszorozódik. Nem árt ezzel is gondolnunk, hiszen 
a fiatal tehetségek tendenciózusan hagyják el a 
várost, az pedig hosszú távon a tartós középsze
rűséget hozza magával.

Hazaérve, a családi vacsoránál sokat beszélget
tünk egy kiállításról, ami talán a legzavarosabb volt 
mind között -  néhol tematikájában, némely válasz
tásával, alkalmasint a bemutatás módját tekintve. 
Tulajdonképpen felkavart bennünket. Komoly 
energiákkal bíráltuk. Aztán néhány óra múlva rájöt
tünk, egyre több érvet hozunk fel előbbi érveinkkel 
szemben is, és egyáltalán: ezzel az egésszel 
foglalkozunk már órák óta. Hát így formálja ez 
a művészeti kaland az emberek agyát, ha egy olyan 
városban lak(hat)nak, amelyikben közeget 
jelent(het) a kultúra. ■

Belvárosi foghíjtelken épített uszoda belső tere. 
Építész: Fritz Lorenz, 2001.
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A város egyik legjellegzetesebb szimbóluma, 
az óratorony is furcsa fricska áldozata lett...

„Miről is van itt szó, tanárnő?”
-  szokta volt kérdezni egykori egyetemi professzo
rom, még mielőtt intellektuális vakvágányra vitt 
volna egy gondolatmenet kapcsán az utam.
Tőle tanultam, hogy van egy pont, ahol bármiféle 
rohanásban meg kell állni, hogy tisztázzunk alapvető 
fogalmakat, hogy tudniillik ugyanarról beszéljünk 
egy adott diskurzusban. Fokozottan igaz és hasznos 
ez az írott szóban való közlésre. Egy adott mondat 
szemantikai elemzése során tehát az alábbi példával 
élnék.

Jártam Grazban, Európa kulturális fővárosában. 
Hogy jártam valahol, azt jelenti: elmentem valahon
nan valahova. Graz a szomszédos Ausztria Stájer 
tartományának városa, 2003-ban a kultúra fővárosa 
Európában. Európa -  ez már nehezebb ügy. Nádas 
Péter is azt mondja egy helyütt, hogy nem lehet 
definiálni Európát. „Csak földrajzi határait tudjuk 
megmondani. A kulturális határait már 
nehezebben. Ahogy Bush vagy a hadügyminisz
tere megfogalmazta helyettünk: valami öreget, 
régit jelent. A szó vallási, filozófiai és históriai 
értelmében is. Európában benne vannak például 
a mórok, ahogy benyomultak Hispániába. Nos, 
ezeknek a folyamatoknak a tudása jelenti az 
európaiságot. Amit hajlamosak vagyunk pozitív 
módon fölfogni. Habár Európa históriája a lehető 
legnagyobb rettenettel terhelt, hullahegyekkel, 
ostobasággal és barbársággal... sokan 
igyekeznek a fogalmat úgy használni, mintha a 
vallásháborúktól, a százéves háborútól, a 
harmincéves háborútól, a világháborúktól, a 
holokauszttól, Giordano Brúnó megégetésétől, 
kirakatperektől el lehetne tekinteni. Mintha 
Európában csupa kis Mozart és Shakespeare élt 
volna mindig is. Mintha mindez egy nagyon finom 
dolog lenne, a pápák nem is égettek volna mág
lyán könyveket és embereket, mintha Moliére-nek 
nem kellett volna a királyt mindig jól átvernie. 
Mondjuk az európaiság az erre való józan rálátás
ból áll. ”

Kulturális: Az emberiség által létrehozott anyagi 
és szellemi értékek összessége.

Főváros: fő, mint főnök, a többi város közül a 
vezér, lehetőleg a legtöbb összehasonlítási ponton 
mindenben több és jobb a többinél.

Z A B R A D I  M A R I A N N

Szép napok, 
fényévnyi távolságból

Hát, itt jártam én, ráadásul jó társaságban.
Megérkezvén a magyar-osztrák határra régi reflexeken röhögcsélünk -  ki hova rejtette a valutát? -  

mintha nem lenne reflexünknek ma már semmiféle konnotációja. Pedig van, annak ellenére, hogy még cirka 
fél év, s a határ, s a reflex hivatalosan is történelem lesz csupán. A 2004 májusában születő gyermekek már 
jóindulattal Európában, az európai nagyhatalmak szerint -  ahogy például a németek fogalmaznak -  
a kezdőket illető Kern Európában (mag Európa) szocializálódnak.

A határon túl az utak is simábbak, a rétek zöldebbek, a porták is rendezettebbek, az autósok udvari
asabbak, a benzinkútnál nem ciki az ingyen pisi, még a kern európaiaknak sem. És ez még csak a land, 
a Holstenfrízekkel. A lilamilkatehenek után hamarost megérkezünk a célállomásra, alig egy óra elteltével. 
Mondhatni karnyújtásnyira van tőlünk az egész, amiről kultúrkörökben annyit beszélünk. A kultúra fővárosa. 
A várost körülöleli a hegy, átszeli a folyó, beszövik az ódon utcák, takaros és élettel teli terek, modern for
mák, frissesség, jólfésültség, a jóléti társadalom minden erénye előttünk hever. Könnyű ebben a helyzetben 
ellazulni, ugyanakkor nehéz is, az idő szűke miatt, a programfüzet kínálata bevehetetlennek tűnik, mégsem 
uralkodik el rajtunk a lemaradáspánik, szinte észrevétlenül magával sodor az élet, felvesszük a grazi tempót, 
issza szemünk, lelkünk a sok látnivalót. A szállodai recepciós által felkínált 3 napos közlekedési bérlet meg
nyit előttünk minden múzeumot. A programfüzet és az ügyes térkép pedig könnyedén elirányít minden 
célponthoz. Ja, és a villamos, megannyi színes, jópofa járgány, nincsen belőle két egyforma úgy, ahogy egy 
leharcolt példány sem.

Napsütés, kávéházban Melange, forró, illatos sült gesztenye (szabott áras!), első osztályú -  Szicíliából, 
köztéri szobrok -  világnagyságok munkái, tehetséges fiatal utcazenészek, pékség a XVI. századból itt 
maradt, úgy maradt, rabul ejt, s továbblendít. Még.

Ha megettem a gesztenyét, megmosom a kezem a villamosmegállóban működő csapnál, iszom egy 
korty vizet is az ivókútból mielőtt bemegyek a kortárs japán fotóművészet furcsaságait megnézni a 
Művészetek Házába -  a Friendly Alién egyik nyúlványába. Az egész éves rendezvénysorozat leglátványosabb, 
s örök nyomot hagyó mementójába. Az egész komplexum még nem kész sajnos, a hatalmas létrákon 
egyensúlyozó szerelők látványa no és a lépcsők előtti kordonok is arról tanúskodnak, hogy napok kérdése, 
s megnyílik a látogatók előtt. Nekem E.T., a földön kívüli jut eszembe a hatalmas idegen test láttán, amely 
a patinás belváros egyik saroképületévé vált, hogy eztán idegenül, de barátságosan fogadjon be művészeti 
alkotásokat, kiállításokat, más rendezvényeket egy XXI. századi dimenzióban. Égbe meredő csápjai lüktetnek, 
pulzálnak, beszippantják, majd kieresztik a benne feszülő sok-sok energiát. Ahogy E.T. a múlt században, ez 
a monstrum is barátságosan, diszkréten araszol a Mura-parti város lakóinak szíve felé. Fogadtatása vegyes, 
hát persze! Tiszta kék, áttetsző, mint az ég, vagy a lábai előtt csobogó folyó. Túlméretezett, vagy nem illő 
a korábbi századok építészeti remekeit, jól megőrzött, karban tartott polgári miliőjét sugárzó épületek közé? 
(...)

Stílusos a szintén az alkalomra épült úszó szigetről megközelíteni. A folyó két partján narancsban fürdő 
napfényes erdősáv öleli közre a folyó közepén elterülő Plaza-szigetet, ahol van amfiteátrum, kávéház, gyer
mekjátszótér -  építészetileg és funkcióját tekintve is különös ötlet.

A város egyik legjellegzetesebb szimbóluma, az óratorony is furcsa fricska áldozata lett. Megépítették 
fekete furnérból az árnyékát, hű mását, ami természetesen a Nap megfelelő állása szerint tökéletes 
árnyékként funkcionál is.

A hegy gyomrába pedig beköltözött az emlékezés, a grazi emberek személyes tárgyi emlékei az elmúlt 
századból. Az Erinnerungen nagy ötlet, a hegy belsejébe vájt járatok megnyitása, kiállítóterekkel való 
megtöltése a rendkívül sok szellemes installációval, zenével, filmekkel, valóban képesek visszavezetni abba 
a nem is olyan rég múltba, melyről így vagy úgy, de mindannyiunknak vannak emlékei, országhatároktól 
függetlenül.

A hatalmas tükörfalakkal megrakott tér sok varázslatra ad, illetve főleg a nyáron adott lehetőséget, 
a tenger Grazba varázslásától kezdve más akcióművészeti előadások számára. A jelenség így is lenyűgöző, 
naplementéig sok érdekes perspektíva tárul elénk.

A belső udvarok is sok izgalmas jelenséget rejtenek, önállóan is izgalmas terek, de például Gromley 
megannyi megkínzatott emberi testet ábrázoló bronz szoborcsoportja, ami leginkább tömegsírra emlékeztet, 
egy kolostor udvarán lélegzetelállító élmény.

Tudományos konferenciák, irodalmi estek, könyvbemutatók, színházi előadások, koncertek a komolyzene 
és a könnyű műfajok szinte minden területéről -  felsorolhatatlan mennyiségű, és igényesebbnél igényesebb, 
színvonalas programot rejt az egész év programjait felsoroló, súlyra sem csekély műsorfüzet.

A gyerekek sem maradnak sem program, sem élmény nélkül. Ötletes akcióművészek megkreálták 
számukra a grazi Minicosmost, benne a Minicosmo szellemes plüssállattal, játékokkal, vetélkedőkkel, rajz
pályázatokkal. Az infocentrumban megannyi jópofa emléktárgy kapható -  persze biznisz, de nagyon profi.

Én mindenesetre vettem egy doboz Kulturteekultur nevű zamatos gyümölcsteát, gondolván az előttem 
álló hosszú, gondterhelt téli estékre... ■
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Sziget
Műtárgy és használható építészeti mű a Mura folyó grazi, 
belvárosi szakaszán. Ritkaságszámba menő ötlet, viszony
lag sebes folyású folyóra szigetet mesterséges eszközök
kel építeni. De a művészi kreativitás ezen az őserőn sem 
tudott kifogni. A törékeny, tünékeny, áttetsző acéltraverz 
szerkezet belső terei is hangulatosak, a hídról nézve az őt 
körülölelő természeti egységbe, a városi panorámába is 
tökéletesen illeszkedik. Acél piazza a XXI. század számá
ra. Agóra, fórum, találkozóhely. Acélrudakból készült, há
lózatos tartószerkezeti elemek felhasználásával konstruált 
kulturális szolgáltató és vendéglátóhely, amelynek alap
formája két egymáshoz csatlakozó, de ellentétes pozíció
jú csészeforma. Nappal ezüst folt a természetes városi kör
nyezetben, éjszakai kivilágítása kék csillagot varázsol az 
ilyenkor fekete folyó közepére. Van benne egy 240 rrf-es, 
300 főt befogadó amfiteátrum, 40 nf-es, 100 fős játéktér, 
egy 160 nf-es, 100 fős zárt étterem és kávéház. (AT) (ZM)

Stájer szellem. (Styrian Spirit)
Minden más képzettársítás ellenére egy légitársaság, 
amelynek grazi kis irodája Düsseldorfba, Frankfurtba, 
Stuttgartba, Zürichbe, Salzburgba, Rómába kínál kedvező 
repülős utakat igen kedvező árakon. Jegyrendeléseket a 
www.styrianspirit.com címen vesz fel. A 2003-as év kultu
rális programfüzetének a címe: Graz szárnyal. (Graz Fliegt) 
(AT)

Tájékoztatás
A városban a megismeréshez, a tájékozódáshoz szüksé
ges minden információ könnyedén beszerezhető. Ennek 
érdekében a jelentős programszínhelyek, valamint külön, 
az információ begyűjtésére kialakított helyek, épületek és 
terek állnak rendelkezésre. Az információk tematikusán, 
jól kezelhető módon hozzáférhetők. (PZ)

Taverna
Este kilenc, télies hideg. ígéretes portál, mögötte a sejthe
tő „mediterrán hangulatokkal”. Lendületes, színes halak 
és tésztaneműek ábrázolásai a kirakatban. Ámde bent 
üres termek. Igen cool, aktuálbauhaus interieur. Vagy ők, 
vagy mi értettük félre a helyzetet. Nekünk életvidám, szí
nekben gazdag, déli étel- és borkínálatával kérkedő ven
déglő a vélelem tárgya, nekik gondosan kiválasztott ven
dégkör számára a séf által személyesen előállított gaszt
ronómiai költemények előadási helye. Nem jelentkeztünk 
be előre, nincs mód a kiszolgálásunkra. Megnézett a séf 
bennünket. A tulajdonosnak, az olaszosan hangzó ételköl
temények szerzőjének olasz a neve. Olaszul nem beszél
nek, az angolt erőltetik. Mi beszélünk angolul is. Itt sajnos 
nem kaphatunk vacsorát. Perche? Why? Leider, sie sind in 
Verspetung geraten. Az üres éttermet otthagytuk és át
mentünk egy kevésbé cool, ámde szívet melengetőén stá
jer giccsekkel teli, boltíves kis vendéglőbe, ahol akkora 
wienerschnitzlit kaptunk, hogy lelógott az asztalról. A pin
cér beszélt németül. (AT)

Trattoria
Olaszos illúziót keltő elnevezése étteremnek, melyről kide
rül, hogy ilyen erényekkel nem bír. Az olasz könnyedség 
itt csak vágyott érzés, nem művelhető. Talán nem is kel
lene erőltetni. Időnként mintha a graziakat is feszélyezné 
saját akarásuk. Olasz bort viszont szinte mindenhol fel
szolgálnak, bármely palackot megnyitva, egyetlen pohár
ral is. Igaz, a rendes éttermek az osztrák borokból is csak 
jókat kínálnak. Ez kissé meglepő, de kellemes felismerés. 
Ha étteremre vágysz, a trattoriákat kerüld el, s más ola
szos helyeket is, válassz inkább helyi vendéglőt, vagy 
olyat, amely helyi sajátosságot nem, de hangulatot, és mi
nőséget ígér. Ezekből van bőven. (PZ)

Tükör
Látványos, város léptékű térberendezés a Freiheitsplatzon. 
Die gespiegelte Stadt -  Viederspiegelung dér Stadt -  Egy 
város visszatükröződései -  a program címe. Párbeszéd a 
tárgyi jelenvalóság és látszólagos végtelen között. És mi
közben a tér egyik oldalán az operettszínház bejárata fe
lett a Janis Joplin életéről készült musical bemutatójának 
reklámfeliratait látjuk, adózunk a hatalmas tükörrendszer
nek, amely valójában teljesen el is tünteti a városi teret. 
Miközben megsokszorozza a különböző homlokzatokat, a 
tükröződő felületekben tükröket láttat. Ezeknek felületén

Hányadik ötéves terv?
Annyi három-négy napos kirándulás után megle
hetős izgalommal készültem a Grazban való életre: 
ott lakni! Persze;, ez némiképp a nyugalom izgalma 
volt, hiszen leginkább arra lehettem felkészülve, 
hogy ott nekem jó lesz. Ám, hogy mi a „jó”, az 
azért mindig meglehetősen képlékeny, és ezúttal 
annak kellett kiderülnie, milyen is a grazi jó.

Mennyi idő alatt képes felfedni magát egy 
város, ahová idegenként érkezünk? Természetesen, 
rokonszenvező idegenként, feltételezvén azt, hogy 
ez a hely, ahol lakásunk lészen, csupa szépet és 
kellemet tartogat számunkra, máskülönben be se 
tettük volna ide a lábunkat.

Azt soha senki nem fogja elvitatni, hogy 
Ausztria kulturális fővárosa Bécs, punktum. Ott 
töltöttem majd’ fél évet, mielőtt áttettem volna a 
székhelyemet Stájerországba, de egy pillanatra sem 
jutott az eszembe, hogy most az összehasonlítgatás 
hetei következnek, a fanyalgásé, hogy ez meg az 
Bécsben így és úgy volt, hiába, ez itt mégis csak 
vidék...

Holott szegény Steiermark s vele együtt Graz 
hosszú évtizedekig erre volt ítélve, nem is csupán 
vidéki, hanem egyenesen a vasfüggöny melletti

létre, Magyarország és Jugoszlávia mellett, az auszt
riai „viharsarokban”, vegetáló ipar és mezőgazdaság 
mellett. Ebből akartak kitörni -  úgy, ahogy Pécsett 
is jobbról—balról hallani - ,  a kultúra mentén.

Jó, lehet mondani, hogy pénzzel könnyű volt 
nekik. Nyilván. De azért az ötlet és a kitartás se 
kutyafüle.

1989-ben jött létre az az iroda, amely 
szerénységemet is vendégül látta, a Cultural City 
NetWork (CCN). Célja és programja nem más, mint 
Közép-Kelet-Európa művészeit összefogni, egymás
sal megismertetni, projekteket összehozni. Hogy 
hol? Nem nehéz kitalálni: Grazban.

Rájöttek egy amúgy felettébb egyszerű dologra, 
nevezetesen arra, hogy ha el akarjuk hitetni Grazról, 
hogy a művészetek, a kultúra (főjvárosa, akkor erről 
azokat kell legelőbb meggyőzni, akik mindezzel 
foglalkoznak: a művészeket. Ha ők megbizonyosod
tak állításunk igazáról, akkor annak hírét el is viszik 
majd a nagyvilágba.

Adva vagyon hát néhány műterem, művész
lakás, ahová egy-kettő-három-négy-öt hónapra 
alkotók kvártélyozzák be magukat, és semmi egyéb 
dolguk nincs, mint hogy azt tegyék, amit a legjob-

Az egyetem Botanikus kertjének 
üvegházai.
Építész: Volker Giencke, 1995.

Anthony Gormley öntöttvas szobrai

A Mura-sziget -  az átjárható forma 
Az építész az olasz-amerikai 

Vito Acconci, 2003

Stadthalle -multifunkcionális 
rendezvényterem. (Koncertek, 

konferenciák, kongresszusok, ünnep
ségek, vásárok helyszíne) 
Építész: Klaus Kada, 2002
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a megsokszorozott homlokzatok sokszorozódnak. Megfor
dított és hetyzetazonos képek jelennek meg, a visszatük
röződések nyomán olykor a végtelen perspektívába vesző 
alakok mutatkoznak. A fényjelenségek között -  mint a he
gyek között élő ember egyik jellemző vágya, nosztalgiája
-  ott van a tenger végtelenségének tükör nélküli megjele
nítése is egy folyamatos vetítés formájában. Ami ugyan
csak virtuális jelenség. Technika segítségével létrehozott 
látszólagos valóság. Csak a miheztartás végett. Kik is va
gyunk, hol is vagyunk, mit akarunk? (AT)

Turista
Osztrákok és sokan vannak. Idegen szót nem hallani. Min
denki németül beszél. Ausztria minden részéről. „Egy tu
rista mit tehet, örül neki, hogy itt lehet" -  Menyhárt Jenő
-  Európa Kiadó (ZM )

Vasútállomás
A város a külvilággal való kapcsolattartásának egyik jelen
tős helyszíne és szimbóluma. Mint ilyen, ennek rangján 
kezelt hely és építészet, mellesleg előcsarnokában alkalmi 
képzőművészeti felület, ami az üveg transzparenciáján ke
resztül városi látványosság is egyben. Másfelől funkciójá
ból következően az ingázók számára megkerülhetetlen 
csomópont, ahol e funkció kellemesebbé és hasznosabbá 
tétele érdekében találsz itt minőségi üzleteket, kávézót, 
éttermet, tárgyalóhelyet. (PZ)

Villamos (Strassenbahn)
Grazban az 1 és 7 között számozott vonalak a Fő téren 
(Hauptplatz) is áthaladnak -  ez itt a legnagyobb megálló
hely - ,  és a Jakominiplatzon, ahol minden utcából össze
futnak a szálak. Ez utóbbi a számos vágányával, elágazás
sal, felsővezeték-hálójával ugyancsak érdekes látvány, el
sőre nem is egyszerű megtalálni a keresett járatot. A főté
ri fedett villamosvárókban ivó- és kézmosókút, internetle
hetőség s egyéb automaták, meg persze pár méterre az 
elmaradhatatlan gesztenyeárusok, illetve egyéb étel- és 
kacatárusok... Minden jármű egyedi karosszériával, más 
színre festve gurul. Jár itt 1978-as SGP gyártmányú 505-ös 
csuklós, meg 525-ös, 526-os, nyolctengelyessé alakított, 
eredetileg hattengelyes 582-es, a 600-as sorozat néhány 
darabja, és a legújabb, a designos áramvonalas, alacsony
padlós, gömbölyített tetejű Bombardier Cityrunner. A szűk 
sétálóutcákon is normális sebességgel haladnak át a jár
művek, minden baj nélkül. A helyiek megszokták, nincs is 
baleset. Pedig kell figyelni, mert olyan halkan járnak, hogy 
szinte észrevehetetlen... A sínek gumiágyon fekszenek. Az 
idevalósiak nyugodtak, udvariasak, fel- és leszállásnál 
semmi lökdösődés... Városnézésre is kiváló alkalom a vil
lamosozás. Az utastájékoztatás nemcsak a megállókban 
elsőrangú, hanem a járművek belső digitális kijelzőin is, s 
menet közben lágy szignálmuzsika után kellemes női 
hang sorolja az éppen aktuális megállóhelyeket. A jegyet, 
bérletet automatával kell érvényesíteni, az ellenőrök igen 
diszkréten végezhetik dolgukat (munkájukat), egyszer 
sem bukkantak Föl. (AT) (KA) (ZM )

Zöld
A kora őszi -  gyaníthatóan a tél kivételével minden év
szakban aktuális -  szín, amely mintegy ötvenkilométeres 
gyűrűként fogja körbe a várost. A magyar határ átlépése 
után még csak zöld mezők és sok erdő, később, Hz után 
már zöld dombok és kékeszöld távoli hegyek között ve
zet az út Stájerország „Zöld Szíve”, Graz felé. A zöld felü
letek rendje éppoly szabályos természetességgel tagolja a 
várost, mint a színes, vagy éppen színtelen architektúra. A 
parkok, fákkal övezett kis városi terek, az allék, a Schtoss- 
berg meredek oldala, a Mura partjai, az osztrák szobor
park (Unterpremstatten) mind zöldek. Az ég nem mindig 
kék. Graz levegőjében azonban ott a zöld, az örökzöld. Ez 
a szín a fény testté válási folyamatának reprezentációja. A 
„zöld város” a fény reprezentációját tekinti feladatának, a 
fény megtestesülése körüli számos hitbéli és tapasztalati 
élményt életre keltve. A zöld itt minőséget is jelöl: zöldfe
lületi minőséget -  ez itt nem csupán városrendezési kate
gória, hanem valós üdeség, felüdülés, gondozottság, 
használhatóság és az élhető közeg pontosan adagolt al
kotó eleme. Másfelől a zöld Stájerország „nemzeti színe”, 
és Európa kékjével párban a kulturális fővárosi státus 
szimbóluma. (AT) (PZ)

bán tudnak és -  feltételezhető módon -  a 
leginkább szeretnek. Ebből csak jó dolog sülhet ki, 
s már csak a hely okán is: grazi jó.

Nekem se volt más „feladatom”, mint írni. Én 
nagyjából ehhez értek. Egy bérház ötödik emeletén 
laktam, láttam a belvárosi háztetőket, a 
kéményeket, az Opera előtt álló idétlen vasszobor 
égbe döfő kardját és az óratornyot a 
Schlossbergen. Nem is kellett más. írtam első 
regényem utolsó fejezetét, és éreztem, nagyon is 
biztos voltam benne, hogy a Bécsben kezdett 
opusz legalább olyan méltó véget kap Grazban, 
mint az eleje és a közepe.

Nyilván, egy ilyen időszak kitüntetett az ember 
életében, és ha úgy vesszük, itt aztán tényleg „min
den másképp van”, mint otthon. Még az elmélyült 
alkotómunka mellett is több odafigyelés jut a CCN 
által ajánlott műsorokra, estekre, a város minden
napi kulturális kínálatára, operára, színházra, egye
bekre. Akkor még kis híján két év volt hátra a 
2003-as Kulturális Főváros-év kezdetéig, de ter
mészetesen már mindenki nyakig ült a programok 
tervezésében-szervezésében. Ó, mennyire lehetett 
irigyelni őket a gondjaikért! A városi tanácsnokokat,

a különböző intendánsokat, menedzsereket, akik a 
Graz 0003 füzet már akkor nem tudom hányadik 
kiadása fölött görnyedtek cigarettafüstben, egy 
korsó Gösser vagy Puntigamer társaságában, és 
azon morgolódtak, nehogy már a Kirov Balett és 
Nicolas Harnoncourt fellépése üsse egymást. Vagy 
valami hasonló.

Jártam az áprilisi utcát, majd visszamásztam az 
ötödikre a komputerem elé, mert a kis séta, a grazi 
levegő meghozta a gondolatokat, amik a következő 
oldalakhoz keltettek. Még azzal is számolok, hogy 
van bennem (bennünk) egyfajta -  tán még 
egészségesnek is nevezhető -  Ausztria- (azt ne 
mondjam Monarchia-)komplexus. Az a bizonyos 
Lajtán-túliság: attól jobb, attól szebb, attól 
működőképesebb minden. De nyilván nem kul
turáltabb, a megélhető kultúra legmélyebb értelme 
szerint.

Ó, igen, Pécs, az egy csodás város -  bólogattak 
grazi ismerőseim, barátaim, akik már jártak itt. — 
Nagyon sok szépet hallottunk róla -  biztosítottak 
azok, akik még személyesen nem tették 
tiszteletüket. Nem tagadom, akkor, 2001-ben 
bátran, mi több, merészen feltettem én a kérdést 
nem is egyszer: vajh’, nagyurak, lehetne-e Pécsből 
is európai kultúrfővárost faragni, abból kiindulva, 
amit ismernek belőle?

Őszinte válaszokat kaptam. Kifújták a füstöt, 
kortyoltak egyet a sörből, aztán azt mondták.

— Hát persze, beléptek az EU-ba, tíz év alatt 
kicsit összekapjátok magatokat, aztán utána el 
lehet kezdeni agyalni a témán.

Kétségtelen, mindennek megvan a maga ideje. 
Abban lehet bízni, ez a bizonyos idő egyszer tény
leg eljő.

Úgyhogy csipkedjünk magunkat, hipp-hopp itt 
van ám 2025! ■

Grazi kislexikon 2003.
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Ki sem merem számolni:
Beszélgetés Kemenesi Zsuzsanna fotográfussal

A fiatal és a fotóművészet nemzetközi színterein is ismert fotográfus gyermekkorában balettet tanult, majd 
1994-1995-ben szállodaipari és utaztatási tanulmányokat folytatott Londonban. 19 92-199 7 között a pécsi egye
temen vizuális nevelés szakon tanult, Pécsett szerezte első diplomáját is. 1993-1999 között elvégezte a kom
munikáció szakot, majd 2000-ben beiratkozott a Kommunikációs Doktori Programra (BME-PTE). Külföldi szak
mai gyakorlatát 1996-1997 között a dzsogdzsakartai Art Institut Indonesia-ban végezte, majd 2000-ben Salz
burgban járt a Künstterhaus ösztöndíjával 1999-2001 között elnyerte a Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndí
ja t 1999-től tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének.

Munkái megtalálhatók a Magyar Fotográfiai Múzeumban, az Art Institute Indonesia gyűjteményében, a San 
Marino Museum of Photography-ban, az International House of Photography and Film (USA) kollekciójában és 
magángyűjteményekben. 1997-ben Worlds and Zones címmel Indonéziában jelent meg katalógusa, 1998-ban 
a Bolt Galéria adta ki Basic elements című munkáját és 2001-ben jelent meg M agánbeszéd című albuma a bu
dapesti Városháza Kiadó gondozásában.

Kemenesi Zsuzsa belép a kávéház ajtaján. 
Az ellenfény teszi-e, vagy más, balerinának 
látszik. Mozdulatai rendezettek, nincs kere
sett finomságuk, mégsem szögletesek. Al
katában, arcában van néhány könnyen ki
elemezhető, de semmiképpen nem egyér
telmű keleti vonás. Ezt a benyomást erősíti 
szigorúan hátrafésült, kis kontybán viselt 
haja, majdnem testéhez simuló fekete ruhá
ja. Találkoztunk többször, időnként beszél
getünk. Talán valamikor meg is nyitottam 
egy kiállítását és ő ajándékba adott nekem 
egy gyönyörű fotót „Infranéziából”. Szá
momra tökéletesen természetes és magától 
értetődő tény, hogy a fiatal magyar fotográ
fia egyik legjobb alkotójával ülök szemben. 
De valóban ennyire természetes volt ez a 
sors-változat?

— Kisgyermekkoromtól tizenegy év min
den fontos eseménye és tevékenysége a balett köré 
fonódott és egészen az érettségiig ebben a világban 
forgolódtam. A táncot éreztem és érzem ma is a 
legtelítettebb személyes megnyilvánulásnak, majd
hogynem egy abszolút zéró pontnak, a megtisz
tulásnak. Mégsem erre az egyszerű és kézenfekvő 
megoldásra épült fel az életem. Tanultam 
banküzemtant, gépjármű-előadói munkát, tördelést- 
képszerkesztést, jelmeztervezést. Nem tagadhatom 
ugyanakkor, hogy ami gondolatban foglalkoztatott, 
az sokkal inkább a színek, a gesztusok világa, a 
mozdulatok képalkotása. Hiszek abban, hogy ami 
a gondolatban kezdődik az a valóságban ér véget 
A festészet tehát. Ha most erre az időszakra vissza
tekintek, a képzőművészeti-festészeti tanulmányok 
választására, úgy látom, hogy itt már megvolt a fotó 
iránti érdeklődés és kíváncsiság, a fényszínekkel 
való kísérletezés kapcsán. Valójában a különböző 
művészeti ágakban a kifejezés erejének mibenléte 
foglalkoztatott. A finom összefüggések éppúgy, mint 
az éles ellentétek rendszere is, a kontraakciók 
vezettek el a harmonikus levezetésekhez.

A fotó esetében is sokkal mélyebben el tudtam 
mélyülni szemléleti megközelítésekben, a 
fotótörténetben vagy az esztétikai értékelésekben, 
mint a technikai újításokban. A fejlődés lehetőségét 
nem a középformátumban vagy a műszaki gép 
használatában láttam. A képzőművészet felől 
közelítve azt is mondhatnám, hogy a képalkotásnak

a teljessége érdekelt -  amit természetesen én sem 
bátorkodnék a technikától és a felhasznált anyagok
tól elválasztani. Azonban a művészi tevékenységen 
belül nem tartottam magam sohasem valamiféle 
hierarchikus rendhez.

— Nem volt ebből gondja? A művész
mesterség művelői általában erősen megkövetelik 
a céhhez tartozás fejében a technikai ismereteket, 
jártasságot

— Az úgynevezett „jó képnek” a fotóban 
is szigorú ismérvei vannak. Valójában a technikai 
részletekkel és módszerekkel való óvatos 
ismerkedés előhívta a tiszteletet és nagyrabecsülést 
a fotótechnika mágusai iránt, és nincs kétségem 
afelől, hogy a technikai jártasságnak alapvető kap
csolata van a minőséggel. Elismerem tudásukat,
de talán nem is vagyok képes és nem is vagyok 
arra hivatva, hogy ezen a fonalon induljak el. Úgy 
hiszem, hogy egy célt igen sokféle irányból lehet
séges megközelíteni. Munkám során az anyagot, 
a nyersanyagot tisztelem, nem pazarlók el tucatnyi 
pillanatot, felvételt, papírt, semmit nem teszek 
találomra. Ez agymunka. Bár azt sem tagadhatom, 
hogy ne okozna szellemi izgalmat és legnagyobb 
gyönyörűséget a fekete-fehér nagyítások elkészítése, 
a fotópapír érintése, amikor eljön a varázslás ideje. 
Nem is adhatom ki a kezemből ezt a munkát, azt az 
érzetminőséget, amit várok, amit szeretnék előhívni, 
azt nem lehet átadni -  és így elvárni sem lehet 
mástól. Exponáláskor tudni lehet, miből lesz jó, 
miből középszerű, halott kép, aminek nincs forró 
pontja. Ha a gépemben még marad három kocka, 
csak azért nem veszem ki a tekercset, hogy oltsam 
szomjam és minél hamarabb hozzájussak a többi 
felvételhez. Megtanultam várni, önuralom kérdése 
is a fotó. Végigdolgozom a tekercset, ahogy az 
események, látványok, helyzetek követelik, nem 
lehet siettetni a világot. Öntörvényűnek látszik

mindez, de mert hiszek saját erős szűrőimben és 
mert ezeket kitartóan alkalmazom, így a különböző 
minősítések befolyását sikerült radikálisan visszafog
ni. Kezdetben lázasan mutogattam a képeimet min
denkinek, akitől véleményt reméltem, akiknek az 
ítéletéből tanulni akartam, de mindenki más és más 
képre, megoldásra esküdött. A személyes preferen
ciák nyilvánvalóan nagyon sokfélék és ezt ugyan 
teljesen megértem, de az ezek nyomán létrejövő 
ítéletekből -  amelyek egymást is kioltják olykor -  
aligha lehet valami egyértelműen eligazító vezérgon
dolatot kioldani. Mára tiltással, hízelgéssel, pénzzel 
sem lehet eltántorítani vállalt hitemtől.

— Milyen kulturális és civilizációs értékek 
felismerése jelentett inspirációt?

— 1994-95-ben nyolc hónapot töltöttem 
Londonban. Itt tanultam meg a saját lábamon járni. 
Elsősorban angolul akartam megtanulni, de közben 
élnem is kellett valahogyan és ezért sokféle munkát 
vállaltam. Megfordultam sztriptíztáncosnő és orto
dox zsidó családjában, tanítottam magyart 
színészeknek, délelőttönként az oxfordi angol, 
délutánonként a külváros nyelvhasználatának sajá
tosságaival szembesültem. De ezenközben ott volt 
számomra a világtörténelem és az angol világbiro
dalom minden eddig felhalmozott kincse, a történeti 
és művészeti gyűjtemények sora, a galériák, a fotó 
kétszáz esztendejének teljes gazdagsága. Hatalmas 
öröm és kihívás volt, hiszen egy pazar kulturális 
kínálat feldolgozását kellett elvégeznem egy magam 
vállalta program alapján. Olyan fotósokkal, nevekkel 
és életművekkel ismerkedhettem meg, amelyekhez 
el kellett menni. Most visszatekintve kevésbé látom 
kaotikusnak ezt az időszakot. Úgy látszik, hogy 
egyfajta esszenciája maradt ugyanis csak meg 
ennek az évnek.

— Mely adatokat említené meg pontosan?

— Fotóban például Mán Rayt, 
Blumenfieldet, Bili Brandtot, festészetben a felül
múlhatatlan W. Tűmért, Kitajt, a Viktória és Albert 
Múzeum gyűjteményét. Tökéletesnek tűnt a világ és 
eszembe sem jutott, hogy milyen lemondások árán 
jutottam el mindehhez.

— Viszonylag sokat utazott. Mely külhoni 
élményei voltak leginkább meghatározóak emberi 
és művészi céljainak tisztázásában, vagy problémái
nak megoldásában?

— 1996-tól egy évet tölthettem 
Indonéziában, ahol már egyetemista minőségben 
élhettem át egy, a miénktől teljességgel különböző 
kultúra és civilizáció megnyilvánulásait. Miközben a 
műhelyek, laborok az itthon megszokottnál sokkal 
tökéletesebben fel voltak szerelve, olyan szakmai 
és kollegiális segítőkészséget tapasztaltam, amiről 
itthon nem ábrándozhat senki, figyelmesek voltak 
és szerények, arcukon békés mosollyal.
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P O R T R É

évi öt kép...
Dzsogdzsakartában erős volt a gyakorlati képzés, 
ezekre a tárgyakra fókuszáltam, amíg megtanultam 
a maláj nyelvet. Közben pedig igyekeztem nagyobb 
utazásokat tenni, hogy a hatalmas távolságok 
ellenére is megismerjem a szigetvilágot, no és 
Thaiföldet. Megjegyzem, hogy amikor elnyertem 
az Indonéz Művelődési és Kulturális Minisztérium 
ösztöndíját, nem volt semmiféle előképem. 
Elmehettem végül is Jávára. Valamiféle erős vonzal
mam van olyan elképzelt territóriumok felé, ame
lyekről ugyan alig tudok, de amelyekkel kapcsolat
ban érzem, hogy léteznek. Látni akartam ezt a „más 
világot”. Malájul annyit tudtam, hogy „Mata Hari”. 
Az egyetemen csupán egy csoporttársam beszélt 
angolul és eleinte ő fordított, tolmácsolt nekem.
Itt találkoztam életemben először a kollektivitás 
létezésének erős bizonyítékaival. Továbbá a szá
momra oly lényeges és megvallott emóciókkal, mint 
amilyenek az interakcióra készség, a mosolygás -  
ami a jóra várakozás és bizalom jele. A befogadó 
és érdeklődő közösség élménye mellett az érzelmi
leg és intellektuálisan kiegyensúlyozott személyiség 
mintái is szembeszökőek voltak. Nem találkoztam 
a kategorikus minősítésekkel sem. Az „igen” és 
„nem” lezárt, végérvényesnek gondolt viszonylatai 
helyett ott inkább a „már igen” és a még nem” 
eshetőségei kapnak nyelvi formát, tükrözve gondol
kodási struktúrájukat. Segít a személyes harmónia

megtalálásában és megtartásában, hogy a társa
dalom valódi szervezőereje még mindig a nagy 
család és, hogy az egymás mellett élő öt vallás 
konfliktusok nélkül fogad el mindenkit. Erős a 
hitéletük, erős a bizakodásuk, ezért erős a szellemi 
természetű megnyilvánulások iránti érzékük. 
Megragadó a gyerekekkel a indonéz emberek kap
csolata, életük egyik középpontja a gyermek és ez a 
gyakorlatban azt is jelenti, hogy az egymáshoz való 
viszonyokban a segítés, az együttérzés és a mások 
védelme lesz a jellemző vonásuk. Találkozásaink, 
együttléteink során sok figyelmességet tapasztaltam, 
így a paradicsomi kiegyensúlyozottságnak, nyuga
lomnak azóta sem átérzett élményével is megaján
dékozott ez az ország. Végeredményben azonban 
idegen kultúrában éltem, amelynek a szabályai, 
sajátos felépítése, vallásaiból adódó mély rendje 
teljesen nem engedett be.

— Indonéziában készített munkáit átlengi 
valami kimondhatatlanul titokzatos, de inkább 
félelemmel és veszélyérzetekkel teli hangulat, ami 
nem az említetteket erősíti meg.

— Egy évig nem jöttem haza 
Magyarországra, az otthonnal a kapcsolatot a 
kéthetenként küldött fax-üzenet jelentette. Azonban 
sokat utaztam, igénytelen helyi járatokon, az éjsza
kákat buszon töltve jártam-laktam be Jávát, Báli 
szigetét. A megaláztatások élménye, a fölé és 
alárendeltségi viszonyok megtapasztalása sem volt 
elkerülhető. Az utazások közben az idegen voltam. 
Az idegen pedig a mindent pusztító, a turista.
Olykor a hódítók, kizsákmányolok. A fehér ember
hez kötődő tapasztalataikon nem gondolom, hogy 
egy éves szívós, kitartó egyszemélyes igyekezetem
mel bármi is javítható lett volna. És itt nem védtek 
az ismerős emberek, a barátnak és a hozzátartozó
nak járó figyelem sorompói. A rablásnak, lopásnak 
igen kifinomult társasági technikái vannak ott is,

közöttük egészen drasztikus módszerek, amelyek 
közül számosban volt részem. A kamerámon alud
tam, a pénzem a melltartómba dugtam, mégis, min
den látható szegénységem és védtelenségem 
ellenére értek kemény inzultusok. Ezek kétségte
lenül megrendítettek. Végül vettem egy használt 
motorkerékpárt és azzal jártam mindenfelé. De még 
bukósisakban is éreznem kellett hogy felismerik: 
idegen, fehér nő vagyok, aki nem tartozik hozzájuk. 
Talán a diák minőségem biztosított egy átmeneti 
státust, egy köztes réteget a társadalomban, 
a helyi lakosok és a turisták között. A jávaiak nem 
szívelték azonban a kivágott ruhát, a meztelen vál
lon mutatkozó pántokat. Aki be akart illeszkedni -  
márpedig ha egy évig tervezi az ember hogy marad, 
nem válik hátrányára - ,  el kell fogadnia a 
nemzetiségek, a nyelvek sokféleségét, a szokások 
és a mentalitás eltéréseit. Ezt úgy kell elképzelni, 
hogy egzotikumokra vágyva, a szellemi szépségek 
és az ősi kultúra tartósságát jelentő élmények 
közepette azt is tudomásul kellett vennem, hogy az 
Európában oly mindennapinak tekintett ivóvíz, folyó 
víz, meleg víz nem létezik. Mindez minden bizonnyal 
akkor is hatással volt rám, amikor dolgoztam. De 
mit számít, hogy mit bír ki az ember, ha hívja az 
idegen. Mindemellett, talán van egy dolog, amiben 
teret kell adnom a szerencsének: mindig igen jó 
emberek sodródtak mellém, akiktől rengeteget 
tanultam. A kiállításom, amit tanárommal, Agus 
Leonardus-szal rendeztem, ennek az amúgy a 
paradicsomban töltött egy évnek az élményeit 
foglalta össze 80 x 100 cm-es fekete-fehér fotókon. 
És miközben az ázsiai vizuális kultúra erősen szeny- 
nyezett, ma már kifejezetten negédes, az egyetemi 
művészetoktatásban igen erős a kísérletezés jelen
léte. Egy alternatíváját mutatja meg annak, ami 
a külvilág valóságát jellemzi. Az én munkáimon 
keresztül ítélték meg az európai, a magyar stílust, 
jóllehet meglehetősen megtévesztő képet sikerült 
így létrehozni -  hiába hadakoztam.

Önarckép a dédikém 
ágyában. Pécs, 2002
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Csoporttársaimtól bátorságot, a kísérletező kedvet, 
alaposságot, körültekintő kidolgozást, fegyelmezett 
tervezést tanultam. Itt szembesültem vele, hogy 
a világ működéséből a legtöbb dolog megtanulható, 
le van írva, a szabályszerűség jelentős része 
nyomtatott formában megtalálható, a különböző 
anyagok, gépek használati utasításait is beleértve.

Teljes bizonyosságom volt afelől, hogy a saját 
utamat kell járnom.

— Hatások sűrűjében élünk. Az iskola 
különösen telített közeg. Visszaidézhető-e valamely 
konkrét, névhez, teljesítményhez kötött hatás, ami 
azután tevékenységére valamilyen módon befolyás
sal volt?

— A pécsi egyetemi időszak volt életem 
legboldogabb periódusa. A Művészeti Kar tanárai 
közül többek között Rétfalvi Sándor szavai érintet
tek meg, aki a mintázás kapcsán a pozitív és 
negatív tér szemléletét taglalta, és ez elvezetett 
engem a különböző művészeti ágakban az azonos 
problémafelvetések felismeréséhez (térhasználat, 
harmónia, kontrakciók). Azon szerencsések közé tar
tozom, akik Valkó Lászlótól és Pincehelyi Sándortól 
hallgathattak festészetet. Odrobina Tamás „kogni
tívizmusa” egy eltérő struktúrában való gondol
kodást kínált fel, a hagyományos szaktudományos 
keretekből kitépve egy másik szeletét mutatta be 
a világnak. És köszönettel tartozom Keserű Ilonának 
is, aki mindig biztatott.

Éppúgy mint Kincses Károlynak, a kecskeméti 
Fotográfiai Múzeum igazgatójának, akitől már nem 
azt tanultam, hogy „mit” érdemes, lehet, kell tudni, 
hanem hogy „hogyan”. Krajnik József tanár úr oktat
ta a logikát, az ábrázoló geometriát. Valójában 
azonban sohasem kizárólag a rendkívüli 
tisztességgel leadott órai anyag volt az érdekes, 
hanem mindaz, amit a margóra írtunk fel. Valójában 
a gondolkodás szabályait mutatta meg nekünk és 
tőle tanultam meg, hogy minden munkát el lehet 
végezni bizonyos időegységek alatt, egész pontosan 
annyi idő alatt, amennyi van rá. Hogy meg kell talál
ni a feladatok elvégzéséhez feltétlenül szükséges 
időt. Nem többet és nem kevesebbet. Az élet aztán 
bebizonyította, hogy igenis komoly ökonómia iránti 
érzékkel kell rendelkeznie a művésznek is. Mert 
mindennel el kell számolni és ezenközben nem 
kímélheti saját magát. Más metszeti képet adott 
a világról Kunt Ernő, a néprajzos antropológus 
és Karátson Gábor a sinológus, környezet-etikus 
festőművész, akiknek óráit ugyancsak felvettem. 
Vonzódtam még Nagy Endre tanár úr szociálpolitika 
előadásaihoz és Bereczkei Tamás humán szocio- 
biológiai, viselkedéstani munkáihoz, amelyeket gon
dosan tanulmányoztam és rengeteget merítettem 
belőlük.

Mint a kommunikáció szakosok többsége 
estében, rám is elsősorban Niedermüller Péter volt 
a legnagyobb hatással. Néhányan úgy is nevezték a 
szakot, hogy Niedermüller-szak. A tér használatáról 
és viszonylagosságának jelentőségéről, kezeléséről 
tartott előadásokat, s a kulturális hálókra irányította 
figyelmünket. Szellemi karbantartásomhoz elsősor
ban francia szakos és a színház iránt érdeklődő kol
légáim járultak hozzá. Jártuk a színházakat, minden
hová elutaztunk, ahol izgalmas előadásokat sejtet
tünk, valamilyen igen összetett statikus-dinamikus 
egyensúly állapotában éltünk ekkor, heti rendsze
rességgel vártunk vendégeket és barátainkat szalo
nunkba, melynek lakásom adott otthont.

Már évekkel később, posztgraduális tanul
mányaim során Horányi Özséb, a Kommunikációs 
Doktori Program vezetője ismertette fel velem, hogy 
sokszor a kérdéseink nincsenek jól feltéve. Ahhoz, 
hogy megérthessük a világot, tegyünk fel a 
megválaszolhatatlan kérdések helyett megválaszol- 
hatóakat, amikhez megvannak az eszközeink.

Horányi professzor úr eloszlatta azt a téves 
feltételezésemet, hogy van a világon kitüntetett 
hely. Ha az emberben békesség van, akkor teljesen 
mindegy, hogy hol van. Kutatásaimat jelentősen 
befolyásolta Mérő László, aki a logika és intuíció 
szerepét vizsgálja, elméletben az ELTE, gyakorlatban 
a Rubik Stúdió keretei között. Talán nem ő indította 
el a lavinát, mindenesetre ő is kinyitott egy ajtót, és 
azóta próbálom meglelni a fotográfia Gödel-tételét; 
amit Gödéi alkalmazott a matematikában, Bach 
létrehozott a zenében, Escher a grafikában.

— Felvételeiben kétségtelenül érzékelhető 
a szigorúság és az intellektuális komolyság. 
Ugyanakkor mégsem közvetlenül filozofálóak a 
munkái, hanem nagyon is érzékiek és nagyon is
a jó fotókra jellemző karakterjegyek keltik fel az 
érdeklődésünket Továbbá az elképesztően jó 
időzítések, a megismételhetetlenül telített egyszeri 
pillanatok. Mi erősítette meg a hitet magában, hogy 
a fotográfus útját kell járnia?

— Tizenkét éve készítek fényképeket. 
Fotózni kezdtem, mert beleszerettem egy fotósba
és szerettem volna, ha elismeri, hogy a balett, a fes
tészet, és a manuális ábrázolás, képalkotás fogásai 
mellett van érzékem a fényképezéshez is. Emberi 
gyengeség. Hogy a látásom természete nem 
ellenkezik avval, amit a fotózás megkövetel az 
embertől. Aztán nagyon hirtelen, váratlanul kaptam 
az első szakmai elismeréseket biennálékon, rangos 
kiállítóhelyeken. Szinte átmenet nélkül történt mind
ez, miközben belül teljesen világos volt számomra, 
hogy a tanulás, kísérletezés elején vagyok még. 
Amikor Indonéziából visszajöttem, teljesen

Nyolcadik hónap. Pécs, 1999

ismeretlen voltam a fotósok között. Kincses 
Károlynak, a Fotómúzeum igazgatójának megmutat
tam az anyagomat, aki nem tett fel kérdéseket, 
hanem kiállította. De gyakorlatilag 1994-től szere
pelek kiállításokon. Iszonyúan szerettem volna 
tanulni, ezért minden lehetőséget megragadtam. 
Rengeteget pályáztam. Indonéziába a harmadik 
pályázatom után mehettem, a Pécsi József ösztöndíj 
megszerzéséért ötször indultam. Köszönettel tarto
zom mindazoknak, akik hagyták magukat meg
győzni képeim által és hittek az én Infranéziámban, 
mi több, támogatták a munkámat. Egyik 
büszkeségem az ajánlás, amit Lucien Hervé -  
Le Corbusier fotósa -  írt nekem Párizsból. (Az 
éppen megcélzott kuratóriumnak nem volt akkor ez 
elégséges érv, hogy foglalkozzon a pályázatommal, 
de számomra akkor is ez az egyik legszebb ajándék 
az élettől.) Gera Mihály írt egy kis tanulmányt a 
munkáimról, amit könyvben jelentethettem meg.
A Magánbeszéd című könyv anyaga, a közölt 40 
kép 8 év alatt készült el. így már ki se merem szá
molni, hogy az évi 5 kép... Magam állítottam össze 
az anyagot. Hálás vagyok a kiadónak, hogy elfo
gadták a javaslataimat és korrekció nélkül az jelen
hetett meg, amit én szerettem volna.

A hit, a képzelet és az akaraterő furcsa elegye 
vitt tovább. Talán ezt tükrözi az elásott kincsek biro
dalma, a magam teremtette Infranézia is*. Talán 
ezért tudtam folyamatosan újítani a tematikáimon. 
Talán ezért kezdtem el tudományos kutatómunkával 
foglalkozni. Amíg kisgyermekeimmel otthon voltam, 
ez az esély természetesen adódott. Szükségletemmé 
vált, hogy csiszoljam az agyamat, s mivel ter
mészetesen szívesen foglalkoztam a fotóelmélettel, 
így kutatásom is ebből merítette tárgyát: azon jelen
tést megerősítő és kioltó stratégiákkal foglalkozik, 
amelyek a verbális-vizuális közlések találkozásakor 
jönnek létre. Most a disszertációmon dolgozom, 
amelynek tutora Nyíri Kristóf, az MTA Filozófiai 
Intézetének vezetője.

Természetes állapotnak tartom, hogy képekből 
álló világban élünk. Képek vesznek körül bennün-
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két, amelynek analóg rendszertelensége talán épp 
oly végtelen, mint a valódinak mondott világé.
A digitális kép is versenyez ezzel a végtelenséggel, 
ami engem ebben szórakoztat, az az, hogy 
valójában ki lehet számolni, hogy egy adott szín
számmal, felbontásban, méretben hány kép készít
hető a világról. Munkám során azonban sokkalta 
inkább azt a valamely ok miatt hangsúlyozandó 
mozzanatot, azt a kiemelést és elvonatkoztatást 
tartom fontosnak, amit megmutatok, és azt a 
késztetést, hogy már nem tudom nem megmutatni, 
nem csinálni. Munkáimhoz döntően emocionális 
úton jutok el, igen nehéz mögéjük észérveket fel
sorakoztatni. Minden kiállításom néhány nagyon 
egyszerű felismerésből következett. Ezeket ismétel
getem magamban, szinte verssorokká válva mon
dogatom őket, aztán valahogy megszületik egy kép. 
Alapvetően érzelmek vezérelte folyamatnak tartom 
amit csinálok, miközben a kivitelezés közben igyek
szem kizárni minden ösztönösséget a munkámból.

— A közeljövő tervei?

a képekből egy olyan kiállítást rendezek, amelynek sweet as cherry, fine like wine. Pécs, 2003

képei és installálása átmenetet képez az intim 
szféra és a galériák képhasználata között...
Legközelebb a budapesti Nyitott Műhelyben Luiza nulladik születésnapja. Pécs, 2001

„Sweet as cherry, fine like wine” című kiállításomat 
barátom, Csízek Gabriella fogja megnyitni december 
17-én 19 órakor. Gabi révén sok csodával szem
besültem. Legutóbb jóvoltából Ata Kandó került 
hozzám közel. A most kilencvenéves világhírű 
fotográfusnő élt Magyarországon, Franciaországban,
Hollandiában, Amerikában, Angliában, miközben 
három gyerek édesanyja. Munkái a Spinoza Házban 
(a Holland Kultúra Háza) láthatók január 15-ig. Aztán 
a portlandi Blue Sky Gallery Nemzetközi Kiállítási 
Bizottsága is felkért egy bemutatóra. így 2004. 
július 1—31-ig Portlandban lesz kiállításom, ahol 
32 képet mutatok be. A galériát egyébként Chris 
Rauschenberg vezeti, aki a második legnagyobb 
fotófesztivált szervezi az Egyesült Államokban.
A tavaszi félévben a bölcsészkar Kommunikáció 
Tanszékén a harmadéves másoddiplomásoknak 
fogok vizuális kommunikációt tanítani.

— Most ott tartok, hogy a munkám, 
a tanulás kötelezettségei, a gyermekeim társasága 
mellett is meg tudtam teremteni gondolkodásom 
szabadságának a feltételeit: hogy ne más szabja 
meg, mikor gondolkodhatok és miről gondolkod
hatok. Hogy erre milyen mértékben van szükség, 
mint a létezés alapfeltételére? Erről szabad mást 
gondolni. Azonban munkámhoz, művészeti 
tevékenységemhez kétségtelenül, amit azok a kiál
lítások, tanulmányutak, konferenciák bizonyítanak, 
amelyeken részt vehettem itthon és külföldön. De 
nehéz tovább a személyes elfogultságot leplezni. 
Elmúlt most négy év, mialatt életem mozgási és 
cselekedeti tere igen speciális volt. Egy gazdag 
mikrokömyezetben utaztam, az utazás közben 
szerzett élményeimet összefoglaló képekhez már 
szöveg is tartozik és azt tervezem, hogy ezekből

— A summa?

— Beszélgetésünk talán arról szólt, mi 
az, ami empirikusan megismerhető, majd, hogy ezt 
az absztrakt tudást hogyan lehet a saját elméleti és 
gyakorlati tudás részévé alakítani. Eddig is annyi 
mindent kaptam az élettől -  lehetőségeket, szeren
csés találkozásokat és bizalmat hozzá, intellektuális 
kalandokat - ,  hogy ha már semmi mást nem kap
nék, akkor is elégedett lennék. Amúgy meg nagyon 
büszke vagyok ezekre a ráncokra itt a szemem 
alatt. Rengeteget dolgoztam értük. ■  *

* Lásd Kemenesi Zsuzsanna: Otthon, idegenben című kritikánkat, 
amely a Kempinski Galériában 2003 nyarán rendezett kiállítást 
értékeli. Echo, 2003. október. 44-45.1.
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Ország gyöngye

FOTÓK: NEMZETI SZÍNHÁZ

„Amikor az ország Budapestre fölmegy?” 
Berták László: Sárga Lap

„A kiállítást megnyitom!”

Rég volt nimbusz, buszkaraván

Az elmúlt évtizedekben több vidéki színházi 
műhely kultikus előadásai valóságos megyejárást 
indítottak el értelmiségi és egyetemista körökben, 
mivel izgalmasabb előadások jöttek létre a 
székesfővárosban születetteknél vidéken, hát megin
dultak a buszkaravánok Kaposvár, Szolnok, 
Kecskemét, Miskolc színházai felé. A Megyejárás ma 
egészen mást jelent, ahogy a vidéki színházak nim
busza sem a régi, bár még akadnak jó műhelyek 
Budapesten kívül is, ma mégsem jellemző, hogy 
egyik városból a másikba kifejezetten színházláto
gatási célból jelentős számban érkeznének nézők.

„2003 szeptembere és 2005 májusa között 
minden hónapban az ország más megyéjére fordít 
kiemelt figyelmet a Nemzeti Színház” -  tudhatjuk 
meg a rendezvény programfüzetből, tehát megfor
dult a helyzet, ma a megye kerekedik fel, s indul 
a fővárosba, kvázi bemutatkozni. Örülhetünk a 
kezdeményezésnek, az EU-tagságunk közeledtével 
ésszerű lenne elfelejteni a főváros-vidék kategóriát, 
s megmutatni szellemi műhelyeket, mármint, ha 
léteznek.

Miről szól a Megyejárás? Talán megválaszolja 
a programfüzet. A füzet tördelése -  bár ez nem 
esztétikai ítélet, de -  ronda. Rossz kézbe venni.
A beköszöntő szövegek semmitmondása kortalanul 
szürke, olvashatatlanul unalmas.

IV. Henrik: Rázga Miklós 

Jelenet az előadásból

Bennem nyomot hagyott a Megyejárás rendez
vény vándorkiállításának pécsi megnyitója (2003. 
szeptember 28.), Stohl András színművész Jordán 
Tamástól a Nemzeti Színház igazgatójától megkap
ta a szót, hogy nyissa meg a kiállítást, s neves/- 
hírhedt színművészünk csupán annyit mondott:
„A kiállítást megnyitom!” Ezt a gesztust példázat
ként is vizsgálhatjuk: azaz, adott egy feladat, 
a megoldására nem feltétlenül kell a szükségesnél 
több energiát fordítani, tehát, ha kiállítás-megnyitó
ként elegendő megnevezni az éppen szükséges cse
lekedetet magát, akkor akár a Megyejárás is mint 
feladat, hasonlóképpen a kipipálandók közé kerül-

18 echo 2003/5-6 FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ

A Megyejárás keretében
a Nemzeti Színház vendége volt B A L O G H  R Ó B E R T  
Baranya
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hét. Miért? Egyrészt akkora feladat, amely nem 
tízmillióból valósítható meg (az összeget megye és 
a Nemzeti Színház adta össze, bár a Nemzeti öt
milliójából kb. a fele „elszóratott” programfüzetre, 
propagandára).

Gát, szemérem, Báliké színháza

A Baranya megye bemutatására tett kísérletben 
a szervezők, kivitelezők munkája dicsérendő, bár 
kérdések maradtak bennem. Baranya színházi életét 
csak a Pécsi Nemzeti Színház jellemzi? Miért nem 
látszott sehol a Pécsi Harmadik Színház, a Horvát 
Színház vagy akár a JESZ? A helyzetet jól érzékelte 
Balikó Tamás, mégsem tett ellene semmit. 
„Keletkezett bennem egyfajta gát, szemérem, ne az 
süljön ki az egészből, hogy a Balikó színházából 
megyünk a Balikó színházába.” (Új Dunántúli Napló, 
2003. október 27.) Pedig ez történt, mert a Pécsi 
Nemzeti Színház kötelékéből évek óta sikertelenül 
szabadulni vágyó Bóbita Bábszínház két előadásán 
kívül három Pécsi Nemzeti Színház előadást látha
tott az érdeklődő (ebből egyet a Pécsi Balett-tői).

A színházi program csúcspontja a Grace és 
Glória című előadás volt, nyolcszor-kilencszer tap
solták vissza Füsti Molnár Éva és Sólyom Katalin 
párosát. Merészségről tanúskodott, hogy Pirandello 
IV. Henrik című darabját (Nagy Viktor rendezése)

a bemutató után egyetlen nappal már „tájra” vitték 
a Nemzeti Színházba. Az előadás első felvonása 
vontatottan indult, és nem is mindig hallottam azt, 
ami a színpadon elhangzott. Egy Für Anikó kvalitá
sú színésznő képes arra, hogy ha háttal áll a 
nézőtérnek, érthető maradjon akár a nyolcadik sor
ból is. Ilyenkor idéződik fel a vita a Nemzeti Színház 
épületéről, hogy az akusztika (többek között) nem 
az erőssége.

Visszanyúlok Balikó nyilatkozatához: „Ha jól lát
tam, ezen az előadáson több színikritikus ült benn, 
mint amennyi tíz év alatt eljött Pécsre”. Szakmai 
szempontból ez volt a legjelentősebb hozama a 
Megyejárásnak. Mert ma a legtöbb kritikai fórumnak 
méltó díjazásra sem futja, nemhogy útiköltségre, 
szállásra a kritikusnak.

Érdekes momentuma a Megyejárásnak, hogy a 
Bóbita Bábszínház kapta a Nemzeti Színház alapítot
ta Pro Arte Hungarica dijat. A díjkiosztón nem derült 
ki, igazából miért kapta a díjat a Bóbita Bábszínház, 
csak az, hogy Jordán Tamás sajátosan jópofa 
ember, fáradt kicsit, de azért szereti ha őt nézik, 
mintha valami középszerűen humoros televíziós 
beszélgető-műsorból húzták volna elő. Ez ugyanaz 
a Jordán Tamás, aki József Attila Szabad ötletek 
jegyzékét szavalta suttogva?

A Bóbita vasárnap délelőtti bábelőadása 
(A három narancs szerelmese) még érthető, mikép
pen került a Nemzeti Színházba, de hogy a Candide, 
avagy a Jámbor, hogyan kerülhetett a Nemzeti 
Stúdiószínpadára, mikor annak egy kocsmában 
lenne a helye, mivel Sramó Gábor felnőttek 
számára készült rendezése a vásári bábjáték kocs
mai változata, kacsingatnak a színészek, ki-kiszólnak 
a közönséghez, de kamaraszínházi steril térben 
hiába az erőlködés, elvész a produkció.

„Hát akkor hogy?... (Meddig?) 
Negyvenöt év? Hetven?”

Berták László: Sárga lap

A „Sárga lap” cím alatt az éppen 45 éves 
Jelenkor folyóirat születésnapi estje zajlott a Stúdió- 
színpadon. Ágoston Zoltán a Jelenkor főszerkesztő
je súlytalan, önironikus nyitóbeszéde előtt Jordán 
Tamás pironkodása zajlott, merthogy többen voltak 
az írók, mint a közönség. Ezt a minden kétséget 
kizáró szégyent is megpróbálta kidumálni Jordán. 
Hogy azt hitték, elég a névsor (a teljesség igénye 
nélkül: Berták László, Darvasi László, Garaczi 
László, Esterházy Péter, Kukorelly Endre, Márton 
László, Parti Nagy Lajos...), s rögvest garantált 
a telt ház. Hát nem így van ez manapság.

Az irodalmi est meghatározó élménye volt 
Bertók László nyitóverse, amely csupa kérdésből 
állt, egy megmaradt a fülemben:

„Amikor az ország Budapestre fölmegy?’
A Pannon Brass fúvósötös sem járt jobban, egy 

kezemen megszámolható közönség előtt szerepelt 
az előcsarnokban, ez azonban a rossz időjárás hibája.

Bezzeg a zikkurat!

A zikkurat annyira nevetségesen fest, bábeli 
torony a Duna-parton? Mégis benn a meglepő 
alaprajzú kiállítótérben kiemelkedő nívóval találkoz
tam. Egy olyan kiállítás, amely keretében nemcsak 
a rangos díjazottak szerepeltek (Keserű Ilona, 
Bencsik István, Pinczehelyi Sándor, Valkó 
László), hanem fiatalok is (Ernszt András, Varga 
Tünde, Gyenis Tibor), sőt a kiállításhoz készült 
katalógus jelentősége messze túlmutat a párnapos 
kiállítás jelentőségén, valódi áttekintést nyújt

Grace és Glória: Sólyom Katalin...

...é s  Füsti Molnár Éva

a baranyai kortárs képzőművészekről (a teljesség 
igénye helyett a tendenciák bemutatására törekedett 
Camus Árpád). Számomra leginkább Dechandt 
Anfo/Tonett szobrai működtek leginkább a kiállí
tótérben, illetve Nyáry Zsolt közös munkája 
Kotormán Norberttel.

„... tartós esztétikai 
szembántalom”

A színházépületben elhelyezett fotók, lett légyen 
bármilyen szépek, elvesztek a Nemzeti Színház szál
loda keretében. (Idekívánkozik egy kis idézet Koltai 
Tamás egy cikkéből: Hogyan játsszunk színházat? 
Népszabadság 2003. október 31. „Fölépítettünk egy 
immár nemzetközi hírű Nemzeti Színházat: Mélanie 
van dér Hoorn holland kulturális antropológus ide
utazott, hogy készülő disszertációjában szerepel
tesse. A disszertáció címe: Kikerülhetetlen szembán- 
talmak: a nemkívánatos építészet antropológiája 
[Indispensable Eyesores. An Anthropology of 
ündesired Architecturej. A tartós esztétikai szembán
talom maradandó ízléskárosodást okoz.”). Nagy 
kérdés, folyhat-e egyáltalán progresszív művészet 
ennyire alkalmatlan közegben. Kép és kerete 
egymástól nem független dolgok.

A Megyejárás az országos sajtóban csupán a 
szeptemberi első alkalommal számított jelentősnek, 
ezzel letudva a többi, tizenkilenc megyét is. A helyi 
sajtón túl néhány internetes újság beszámolt az 
eseményről, illetve a Nemzeti Színház honlapján 
szerepel egy gyerekesen lelkendező eseménynapló.

A félkrajcáros program kínálta lehetőséggel 
összesen 187-én éltek -  baranyaiak féláron nézhet
ték októberben a Nemzeti előadásait -  és a Nemzeti 
Különjárat program -  a Revans című táncelőadásra 
szállította Baranyából az érdeklődő publikumot 
jutányos áron -  a sikere megkérdőjelezhetetlen. 
Ahogy a vasárnapi „gálaműsor” a Tanac, a Leőwey 
és a Mecsek táncegyüttessel ráadásként a Szélkiáltó
val sem arathatott mást, mint sikert. Kérdőjelekkel, 
de osztozhatunk a siker méltatásában, mert viszony
lag kevés pénzből készült az eseménysor, de nívós 
volt, bár a képzőművészetet kivéve csak befutott és 
veszélytelen produkciókat láthattunk, a kísérletezés, 
a merészség távol járt a Megyejárás összeállítóinak 
koncepciójától. Mennyiben képviseli ez egy európai 
kulturális fővárosi címre pályázó város arculatát? 
Minden kipipálható? De hol maradt Baranya? Pár 
prospektusban lapult néhány asztalon a lépcsőfor
dulóban. Tehát ennyi lenne az „ország gyöngye”? 
Pár fürt szőlő, borút, gyógyfürdő, porcelán. Ennyi 
lenne a megye kultúrája?! ■

A Baranya megyei Megyejárás fesztivál 
előadásainak látogatottsága

A zikkuratban a kiállítást kb. 500 érdeklődő látta.
A hét előadást összesen 1623 néző tekintette
meg.

Pécsi Szimfonikus Zenekar 394
Grace & Glória (S) 100
IV. Henrik 536
Candide (S) 41
A három narancs szerelme (S) 104 
Nemzetiségi Folklórgála (S) 87
Beszélő testek 361

(S) =  Stúdiószínpad

A félkrajcáros engedményt összesen 187 jegy 
vásárlásához vették igénybe.

(Az adatok megszerzése roppant körülményesen 
zajlott, többszöri emlékeztető telefon, és ígérgetés 
után sem kaptam meg a kért összes adatot.)
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Az eredeti mű, amely megannyi feldolgozást, újragon
dolást megélt, a XVIII. század legnagyobb angol 
írója, jonathan Swift tollából született. Egy hajóor
vos négy hajótörésének krónikája. Formáját tekintve 
kalandregény, hiszen a kor kedvelt témája volt a 
hajós kalandregény -  valójában azonban komoly 
szatirikus társadalomkritika rendkívül cizellált hu
mort, önkritikát sem nélkülöző vitriolos hangnemben.

Swift áradó képzelettel meséli a valószerűtlen 
történeteket. Az első kettőből halhatatlan gyermek
mese is lett, hiszen első olvasati szinten tekint
hetjük igen kalandos mesesorozatnak is. Ám ez 
valójában csak a felszín: törpék, óriások, tudósok, 
lovak. Liliput a korabeli társadalom kicsinyességét 
tárja elénk, ám a korabeli közéleti marakodások, 
s ezek a kisszerű emberi magatartások minden 
bizonnyal kevéssé tűnnek meseszerűnek és a XVIII. 
századi Anglia sajátjainak a jelenkori olvasó/néző 
számára. Minf ahogy az óriások durvasága, dara
bossága sem ismeretlen. Az emberi test fel
nagyításával természetszerűleg nagyító alá kerülnek 
azok belső tulajdonságai is, s máris elborzadva 
szembesülünk az emberi természet otrombasá
gaival. A harmadik részben, a tudósok országában, 
bár ez a rész kevéssé citált vagy ismert, szintén 
fontos, a mindenkori tekintélyelvű, áltudósi maga
tartás kerül górcső alá. Végül az értelmes lovak 
országában derül ki, hogy mennyivel egyszerűbb, 
barátibb, vonzóbb az állatok élete.

Az egész mesesorozat komikumát fokozza, hogy 
Gulliver eközben igen naiv angol hazafi, aki védi 
mindenütt tökéletesnek vélt hazáját, míg tapaszta
latai révén mégiscsak arra a gondolatra jut el haza
térve otthonába, hogy jobban érzi magát az istál
lóban a lovai között, mint az emberek, a családja 
körében.

Keserű.

Nagy utazás az életük

Swift morális kérdéseket feszeget, az emberi 
jellemet vizsgálja, műve utolsó fejezetében így ír 
erről: „Azok számára, akik távoli országokba utaz
nak, melyekbe se angol, se más európai ember 
nemigen szokott eljutni, igazán gyerekjáték fan
tasztikus leírásokat komponálni az ottani tengeri és 
szárazföldi állatokról. Ezzel szemben igazi útleírónak 
nem lehet más célja, minthogy az embereket oko
sabbá és jobbá tegye, lelkivilágukat mind rossz, 
mind jó példákkal gazdagítsa: hiszen érdemes-e 
másért idegen országokat ismerni és ismertetni?”

A gulliveri szemlélő magatartás rendkívül jó 
segédeszköze lehet a minket körülvevő világ visszás
ságainak leleplezésére. Karinthy Frigyes, aki fordítója 
a műnek, sem véletlen hogy megírja a saját 
gulliveriádáját, de a kevéssé ismert Szatmári Sándor 
Kazohiniája is Gulliver utazásainak folytatása 
a lelkes illetve a lelketlen lények világába...

A műnek színpadra alkalmazása is számtalan, 
leginkább a gyermek-, illetve bábszínházak számára. 
Bábos feldolgozásra szinte önkéntelenül kínálkozik 
a mű, hiszen akár a liliputi, akár az óriások földje 
igen jól ábrázolható a bábok segítségével.

Pécsett a Bóbita Bábszínházban Hargitai Iván 
rendezte a Szilágyi Eszter Anna által írt könyvet, 
ami tradicionálisan az eredeti mű első két történetét 
tartalmazza.

Hargitai rendezése -  nyilván nem ok nélkül -  
sok felnőtt nézőt vonz a Bóbitába. Rólunk, a vonat
kozási pontokról szól az előadás. A méretkülönb
ségekre építő mesékben a törpe mértékegysége 
a hüvelyk, az óriásé a mérföld. Ez a kettő azonban 
csak akkor nyer értelmet, ha vonatkozási pontjuk 
a körülbelül egy méter hetven centiméter, vagyis az 
ember. A felnőtt ember.

Az óriások és a törpék nem csak egymással, de 
velünk, az emberrel is ellentmondásos viszonyban 
állnak. Egyszerre többek és kevesebbek is nálunk, 
egyszerre képesek alul-, illetve felülmúlni mindent, 
ami emberi. A mítoszban és mesékben a létezés ter
mészetes velejárója volt a végletes méretkülönbség. 
Az emberek legfeljebb meglepődtek a pindurkán és 
a gigászin, sokkot azonban nem kaptak tőlük.
A létezés polaritásához nem csak a jó és a rossz, 
hanem a nagy és a kicsi végletes ellentéte is 
hozzátartozott. A méretarány, miként a szellemeket 
aránytalanul felnagyító törzsi, vagy a szenteket 
túlméretező középkori művészet is bizonyítja, testi 
és mentális erő, fizikai és spirituális jelentőség kife
jezője volt a mágikus és a racionális lét határmezs
gyéjén élő ember számára. A felvilágosodás embere 
elvesztette a drasztikus méretkülönbségekbe vetett 
hitét. Gullivernek már a világ végére kellett utaznia, 
és hajótörést is kellett szenvednie, hogy találkoz
hasson liliputiakkal és óriásokkal, ám a ráció 
nevében fellépő hajós még így is hosszas antro
pológiai, jogi szociológiai, közgazdasági elem
zésekkel kénytelen demisztifikálni az idegeneket, 
és mindezt elfogadni kételkedő kortársai előtt.

A törpe a mindent analizáló, az apró részleteket 
feltáró létet képviseli, az óriás ezzel szemben a 
panoráma-létet éli szívesen. Felülről szemlélve a

világot, mit sem törődik annak részleteivel. A világot 
egyikük sem tudja így teljességében szemlélni. Kell 
tehát valaki, aki gondolkodásában legalább meg
próbálja egyesíteni az analizáló és szintetizáló szem
léletmódokat, így jutva valamelyest az objektív 
ítélkezés eszközéhez.

Ezek lennénk mi, az ember. A felnőtt ember.

A kissé kaotikus, kikötőbeli első jelent után 
egy rendkívül pontos, feszes rendezésű előadást 
láthatunk, mely egységes képi és zenei eszközök 
segítségével jön létre.

Az előadás legfőbb erénye a mértéktartás. 
Nyilván nem könnyű, de jól sikerült alig másfél 
órányi időbe tömöríteni a rendkívül sok izgalmas és 
sokatmondó történetet, arányosan használni a képi 
elemekkel összhangban a nagyszerű zenei 
betéteket, aláfestéseket.

Főként úgy, hogy ha jelen sorok szerzője jól 
sejti, nem egyszerűen a gyermekek számára szánt 
a csodálatos mesei motívumok megjelenítésének 
eszközei a fent említettek, hanem számunkra, fel
nőttek számára is fel kívánnak mutatni visszássá
gokat emberi létünk különböző szegmenseiből.

Nagyszerű, szellemes és igen praktikus ötlet 
a díszlet. Az óriási leporellószerűen kihajtogatható 
háromdimenziós mesekönyv több szempontból is 
kitűnő gondolat. Percre sem felejtjük, hogy mesénk 
alapja a könyv. Nem kell gigászi megoldásokat 
előállítani, díszleteket tologatni a sok különböző 
helyszín, jelenet hátterének megteremtéséhez, elég 
egyet lapozni a könyvben, s máris ott vagyunk. A 
könyv lapjai igényes, szép festmények, végre nyoma 
sincs ebben az előadásban az amúgy az igénytelen
séget tükröző „jelzés értékű” díszleteknek.

A színészi játék nagyon fontos szerephez jut.
A bábokat mozgató színészek a liliputi szerepekben 
maguk is azonos jelmezbe öltözve játszanak, 
óriásként pedig jó megoldásnak tűntek az óriás 
fejek, szemlátomást csak a hang kijutása a hatal
mas fejből okozott fejtörést a rendezés során.

Igényes, érdekes produkciót láthattunk a 
Bóbitában, a közismert mostoha munkafeltételeknek 
nyomát sem tükrözte az előadás. Mindvégig 
lendületes, Darvas Ferenc kiváló zenei betéteivel, 
Kéri Nagy Béla ötletes koreográfiáival -  jó csapat! -  
a gyerekek számára is figyelemmegtartó tudott 
maradni.

Óva inteném azonban a körülbelül hatéves kor 
alatti gyermekek szüleit, hogy feltétlenül elvigyék 
őket erre az előadásra, nem nekik szól, de ez nem 
baj, mert szerencsére van számukra sok más 
érdekes bábelőadás, ehhez pedig hamarosan fel 
fognak nőni.

Igazából már ők is sejthetik, hiszen úton van
nak, hogy egy nagy utazás az életünk. ■

J. Swift művét színpadra írta: Szilágyi Eszter Anna
Tervező: Matyi Ágota
Zeneszerző: Darvas Ferenc
Zenész: Krajcsovics Csaba
Mozgás: Kéri Nagy Béla
Rendező: Hargitai Iván
Szereplők: Csizmadia Gabi, Illés Ilona, Kozma Andrea, Ragán Edit, 
Matta Lóránt, Varga Péter és Tóth Zoltán m. v.
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F E K E T É N - F E H É R E N

Luigi Pirandello: IV. Henrik
Pécsi Nemzeti Színház B A L O G H  R Ó B E R T
2003. november 30.

Padlónak
nyikorgattatása

Csak Shakespeare Hamletjával vethető össze 
Pirandello IV. Henrikje. Mindkét címszerep komoly 
erőpróba elé állítja a színészt, egyszerre szólnak 
színházról, őrületről, színlelésről, világlátásról. 
Pirandello kikristályosodott szabályrendszeren belül 
dolgozik, a klasszikus tragikum és komikum ellen
tétpárt radikálisan változtatta meg, egyszerre keve
redik a groteszk a krimivel, egyszerre vet fel pszi
chológiai, etikai és társadalmi kérdéseket, s egyszerre 
szól formáról, tartalomról, látszatról, s valóságról, 
térről és időről. Pirandello szerint az egyén tragédiá
ja az, hogy saját magát soha nem valósíthatja meg, 
nem élheti ki szabadságvágyát, mert a környezeté
nek róla alkotott képe gúzsba köti. Pirandellónál 
minden mozzanat egyszerre tragikus és komikus, 
ami tragikus, az nevetséges, s ami nevetséges, 
magában hordoz valami mélységes és magyarázha
tatlan szomorúságot, s hőse nem tehet mást, 
belenyugvással tudomásul veszi a helyzetét.
A IV. Henrik cselekményszála lineárisan halad előre, 
ám mégis, a darab minden jelenetében más ritmust 
választ, más szempontot helyez előtérbe a darab 
írója.

Pirandello nemcsak a címszereplő színészt, 
Rázga Miklóst állítja erőpróba elé, hanem a rende
zőt, Nagy Viktort is. A rendezés néhány kulcshely
zet felvillantásán túl majdhogynem erélytelen, sőt 
több fontos ponton félresiklott. Az előadás alap- 
problémája a díszlet és a zene kulisszaként történt 
alkalmazása, s a részletek kidolgozatlanságában rej
lik. Ez a díszlet és zene remek keretet képezne egy 
tévéjátékban, de a színpadon kevésnek bizonyult.
A díszlet Horesnyi Balázs munkája, első pillantásra 
lenyűgöző a palota nagyterme, ám mihelyt meg
mozdulnak a színészek, rettentő furcsa dolog 
történik, a palota „márványpadlója” éktelenül nyiko
rog, olyan hangosan, hogy az zavaróan hat az adott 
pillanatban, tehát, amikor valamelyik színész meg
mozdul, mert szólna, tenne valamit, valószínű, a 
színészi koncentrációt is zavarja, ha állandóan attól 
kell tartani, mikor reccsen meg alattam a színpad. 
Ellenben, ha egy-egy jelenetben heves érzelmi reak
ciók következtében ajtókat csapkodnak, nem hatal
mas dörrenés visszhangzik a színházteremben, 
hanem csak hullámzik a díszletfal. Ebben a díszlet
ben nem születhet jó előadás. Horváth Károly felelt 
az előadás zenei részéért, pontosabban a zenei 
aláfestésről eshet inkább szó, a zene csak illusztrál, 
Nagy Viktor nem engedi, hogy megtörténjen valami 
a színpadon, hanem inkább elmesélted konzerv 
zenével, nem hagy teret a színésznek, bizonyára 
összekeverte az operaszínpadot és a prózait (per
sze, ha egy kamarazenekar lett volna a színpadon, 
az más helyzetet teremtett volna). így lehetséges, 
hogy Nagy Viktor rendezésében a darab társalgási 
jelenetei idétlen padlónyikorgattatássá váltak, hiszen 
a színészek zömében céltalanul mozdulnak meg, 
mely céltalanságot a muzsikaszó árnyalja. Kifejezet
ten unalmas az első felvonás egészen a címszereplő 
színrelépéséig. Ha már a szöveghúzás eszközével 
nem éltek az alkotók, legalább érdekessé tehették 
volna a jeleneteket. Milyen eszközökkel? Ezeket a tár

Jelenet az előadásból. (Für Anikó, Stenczer Béla, Sztankay 
Orsolya és Rázga Miklós)

salgási jeleneteket vagy kidolgozott dialógusveze
téssel, vagy a különböző társadalmi rétegek, ábrá
zolt korok nyelvi strukturálásával lehetett volna 
megmenteni. Egyik sem történt meg, ugyanúgy 
beszél a kora középkort játszó maskarás, mint a XX. 
századi arisztokrácia. A színészek zöme karakter
szerepre „kényszerül”, mégsem él a karakterszerep 
előnyeivel, legyen akár belső tanácsos: Lipics Zsolt, 
Tóth András Ernő, Urbán Tibor, Domonyai 
András, illetve látogató: Matilde Spina -  Für Anikó; 
Frida -  Sztankay Orsolya; Belcredi -  Fillár István; 
Dionisio Genoni -  Stenczer Béla; Carlo Di Nolli -  
Vidákovics Szláven, mégsem hordozza játékában 
senki azt a kettős kódolást, amely Pirandellónál 
még megvan. Nem különül el egymástól sem nyelvi, 
sem stilisztikai, sem színházi eszközökkel a két 
világ, a kora középkori és a huszadik század elejei, 
csupán a jelmezek sugallják a különbséget (Pilinyi 
Márta látványos munkát végzett). Ez a kidolgozat
lanság nagyban hozzájárult az unalomhoz. Ha egy 
színész nem tud mit kezdeni magával, nem kap 
elég feladatot, akkor akár a gimnáziumi amatőrszín
padon, akár a Nemzeti Színházban is párhuzamos 
kézmozdulatokkal gesztikulál, nagyokat mutogat, 
de ez csak pótcselekvés, mintegy magát illusztráló 
„cselekvés”. Sajnálatos példa erre Stenczer Béla 
alakítása, míg a Megyejáráson, a második előadását 
megélt produkcióban még valamelyest feszes volt 
az alakítása, addig november végén a Pécsi 
Nemzeti Színházban már azt sem tudtam, melyik 
előadásban játszik, az lllatszertárban, egy 
operettben, céltalanul végigmutogatta az előadást, 
felvonultatta korábbi szerepei hangütéseit (nem 
csak ő betlizett). November 30-án az előadást kínos 
szünetek, szövegrontások jellemezték (talán a 
színészeket is tehetetlen helyzetbe hozza a nyikorgó 
díszlet, vagy nem kellene két előadást játszani egy 
nap), míg a korábbit a budapesti Nemzeti Színház 
nagyszínpadára jellemző rossz akusztika (kevés 
díszletelem esetén a budapesti Nemzeti színpada 
képes elnyelni a beszédhangot).

Az előadásból két jó alakítás is kiemelhető.
Egyrészt Kovács Dénes (Giovanni, inas), másrészt 
Rázga Miklós (IV. Henrik) alakítása. Kovács Dénes 
igazi régi vágású karakterszínész, amíg színpadon 
van, látszik, érzékelhető, betölti a funkcióját, de 
nem is több annál, mint amekkora a szerepe.
Pont jó, amit csinál. Rázga Miklós pedig talán az 
egyetlen, aki a kettős kódolással él, törekszik 
végigvinni a szerepén. Van a bolond arisztokrata, 
aki IV. Henrik képében már húsz éve éli furcsa 
életét az umbriai villájában, s van egy szabadság- 
vággyal teli arisztokrata, aki mindenkit kinevet, aki 
mindenkit maskarába kényszerít maga körül. Rázga 
alakítása akkor a legerősebb, amikor nem 
szavakkal, hanem gesztusokkal, mimikával, mozdu
latokkal, tagolatlan mondatokkal, vagy akár 
félmeztelen testével fejti ki a gondolatokat. Amikor 
olvasni kell a gondolataiban, s vezeti a nézőt. 
Nagyon nehéz a dolga. Főképp az első részben. 
Nehézkes az előadás, a vendégségbe érkezettek 
hiába öltöznek középkort idéző, korhű jelmezekbe, 
alig változnak meg, nem válnak szánalmassá, nem 
hihető, hogy ezen a színpadi unalmon IV. Henrik 
szórakozna. A második rész nagy könnyebbséget 

|  jelent a néző számára, a színpadon nem csak a 
j|  padló nyikorgattatása, hanem igazi cselekmény is 
5 zajlik ha megmozdul valaki, sőt néha még nevetni 
e is lehet (ahogy korábban is rengeteget kellett volna 

nevetnünk). A darab végére kibogozódik a krimiszál, 
bekövetkezik a tragédia, s a választott szerepétől 
szabadulni vágyó IV. Henrik kénytelen élethosszig 
a szerepéhez rögzülni. A rendezőt két helyesen 
megragadott pillanat dicséri csak, az egyik, mikor 
IV. Henrik megvallotta tanácsosainak nem őrült, 
s esti ücsörgésre invitálja a kompániát, mert ott 
érzékelhető a pirandellói feszültség, a szolgák értik, 
amit uruk, IV. Henrik mond, de félnek elhinni, hogy 
mégsem őrült, így jobban félnek tőle, hogy kiderül, 
egészséges, egyszerre csak arcukra fagy a kín és a 
mosoly; a másik pillanat az előadás záróképe, 
ahogyan az immáron véglegesen őrült szerepbe 
kényszerült IV. Henrik tragédiája érzékelhető. De 
ennél aligha volt több az előadás. A nézők a 
ruhatárig megfejtik a darab fordulatait -  ha már 
a rendező elkendőzte zenével, a díszlettervező, vagy 
a díszletkivitelezők közreműködésével pedig nyikor
gással zavarta meg a „műélvezetet” (ez nem Brecht- 
előadás). Kár, mert néhány pillanatában sikerült 
megragadnia a rendezőnek a darabot, fel-felvillan 
valami az előadásban abból, amiért Pirandello 
megírta a darabot, csak úgy látszik, a Pécsi Nemzeti 
Színházban a súlyos anyagi gondok közepette nem 
jutott elég figyelem az előadásra, díszletre. És akkor 
hiába játszik néhány színész megbízhatóan, hiába 
a közönségvonzó Für Anikó a színpadon, ha nem jó 
az előadás, akkor a néző vakaródzik, cukrospapírt 
zörget, krákog és hosszasan tülköl a zsebkendőjé
be. És igaza van. ■

író: Luigi Pirandello 
Fordító: Füsi József 
Rendező: Nagy Viktor 
Játsszák:
IV. Henrik -  Rázga Miklós
Matilde Spina -  Für Anikó
Frida -  Sztankay Orsolya
Belcredi -  Fillár István
Dionisio Genoni -  Stenczer Béla
Carlo Di Nolli -  Vidákovics Szláven
Landolt, titkos tanácsos -  Lipics Zsolt
Harold, titkos tanácsos -  Tóth András Ernő
Ordulf, titkos tanácsos -  Urbán Tibor
Bertold, titkos tanácsos -  Domonyai András
Giovanni, inas -  Kovács Dénes
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2 Bartók
Pécsi Balett
Pécsi Nemzeti Színház
2003. november 14.

Bartók balettjei ismét 
Pécsett

Veretes Bartók-műveket adaptált újra a Pécsi Balett. 
A tényt vehetjük akár jelzés értékűnek. Lehetne akár 
a harmadik évadjába lépő új vezetés szándéknyilat
kozata: ne gondolják róluk, hogy a standard euró
pai kortársirányzatok, a nemzetközi trenddel való 
együtt lélegzés elfeledteti velünk a múltunkat, helyi 
és országos/egyetemes hagyományaikat. Mindazt, 
amit Bartók öröksége jelent ebben az esetben: 
a kincs értékű, világhírű komolyzenei alapanyagot, 
a nálunk nagy hagyománnyal bíró cselekményes 
színpadiságot, s a Pécsi Balett múltját is fémjelző 
„Mandarin” remake-jével az Eck-örökség tiszteletét.

Mintegy 38 évvel Eck Imre „A csodálatos man- 
darin”-ja után persze változott a csomagolás, az 
azonban szintén jelzés értékű, hogy a Pécsi Balett 
mai alkotói nem kívánják felrúgni az eredeti libret
tókat, s távol áll tőlük az, hogy bárkit provokál
janak.

Talán azért is fontos ez a jelzés, mert az immár 
ciklusuk felén túljutott új vezetők, Keveházi Gábor 
igazgató és Egerházi Attila művészeti vezető 
mostanra felmérhették helyzetüket: a nézői fogad
tatást, a színházon belüli státust, s a városi struk
túrában elfoglalt pozíciójukat.

Érzékelhették -  egyfelől - ,  hogy a pécsi nézők 
egy része nyitott az újra, igénylik azonban a hagyo
mányt is, és ettől nem tehet őket teljes mértékben 
megfosztani. Ugyanakkor mostanra forrt össze az új 
felállású társulat olyanná, amellyel vállalható akkora 
felelősség, mint egy Bartók-adaptáció. Valóban 
olyan most a Pécsi Balett, hogy minden szinten 
megállja helyét: tagjai túlnyomórészt egészen fiata
lok, akik hozzák kicsattanó energiáikat, a bizonyítani 
akarást, és nyitottak az újra, de képzettségük 
alapján birtokolják a szükséges hagyományos 
tudást is. Valódi európai társulat. Kérdés: abban 
a hagyományos közép-európai színházi felépítésben, 
melyben a Pécsi Nemzeti Színház „úgy maradt”: 
a több tagozatos, egy vezetős rendszerben, mely
ben minden tagozat értelemszerűen a másik által 
érzi magát fenyegetett helyzetben, nos kérdés, 
ebben a függőségen alapuló struktúrában meddig 
marad európai ez a társulat?

Az általunk tárgyalt előadás színvonalát minden
esetre nem látszik befolyásolni semmiféle 
körülmény. Az előadás kiállítása szándékoltan 
puritán, távolról sem érződik rajta holmi szegény
színház kényszere - ,  sőt meglehet, hogy ez az 
egyszerűség nem is olyan olcsó.

„A fából faragott királyfi’’ díszlete egyetlen 
lépcsősor, ami a színpadot átlósan hasítja 
keresztbe a bal hátsó kulisszától föl egészen jobbra 
a zsinórpadlásig. A háttérben egy stilizált, a tonett- 
bútorok stílusában leegyszerűsített trón, ez a király
kisasszony saját kis birodalma. A puritán, fehérben 
tartott színpad látványát a leeresztett tültre, a háttér
fóliára, s a talajra vetített minták dobják fel 
időnként, ha a drámai pillanat úgy kívánja.

„A fából faragott...” meséje Keveházi Gábor 
koreográfus olvasatában egyfelől hangjegyre lebon
tott hűséggel követi Bartók zenéjét, másfelől viszont 
hétköznapjaink alakjai közül keresi ki hőseit.

A lány életvidám, hétköznapi és egyszerű. Örül 
az örömnek, annak, hogy csinos, és álmodozik 
arról, hogy még csinosabb lehessen...

Kemény vonású, fekete szemüveges, fekete 
kabátos, kalapos alak jelzi azonban: itt azért nem 
biztos, hogy minden úgy fog történni, ahogy ő 
szeretné. A természet zord erőit ugyanis, melyeket 
Bartók és Balázs Béla „küldenek” az egymásért, a 
boldogságért küzdeni ítélt fiatalokra, Keveházi lecse
rélte az emberi akarat erőire. A darab során ez az 
egyetlen formabontás, valódi aktualizáló szándékkal. 
Nagyvárosi életünk útvesztőit, félelmeit, vesződéseit 
valóban efféle maffiózó jellegű, gépiesen uniform 
alakokkal lehet jól érzékeltetni, ezzel viszont 
tökéletesen megfosztjuk a mesét a mesejellegtől.
Itt mindenki teljesen valódi: ilyen a bebotladozó 
szemüveges diák, aki talán először próbálja magára 
irányítani egy lány figyelmét, akibe első látásra 
beleszeretett - ,  s ami bizony még nem megy neki. 
Próbálgat ezt is, azt is: macsó is, álmodozó is, mint 
egy kamasz. Jön is a móres: a fekete alakok jól 
„megtáncoltatják”. A fabáb sem fabáb persze, 
hanem a semlegesen ellenséges tömegből kikerülő 
faragatlan srác, ezüstös szerelésben, aki „mindig 
csak azt akarja”... A lány beleszédül, majd az egész 
sötét társaság erőszakot vesz rajta. Végül -  ahogy a 
zene diktálja -  megtisztulva lel rá a megtisztuláson 
már túljutott fiúra, s a végkicsengés nem idegen az 
eredeti műétől. Felvállalható, mert következetes ez 
a dramaturgiai csavar, s ha a szemléző Bartók 
örökösök sem tiltakoztak, akkor nyilván Bartók 
szemléletétől sem állhat oly távol. (Igazság szerint 
ez a változat közelíti a művet ,A  csodálatos man- 
darin”-hoz: a nagyvárosi pokolban játszódó megtisz
tulás-drámához... Talán ezért is tűnik az est két 
különböző alkotótól származó két művel homogén
nek.)

Kár azonban, hogy mozdulatvilága nem mindig 
adekvát akár a zenei, akár dramaturgiai pillanattal.
A „feketék” mozgása gyakran sematikus, a (nem 
fa)báb mozdulatai eklektikusán csaponganak a 
klasszikus balett, a jazz és a pantomim között. 
Keveházi nyilván tapasztalataiból épít: az óriási 
múltú balettművész, aki táncolt Béjart-t, Balanchi- 
ne-t, Harangozót, Seregit, mindabból építkezik, amit

egykor saját testébe épített be. Látásmódja, szín
padképe, dramaturgiája sokkal eredetibb annál, 
amivel ő maga fiatal korában kenyerét kereste: 
a táncnyelvnél.

A mű november 28-i szereposztásában Nagy 
írisz táncolta a lány szerepét imponáló biztonság
gal. A hamvas, egyszerű világképű bakfistól az érett, 
értő-érző nőig viszi végig a szerepet. Különösen 
szép az a szólója, melyet közvetlen megpróbáltatá
sai után látunk tőle: ennek mozdulatsorai tiszta, 
koherens egységet képeznek.

Valkai Csaba Csanád a győzelemért -  ahogyan 
darabbeli szerepében is -  mindent megtesz, 
kevéssé tehet arról, hogy a klasszikus férfivariációk 
„c-elemei” nem tartoznak erősségei közé, márpedig 
ezt az alakot erősen saját szerepemlékei szintjére 
helyezte az alkotó.

Jut persze ezekből az elemekből Vincze 
Balázsnak is, a fabáb megtestesítőjének, ő azonban 
poénra veheti, módot ad rá a Harangozó-féle 
groteszk emlékeit is alkalmazó koreográfia -  s ő jól 
él a lehetőségekkel.

Helyén van Haller János a „tündér” helyére 
kitalált maffiózó piár-főnökként, s remek kart irányít: 
mozgásuk egységes, összeforrt.
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A fából faragott királyfi 
(Nagy írisz, Kéri Nagy Béla és Pataki Szabolcs)
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Tresz Zsuzsa képi világa (díszlet, jelmez) együtt 
lélegzik az előadás stílusával: puritán, szigorú vona
lai, színei homogénné varázsolják azt is, ami amúgy 
eklektikusabbra sikerült.

„A csodálatos mandarin” színpadképe (Árvái 
György) átvezet egy sötétebb világba: két óriási, 
elszürkült gyártelepi téglafal, egyik megdőlve; a 
kettő között élesen kiáltó hasadékok. Gyönyörű, 
impozáns kép, hangulatában megerősítve az elő
színpadon szüntelenül szemerkélő esőfüggönnyel.

Itt zajlik a jól ismert történet, gyakorlatilag ere
deti librettó szerint, tartalmában azonban némileg 
módosítva. Narkós függőség irányítja a hősök 
életét: a 3 haver drogon tartja a lányt, aki ettől 
mintegy könnyedebben lát neki minden akciónak.
A fiúk nem bántják: nincs rá szükség: ő szinte 
önként, jókedvűen teszi, amit tesz. Nyoma sincs 
rajta elgyötörtségnek, fásultságnak: őszintén örül 
a találkozásoknak, legyen az az öreggel, vagy a 
kamaszfiúval. Eljut azonban egy olyan pontra, ahol 
(hiányérzetből, vagy a túladagolástól?) benne is fel
gyülemlik annyi vágy, amennyivel egy valódi, izgal
mas kapcsolatba vetné magát. A mandarin megje
lenése tehát zeneileg a maga helyén, dramatur- 
giailag előkészítve történik -  ő maga azonban egy 
véletlen arra sodródott akárki. Nincs titokzatosság, 
nincs ok félelemre: fiatal srác jön, laza sállal, 
kezében MacDonald’s-os papírpohár szívószállal.
A lány óriási intenzitással, őszintén veti rá magát (az 
eső eláll, színek ragyognak fel), s a hamar kölcsö
nössé izzó vágy kergeti őket tovább az 
eseményeken. A librettóhoz hűen van akasztás, 
fojtás, a félelmetes háttérfel adottságai mindvégig 
remekül kihasználva: másznak rajta, fennakadnak 
rajta, kibújnak alóla, nekicsapódnak. A „mandarin” 
utolsó feltámadása (a fel mögül kúszik elő) már a 
lánnyal való teljes azonosulást jelzi: ugyanúgy 
egyetlen alsóneműben látjuk, ahogy a lányt is (első 
kettősük során lekerül róla a ruha), szinte magától 
értetődő és már-már mellékes a beteljesülés.

A csodálatos mandarin. Jelenet az előadásból.
(Vincze Balázs, Valkai Csaba Csanád, Spala Korinna és 
Nagy András)

A lány megfáradva, végtelenül magányosan 
támolyog a felhoz, hogy nekivágódva lassan lecso
rogjon rajta, akár a végső kettősük alatt újra 
eleredő eső.

A mű tehát nem a férfivágy, hanem a női 
titokzatosságáról szól, váratlan és érdekes megnyil
vánulás egy férfi alkotótól. Ugyanakkor érthető is: 
a férfit a női rejtély megfejtése izgatja, erre keresi 
a lehetséges magyarázatokat. Elgondolkodtató és 
elfogadható gesztus.

Mint ahogyan elfogadható az egész est: minden 
olyan csökönyös Bartók-„ügyvédő” ellenében, akik 
ilyenkor hivatásszerűen berzenkednek, (lómagam 
mindig csodálkozom azokon, akik pontos librettó
hűséget kérnek számon egy adaptáción. A műalko
tás szabad, az olvasat, a látásmód egyénhez kap
csolódó, egyedi -  s így létjogosult annak bármely 
kivetítése. Az másik kérdés, kinek mi tetszik.)

Essék szó az előadókról, akik feladata ezúttal 
homogénebb, mint a Keveházi-mű esetében: egyön
tetűen Cunningham- és Limón alapokon nyugvó, 
európai kortárs táncstílusban kell produkálniuk.
A 3 vagány pontosan, élesen fogalmaz (Valkai itt 
nagyszerű), Spala Korinna (Lány) nemcsak 
gyönyörű és érett, de pregnánsan profi is ebben a 
stílusban. Pataki Szabolcs szerepe hálátlan: hiába 
a mandarin híres-erős, beexponált zenéje, ő fino
man, fél-szürkén, kicsit unalmas anyagú szólóval 
jelentkezik be -  ez a darab gyengébbre sikerült 
pontja. Márpedig, ha valamit mégiscsak számon 
kérnénk Bartók hangjaiból -  az ez az erősen felütött 
figura. Nem az a baj, hogy másmilyen, hanem hogy 
kevés.

A ruhák keresetlenül egyszerűek, Andrea T. 
Haamer vérbeli kortárs táncjelmezalkotó, s mindig 
alázattal szolgálja a rendezőt, bárkinek dolgozzék is. 
Kovács Gerzson Péter ismét kézbe vette a 
világítást, ahogyan azt Egerházi műveknél már kész 
tényként el is várjuk -  rafináltam A muzsika a Pécsi 
Szimfonikus Zenekar felvételéről szólal meg -  
szépen.

Egészében véve jó ez az est, megnyugtató.
Félve ül be ugyanis az, aki szurkol az újjáalakult 
Pécsi Balettnak: most, amikor érezhetően nehéz, 
sőt veszélyes helyzetben van minden olyan művész 
társulat, melyet közpénzekből tartanak fent: nem 
szabad hibázni. Márpedig egy rossz Bartók-esttel 
jó néhány hibapontot lehetett volna beszedni, 
s lépéshátrányt a méltó fennmaradásért folytatott 
küzdelemben. ■
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Helyzetkép
A pécsi szimfonikusok két koncertje

Túl vagyunk a szándékok és tervek körvonalazásán, 
most már a tetteken a sor. A P écsi Szim fonikus Ze
nekar küszöbönálló névváltoztatása -  kimondva-ki- 
mondatlanul -  a közelmúlt terhes örökségével való 
leszámolás jelképe, vagy pozitív oldalról nézve: va
lamiféle fölöttébb szükséges morális megerősödésé.

A nyolcvanas évek végén ez a zenekar addig nem 
is remélt felívelő pályára került, melyet szaporodó, 
kedvező visszhangú fővárosi koncertek, a Naxos 
Kiadó gondozásában világelsőként felvett Lajtha- 
lemezsorozat és sok más lendületet adó momentum 
jelölt ki. Howard Williams visszatértekor sokan 
reméltük: a pécsi gárda belátható időn belül 
átlépheti egy magasabb minőségi kategória 
képzeletbeli határát.

Nem így történt. Williams-nek -  itt most nem 
részletezendő okokból -  igazából egy percre sem 
adatott meg, hogy a zenekar művészeti irányító
jaként tevékenykedjen. És amikor az utódjaként 
határozott elképzelésekkel fellépő Hamar Zsolt is 
sokasodó akadályokba ütközött, végképp nyilván
valóvá vált, hogy a karmesteri kvalitások nem vál
hatnak mindannyiunk örömére kamatoztatott 
értékekké, ha befogadó közegük képtelen adekvát 
módon kezelni azokat. Az éveken át -  az úgymond 
„professzionalista” munkatempó és feladatmennyi
ség védelmében -  hangoztatott érvrendszer 
valójában az olcsóság és igénytelenség premisszáit 
volt hivatott elfogadtatni. A harmadrangú kelet-euró
pai zenekarok dömpingárversenyében, a lealacso
nyító külföldi hakniturnék megszerzésében, a nevet
séges létszámokkal, Amerika eldugott porfészkeiben 
rutinszerűen letudott „operaelőadásokat” itthon 
rangnövelő művészi tettként elfogadtatni igyekvő 
handabandázásban valóban példás eredményeket 
hozott az utóbbi fél évtized. S ha valakinek nem 
tetszett, hogy az itthon éhbéren tartott, megél
hetését a külföldi zenekultúra szürke- és fekete- 
gazdaságára alapozó zenekar Pécsett hetekig- 
hónapokig semmit nem tesz le az asztalra, aztán 
meg nehéz, komoly figyelmet és munkát igénylő 
művek félig (sem) kész előadásait torlasztja egymás
ra, mindezért nem tehetett szemrehányást senkinek. 
A szellemi rablás és züllés bűnközösségében az 
egyéni felelősség nyomtalanul elillan, ahogy az 
a modem társadalmak legtöbbjében oly sokszor és 
sokféleképpen megtapasztalható volt már.

A pécsiek mindezzel persze csupán osztoztak a 
hasonló kvalitású magyar zenekarok sorsában: ki-ki 
a maga módján -  árnyalatokkal civilizáltabban, vagy 
éppen sokkal elvadultabban - ,  de ezt az utat járta. 
Tény, hogy ez a gárda még így is képes volt egy- 
egy maradandóan szép koncertélménnyel kirukkolni. 
A sors kegyeltjeként, hazai összehasonlításban 
kiemelkedően és tartósan jó karmesteri irányítás 
alatt újra és újra jelét adta annak, hogy potenciá
lisan birtokában van azon képességeknek, melyek 
a művészi zene méltó megszólaltatásához nélkülöz
hetetlenek -  ez persze csak bosszantóbbá tette az 
e képességekkel folytatott rablógazdálkodást. (Egy 
zenekar képességei messze nem azonosak a benne

játszók egyéni képességeinek összegével; ha így 
volna, a zenekarépítés pusztán pénzkérdés lenne.)

Amikor világosan megmutatkozott, hogy egy a 
vázolt módon működő zenekar képtelen bármilyen 
érdemi kritika hasznosítására, egyetlen ésszerű 
lépés maradt számomra: a kritizálás beszüntetése.
E szilenciumnak most nem radikális változások 
megtörténte vet véget, csupán a változtatások 
deklarált és eltökélt szándéka. Ahogy az 1990-es 
választásokhoz kötjük -  gazdasági és kulturális 
értelemben voltaképpen alaptalanul -  a magyar- 
országi rendszerváltozást, ugyanúgy szimbolikus 
határvonalnak tekinthetjük a zenekarvezetés prog
ramnyilatkozataival, a lezajlott próbajáték-sorozattal, 
a koncertzenekar és a színházi együttes kettéválasz
tásával beköszöntött évadkezdetet. Megcsontoso
dott szokások feladása, zsigeri reakciók átformálása 
nem egyszeri elhatározás kérdése. Zarándokok áll
hatatossága, céltudatossága szükséges az áhított új 
minőség megközelítéséhez, és nem könnyű ellenáll
ni a belső szirénhangok hónapról hónapra erősödő 
csábításának: „ne tovább, célba értünk, máris 
sokkal jobbak vagyunk, érjük be ennyivel!”. Ha 
valamikor, hát ebben a helyzetben a kritika köte
lessége, hogy támogatást adjon a folyamat 
végigviteléhez. Támogatást, azaz nem elfogult 
dicshimnuszokat, nem rajongói lerendezést, nem 
az objektivitás hamis látszatát, nem az ítélkezés 
önkényét, csupán őszintén vállalt ízlésnormákat, 
kellő figyelmet, karakán véleménynyilvánítást.

Érzékelhető, valós változásokat máris hozott 
az új munkarend. Legalább is erről győzött meg 
a Pécsi Szimfonikusok ama két koncertje, melyet 
az idei évadban módom volt hallani, mindkettőt a 
PTE Orvostudományi Kar aulájában. Október 16-án 
Hamar Zsolt dirigálta Bartók Csodálatos mandarin 
táncjátékának teljes zenéjét -  ebben a Lakner 
Tamás vezette Pécsi Bach énekegyüttes 
közreműködött - ,  Mahler torzóként maradt X. szim
fóniájának hiteles töredékét, végül Richard Strauss 
Till Eulenspiegel vidám csínyjei c. szimfonikus köl
teményét.

Az est értékét meghatározó művészi tett 
alighanem a Bartók-interpretáció volt, szerencsésen 
hasznosítva a hangverseny előtti hetekben készített 
CD-felvétel munkálataival létrejött szellemi 
energiákat és hangszeres készenlétet. Azt, hogy 
Hamar Zsolt érti és érzi ennek a zenének minden 
rezdülését, hogy szívügye a Bartók géniuszához 
felnőni igyekvő interpretáció, eddigi munkássága 
felületes ismeretében is természetesnek tartom. 
Azonban még sok-sok hasonló, ezt a jó élményt 
megerősítő tapasztalatra van szükségem, hogy a 
zenekar részéről is természetesként fogadjam a 
precíz együttjáték, a fegyelmezett ritmika, a koncent
rált jelenlét itt tapasztalt megnyilvánulásait -  épp

e partitúra, Bartók egyik legkérlelhetetlenebbü! 
igényes kompozíciója életre keltésekor. Lám, nin
csenek csodák. Ha a professzionális zenélés -  
miként korábban hallottuk -  valóban nagy művek 
koncerten való tűrhető blattolgatását, a kínos 
helyzetekből való bravúros kimászás rutinját jelenti, 
ha azt a cinizmust és ostobaságot takarja, amely 
által bárminemű egyéni befektetés h p n  is valami
féle produkció látszata kelthető, akkor ez a 
Mandarin bizony nem volt professzionális módon 
játszva. Itt bizony a művel való tartós és intenzív 
együttlét hozta meg a maga teljesen természetes 
és elvárható eredményét, jutott rá idő, hogy a 
zenészek ne csak félni tanuljanak meg egynémely 
különösen nehéz állástól, volt rá mód, hogy 
leülepedjen a tudatuk mélyére amit játszanak, s ott 
valamiféle érlelődési folyamatban akarva-akaratlanul 
megérintse őket, hogy részévé váljon az életüknek, 
személyiségüknek, hogy legalább egy icipicit jobb 
zenészekké, Uram bocsá’ jobb emberekké váljanak 
általa.

Ilyen örömteli benyomások felidézése után 
legszívesebben átugranám a Mahler- és Strauss- 
interpretációt, de nem tehetem, ahogy muzsikusaink 
sem tehették. Félreértés ne essék: nem volt itt 
semmi kínos, szégyellni- vagy takargatnivaló.
Sőt akár izgalmasnak is tűnhetett a sematikus zene- 
történeti gondolkodás által gyakran közös skatulyá-
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ba gyömöszölt, noha értékrendjükben, alkatukban 
egymástól fényévnyire keresendő késő romantikus 
mesterek közös programba illesztése. A X. szimfó
nia: egy végletekig őszinte, kétségbeesetten 
kitárulkozó művész vallomása a halál árnyékában.
A IX. szimfónia szívszorító Desz-dúr Fináléjának foly
tatása, csakhogy egy oszló-bomló végállapotban, 
kényszeresen feltörő és ismétlődő fordulatokkal, 
a korábbi személyes stílus félresikló, kontextust 
vesztett elemeivel. Végtelenül nemes és gazdag 
zenei anyag, amelynek megszólaltatásakor már-már 
egyetlen csúnya tónusú hang, egyetlen ügyetlenül 
formált frázis is kegyeletsértéssel ér fel. Ezeknek 
a követelményeknek alighanem világszerte is csak 
néhány zenekar képes élő koncerten megfelelni.

Annál többen edzik magukat szép ered
ményekkel Richard Strauss szimfonikus konditer
mében. Számos karmesternek és nagyságrenddel 
több zenekari zenésznek -  különös tekintettel a 
rézfúvósokra -  kedvence ez a stílus. (Nem lehet 
véletlen, hogy -  legjobb emlékezetem szerint -  
a reklámipar is Strauss-t fedezte fel először az ún. 
„komolyzene” népes szerzői mezőnyéből.) 
Tulajdonképpen ennek alapján a szóban forgó kon
cert legmakulátlanabb, legolajozottabb produkciója 
kellett volna legyen a Till Eulenspiegel, s éppen
séggel nem a legtöbb pongyolaságot, elnagyoltsá
got tartalmazó. Pedig Strauss-t egyáltalán nem kell 
megfejteni -  csupán kellően nagy mellénnyel és 
fontoskodva, kellően bombasztikus modorban, a 
technika, a hang, a virtuozitás szerelmeseként ki 
kell vele állni, és úgy odapakolni, hogy véletlenül 
se jusson eszébe senkinek a dallamvilág szirupos
ságán, az effektusok hatásvadász kliséin, a hang- 
szerelés rikító színein, legrosszabb esetben a fecse
gő felszín mögötti rétegek létén vagy nemlétén 
merengeni. Az általam imigyen rajzolt kép azonban 
hiányos, ezért igazságtalan. Strauss zenéjének le
fegyverző értékei is vannak, köztük azok az idősebb 
kori művek, amelyek révén -  bár szinte senki nem 
játssza, a nagyközönség pedig alig ismeri őket -  
szerzőjük igazi érettségig és belső gazdagságig 
hatolt. És -  legalább is számomra feltétlenül -  
értéke ennek a zenének, hogy Bartók huszonkét

éves korára nemcsak eltanulta, hanem -  a maga 
morális többletével megtoldva -  magasabb szinten 
újjá is teremtette mindazt, ami Strauss-tól szim
fonikus formálás terén eltanulható volt. És ebben 
az örökléstani értelemben még a Mandarin parádés 
előadásában is kamatozott ezen az estén a Till 
kevesebb dicsőséggel járó megszólaltatása.

November 28-án Howard Williams lépett 
a pulpitusra, hogy elvezényelje Wagner Trisztán és 
Izoldájának előjátékát, a két címszereplő második 
felvonásbeli jelenetét, valamint -  természetesen 
jócskán meghúzva -  a harmadik felvonást. Operák 
hangversenytermi interpretálásáról általában meg
oszlanak a vélemények. Jómagam kételkednék 
valamely Donizetti- vagy korai Verdi-mű ilyen 
keretek közti élményszerűségében, viszont -  
összművészet ide vagy oda -  Wagner zenéjének 
izzó szenvedélyessége, filozofikus kimunkáltsága 
tökéletesen helytáll önmagáért. Lehet, hogy helyén
való volt még a „POTE-aula” Lego-pódiumán is az 
a szándék, amely időről időre egymás felé fordítot
ta, egymás tekintetében fürösztötte a zenedrámabeli 
szerelmeseket, talán csak az arcukra fagyott fura 
mosoly tűnt kevéssé intelligens megnyilvánulásnak.

De ez igazán csekélység azon negatívumokhoz 
képest, amelyek az énekes szólisták révén 
beárnyékolták a produkciót. Voltak a közönség 
soraiban, akik valóságos sorscsapásként élték meg 
a reánk zúduló énekhangok karakterét. Letűnt 
ifjúságom budapesti operai Wagner-élményanyagá- 
val beoltva én jóval rezisztensebbnek bizonyultam, 
és fegyelmezetten vettem tudomásul, hogy a 
bayreuthi sztárokra sem most, sem a jövőben nem 
számíthatunk, s hogy „a megfizethető minőség” a 
Wagner-énekesi kategóriában csak szívós munkával 
kutatható fel, már ha egyáltalán létezik. A három 
angol vendégénekest egyébként sem venném egy

kalap alá. A Kurvenált megszemélyesítő Neil 
Howlett-rő\ igazából csak jót írhatok: a szélsőséges 
hangképzésmódoktól tartózkodó, kellemes és kul
turált lírai bariton, aki minden ütemével csak javított 
az énekesi teljesítmények megítélésén. Malmfrid 
Sand szopránja törik, a szólam alsó regiszterében 
kínos szín-modulációkkal küzdött, mindazonáltal a 
magas forték kihívásaiban örömét lelte, s ha ebben 
az örömében a közönség nem is osztozott vele 
maradéktalanul, azt azért megsejthettük, hogy 
korábban milyen alapon nyert jogosítványt Izolda 
megszemélyesítésére. A Trisztánt adó Russel 
Hibberd számlájára írhatjuk az est folyamán átélt 
szorongásaink és kétségbeeséseink túlnyomó több
ségét. Azok az énekesi fellépések, amelyek az 
övéhez hasonlatos tónus megzengetésével kezdőd
nek, általában mind sűrűbben megbicsakló, ki- 
kimaradozó frázisokkal haladnak végzetük felé, 
majd szünet után faarcú úr pódiumra lépésével, s 
a „sajnálattal közöljük, hogy ... nem tudja folytatni 
az előadást” drámai hírrel szoktak bevégeztetni. Ha 
innen közelítjük meg, Hibberd ragyogóan helytállt, 
beérte egy pohár víznek látszó folyadék rendszeres 
kortyolgatásával.

Nagy kár lett volna e hajótörés bekövetkezte, 
ugyanis Wagner zenéje nemcsak színpadpótló, 
hanem énekespótló tulajdonságokat is hordoz, s 
e varázslatos hatása folytán a körülmények ellenére 
intenzív élményben lehetett részünk. Az előjáték 
rendezettebbnek, érettebbnek hatott, mint amikor 
néhány éve ugyanitt játszotta a zenekar. A szünet 
előtt az a benyomásom támadt, hogy Williams egy 
számára nagy kihívást, nem természetes kifejezési 
közeget jelentő területre látogat, miként valamely 
férfi a vérmérsékletével oly ellenkező karakterű nő 
gyötrelmet és meghasonlást tartogató 
meghódítására tör: a szenvedélyek elsöprő erejét, 
magát a szenvedést hiányoltam az egyébként rop
pant érzékeny és láttató megformálásból. A harma
dik felvonás koncentráltsága, felépítettsége aztán 
már-már szégyenkezésre késztetett korábbi 
elhamarkodott véleményem miatt, és ismét szem
besített a megválaszolatlan kérdéssel: mit vesztett 
Pécs városa, amikor Williams hétéves ittléte során 
egy futó kivétett leszámítva kihasználatlanul hagyta 
nagyszerű operadirigensi adottságait?! Sebaj, 
megadatott nekünk, hogy ha akarjuk, ugyanezt 
a hibát a következő években ismét elkövethessük, 
márpedig ekkora pazarlás igazán figyelemreméltó 
gazdagság jele...

Nem mindennapi erőpróba a zenekarnak e sűrű, 
ugyanakkor hallatlanul kifinomult textus. E feladat
ból alighanem megintcsak rengeteg előre vivő 
impulzushoz jutott az együttes. Igaz, rengeteget kell 
még csiszolni a vonós szólamok -  főként a hegedűk 
-  hangzásán, hogy eltűnjön a jelenlegi (nagy 
részben a gyenge minőségű hangszerek által deter
minált) matt tónus, hogy ne szóljon ki újra és újra 
egy-egy dúsan vibrált, szolisztikus igénnyel képzett 
hang a tuttiból. Igaz, nem várható el, hogy az 
egymással összemérhető és össze is mérendő fúvós 
posztokon egy csapásra közel azonos képességű 
muzsikusok szerepeljenek, de ebben a munkafázis
ban még korai és fölösleges a bárki által hallható 
hiányosságok részletes leltározása. Annál fontosabb 
megjegyeznem, hogy a zenekarnak kiállása, tartása 
volt, hogy sok régebbi alkalommal ellentétben nem 
kívülállóként, nem csupán egy-egy részfeladatra 
kiterjedő öntudattal muzsikáltak, hogy megint csak 
tisztes anyagismeretre vallott mindaz, amit e végte
len hangfolyamban érzékelhettünk. És amikor a min
dent feloldó H-dúr akkord megcsendült korábban 
soha nem hallott tisztasággal, kiegyensúlyozottság
gal, katartikus méltósággal, nehéz volt nem úgy 
érezni: ez az akkord már bizonyos értelemben maga 
a beteljesülés, éspedig nem csupán Trisztán és 
Izolda halálban menedéket lelő vágyának betel
jesülése. ■
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A „divathallgatók” 
megérintése

Az „Oratórium” bérlet idei első hangversenyén egy 
halottak napja után aktuális művet, Verdi 
Requiemjét hallhatta a nagyérdemű. Mint a legtöbb 
bérletes hangversenyen, most is telt háznak örvend
hettek a szervezők.

Verdi Requiemjének története a mester két 
neves honfitársához kapcsolódik: Verdi nagy elődje, 
Rossini, a vígopera koronázatlan királya, és 
Manzoni, a XIX. századi romantikus olasz irodalom 
és a felszabadító mozgalmak egyik vezéralakja 
halálához. A mester Rossini halálakor felkérte 
Olaszország vezető komponistáit, hogy tisztel
gésképpen közösen írjanak egy gyászmisét. Verdi, 
hogy jó példával járjon elől, megkomponálta a mise 
utolsó tételét. Verdi egy barátjának írta a következő
sorokat:....Ennek a misének nem szabadna sem
a spekuláció, sem a kíváncsiskodás tárgyának 
lennie...”. A gyönyörű terv azonban a zeneszerzők, 
impresszáriók közönyösségén, hiúságán elbukott, 
de később, egy zenekritikus barát biztatására Verdi 
elkezdte a többi tétel kidolgozását. A mű végleges 
befejezéséhez Manzoni halála adta az indítékot.
A gyászmisét 1874 tavaszán mutatták be először az 
író halálának első évfordulóján a milánói San Marco 
templomban. A mű sikerét mutatja, hogy a 
rákövetkező napokban a Scalában négy hatalmas 
sikerű ismétlést ért meg, és már négy hét múlva 
Párizsban is előadták hat alkalommal, majd a mű 
bejárta egész Európát, Londontól a rajnai zenei 
ünnepségekig*

Ez a nagy siker máig megmaradt, bár sokan 
nem kedvelik a művet. Aki csak úgy vigyázatlanul 
elmegy, hogy egy gyászmisét szeretne meghallgatni, 
könnyen csalódás érheti, ugyanis olyan stílushatá
sok összegződnek a műben, amelyeket első hallásra 
nehéz összeegyeztetni a Requiemek hangulatával. 
Kézenfekvőnek tűnik a Verdi-operák stiláris rokon
ságára hivatkozni. Hans von Bülow híres csípős 
megjegyzése is erre utal -  rosszalló célzattal -  mikor 
a Requiemet úgy emlegette, mint „Verdi legújabb 
operáját, egyházi köntösben”. Mások egyszerűen 
csak opera-gyászmisének hívják.

Valószínűleg nem ilyen egyszerű ez a kérdés. 
Természetes, hogy egy szerző nem tudja, és nem is 
kell stílusát „levetkőzni”. Több elemzés, magyarázat, 
összehasonlítás látott már napvilágot zenetudósok 
tollából. Kimutathatók egyértelmű és kétes össze
függések a szerző operáival, de egyaránt 
felfedezhetjük a kortárs zeneszerzők és a messzi 
múltra visszavezethető egyházi tradíciók hatását is. 
Mégis, a mű többszöri meghallgatása után sem 
tudjuk azt az érzést elfelejteni, amit a halál, az 
elmúlás másfajta értelmezése ad. Jó néhány száz 
kilométerre északra a napsütötte Itáliától, hagyo
mányaink -  talán a poroszos hatások miatt is -  egy 
sokkal sötétebb, súlyosabb halál-zenét igényelnek.
Ez a néhol könnyed, néhol dicsőséges, a halált mint 
megnyugvást, megérkezést értelmező zene kissé 
furcsa a fülünknek. Minden ellenérzésünk mellett 
sem mondhatjuk, hogy nem gyászmise. Mindent

megtalálunk benne, a gyász hangjait, a lehajló- 
ethaló dallamfoszlányokat, a könyörgés hangjait, 
a végítélet harsonáit és a Mindenség urának dicsé
retét.

A mű első részében, a Requiem és Kyrie tétel
ben rögtön a fájdalom és bánat, a könyörgés hang
jai szólalnak meg, a mélyvonósok sötét hangjai és 
a kórus suttogó szólamai idézik fel a gyászszertartás 
hangulatát, de rögtön felvillan a fény is: a zenei 
hangfestés kiváló alkalmazásával az örök világosság 
fényei kitörnek a homályból, de győz a halál, újból 
visszahull a zene a mélységekbe.

A mű felidézéséhez többször meghallgattam a 
Gardiner-féle felvételt. Egy CD-felvétel mindig telje
sen más, mint az élő koncert. Nem is szabad össze
hasonlítani őket. Most azonban mégis meg kell ten
nünk, azért is, mert nagyon jó érzéssel tehetjük ezt. 
A Pécsi Szimfonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar 
előadásában, Hamar Zsolt tolmácsolásában sok 
olyan apróság jött elő a műből, ami ezen a kiváló 
felvételen sem hallható. A mű kezdőhangjai, a már 
említett mély és puha vonósáltás a bazilika 
akusztikájában olyan hangzást biztosított, ami az 
egész koncert hangulatát megalapozta. A hang, 
mintegy sóhaj kúszott elő a semmiből, szinte alig 
hallhatóan, inkább csak érezve a hanghullámokat, 
a levegő rezgését. A kórus megszólalása csak fokoz
ta az élményt, a nagy létszámú profi kórus nem 
okozott csalódást. Egy szimfonikus zenekar leg
kényesebb része a fúvós csoport, de itt is bebizo
nyosodott, hogy a koncert minden részlete a helyén 
van: az első tétel lezárásakor hallhattuk először azt 
a főként fúvósokra alapozott záróakkord-hangzást, 
amely az egyik maghatározó élményét jelentette 
a koncertnek. Ezen fúvós zárlatok reneszánsz 
hangzása a CD-felvételen nem jelent meg, míg 
a bazilika amúgy inkább romboló, túlzott zengésű 
akusztikája segítette a telt hangzást, így itt is szinte

inkább érezni lehetett a hangot, a megfogható 
testességet.

A Dies Irae tételben a zenekar és a kórus pat
tanásig feszített, félelmetes hangzásai, felkiáltásai 
festették le a végítélet napját. A bazilikában még 
ilyen hangzást nem hallottam, szinte fájt a hangerő, 
a feszültség érezhető, tapintható volt. A gyors 
vonósfutamok, a csontig hatoló dobütések, a kórus 
kromatikus szólamai Hieronymus Bosch ecsetjéhez 
méltó freskót, borzongató látomást festettek a 
végső harag napjáról a bazilika levegőjébe.

Ezt a tombolást folytatja a Tuba mirum rész, 
amikor a végzet harsonái, a szeráfok kórusa keltik 
fel a holtakat sírjaikból.

Tuba mirum spargens sonum
Per spulchra regionum
Coget omnes ante thronum

Csodakürtök zengenek meg
Aki rég por, talpra támad
Számot adni bírójának

Az először távolból alig hallható majd kitel
jesedő rezek, dobok, a kórus kiáltásai alapján 
hihető mintát kapunk a halottakat felkeltő zenéről. 
De itt, a harag, az ítélet hangjai után, ha csak rövid 
időre, most is megjelenik a dicsőség, a fény hangja.

Ebben a tételben hallhattuk először önállóan 
a szólistákat. Sümegi Eszter, Wiedemann Bernadett, 
Kovácsházi István és Rácz István szólisták szinte 
hibátlanul oldották meg feladatukat. Verdi eredetileg 
operaszólistáira képzelte el ezeket a szerepeket, a 
Don Carlos és az Aida főszereplőinek hangjára és 
énekművészetére. Jellegüknél fogva ezekben a zenei 
egységekben mutatkozik meg legjobban az opera
hatás. A Verdi operák zenei nyelve lépten-nyomon 
előbukkan a dallamban, a darab harmónia-kész-
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leiében, a hangszerelésben, sőt egy-egy frázis, egy- 
egy dallamhajlítás vagy harmóniai fordulat hason
lóságát vagy azonosságát sokszor ütemről ütemre 
ki lehet mutatni. Mégsem ez a hasonlóság a 
legérdekesebb a műben. Többször érezheti a hall
gató, hogy ezt a dallamot már hallotta valahol: ha 
ez a mű később született volna, akkor mondhat
nánk, hogy még ebben a tételben, az Oro supplex 
et acclinis kezdetű basszus szóló téma indítása 
kísértetiesen emlékeztet Cári Orff: Carmina Burana 
művének In taberna tétele egyik témájára; és az 
Offertorium tételben Ábrahám és a zsidó nép 
említésekor mintha klezmer népzenei fordulatot 
hallanánk egy pillanatig.

A zenei szövet sokféleségét bizonyítja még az 
egyházi hagyományok megjelenése is, a Sanctus 
tétel kezdőhangjai, az Agnus Dei dallamai, a Libera 
me tétel kórus-uniszónója, recitálása, és még a sok 
helyütt előforduló olyan dallamcsírák, amelyek a 
gregorián énekekig és a zsoltárdallamokig vezetnek 
vissza, vagy éppen a század egyházzenéjét idézik fel.

A mű utolsó tételében a visszatérő Dies irae, 
dies illa szövegrésznél ismét a Bosch-freskó víziója 
jelenik meg, majd a szoprán áriában a Requiem 
könyörgése tér vissza. Mivel ez volt az elsőként 
elkészült tétel, nem is mondhatjuk, hogy visszatér, 
hisz a témák nagy része megvolt már ebben a 
tételben.

A mű lezárásaként a Libera me briliáns kórus
fugáját hallhatjuk, melyben a dúr és moll hangnemi 
hatások keverésével ismét érezteti a szerző a halál 
kettősségét. A moll hatású fortissimo zárlat után 
a szoprán szóló és a kórus pianissimo recitálása 
dúrba hajlik, a Libera me -  Ments meg engem 
sóhaj végül dúr zárlattal, a megbékélés boldogságá
val, megkönnyebbülésével bocsátja útjára a hall
gatót.

Többek véleménye alapján állíthatjuk, hogy 
a pécsi koncertlátogató közönség régen hallhatott 
ilyen jó koncertet. A nehéz mű előadása mind a 
zenekar, mind a kórus és a szólisták részéről szinte 
kifogástalan volt. Külön kiemelhetjük a zenekar és 
Hamar Zsolt teljesítményét. Bizonyítja ezt az is, hogy 
az oratorikus művek előadásánál a Pécsi 
Bazilikában többnyire a kórusok kapták eddig a 
nagyobb tapsot, de most ez a helyzet megfordult, 
szűnni alig akaró taps éltette a zenekart, a fúvó
sokat, ütősöket és a vonósokat egyaránt. Hamar 
Zsolt koncepciója, munkája meghozta gyümölcsét. 
Reméljük, hogy a sorozat következő, karácsonyi 
hangversenyén is hasonló élményben lehet részünk.

Rekviem a művészetoktatásért?

Sajnos a Requiem megnyugvó symmáját nem 
tudjuk írásunkban is megadni. Meg kell ugyanis 
emlékeznünk a sok jó után a művészet, a művé
szetoktatás néhány, a koncert kapcsán aktuálissá 
vált kérdéséről. Mégpedig arról, hogy meddig hall
gathatunk élőben ilyen produkciókat, meddig 
lesznek ilyen kiváló művészek közöttünk? Az utóbbi 
tizenhárom év művészetoktatását megvizsgálva 
egyetlenegy pozitívumot mondhatunk magunkénak, 
mégpedig az alapfokú zeneoktatás térnyerését. Ez 
azért fontos, mert egyre több olyan fiatal, majd 
felnőtt lesz, aki valamilyen szálon kapcsolódik a 
zenéhez, egyre több zeneszerető ember lesz, és 
reméljük egyre többen járnak majd koncertekre. 
Sokszor hallhatjuk, hogy a koncertlátogatók egyik 
része csak divatból jár hangversenyre, egy-egy 
rosszmájú megjegyzést is hallhatunk az új bundák 
és estélyik bemutatásáról. De ne tévesszen meg 
minket ez, mert ha csak divatból is jár valaki kon
certre, akkor is sokkal jobban teszi, mintha egy 
sorozatot nézne a tévében, pedig az is divat. És 
biztosra vehetjük, hogy ez a Verdi-előadás minden 
„divat-hallgatót” megérintett.

A nagyobb baj, hogy a közép- és felsőfokú 
zenei képzés haldoklik. A zenekar és az énekkar 
tagjai mind képzett zenészek, és néhány tehetséges 
főiskolás hallgató is rendszeresen szerepet kap 
a zenekari munkában. Ez a generáció még néhány 
évtizedig „fenntartja” a koncertszolgáltatást, de mi 
lesz később, ha már nem lesznek ilyen kiváló 
művészek. A mai Magyarország pszichikai állapota 
nem nélkülözheti a minőségi zenét! Mutatja ezt az 
is, hogy ami Nyugat-Európában már néhány 
évtizede működik, a zeneterápia már hazánkban is 
megjelent. Buzási Miklós Németországban élő, és 
itt Pécsett működő zeneterapeuta egyik előadásán 
kérdezték a terápiás szakemberek, úgy tizenöt évvel 
ezelőtt, hogy Magyarországon miért nincs zene
terápiás szolgáltatás, mire a professzor úr frappáns 
választ adott: a magyar embernek nincs szüksége 
rá, a zenei nevelés olyan pluszt ad, hogy az 
emberek tulajdonképpen magukat kezelik. Ez mára 
már nem igaz! A zeneoktatás visszaszorítása, a 
zeneértés hanyatlása, a zene szeretetének hiánya 
olyan fokra jutott, hogy már ez a szolgáltatás, és 
vele együtt a művészetterápiás felsőfokú képzés is 
megjelent. Ha más kézzelfogható bizonyítékunk 
nincs is, akkor ez a legjobb figyelmeztető jel. 
Mindenki tartsa szem előtt: a zene gyógyít! ■

* Kroó György (szerk.): A hét zeneműve 1973/3, 35-50; Kovács 
János rádióműsora
Várnai P.: Oratóriumok könyve 1983, 254-259; Zeneműkiadó
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Anziksz és SMSAz Uránvárosi 14. számú 
Postahivatal 

belső átalakítása

Az Indóház téri 2. számú 
Postahivatal és 

Feldolgozóüzem

A Postapalota 
belső átalakítása

Az Uránvárosi 14. számú Postahivatal:
Az eredeti, tölgyfából készült berendezést silány anyagból, 
élfóliázott bútorlapból készült típusbútorra cserélték.

Az elmúlt három év során a Magyar Posta a meg
előző időkhöz képest igen jelentős beruházásokat 
valósított meg Pécsett. 2002 szeptemberében adták 
át az Indóház téri új, 2. számú postahivatal és fel
dolgozóüzem épületét, az idei őszön pedig elkészült 
az í. Posta, a „Nagyposta” belső felújítása és átala
kítása is. Ha a beruházás értékét, volumenét tekint
ve nem is hasonlítható az említettekhez, az önálló 
városközponttal rendelkező Újmecsekalja életében 
mégis nagy jelentőséggel bír a Mecsek Áruház (ma 
Mecsek Plázának hívják) melletti épületben található 
14. számú postahivatal belső felújítása is, mely szin
tén a viszonylag közeli múltban, 1996-ban történt.
A három beruházás együttesen számottevően 
befolyásolja a pécsi postaépítészet arculatát és 
a postának mint közintézménynek a működését. A 
következőkben mindenekelőtt a széles közönséget 
érintő, a város kulturális közegét formáló, alakító 
változásokat igyekszem sorra venni.

Mielőtt azonban a konkrétumokra térnék, 
tegyünk egy rövid kitérőt, és vessünk egy pillantást 
arra, hogyan formálódott az idők során a posta 
mint kulturális toposz, és ennek a toposznak milyen 
építészeti megnyilvánulásai voltak.'

Ha megkérdeznénk az utca emberét, hogy 
a postáról milyen fogalmak jutnak eszébe, nagy 
valószínűséggel legtöbben a biztonságra, a meg
bízhatóságra asszociálnának. A kezdet kezdetén, 
a XV-XVI. században a veszélyekkel és kényelmet
lenségekkel teli utakon a postaállomásként működő 
fogadó még valóban a közvetlen személyi biztonsá
got jelentette az utazó számára. A XIX. század során 
a postai szolgáltatás levált a közlekedésről, és 
a postahivatalok az utak mellől bekerültek a 
települések központjába. A posta épülete továbbra

is biztos pontként maradt meg az emberek 
életében, csak most már némileg megváltozott 
értelemben: a vasúttal, a közigazgatási épületekkel, 
az iskolákkal együtt az állampolgári biztonságot, 
a társadalmi racionalitást, s a mindezt garantáló 
államhatalmat, az államrezont volt hivatott megje
leníteni. Ezt a gazdag szimbolikus mezőt reprezen
tálták a XIX. század második felében megindult 
városiasodás során felépülő postapaloták, s a 
maguk módján a kis falusi postahivatalok is.

Aligha szükséges részletesen felidéznünk annak 
a folyamatnak a fázisait, amely napjainkra a posta 
klasszikus funkciójától és arculatától való elsza
kadáshoz vezetett; a számítógép és a mobiltelefon 
elterjedésével együtt járó változások mindenki 
számára nyilvánvalóak. Az információs társadalom 
kialakulásával párhuzamosan az egyes postai 
funkciók folyamatos differenciálódásának, a posta, 
a távközlés és a műsorszórás teljes szakmai 
elkülönülésének lehetünk tanúi.

E differenciálódás és a technológiai szempontok 
elsődlegessé válása miatt ma már nemigen beszél
hetünk egységes postaépítészetről. A posta egyre 
inkább tökéletes precizitással működő, gyors, 
hatékony üzemmé válik, a hagyományos értelemben 
vett reprezentativitás szempontja pedig mindinkább 
háttérbe szorul. A XIX. századi, az állam és az állam
polgár közösségi eszményét kifejező postaépületek 
reprezentativitása a XX. század végére egy más 
típusú reprezentativitásnak: a pénz szimbolikus 
megjelenítésének adja át a helyét. A biztonság és 
a hatalom mai reprezentánsai nem a posták, hanem 
a bankok. A posta klasszikus társadalmi szerepét és 
az ezt közvetítő architektúrát tehát az információs 
forradalom mellett egy másik tényező is mindinkább

Az Uránvárosi 14. számú Postahivatal főbejárata, 
felújítás alatt.
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feloldja: a posták ma egyre több banki szolgáltatást 
végeznek, nem véletlen tehát, hogy arculatuk is 
mindinkább a bankokra jellemző technokrata 
esztétikum felé tolódik el.

Most pedig lássuk, hogy a három új posta 
miként tükrözi mindazt, amiről általánosságban 
beszéltünk.

Az Uránvárosi 14. számú Postahivatal épülete 
és eredeti enteriőrje szépen mutatja, hogy a modem 
építészet miféle eszközökkel formálta át a 
középületként értett posta tradicionális arculatát.
A postát magában foglaló épület a városrész 
központjával egy időben épült, abban a keskeny 
időintervallumban, amely az ötvenes évek szocreál 
építészetét a paneles építkezésektől elválasztotta.
Az általánosan elterjedt vélekedéssel ellentétben 
ennek az architektúrának semmi köze a szocreálhoz; 
véleményem szerint szomszédjával, az egykori 
Mecsek Áruházzal (ma Mecsek Plazának hívják) és 
az Uránváros számos más jelentős épületével együtt 
a háború utáni modern magyar építészet színvo
nalas alkotásai közé tartozik. Raszteres, a 
szerkezetet a homlokzaton megjelenítő tagolásával, 
jó minőségű, időtálló anyagaival éppen azt a hazai 
építészetben hamar tovatűnő pillanatot örökíti meg, 
amelyet a szocreál ideológiai nyomása alóli felsza
badulás és a skandináv típusú modem jóléti állam 
eszményének ihletése jellemez.

Az épületet és a régi enteriőrt könnyed pátosz 
lengte át: a nagy bevilágító üvegfelület, a bejárat
nak súlyt, jelentőséget adó előtető, a szélfogó 
bejárattal szembeni falán látható sgrafRto, a belső
ben padló- és falburkolatként következetesen alkal
mazott szép mészkőlapok egyszerű, de méltó 
eszközökként érzékeltették az épület és az 
intézmény rangját. A néhány éve készült ráépítés 
következtében az épület karaktere, melyet a hom
lokzaton jelölt szerkezet adott meg, elmosódott, 
a postahivatal belső átalakítása pedig minden 
emelkedettségétől megfosztotta az enteriőrt. Az át
alakításra nem is készült terv, mivel szerkezeteket 
nem érintett. Az eredeti, tölgyfából készült beren
dezést silány anyagból, élfóliázott bútorlapból 
készült típusbútorra cserélték, melynek világoszöld 
színe teljesen idegen a belső tér hangulatát még 
most is meghatározó sárgás színű mészkőburko
latétól. Az eredeti koncepció lényegét adó nagy,

szabad üvegfelület elé esetleges módon beállított, 
házilagos készítésűnek tűnő írópult, levelesláda, 
különféle tároló bútorok, páncélszekrény és még ki 
tudja, mi minden került. A képeslapot, bélyeget, lot
tót árusító stand mögött jól-rosszul feltűzött, gyanús 
színű függöny képezi a hátteret. A posta jelenlegi 
képe pontosan tükrözi, hogy a közvélemény és az 
Uránváros mai arcát alakító beruházók semmiféle 
értéket nem tulajdonítanak annak az építészeti 
világnak, amely pedig egyedülálló az egykori szocia
lista országok korai lakótelepeinek sorában.

A 2. Posta Indóház téri épületére már 1996-ban 
tervpályázatot írt ki a Magyar Posta, ám a költséges 
tervek miatt a pályázatot eredménytelennek 
minősítették. A jelenlegi, Keresztes Béla, Denkinger 
József és Nagy Péter tervezők nevével fémjelzett 
elképzelés az újabb, 2000-ben zajlott tervpályázat 
során született.

Az építés helyszíne, a főpályaudvar közelsége 
is jelzi, hogy a 2. Posta nem elsősorban az ügyfél- 
forgalom kiszolgálásának céljából, hanem feldolgo
zóüzemként létesült. Az üzem a régió legnagyobb 
elosztóhelye; megvalósulása tette lehetővé, hogy 
a kézbesítők munkahelyét kiköltöztethessék a 
Postapalotából, ahol így jelentős területek szabadul
tak fel, és váltak hasznosíthatóvá a közönségszol
gálat céljára. A két nagy beruházás, a 2. Posta 
felépítése és az 1. számú felújítása és átalakítása 
tehát egy összefüggő projekt részeinek tekinthető.

Az épület kettős funkcióját jelzi a tömeg 
tagolása. A postahivatal tömbje főbejáratával a 
pályaudvar és a forgalmas tér felé fordul, az 
üzemépület pedig a vasúti vágányokkal 
párhuzamosan nyúlik el, észak felé nyitott bejárattal 
és portával. Bár az ügyfélforgalmat lebonyolító 
közönségtér voltaképpen csak járulékos funkcióként 
kapcsolódik a feldolgozóüzem tereihez, a 
nagyközönség számára mégis elsősorban ez 
a rész jelenik meg hangsúlyosan. A homlokzatok 
részletképzése -  a szélfogót és előteret magában 
foglaló, a homlokzaton előtetőként megjelenő 
hengerpalást, a viszonylag szerény méretek ellenére 
a homlokzatnak nagyvonalúságot kölcsönző, azt 
függőlegesen tagoló pillérek, a téglaburkolat vöröse,

A 2. Posta Indóház téri épülete:
Az épület kettős funkcióját jelzi a tömeg tagolása.

a vakolt felületek fehérsége, az üvegfel acélkere
tének zöld mázolása -  mértéktartóan, de 
egyértelműen utal a postaépítészet tradícióira.

Belépve éppen ezért meglepő a közönségtér 
szűkössége. A két szintet átfogó magas, keskeny 
tér feszített arányai nem alkalmasak a nyugalom és 
kiegyensúlyozottság érzetének felkeltésére. A 
szűkösség érzetét a kelet felől határoló nagy üveg
felület sem enyhíti; a sötét üvegen keresztül nem 
jön létre valódi vizuális kapcsolat az enteriőr és a 
köztér között.

A szélfogó-előtér hengerének beillesztése szin
tén problémás: az uránvárosi postahivatal eredeti 
állapotában a belépőt fogadó felfelületet a szigorú
an vett praktikus funkció fölé emelkedve használták 
fel, amikor sgraffitóvat díszítették; hasonló gesztus 
híján a 2. Posta szélfogójának homorú felülete 
törvényszerűen válik a feltűzdelt-ragasztott papírfec
nik, hirdetmények, reklámok lerakatává. Ráadásul az 
ügyféltérbe benyomuló henger még inkább beszűkíti 
a rendelkezésre álló helyet.

Sokat javít viszont a térarányokon -  ennek kö
szönhető, hogy az enteriőrről szerzett összbenyomás 
mégsem kellemetlen - ,  hogy a kezelőtér viszonylag 
szabadon átlátható, nem határolódik el hermetiku
san a közönségtértől, így a pult mögött ülő alkalma
zottal létrejöhet az emberi kommunikációhoz 
nélkülözhetetlen vizuális kapcsolat. A biztonsági 
apparátus nem tolakszik be a mindennapok részét 
képező postai ügyintézés kereteibe; bizonyság ez 
arra, hogy a rossz emlékű, az állampolgár gerin
cének hajlékonyságát próbára tevő „kisablakos” 
megoldásnak és a manapság gyakran korszerűnek 
gondolt, ám a természetes kommunikációt éppúgy 
ellehetetlenítő installációknak vannak alternatívái.

Az Indóház tér, a vasútállomás környéke 
Pécsnek azon részei közé tartozik, amelyek láttán 
az ember önkéntelenül is gyorsan utánaszámol: 
mennyi idő is van még az uniós csatlakozásig? 
Bizonyára sokan emlékeznek még az új posta 
felépülése előtt a helyszínen uralkodó állapotokra, a 
hatalmas, esővízzel telt kátyúkra, a murvával felszórt 
senkiföldjére, ahol még fizetni is kellett a parkolá
sért, mögötte a lerobbant vasúti raktárakkal. Ebben 
a kontextusban az új épület az előtte kialakított tér
rel, burkolt, rendezett parkolóval a régi posták in- 
tegratív szerepét veszi magára, s a terület rehabilitá
ciója felé tett jelentős lépésként értékelhető.
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A novemberben átadott 1. Posta belső átala
kítása a pécsi posták közelmúltbeli történetének 
legfrissebb, és talán a legtöbb kérdést felvető 
fejleménye. A város e rangos középülete jövőre lesz 
százéves; kitüntetett városképi jelentősége ellenére 
meglehetősen kevés adat maradt fenn vele kapcso
latban.2

A kereskedelemügyi miniszter 1901-ben írt ki 
pályázatot a tervek elkészítésére. Az első díjat 
Balázs Ernő nyerte el; a pályázat helyezettjei között 
olyan ismert műépítészek is voltak, mint Komor 
Marcell vagy Lajta Béla. Az eklektika jegyében 
fogant homlokzaton a gótikus és francia reneszánsz 
elemek a lechneri szecesszió hatásával keverednek. 
Jelentőségét többek között ez utóbbi sajátossága 
adja: „... a város, mely a világhírű szecessziós 
porcelángyárnak adott otthont, architektúrájában 
konzervatív maradt, és mind a színház, mind a 
városháza tervpályázata kapcsán visszautasította 
az önálló magyar stílus megteremtésén munkálkodó 
Lechner Ödön és követőinek tervét. Ezért az első, 
meglehetősen megkésett szecessziós középület 
jelentősége kiemelten nagy, és kimutatható hatást 
gyakorolt a helyi építészetre.” 3 De kiemelkedő 
jelentőségű ez a sajnos nem műemlékként, csak

A 2. Posta Indóház téri épülete: A homlokzatok részletképzése 
-  a szélfogót és előteret magában foglaló, a homlokzaton 
előtetőként megjelenő hengerpalást.

műemlék jeliegűként regisztrált épület azért is, mert 
az 1880-as évek végétől megépülő nagyvárosi 
postahivatalok túlnyomó többsége a jelenlegi 
országhatáron kívül helyezkedik el: Pozsonyban, 
Kassán, Nagyváradon, Temesváron, Zágrábban és 
másutt található.

A főposta homlokzatának utolsó felújítása a 
nyolcvanas évek első felében történt. A jelenlegi, a 
H-Bon Kft. tervezőinek elképzelése szerinti átalakítás 
az ügyféltér egyik falának kiváltásán kívül épület- 
szerkezeteket nem érintett; a munka elsősorban 
az ügyféltér megnövelésére, pontosabban eredeti 
méretének visszaállítására irányult. Fontos célként 
fogalmazódott meg a két egymáshoz kapcsolódó,

A 2. Posta Indóház téri épület ügyfélforgalmi belső tere.

acélszerkezetű, kettős héjalású üvegkupola feltárása 
és renoválása is, a korábbi átalakítások ugyanis 
inkább rongálták az épület eme különlegességét: 
évtizedeken át eltakarták, sőt egy időben fehérre 
mázolták az üvegtáblákat. Nem mellékes az sem, 
hogy a kézbesítők munkahelyének az Indóház téri 
feldolgozóüzembe történő áthelyezésével javultak 
a Postapalotában dolgozók munkakörülményei, 
munkahelyük kényelmesebb, korszerűbb lett, és 
sikerült megoldani az alkalmazottak házon belüli 
étkeztetését is.

A jobb megközelíthetőség érdekében a kettős 
kupolatérbe vezető közönségbejáratokat mindkét 
oldalon megnyitották. A korábban a nagyteremben 
elhelyezkedő postabolt az ügyféltérhez kapcsolódó 
önálló helyiségbe került; a kupolatér előtti 
neoromán stílusú, boltozatos előcsarnokban, ahol 
egykor a távírda működött, a posta történetét 
bemutató tárlókat helyeztek el, a két bejárat között, 
a csarnok szimmetriatengelyében található helyiség
ben pedig egy kis postamúzeum kapott helyet.

A legjelentősebb változás azonban az ügyfélfor
galom technológiai hátterét érintette: a vidéki 
városok között a pécsi főposta az első, ahol elektro
mos ügyfélhívó rendszer szolgálja az eddiginél min
den bizonnyal hatékonyabb, gyorsabb kiszolgálást.

Kétségbevonhatatlan erényei ellenére az átala
kítást nem tartom igazán sikeresnek; kifogásaim 
részben a koncepciót, részben a kivitelezés színvo
nalát érintik.

Az elsődleges cél tehát az ügyféltér meg
növelése, illetve az ügyfélhívó rendszer beiktatásá
val a sorban állás megszüntetése, az ügyintézés 
folyamatának felgyorsítása volt. Ezt a célt sikerült 
elérni: valóban nincs sorban állás, sőt, a nagyvonalú 
kupolák alatt a korábbi állapothoz képest alig látni 
embert. A kupolatér alatti centrum, melyre pedig 
még a padlóburkolat mintázata is felhívja a figyel
met, gyakorlatilag üres; a középre helyezett írópul
tok, asztalok mintha díszletek volnának a kihalt 
színpadon. Mivel már nem az ablakok előtt kell 
várakozni, hanem a bejárat melletti automatától kell 
sorszámot kérni, a látogatók nemigen hatolnak a tér 
közepéig, többségük a bejárat közelében, a falak 
mellé húzódva feszülten figyeli a kijelzőkön felvil
lanó számokat. Hiába a szépen felújított kupola -  
a nézelődés, szemlélődés képtelenségnek tűnik. 
Mintha minden arra késztetne, hogy minél gyorsab
ban intézzük el a dolgunkat és távozzunk. Hiába 
a megnövekedett, nagyvonalú ügyféltér, nincs miért 
ott-tartózkodnunk; igyekszünk mihamarabb 
menekülni a biztonsági őrök és kamerák feszélyező 
társaságából.
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Nem szeretnék a nosztalgiázás gyanújába keve
redni; belátom, hogy a beruházó szempontjai sem 
mellékesek, hogy a munka hatékonysága ügyfélnek 
és alkalmazottnak egyaránt érdeke, hogy a hasonló 
jellegű intézmények esetében a biztonság szempont
ja egyre fontosabbá válik. Mégsem tudom elfogad
ni, hogy a sorban állás, a zsúfoltság, a bárdolatlan 
alkalmazottak és a hiányos biztonság egyetlen alter
natíváját ez a túltechnicizált, elidegenedett masinéria 
jelentené, amely tovább csökkenti a közvetlen 
emberi kommunikáció amúgy is riasztóan szűkülő 
terrénumát.

Az átalakítás folytán sajátos ellentmondás állt 
elő: a műemléki épület fizikai értelemben rehabilitá
ciót nyert, szelleme, architektúrájának valódi tartal
ma azonban elenyészett, áldozatul esett annak a 
bevezetőben említett folyamatnak, amely a posta 
arculatát egyre inkább a bankokéval mossa össze. 
Az üvegkupolák alatti teret nem véletlenül 
méretezték valamikor ekkorára; akárcsak a korabeli 
vásárcsarnokokéhoz, a postapaloták lényegéhez is 
hozzátartozott a nyüzsgés, a jövés-menés. Mivel az 
átalakítás során a sokrétű funkció helyett pusztán 
a funkció szigorúan racionális csontvázát vették 
figyelembe, az architektúra lényegében „okafogyot- 
tá” vált. A kis postamúzeum nyilvánvalóan a kom
penzáció szándékával született, de bármilyen rokon
szenves is, önmagában mégsem pótolhatja a 
veszteséget: a véletlenül összefutó ismerősök 
beszélgetését, az életet, amely kiszorul ebből az 
enteriőrből.

Feltételezem, hogy a kemény funkcionális korlá
tok ellenére lett volna mód arra, hogy a korszerű
sítéssel együtt járó elidegenítő effektusok ne vál
janak dominánssá. A különböző szolgáltatásokat 
esetleg differenciáltan lehetett volna kezelni, s csak 
a legnagyobb forgalmúakat utalni az elektronikus 
rendszer hatáskörébe, a többieket meghagyni a régi 
formában. Azt sem tartom elképzelhetetlennek, 
hogy több, képzettebb, kulturáltabb alkalmazottal 
is sok minden megoldható lenne.

Nem biztos, hogy jó ötlet volt teljes mértékben 
száműzni minden kereskedelmi tevékenységet az 
ügyféltérből. Esetleg még egy kis büfé vagy kávézó 
is belefért volna a programba; míg meginnánk a 
kávénkat, meg is csodálhatnánk a hely szépségét.
A postashop is életet, eseményt vihetett volna az 
enteriőrbe, jelenlegi formájában viszont ugyanazt az 
elidegenedettséget tükrözi, mint az ügyféltér. A biz
tonságtechnika itt is agresszíven nyomul előtérbe: 
akkora ellenőrzőkapukon át juthatunk be a boltba, 
mintha valamelyik megamarketben lennénk. A sűrűn 
bekamerázott helyiségben nem győzöm keresni, 
milyen értékeket őriznek ennyire. A polcokon nagy 
mennyiségű képeslapot, filctollat, kabalababát, 
gyertyatartót látok, az okmánybélyegeket az 
elárusítópult mögül veszi elő a kisasszony.

Sajnos nem csak a koncepcióval szemben 
fogalmazhatók meg kifogások: a belsőépítészeti 
megoldások színvonala sem bizonyul méltónak a 
rangos műemlék épülethez. A központi térben elbon
tották a korábbi, az íves teret négyszögletesen 
lezáró bútorzatot. Az új berendezések előnye, hogy 
az eredeti térszerkezetet feltárva követik a felülvilá
gító kupolák kettős ívét. Az anyaghasználat azon
ban erősen kifogásolható: az írott koncepcióban 
kívánalomként szereplő „semleges, nem igazán 
karakteres” anyag meglepő módon ugyanaz a vilá
goszöld bútorlap, mint az uránvárosi kis postahi
vatal típusbútoráé. A homlokzat és a tető igényes, 
időtálló anyagai, a Zsolnay-pirogránit és mázas 
cserép, az emeleti folyosókon még látható terazzo 
burkolatok, a kupolák acélváza és homokfúvott 
üvege mind-mind egészen más világot képviselnek, 
mint az olcsó, élfóliázott laminált lap, amely köztu
dottan még a lakásban sem bizonyul hosszú 
életűnek. Úgy tűnik, mintha a színválasztást 
koncepción kívüli tényezők határozták volna meg;

a világos türkizzöld nem tartozik a posta hagyo
mányos színei közé, ugyanakkor nem is semleges, 
inkább kissé divat-szerű és üresen dekoratív. A szín 
és anyagminőség merevsége különösen az előcsar
nok historizáló részletei mellett hat bántóan.

A posta szerepének, a mai ember életében 
elfoglalt helyének gyökeres átalakulása elkerül
hetetlen, de hiszek benne, hogy ez az átalakulás 
nem szükségszerűen jelent kiüresedést. A kortárs 
építészet számos példát kínál arra, hogy reprezen
tatív közintézmények esetében a gondos elemzés 
az elavult, kiszorulóban lévő funkcionális tartalom 
helyett új tartalmakat tárhat fel. A Postapalotában 
megvalósult történeti kiállítás is ennek a gondol
kodásmódnak a jegyében fogant; kár, hogy a tech
nika mellett csak mellékszerep jutott neki. 1 2 3

1. Bővebben lásd: Postaépítészet Magyarországon, Távközlési 
Kiadó, Budapest, 1992.

2. A pécsi Postapalota építéstörténetéről lásd Pitkhoffer Mónika 
tanulmányát a Pécsi Szemle 2002. téli számában, 53-63. oldal

3. Pilkhoffer, Lm.

1. Posta: A kupolatér alatti centrum, melyre pedig még a 
padlóburkolat mintázata is felhívja a figyelmet, gyakorlatilag 
üres; a középre helyezett írópultok, asztalok mintha díszletek 
volnának a kihalt színpadon.
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Postán maradó küldemény
Nagyapámnak semmi köze nem volt a postához.

A Postapalota a múlt század 10-es éveiben... 
és napjainkban

Titkokat rejtő íróasztalában -  a harmadik világháborútól való félelem miatt -  Rotbart borotvapengék, Riz 
Abbadie cigarettapapír, Ötéves terv cigaretta paklik és egyéb létfontosságú áruk rengetegét tárolta. 
Gyerekként szívesen kotorásztam a fiókokban, el-elcsenve időnként egynémely rekvizitumot, melynek már 
illegális birtoklása is évekkel öregebbnek és nagyságrenddel erősebbnek engedett éreznem.

Volt ott egy köteg J. S. Staedtler „Torreádor” márkajelzésű postairón, ebből többet is magamévá tettem. 
Egy -  az utolsó -  most itt van előttem. Még szűz, helyesebben hegyező még nem érintette. Gyönyörű vilá
gos, egyenes erezetű fahenger, ami csak a vége felől nézve árulja el a benne rejlő, vastag, égő vörös tar
talmát. Nagyapámtól tanultam ceruzát hegyezni. Gyöngyház nyelű, a fenéstől elvékonyodott pengéjű zseb
késével lassú, kimért és különlegesen hosszú nyesésekkel alakította a maga felé fordított hegyű írószer
számokat. Ezt a puha, szabályos fát álom volt faragni. Az igazi tudomány azonban a ceruzabél alakítása, 
melynél már csak az érzésekre szabad hagyatkozni, hiszen csak az ujjbegyen érezheti az ember azt a 
nyomást, amit ha elméretez, törik a hegy.

A pécsi Főposta újranyitása óta állandóan eszembe jut ez az Írón. Egy idő után már nyilván azért, 
mert keresem az okát. S persze most némileg belemagyarázom mindazt, ami zavar, ami elkeserít ebben 
a látszólag mindig többet, valójában mindig kevesebbet nyújtó világban.

A Főposta Pécsett nem egyszerűen rang, ez itt fogalom. A város egyik legjelentősebb középülete, kicsit 
ki is lóg a kisvárosias hangulatból. A Balázs műépítész úr által 100 éve tervezett palota tetőzete, angyalos 
címere, homlokzatának rendje nem egyszerűen a korra jellemző, melyben épült, de a szemléletre, amely en
gedte létrehozni. Az intézménybe, a hivatalba vetett bizalmat jeleníti meg, tükrözi a hivatott feladat komoly
ságát, egyaránt kifejezi a benne dolgozók önérzetét és az elvárt respektet. Egy ilyen épület belső tereiben 
sem adhat kevesebbet, s valóban, az előcsarnok, a nagyterem, a lépcsőházak méltóak a külsőhöz. Joggal 
várható el, hogy a megváltozó igényeket követve is megtartsa a minőségbeli egységét. Ez azt jelenti, hogy 
szabad változni, változtatni, szabad tudomásul venni, ha valami elhasználódott vagy már nem működik jól.

Egyet nem szabad: szellemében kevesebbnek lenni!

A postairón -  tartalom és a forma
A posta -  mint hivatal -  tartalmát a vállalt feladat szakszerű elvégzésében, míg formáját annak min

denkori szervezeti és tárgyi feltételeiben mutatja meg. A képlet azonban nem ilyen egyszerű, hiszen a for
mán, sőt a tárgyi feltételeken belül is igaz ez a kettősség. Lássunk egy példát, a postabélyeget. A feladatát 
elláthatja akkor is, ha ízléstelen az ábra, vagy büdös az enyv, amit lenyalunk róla. Tehát a részletek 
megoldottságán keresztül érezhetjük csak harmonikusnak és méltónak az egészet, míg visszafelé: minden 
részletnek a helyi értékén kell lenni.

A tárgyi feltételek biztosításán belül kiemelt szerepe van az építészeti környezetnek. Ami az egészben for
mai kérdés, az önmaga rendszerében tartalmivá is válik. Jól megoldva szolgálja az egészet, rosszul megoldva

hiteltelenné teszi önmagát és a rendszert, melynek eleme. Ekként bűnös 
alkotóeleme a ronda bélyeg az univerzumnak. És ekként példaértékű 
nagyapám postairónja.

Ember a térben
Jó hogy világos. Már, mint a Főposta nagyterme. Ez valószínűleg bármely 
felújítás esetén így lenne, hiszen az elöregedett, sérült felülvilágító meg
javítva több fényt enged be, a mesterséges világítás pedig méretezhető. 
Azért ennek örülök. Szép ez a tér, eklektikus ízeivel, karcsú oszlopaival, 
egyszerű, tiszta vonalvezetésű tagozataival, formás kettős kupolájával.
Még emlékezhetünk az előző berendezés komor nehézkességére, „gyárilag 
koszos” hatású függönykéire, az üvegpanelekre, melyeknek résein ügyfél 
és postai dolgozó „susogónak ki s be”. A merev elrendezés soha nem 
tudta követni az átszervezéseket, jellemző volt a feliratok és filctollas 
írólapok állandó kavalkádja. Az íróasztalokat, a hitvány csővázas székeket 
és a provizórikus árusítóhelyek szedett-vedettségét már említeni is méltat
lan.
Az új elrendezés kettős karimájától kicsit zavarba jövök. Melyik oldalra kell 
mennem? -  gondolom, de erről később.
Tetszik az utazási iroda érzet, nyilván a rendszerből is adódik, hogy a 
használat kevésbé testszagú, szinte már zavarbaejtően steril. Ablakok 
helyett pult mögött, formaruhában ülő ügyintézők, akiket távolról mustrál
hatunk csak. Elsőre nem is tudja senki hogy mi a teendő, ezt tanulni kell. 
A bejárat környékén csoportban ácsorgó emberek meredten és áhítattal 
néznek egy pontra, a hívószám kijelzőre. Aha, nekem még nincs számom, 
tehát szerezni kell. Ha van, figyelni kell, ha hívnak, keresni kell. Kicsit 
izgulós a dolog, de el kell ismernem, amikor néhányszor ott jártam 
működött. Kezdetben egy szemmel láthatóan megviselt alkalmazottnak
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kellett segíteni a számhúzásban a topa vagy ingerült ügyfeleknek. A hívás és pulthoz érkezés között egy 
közbenső levélfeladás is elintézhető lett volna, de valakik, okosak biztos kiszámolták ezt, hogy így van ez 
jól. A dolgozók nyertek vele, mert rövid szünetekkel, ütemesen dolgoznak. Talán mi is nyerünk így, hiszen 
ők nyugodtabban dolgozhatnak. Sorban álló tömeg hiányában megengedhető volt a szemtől szembe kap
csolat, nem vagyunk elrekesztve a hivataltól, szabad üvegfel nélkül beszélnünk, látnunk.

A sterilitás azonban egyeseknek már riasztó is lehet. Nem mindenki éli meg örömmel a digitális forra
dalmat. Sokan vannak, akik még a telefont is nehezen használják, nem is beszélve a mobilról. Ők bajban 
érezhetik magukat, biztos vagyok, hogy sok gondot fog okozni nekik a használat és erre a postának ember
séges módszerekkel fel kell készülni. Hiányoznak a könnyen értelmezhető eligazító jelzések, piktogramok, 
idegen nyelvű feliratok. A terem közepén elhelyezett információs pult jó eséllyel az egyik legnépszerűbb 
munkahely lesz a látogatók körében.

Hogyan kell ceruzát hegyezni?
Az átalakítás építészterveit a 2001-ben lebonyolított tervpályázat után Németh János és Boa Árpád 

készítette. Aki ismerős a Magyar Posta beruházási gyakorlatában, a kivitelezés hazai és helyi dzsungelhar
cában és az építészeti tervezés ön- és közveszélyes kiszolgáltatottságában, az tudja, hogy szinte lehetetten 
a folyamatokat teljes keresztmetszetben megérteni. Az építész felelőssége azonban megkerülhetetlen. Ő 
szabad akaratból írja alá a nevét.

Tehát, melyik oldalra kell mennem? Itt kezdődik a kérdések sora. Ha valahova belépek, tájékozódnom 
kell. Ha egy tér megosztott, úgy joggal feltételezhetem, hogy eltérő feladatokat lát el. Mire tehát a 
„kétkaréjos” elrendezés, azon kívül, hogy idegbeteggé teszi a néniket és bácsikat, akik mint a lottósorsolá

son várják, melyik számot húzzák ki, hová kell szaladni. Az egyik ok nyilván az előírt 
számú munkahely biztosítása, de gyanítom, hogy fontosabb szerepe volt az alaprajz 
rosszul értelmezett megfeleltetési szándéka a kettős kupolának.
Az első mellbeverő észlelés a halványkék, feutánzatú bútorlap, mely azonnal követ
keztetni enged, hogy a nyírfa jellegű változata sem látott soha rigót. Mivel szememnek 
hinni nem akarok, rögtön közelebb megyek. A részletek csak meggyőznek: egy közepes 
színvonalú lakótelepi konyha felfújt változatával állok szemben. Pedig van még a kép
ben plexi mellvéd, rozsdamentes acéloszlop és lábazat, melyek már szinte köszönő 
viszonyba kerülhetnének egy korrekt, mai belsőépítészettel. Nem a fával lenne a gond, 
hanem azzal, hogy valaki ezen a szinten nem lát különbséget silány, utánzó műanyag 
és őszinte, keresztmetszetében hiteles anyag között.
És az ördög lakhelye: a részletek. Műanyag ragasztott szegély, fóliázott, gacsiba takaró 
csíkok (lécnek nem nevezném), eldolgozatlan élek, falra biggyesztett, festett fapárká- 
nyocska. Az oldalterekben kommersz kazettás álmennyezet, az előcsarnokban a gránit- 
oszlopokkal és a lépcsőház míves kovácsoltvas korlátjával üvöltő ellentétben álló kék
ség és új, primitív, rossz irányban nyíló vasrács. A divatosan elnevezett „shop” olyan 
mértékű identitászavarban van, berendezése és árukészlete oly mértékig esetlen és 
esetleges, hogy még egy falusi benzinkút is elegánsabb manapság.
A munkahelyek talán ergonómiailag rendben vannak, erről a dolgozók tudnának beszél
ni. Nem érthető a helyenként az ügyfeleknek odakészített szék, amelyikre vagy első 
zavarában leüt az ember, vagy átesik rajta. A tér közepén elhelyezett székeket húzzák- 
vonják, forgatják az emberek (egyébként erre valók), de emiatt a rendetlenség érzetét 
keltik. Az írópult -  ami megint a kupolából akarja származtatni magát -  valami ok miatt 
nincs használatban. Talán az erőltetetten elkeskenyedő forma és a légies alépítmény 
tartja távol az embereket.
A világítótestek korrekt termékek, nem lehetett elrontani őket. Érdekes, hogy a kupola 
tisztelete pont itt tört meg, és az oktogonális térbe egy Mercedes-emblémát formáló, 
erőltetett csővázon lóg be három világítótest.
A méltatlan anyaghasználat, a szakszerűtlen részletképzés, a vacak szerelvények és 
segédanyagok miatt megjelentek a romlás első jelei. Az elváló szegélyeket még lehet 
ragasztgatni, de a felhasadt, felduzzadt bútorlapok már javíthatatlanok. A postafiókoknál 
a kihúzható írólapok egyike-másika már nem működik, fogantyúja letört. Az apró kis 
sérülések a sarkokon, éleken egyre nagyobbak lesznek, míg felnyílnak, és nincs mögöt
tük más, csak faforgács.

A ceruza hegye letört a faragás közben. Látszólag csak csonka a ceruza, valójában használhatatlan, 
tehát értelmét, tartalmát veszítette el. A mostani berendezés jó eséllyel öt éven belül kilapátolható lesz. 
Addigra az új rendszer is bőven letölti vizsgaidejét, és ha a posta végre elhiszi önmagáról, hogy működése 
nem ciklusoktól és évszakonként változó vezetőktől kell függjön, akkor talán egy következő átalakítás 
magához engedi a termékenyítő gondolatot, amely meg tud felelni a feladatnak minőségben, anyagban.

Nagyapám
Elképzelem, ahogy a terembe lépve, keményfedeles bőrtokjából előveszi szemüvegét és gondos tanul

mányozás után -  miközben már hárman állnak mögötte -  megnyomja a látszólag neki szóló gombot. Kézbe 
veszi céduláját, olvasgatja számát. Majd megkeresi másik szemüvegét, és körbenézve megpróbálja 
megérteni a rendszert. Talán csak ekkor figyelne fel először a megváltozott teremre.

Ejnye, de mókásak ezek a maiak -  gondolná - ,  nekem azt mondták, itt még mindig posta működik!?

A nyolcvanas években egy éppen aktuális posta-vezérigazgatóval készült riportban 
hangzott el, hogy a posta legnagyobb gondja a sok küldemény. Heuréka! Tényleg, mi a fenének 

küldözgetünk mindenféle vackot? Megjegyzem az SMS és az internet világában valóban meglepő, hogy 
milyen tömegben mozog levél, banki elszámolás, prospektus és teljesen felesleges ajánlkozó-ismertető.

Tartalom: az esztétikában a formával szemben a gondolati elemet jeleníti meg. Ez a megfelelő eszközök 
használatával jut kifejezésre. A logikában a fogalom jegyeinek összessége. ■
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Pécs, Bartók Béla utca 53- 55. 
társasház
Tervező: Gettó Tamás
A tervező munkatársai:
Bregó Krisztián, Kajári J. Tamás, Kiss Balázs, 
Kiss Szabolcs
Építtető: ESCALON Ingatlanforgalmazó Kft. 
Építés éve: 2002

A megvalósítás során a tervezőnek (vagy 
nevezhetjük az építészeti szándéknak) kemény 
küzdelmet kell vívnia kivitelezővel, beruházóval 
ahhoz, hogy kicsinek látszó, de az egész szempont
jából fontos részletek elmaradása nélkül összeálljon 
a csorbítatlan egész. Ha ez nem sikerül, félrecsúszik 
a szándék -  egy-egy költségvetésből kihúzott tétel 
más részleteket tesz értelmetlenné, banálissá.
A felelősség kérdése nem mindig egyértelmű. A jó 
tervezési munka része az is, hogy kommunikálja 
magát a megrendelő felé és tegye világossá minden 
részletet illetően az azon túlmutató tervezési 
szándékot. A leghétköznapibb gyakorlat szerint 
nagyon ritkán sikerül így zárni egy építés történetét. 
Amivel végeredményként találkozunk, az kemény 
játszmák, harcok eredménye. Sohasem csak a ter
vező felelőssége vagy kvalitása határozza meg 
kimenetelét. Eredményességével vagy eredményte
lenségével az'onban mindannyian szembesülünk. 
Nem állok messze közhelyek kimondásától, de 
mégis hangsúlyoznám, hogy az építészet sokkal 
kevésbé csak szakmai ügy, mint azt a közgondol
kodás manapság véli. Kulturális értelemben és mint 
esetleges potenciális építtető, de leginkább mint 
az épített környezetet minden pillanatban használó 
individuumként is erősebb kapcsolatban állunk 
az építészettel, mint azt a hétköznapjaink során 
tudatosítjuk magunkban.

Minden háznak története van, ami nem az 
építéssel kezdődik és nem feltétlenül a bontással 
ér véget. Réges-régen zajlik már, mikor a ház maga 
elkészül és a nagyközönség számára is érzékelhető 
módon materializálódik. Hosszú, esetleg drámákkal 
tarkított, sokszereplős előjáték, a mű prológusa 
lezajlik, mire kiderül egy épület létrehozásának 
szándéka. A történet ilyetén kezdete nem jelentékte
len közjáték, ami a mű értését (és szembesülését) 
érintetlenül hagyja. A tulajdonképpeni fogantatás 
körülményeit tárja elénk. Amikor elkészül az épület 
és funkcionálni kezd, közéleti szerepét elindítja. Úgy 
tekinthetünk rá, mint egy történet in médiás rés 
felütésére. Az előzmények részletes ismerete nélkül 
is jogunkban áll mérlegre tenni az elkészült munkát. 
A történet öntörvényűsége, az alkotás autonómiájá
nak jegyében el kell fogadnunk végeredménynek 
azt, amit látunk. Holott az epilógus ismerete is szá
mos hasznos információt közvetíthet számunkra. 
Éppen ezért nézzünk bele a Bartók Béla utca alján 
megépült társasház történetébe azzal a szándékkal, 
hogy az utcán szemünk láttára kinövő épület rejtet
tebb „kistörténetei” árnyaltabb módon tegyék 
kézzelfoghatóbbá a szemünk elé táruló végered
ményt.

A társasház szűkszavú, puritán homlokzatával 
remek illeszkedést valósít meg egy nehezen befo
gadó városi szövetben. Szellemesen végiggondolt 
épület ígéretét hordozza. Éppen ezért vállalkoztam 
arra, hogy közelebbről szemügyre vegyem erényeit, 
s ez a közeledés számomra rengeteg meglepetéssel 
szolgált. Nem egészen azt kaptam, mint amire 
számítottam. Tudom, a magyarázat nem mentség, 
de talán tanulsággal szolgál ahhoz, hogy a sokszor 
hangoztatott panaszokat egy-egy példával illusztrál
hassuk végre. Félreértés ne essék, ezúttal bőven

B E N C Z E  Z O L T Á N

Társasház,
adódik lehetőség a méltatásra. A következő elemzés 
során a Bartók Béla utcai ház építésének 
történetéhez időnként vissza-vissza kell térni, hogy 
az építészeti szándék tényleges tartalma világossá 
váljék számunkra.

A meredek és szűk utca alján felépült társasház 
homlokzata szolid szerénységgel húzódik meg a 
Székely Bertalan utcai elágazás tövénél. A rendezési 
tervben hézagosán zártsorú beépítést előíró 
követelményeknek megfelelő homlokzat érzékeny, 
semlegesen alkalmazkodó szerénységének köszön
hető ez. A Bartók Béla utca és a vele párhuzamos 
Székely Bertalan utca meredek felvezető szakasz 
a Mecsek-oldal családi házas beépítésű lakóöveze
téhez -  vagy ha úgy tetszik a Mecsek-oldalon élők 
számára levezető pálya a belvároshoz. Ezen 
átmenetet képező terület jellegénél fogva 
meghatározza a környék épített arculatát és részesül 
annak minden előnyéből: úgymint a belváros 
karnyújtási közelsége, a lassan fellazuló telekosztás
sal együtt kialakuló zárt, hátsó kertek megjelenése, 
vagy a hézagosán megnyíló panoráma a város 
irányába. A társasháznak helyet adó szűk telek szin
tén részesül ezen előnyökből és hátrányokból, mint 
ahogyan a házat tervező építész és annak hasznát 
megálmodó befektető is szembesül azokkal, minek 
következtében megszületik az építés szándéka, 
megtörténik a fogantatás. Útjára indul a történet, az 
építész igyekszik ambícióinak, a befektető haszon- 
szerzéssel szembeni elvárásainak megfelelni.

Ebben a történetben már tervtanulmányi szinten 
gazdát találtak a lakások, ami érzésem szerint sem 
az építészeti minőséget, sem a lakók későbbi 
elégedettségét nem szolgálta. A jó piaci kilátások 
talán elbizakodottá tették a befektetőt, s ezért dön
tött úgy, hogy kivitelezési tervek megrendelése

Udvari kép: Kis egységekre osztott telek, játékos, 
bújócskázó, fesztelen atmoszférát teremt.

Keleti homlokzat: Utcafronti homlokzata képes az építészeti 
lelemény invencióit közvetíteni.

történettel
nélkül építi fel a házat. Ezzel a stratégiai döntéssel 
általában könnyebbé válik az építészeti szándék 
kisiklatása, amennyiben az konfliktusba kerülne 
a kivitelezési árkalkuláció tételeivel. Megjegyzem, 
az engedélyezési tervek műszaki dokumentációja 
alapján született adásvételi szerződések sem hozzák 
a vevőt kifejezetten előnyös helyzetbe egy esetleges 
garanciaérvényesítés esetén.

Az utcára jellemző, zártsorú, kisvárosi homlok
zatképzéshez és telekbeépítettségéhez képest a tár
sasház várhatóan aránytalanul nagyobb tömegmeg
jelenést eredményezhetett volna. Az elkészült 
megoldás azonban sokkal jobb eredményt hozott.

A ház emeleti erkélyei a déli oldalon panorámát 
biztosítva emelkednek a város fölé, miközben az 
épülettömegek -  ügyes rejtőzködéssel -  mindig 
csak áttűnő, apró réseken keresztül pillanthatok 
meg a belváros irányából. Az épület megjelenése 
először tatán zavarba ejtő: elárulja ugyan, hogy egy 
társasházzal állunk szemben, de könnyűszerrel az 
utcaképre jellemző, zártkertes családi háznak is 
nézhetnénk. Ezt erősíti a kapubejáróval kettéválasz
tott két homlokzati tömb szolid tömege. A köztük 
felbukkanó hátsó beépítés tűzfalszerű hangulata 
az esetlegesség, az organikusan nőttség érzetével 
teremt városi hangulatot. A homlokzati tömb ket
téválasztásának leleménye, a kerítésfal és az utcai 
homlokzat összeolvadása a települési telekstruktúra
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és azzal együtt alakuló történeti utcakép fejlődésé
nek egyik közbenső állomását, a hézagosán zárt 
sorú beépítés történelmi archetípusát idézi meg ott, 
ahol az érvényes.

A telek alaprajzi tagolása az utcára merőleges 
telekhatár és az utcai homlokzatvonal egymáshoz 
viszonyított elhelyezkedéséből mint adottságból 
indul ki. Míg a keskeny telek hosszanti oldalai 
párhuzamosak egymással, az utcai homlokzatvonal 
nem kilencven fokban metsződik össze a hosszanti 
oldalak egyenesével. A nem szabályos geometriai 
rendbe beálló egyenesek konzekvens továbbgondo
lása határozza meg azon axiálisok rendszerét, 
melyek mentén a telek felszabdalódik és szinte 
magától adódó érthetőséggel jelöli ki az épület
részek elhelyezését. Ezek az irányadó egyenesek 
konzekvensen vagy az egyik, vagy a másik 
telekhatárral párhuzamosak, vagy pedig arra 
merőlegesek. Az épülettömegek esetlegesnek ható 
térbeállítása mögött tudatos geometriai 
szerkesztettség és tájolási szempontok állnak.

Az axiálisokkal felosztott telken -  ahelyett, hogy 
egy tömbben valósulna meg a beépítés -  négy 
különálló épülettömeg jelenik meg. A tömbök intim 
belső terekre és közlekedő útvonalakra osztják 
a telket. Kicsi és keskeny telekről lévén szó, a kis 
alapterületű épülettömegek magas térfalakkal 
határolják az apró kertszeleteket, melyek hol a föld
szinti lakók privát, terasznyi kiskertjeivé, hol virág
ágyással szegélyezett járdává, hol pedig zárt terasz- 
szá alakulnak. A széttördelt és kis egységekre osz
tott telek játékos, bújócskázó, fesztelen atmoszférát 
teremt, a felnyíló épülettömegek között elő-elő 
bukkan a város panorámájából egy-egy foszlány.

A kelet-nyugati tengelyű építési telek északnyu
gati irányba emelkedik. A topográfiai emelkedéshez 
alkalmazkodva a négy darab földszint-emelet plusz 
tetőtér beépítésű tömbök, telepítésük sorrendjében 
-  keletről nyugatra -  egy-egy fél szinttel magasabb
ra kerülnek. Magas-, nyeregtetős lefedésük gerince 
követi a telket felosztó axiálisok egyeneseit. A hom
lokzatra került két épületrész gerincvonala az utcá
val párhuzamos. E két tömb közötti nyílás biztosít 
utat a mélygarázs megközelítéséhez, ami a felettük 
lévő tömb emelt térszintje alatt kapott helyet.

Az utcafronti tömbök redukált, letisztult, kevés 
nyílászáróval ellátott homlokzatfalaival formakom
pozíciókét jelennek meg egymás mellett és egymás 
kiegészítéseképpen. Az épülettömegek tiszta for
maelemként kezelését erősítik a minimális kiülésű 
ereszek, amelyek segítségével a kubusok kocko- 
lógiáját a nyeregtető csonkolt formává egészíti ki.
A jobb oldali homlokzati tömb fehér, a bal oldali és 
a másik két további tömb terrakotta színű vakolatot

Telekrajz: Nem szabályos geometrikus rendbe beálló egyenesek 
konzekvens továbbgondolása határozza meg az axiálisok 
rendszerét.

kapott. Ezáltal az utcafronti térkompozíció tömbjei 
már nem csak erősítik, hanem ellenpontozzák is 
egymást -  dinamikát, élénk energiát lopva a nyu
godt megjelenésbe.

A vörösre festett északi homlokzati tömb 
színezett vakolata a tervekben szereplő négyzetes 
formájú, égetett terrakotta nyers kerámiaburkolat 
helyett került alkalmazásra. A beruházó a díszítő 
funkción túlmutató burkolat felhelyezését finan
szírozási okokból elhagyta. Nem kevesebbtől foszt
va meg az épületet, mint az átlényegítés 
műveletének következetes végigvitelétől. Az erősen 
anyagszerű terrakottaburkolat elhelyezésével az 
önállóan generált geometrikus formák elvesztették 
volna elsődlegességüket, miáltal a tartalmi monda
nivaló erősen módosul.

Az utcai homlokzaton elindított formai kompozí- 
ciós elvet felületképzési anyagok tudatos alkal
mazása vitte volna tovább a telek felső részén álló 
másik két tömbre. A terrakotta színűre festett vako
lat és a natúr égetett kerámia burkolati 
minőségének változó megjelenése kezdhetett volna 
bújócskába a felületen. Mindezt a jelenséget ma 
már csak a tervlapokon követhetjük nyomon. A 
natúr égetett kerámia, mint egyfajta falba épített 
keretben elhelyezve, hol előtűnik a vakolat alól, 
hol pedig eltűnik az alatt. A folyamatot itt sem a 
véletlen esetlegesség, hanem következetes kom- 
pozíciós rend alakítja. A vakolat alatt előtűnő 
égetett kerámia -  belső vázat sejtetve -  a vakolt 
homlokzatot mint külső, második bőrréteget viseli. 
Máshogyan fogalmazva: mintha az égetett kerámia 
egy geometrikusán konstruált külső váz lyuk 
architektúrájában jelenne meg. Mivel az oromfalak 
esetét leszámítva a burkolatváltás nyílászárókkal 
terhelt felületen jelenik meg, a belső kerámiaváz 
olykor kócosán felbukkanó nyílászáróinak lyuk 
architektúráját viszont a külső, vakolt réteg rendezi 
egyszerűbb befoglaló formába. Ugyanakkor ez 
a vakolt réteg egy újabb, önálló geometriai rendet 
rajzolt volna ki. Ugyanennek a geometriai rendnek 
kompozíciós része lett volna a falazott korláttal ellá
tott erkélyek sora is. Azonban költségtakarékosság 
miatt ezek az erkélyek egyszerű, áttört acélkorláttal 
készültek el. A kivitelezés szempontjából aprócska 
megtakarításnak tűnő egyszerűsítés az építészeti 
koncepció iránti tökéletes érdektelenségről 
tanúskodik. A burkolatváltások öt-tíz centiméteres 
síkváltással jártak volna együtt. A különböző 
minőségű anyagok egymásra rétegződése újabb 
térbeli dimenziók megjelenését eredményezhette 
volna; a tömör falfelületek oldását, transzparens 
hatását hozhatta volna létre egyszerű, síkban kom
ponált anyagváltások segítségével. Az anyagváltások 
elmaradtak, a síkváltások öncélúságukban meg
maradtak.

Mindarról, ami a homlokzati anyagváltások 
leheletfinom, minimalista játékáról elmondható, 
feltételes beszéd csupán: feltalált és lefelejtett tár
gyak tárháza.

Ha a garázs vagy az utca felől közelítjük meg az 
épületet, egy zárt lépcsőházban találjuk magunkat.
A magasabb térszintek és a két hátsó tömböt 
összekötő lépcsőház azonban csak udvari, nyitott, 
esőben áztatós útvonalon érhető el.

A két hátsó tömböt nyaktagként összekötő 
lépcsőház formakezelése véleményem szerint a 
tervezés szintjén is elnagyolt, azonban amit a 
kivitelező műanyag nyílászáró sorolásával, és annak 
buherált beépítésével létrehozott, az messze alul
múlja a szociális lakásépítés alacsonyra tett tech
nológiai színvonalát is.

Az erkélyek rozsdamentes korlátjait leszámítva 
sehol nem találkozunk valamilyen aprócska, de 
igényes anyaghasználatra utaló jellel (mint pl. neme
sebb lábazati szegélykő, térburkoló vagy árnyékoló), 
ami kis költségtöbblet árán, parányi ötlettel emelné 
a környezet színvonalát. A lakásértékesítés során

még szóba került eloxált redőnyök helyett ma 
ronda, fehér műanyag redőnyök éktelenkednek.
A tetőtéri erkélyek finom tartószerkezetű fa pergolái 
egyszerűen elmaradtak, helyette most mindenki 
mozgatható ponyvaszerkezeteket szerelt fel magá
nak. A lépcsőházi alapfalnál szigetelési hiba miatt, 
nedvesedés salétromfoltjai pergetik a friss festést.
A garázs feletti terasz vízelvezetése következtében 
ázik és mállik a garázskapu feletti vasbeton áthidaló 
festése.

Kilenc lakás kapott helyet az épületben. Ezek 
közül hat nagyobb alapterületű, egy garzon, és 
kettő közülük kétszintes belső kialakítású. A lakások 
mindegyikéhez saját erkély vagy terasz kapcsolódik. 
Alaprajzi elrendezésük egyszerű, rugalmasan 
alakítható. Ablakai jó tájolásúak. A betervezett 
tárolókból ugyan hiány van, azonban azok későbbi 
kialakítására adódik lehetőség.

Kuka: a kuka elhelyezése nem nyert végleges és 
megnyugtató megoldást a tervezés ideje alatt azzal, 
hogy a mélygarázsban jelöltek ki számára helyet. 
Ilyen esetben a lelkiismeretes lakóközösség 
lépéseket tesz az ügy érdekében, és dicséretes 
összefogással megoldja a problémát. Mindenki 
megelégedésére igényes takarást biztosítottak a 
járda mellett álló szemetes konténernek. Szagügy 
lerendezve -  ház eltakarva. A konténer nagyságához 
méretezett kukarejtő kerítés az úttest szintjéhez 
képest magasra helyezett épület homlokzatát meg
bocsáthatatlanul eltakarja és átkomponálja -  pedig 
a kocsifelhajtó melletti rézsűbe süllyesztve egysze
rűen semlegesíthető lett volna.

Mindezek ellenére úgy vélem, a Bartók Béla 
utca alján felépült társasház utcafronti homlokzata 
képes az építészeti lelemény invencióit közvetíteni. 
Ami a hátsó két tömb sorsát illeti -  az a minimális 
költségtételek elspórolásában is hasznot remélő 
profit gáncsától elbukott.

Az épület megformálása becsempész egy szim
bolikusan értelmezett történeti, építészeti karakterje
gyet, redukálja azt, így teremt újabb dimenziót 
a geometrikus szerkesztésnek.

Nem a modernizmus kisiklatása és a historikus 
építészeti formanyelvek megidézése a cél, hanem 
a lokális, „KIS” építészeti formák komponálása, új 
összefüggésbe helyezése. Mindezt úgy kívántatik 
végrehajtani, hogy a XX. századi építészet ered
ményeit nem kérdőjelezi meg. Kisebb regionális, 
városi-települési, akár városrészi épített vagy ter
mészeti identitást teremtő karakterjegyeket dolgoz 
fel. Ez lehet sok minden: egy sajátos 
ereszképzéstől, anyaghasználattól a tetőformáig 
bármi -  jelen esetben egy beépítési mód karakterje
gyeinek felerősítése.

Az átélhető történelmi folytonosság létrehozását 
a hétköznapi világ apró hangulataival biztosítja, 
azonban messze elkerüli a látszatok művi világát és 
nem feltétlenül törekszik az egyszerű közérthető
ségre.

A Bartók Béla utcai ház minimalista formakom
ponáló eszközeivel Gettó Tamás a XX. századi mo
dernizmus hagyományát idézi. Ehhez hozzárendelt 
anyagközpontú nyelvezete pedig a kortárs magyar 
építészet megnyilvánulásai közé helyezi az építész 
munkáját.

Múlt és jelen méltó egymásra találása történt 
meg, nem egymást váltó stílusok egymásutáni
ságában és nem történelmi korok emlékeihez for
duló igazodásban, hanem korszerűségét kifejező és 
hitelesítő, évtizedes távlatokban is érvényes nyomot 
hagyó, méltó módon betagozódó épülettel.
A felmerülő problémák ellenére azon kevés pécsi 
épület közé emelte magát a Bartók Béla utcai tár
sasház, melyeket a jövő ítélete előtt korunk kortárs 
építészete biztosan vállalni fog -  dacára annak, 
hogy akkorra már ez a kis történet rég a feledés 
homályába merül. ■
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A karakter keresése
Október az építészet hónapja volt, legalábbis 
Budapesten, ahol az Octogon című építészeti és 
design-folyóirat kezdeményezésének köszönhetően 
egymást érték a jelenkori építészet alakulásáról szá
mot adó kiállítások és rendezvények. A fiatal pécsi 
építészekből álló K.L.M.V. csoport jóvoltából 
szerencsére városunkban sem telt építészeti 
esemény nélkül az ősz: a főként kiállítás-szervezés
sel foglalkozó társaság és a Közelítés Művészeti 
Egyesület együttműködésének eredményeképpen 
október 24-én nyílt meg a Minusplus építészcsoport 
munkáit bemutató kiállítás az egyesület Király utcai 
galériájában.

A három pályakezdő építész, Alexa Zsolt, Rabb 
Donét és Schreck Ákos munkáival több alkalommal 
is találkozhattunk az elmúlt néhány év során. 
Szerepeltek az Octogon 2003/4. számának 
„Fiatalok” című összeállításában, és megjelentek 
munkáikkal az Octogon Galéria „Fejtisztítás” című, 
fiatal építészeket bemutató kiállításán csakúgy, mint 
a rendszerváltás utáni magyar építészetet reprezen
táló műcsamokbeli tárlaton is. Az Echo pedig már 
2000/4. számában felhívta rájuk a figyelmet, a 
szociális lakás pályázat kapcsán, amelyen második 
helyezést értek el. (Ebben a munkában a csoport 
több más projektjéhez hasonlóan az ugyancsak a 
fiatal generációhoz tartozó Dévényi Márton is részt 
vett.)

A jelenlegi kiállításon tanulmánytervekből, eset- 
tanulmányokból, tervpályázatok, diplomatervek 
dokumentumaiból láthattunk válogatást, melyek 
közt szép számmal akadnak pécsi vonatkozásúak 
is, például a már említett szociális lakás tervpályázat 
első és második fordulójának anyaga, az észak
megyeri kiállítási- és rendezvényközpont tanul
mányterve, az István-aknai bányaépületek újra
hasznosítási ötletpályázatának és a Szent Mór

Katolikus Iskolaközpont sportcsarnok-pályázatának 
dokumentumai.

A fiatal építészek által rendezett, egyívású pálya
társaikat bemutató kiállítás kapcsán felmerülhet a 
kérdés: van-e valami sajátos minőség vagy maga
tartás a „fiatal” jelző mögött? Mi az, ami összeköti 
a fiatal építészeket és ami elválasztja őket idősebb 
pályatársaiktól? Egyáltalán: kell-e jelentőséget tulaj
donítanunk a generációs tényezőnek a mai (magyar) 
építészet feltérképezésekor? A kérdés summázata 
meghaladja ennek az írásnak a kereteit, néhány 
elgondolkodtató momentumot azonban érdemes 
felsorolnunk.

Elgondolkodtató először is az a tény, hogy a 
kiállítást szervező K.L.M.V. csoport nem, vagy nem 
elsősorban tagjainak közvetlen szakmai 
előremenetele érdekében tevékenykedik, hanem 
az építészetnek a kulturális életbe történő mélyebb 
integrációját tekinti feladatának. Ezt a magatartást 
egy olyan közegben, ahol a város kulturális prog
ramjain csak hébe-hóba látni építészeket, minden
képpen újdonságként kell értékelnünk.

A generációs hovatartozás szempontja minden 
bizonnyal a Minusplus alkotói számára is jelen
tőséggel bír, hiszen a bevett gyakorlattól eltérően 
nem idősebb, befutott mesterek keze alatt kezdték 
pályájukat, hanem saját útjukat járják, és csak alkal
manként veszik igénybe tapasztaltabb vezető ter
vezők közreműködését.

Mondhatjuk-e tehát, hogy „fiatalos” az az 
építészeti látásmód, amely a Minusplus kiállításán 
megmutatkozik? Ha a fiatalokra jellemző innovatív 
szellemet a formai manifesztumokban keressük, 
akkor nemmel kell válaszolnunk a kérdésre, hiszen 
a Minusplus megnyilatkozásai mind az építészeti 
megoldások, mind a koncepciót kifejtő szövegek 
szintjén mellőzik a kiáltványszerűséget. Alexa Zsolt 
diplomamunkájától, a Deák téri Tömegközlekedési

Csomópont tervétől eltekintve (ez a kiállításon nem 
is szerepelt, csak a katalógusban) megállapíthatjuk, 
hogy a forma, az expresszió nem elsődleges problé
maként, hanem a tervezői feladat kontextuális és 
funkcionális szempontjainak derivátumaként jelenik 
meg munkáikban. Terveikből egy olyan építészeti 
hitvallás bontakozik ki, amely funkció és esztétikum 
dichotómiáját az „építészeti viselkedésmód” 
fogalmában igyekszik feloldani.

Kifejezetten fiatalos vonásnak tekinthetjük vi
szont azt az innovatív szellemet, melyre maguk az 
alkotók is hivatkoznak a katalógusban olvasható 
bemutatkozásukban. Ez a kísérletező kedv 
mutatkozik meg a kihívást jelentő, szokatlan felada
tok iránti vonzalmukban is: láthatóan azok a felada
tok inspirálják őket, amelyeknél az építészeti 
megoldások alapját képező program is kitalálásra 
vár, ahol a funkciót is meg kell tervezni; ezt 
bizonyítja, hogy a kiállított anyag jelentős részét 
teszik ki az ötletpályázatok, az újrahasznosítási és 
rehabilitációs tervek.

A szellemi fogyatékos színészeket foglalkoztató 
Baltazár Színház projektje szemléletesen tükrözi a 
fiatal építészek vonzódását a kevéssé körvonalazott, 
kitalálásra váró programok, egyfajta „concept archi- 
tecture” iránt. Elképzeléseik kifejtésekor egy frissen 
jelentkező társadalmi igény, a fogyatékkal élők kul
turális integrációja kapcsán újfajta, ingergazdag, 
a komplex érzékelést lehetővé tevő architektúra 
kialakítására irányuló kísérletre nyílik mód.

A Krétakör Kortárs Művészeti Központ terve a 
Váci út egyik százéves ipari épületének átalakításá
val létrejövő, színházat, koncerttermet, táncszín
házát, irodalmi szalont és képzőművészeti műhelyt 
magában foglaló kulturális komplexum gondolatát 
fejti ki. Az összművészet és a befogadói kreativitás 
eszméjét szolgáló (a díszlet- és jelmezkészítésbe 
a nézők is bevonhatók tennének), szabadon 
alakítható tereket tartalmazó koncepciót a művészet 
konzumálódásával szembeni gesztusként is 
értelmezhetjük.

A funkcióját vesztett, erkölcsileg-anyagilag 
elavult ipari épületek reanimációja volt a feladat az 
elhagyott István-aknai bányaépületek újrahaszno
sítási pályázatánál is; a meddőhányók szomszéd
ságában létesülő wellness-park képe ironikus
utópisztikus látomásként bontakozik ki a kiállítási 
tablókon.

A kísérteti jellegű feladatok közé sorolhatjuk 
a szociális lakások tervezését is, amely a világon 
mindenütt nagy kihívást jelent, egyúttal azonban 
rendkívüli lehetőséget is kínál az építészek számára. 
A jóléti társadalmak inspiráló példájának hazai 
adaptációja félrevezető lehet, hiszen nemcsak az 
anyagi, hanem a tudati kondíciók tekintetében is 
hatalmas különbségekkel kell számolnunk: a skandi
náv országokban nem feltétlenül a puszta kényszer 
veszi rá az embereket, hogy ezt az olcsó lakástípust 
válasszák; a szociális lakás nem feltétlenül a mar- 
ginalizáció szinonimája, hanem sok esetben alter
natív életformaminták kifejeződésére ad lehetőséget. 
Nálunk ezzel szemben egyelőre a „szükség” a szo
ciális lakásépítés kulcsszava; az építésznek ilyen 
körülmények között kell mindent elkövetnie a szeg
regáció elkerüléséért. A pécsi önkormányzat által 
kiírt kétfordulós szociálislakás-pályázaton illetve
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a budapesti Corvin-Szigony városrehabilitációs terv
pályázaton a Minusplus alkotói nem kevesebbre 
vállalkoztak, minthogy a közösségi életforma 
lejáratódott fogalmának pozitív töltést adjanak, 
mégpedig nem a kényszert feledtető, humanizáló 
gesztusokkal, hanem a városi szövet újraalkotásá
val, a terek nyilvános, félprivát és privát zónákra 
történő szegmentálása révén kialakuló gazdag, 
differenciált urbánus struktúra létrehozásával.

Az építészi szereptudat, az építész társadalmi 
elkötelezettsége kérdésében jelentős különbségek 
regisztrálhatók a rendszerváltás előtt szocializálódott 
generáció és a piacgazdasági viszonyokat az „anya
tejjel magukba szívó” fiatal építészek között. A 
Minusplus projektjei ebből a szempontból is korsze
rű építészi identitást tükröznek. A Corvin-Szigony 
rehabilitációs pályázat koncepciója nem hallgatja 
el a beruházó és a használók, a lakók és a városi 
közösség érdekkonfliktusát, amelynek kezelésében 
az építésznek egyfajta mediátori szerepet kell betöl
tenie: „El kell találni azt a szabályozási-fizikai 
várostervezési mélységet, amely már elég vonzó 
a befektető számára, de még megfelelő garanciákat 
tartalmaz a városvezetés és a leendő lakók részére” 
-  áll a koncepcióban. Terveik szelleme a klasszikus 
modern építészet társadalmi elkötelezettsége 
tükröződik, anélkül, hogy ezt az elkötelezettséget 
ideológiaként jelenítenék meg. Az építészet piacfüg
gő voltát adottságként fogják fel, az építész társa
dalmi megbízatása és a piacgazdaság törvényei 
közötti ellentétek racionális feloldását pedig a ter
vezési feladat részeként értelmezik.

„Módszerünk a kísérletezés, elemző modelleken 
keresztül alakítjuk a koncepciót és az építészeti 
viselkedésmódot” -  olvashatjuk a katalógusban, 
s valóban, a Minusplus munkáit vizsgálva min
denekelőtt a tervezői feladat megközelítésének 
innovatív jellege ragad meg. Alkotói mentalitásuk 
ahhoz a kortárs építészeti paradigmához kapcso
lódik, amely a tervezői gondolkodás érvényességi 
körét nem zárja le az épületnél, hanem kiterjeszti 
azt a társadalomtudományok, a szociológia, a kul
turális antropológia és a kommunikációelmélet 
irányába, s amely a formai deklarációk helyett 
a feladat sokrétű értelmezésére, az épület széles 
értelemben vett kontextusának feltárására, karak
terének körvonalazására koncentrál.

A már említett Corvin-Szigony városrehabilitációs 
tervpályázatban a potenciális lakáshasználók szocio
lógiai paramétereinek számbavételével igyekeznek 
meghatározni az optimális lakástípusokat, a ter
vezési feladat kontextusát mélységében analizáló 
módszerét azonban minden bizonnyal a kiállítás 
egyik hangsúlyos anyaga, a „Cohesion City” elne
vezésű projektum szemlélteti a leglátványosabban.

A program Budapest egyik belvárosi karakterű, 
bérházas kerületének a szomszédos, külvárosi jelle
gű, családi házas városrészhez való kapcsolódását, 
a kétféle struktúra közötti szerves átmenet 
megteremtésének lehetőségét vizsgálja. Az elemzés 
nem csak a közlekedési, településszerkezeti és lép
ték-sajátosságokat, hanem a környezet és a hasz
nálók kommunikációjának specifikumait is igyekszik 
feltárni, amikor a sebesség fogalmát állítja a közép
pontba, és a térstruktúrák kialakításakor az autóval 
közlekedők érzékelési sémáit veszi alapul. A komp
lex elemzés eredményeképpen egy sajátos kvázi- 
város elképzelése bontakozik ki, ami a nagy 
forgalmú belvárosi negyed és a privát terek áltat

Pécs, Szent Mór Katolikus Iskolaközpont tervpályázata, 2001

meghatározott családi házas terület ütközőzónája
ként funkcionál.

A hagyományhoz való viszony minden újonnan 
fellépő művészgeneráció identitásában meghatározó 
szerepet játszik. Az eddigiek során már utaltam 
a Minusplus alkotóinak a modern építészeti hagyo
mányhoz való kapcsolódására. E tekintetben 
különösen kockázatos összegző értelmű megálla
pításokat tenni, hiszen a csoport tagjai önálló

Pécs, István-akna újrahasznosítási ötletpályázata, 2001 
(Karácsony Tamással)

személyiségek. A 40 férőhelyes gyermekotthon 
pályázatának egyik, Alexa Zsolt nevével fémjelzett 
változatában szereplő horizontálisan elnyújtott, 
pilléreken álló épülettömeg például szinte idézetsze- 
rűen utal a klasszikus modernizmus mestereire, a 
tervek többségénél viszont a már jellemzett kontex
tuselemzés alakítja az épülettömegeket; jól példázza 
ezt a pécsi szociálislakás-pályázat második for
dulójára készített terv, amely a már megépült töm
bökhöz kapcsolódva viszi tovább az új, lakótelepi 
városközpont gondolatát, vagy a budaörsi 
városháza, ahol a táj és a terepadottságok jelentik 
az építészeti koncepció kiindulópontját. Egyedül 
talán a (szintén csak a katalógusban található) pécsi 
színészház esetében érzékelhető némi dogmatiz- 
mus: a műemléki környezetbe állított lapos tetős 
kubus nehezen vezethető le a kontextusból.

A homlokzatok részletképzésében azonban már 
a kubus, a geometrikus épülettömeg feloldására 
irányuló szándékot figyelhetünk meg; ezt mutatja 
a pécsi szociális lakások vagy a Corvin-Szigony 
esetében az ablakkiosztások játékos, szétcsúszó, 
interferáló ritmusa, vagy a budaörsi városháza 
transzparens homlokzata előtt végighúzódó, tört 
vonalú osztóelem. A Semmelweis Egyetem 
Fogorvostudományi Kar Oktatási Centruma épületén 
pedig a transzparens felületre íródó, a szerkezetet 
mintázatként megjelenítő átlós raszter mintegy 
áthúzza, érvényteleníti a homlokzat architektonikus, 
függőleges-vízszintes tagolását, feloldva a tömeget, 
amely így szinte lebegni látszik.

Leszögezhetjük tehát, hogy a modern hagyo
mányhoz való kapcsolódás a Minusplus esetében 
nem elsősorban formai preferenciákat, sokkal 
inkább mentalitásbeli kötődést jelent: hitet az 
emberi környezet tervezhetőségében, a racionális 
építészi gondolkodás érvényességében, fogékonysá
got a társadalmi megbízatás iránt.

Végezetül térjünk vissza a kérdéshez, amellyel 
elemzésünket indítottuk: van-e értelme annak, hogy 
„fiatat építészetről” beszéljünk? Láthattuk, hogy 
több vonatkozásban igen. Mégis, a Minusplus 
munkáinak értékelésekor inkább a korszerűség 
fogalmához nyúlnék vissza. Kiállításuk azt bizonyítja, 
hogy bármennyire problematikus is ez a fogalom, 
a mai magyar építészet vonatkozásában új tartalom
mal tölthető meg. ■
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Schrammel Imre életmű-kiállítása
Múzeum Galéria 
2003. november 7 -2 5 .

Schrammel Imre 
Kossuth-díjas keramikus

A romantika főnevet és a regényes jelzőt sokszor 
és sokféle értelemben használja a modem művésze
tet közvetítő irodalom, lehetetlen nem vetni rájuk 
egy hosszabb pillantást. Sikamlós fogalmak, 
többféle jelentést közvetítenek. Olykor teljességgel 
parttalannak tűnnek. Néha egyértelműen utalnak 
a művész „belső utazásainak” regényességére (pszi- 
cho-biográfia) és annak eredményeire, az időre, 
térre vonatkozó ítéletekre, amelyek az élmények 
értelemadási folyamatában az elbeszélés alanyi 
eszközeit fokozottan veszik figyelembe. Hasonló 
problémákat vetettek fel az olasz transzavantgárd 
mesterei, Enzo Cucchi, Francesco Clemente például, 
akiknek munkáiban az egyéni képzelet, szexuális 
fantázia, álom, rémségek felidézése rendeződik, 
és akik ugyancsak a romantika mestereinek útját 
járták. Nem tűnik e ponton feleslegesnek W. Blake, 
F. Goya, H. Füssli látomásainak felidézése, amelyek
kel összevetve meglepően sok megegyezést 
találunk mitológiai természetű képzettársítások, 
figuráció terén. Ma aligha vonható kétségbe, hogy 
a romantika ezen „atyái” milyen szoros kapcsolat
ban voltak „jelen világuk” adott társadalmi alak
zataival és materiális viszonylataival. Róbert 
Rosenblum az Északi romantikus örökség című 
könyvének kiegészítő fejezetét az amerikai absztrakt 
expresszionizmus és Mark Rothko műveinek 
felidézésével fejezte be és utalással volt a hatvanas, 
hetvenes évek „föld művészetének” (earth art -  
a land art egyik változata) legfőbb darabjaira. 
Mindezek végpontoknak látszottak, ahonnan a 
kilencvenes évek felől visszatekintve az e világon 
túli, vagy a „nagy üresség” irányában tehető, jelen
téssel teli pillantások megszülethettek.

Szürkegém, 1984 
samott, 1140 °C, 120x170 cm

A „Földhöz kötött”
Az Echo olvasói emlékezhetnek a tanulmányra amit 
Schrammel Imre készített, és amelynek magva volt, 
hogy milyen jelentősége van a modern tudományok 
technika- és emberképének a jelenkori művészet 
feladatainak meghatározásában, illetve a valóban 
korszerűnek nevezhető művészképzés gyakor
latában* Nem véletlenül hangsúlyozta ezeket az 
összefüggéseket. Az Iparművészeti Egyetem és a 
pécsi Művészeti Kar doktori iskolájának professzo
raként, a hatvanas évek második felétől létrejött 
művészeti találkozók állandó szereplőjeként, a 
Siklósi Kerámia Szimpózium szervezőjeként 1969-től 
szívósan igyekezett megteremteni azt a tartalmával 
meghökkentő világot és formai nyelvet, amelynek 
segítségével a magyar kézművesség minden erénye 
megtartható és aminek révén mégsem lehetetlen a 
modern tendenciákhoz kapcsolódva megrázó, mély 
érzelmi hatásokat keltő esztétikai rendszert kialakí
tani. Ma már fenntartások nélkül kimondható: 
Schrammel Imre szinte a semmiből teremtette meg 
ennek a rendszernek az alapvető érveit, és 
miközben útját mindmáig egyedül járta, ellenáll
hatatlanul vonzotta magához azokat, akik a 
művészmesterség sorsát féltő, mély felelősséggel 
tevékenykedtek és a fejlődés, a technikai és emberi 
tökéletesedés programjával közösséget vállaltak. 
Tanítványok, kollégák serege okult fiaskóin vagy 
építette be saját felfogásába mindazt, amit 
Schrammeltől tanulni lehetett.

November elején a Múzeum Galériában volt 
látható Schrammel Imre visszatekintő kiállítása, 
amelyen minden jelentősebb korszakát néhány 
jellemző műve testesítette meg. A művek közül 
csupán a herendi porcelángyárban készült kis 
szobrok hiányoztak.

Sajnálatos tapasztalat és statisztikai valóság: 
a késői huszadik században már csak igen rövid 
idő- és térszakaszokat tüntet ki az emberi figyelem. 
A modern művészet egyik forradalmi megnyilvá

nulásának tetszik, hogy a „megállított” idő és a 
gyors változások terei, az epika, a líra, az analitikus 
logika és a totális jelentés-felhalmozás egyaránt tar
talommá tudott válni és így egy-egy festményben 
vagy szoborban, esetleg ezek egységét képező más 
természetű tárgyakban mindez közvetíthetővé vált.
A jelen művészete tökéletesen figyelembe tudta 
venni a megkurtított időt, a műtárgyra történő 
minimális ráfordítás idejét is, amikor a közvetítés 
aktusának intenzitását technikai és formai eszközök
kel fokozni kezdte. A művészet aligha marasztalható 
el azért, hogy egyre kisebb időtartamokat tartunk fel 
zene hallgatására, könyv olvasására, bármi másra.
A kultúra aktív elsajátítására, a műtárgyakra jelen
téktelen időt fordítunk, miközben az adott időegy
ség alatt egyre többet kényszerülünk látni. Ez az 
aktivitás csak valamiféle felszínes regisztrálás lehet, 
a gyors tempónak a visszatérést kizáró „pásztázás” 
felel meg igazán, és ebben az egyszerű, de nem 
kizárólag örömszerző folyamatban tisztán csak az 
erős formai információk maradnak meg.

Schrammel Imre szobrai azon a határon 
„végzik” munkájukat, ahol a klasszikus műtárgyhoz 
kapcsolódó intellektuális és érzéki rítusok, valamint 
az említett legújabb kori intenzitás és komplexitás
igény egyaránt jelenlévőnek látszanak. Nem vonja 
kétségbe, hogy választott anyaga, a sár vezeti, 
amikor utat keres magának és azt sem, hogy kérdé
seire ez az anyag mindig választ adott. Az anyaggal 
folytatott párbeszéd pedig látszólag „földhöz 
kötött”, pedig még az igénybe vett fogalmi formák 
sem nélkülözik a teológiai színezeteket. A honnan 
lettünk, mivé leszünk? -  titokzatos folyamatában 
a sárnak, a száraz földnek, a pornak kezdő és vég
pontokat biztosít a képes beszéd. De nem is érte 
Schrammelt soha az a vád, hogy munkáiban az 
avantgárdtól megszokott (elvárt) egyoldalúságok 
lennének, noha a „rétegek” (hatvanas évek), a 
„metszések” (hetvenes évek közepe), a „lőtt formák
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és robbanás” (nyolcvanas évek közepe) az agyaggal 
végezhető formálási és égetési eljárásokat egy-egy 
gesztusra leegyszerűsítve rögzítették. 
Egyoldalúságnak mindössze az látszik, hogy 
Schrammel e témacsoportokban kevés elemmel és 
kombinációjával végzi „kutatómunkáját”. 
Egyebekben azonban állandónak kell tekintenünk, 
hogy anyag és formáló gondolat, technika és tema
tika egymástól elválaszthatatlanul igényes egység
ben ölt testet Schrammel munkáiban.

Schrammel az elsők egyike volt azonban, aki 
választott anyagával és magas tüzű technológiájával 
a kerámiához oly hagyományosan kapcsolódó 
érzelmességet céltáblájára tűzte. Semmi értelme 
nem lett volna szentebbnek tekinteni a művészetet 
annál, mint amilyen valójában. Munkái nyomán 
kimondható tehát, hogy a művészet maga és 
megtestesülései, a műtárgyak, valamint a kulturális 
mítoszok nincsenek egymással fedésben. Számtalan 
olyan nagyszerű művel találkozunk a nyolcvanas
kilencvenes évek során, amely mind a művészet 
közönséges mivoltáról vall, de arról nem ad 
bizonyságot, hogy a művészet fogalma, mint közön
séges kategória, jó vagy rossz, használható-e és azt 
jelenti-e, mint amit jelentett máskor. A kritikai iro
dalom is a művészet belső viszonyrendszerét vizs
gálja inkább, a lehetőségek, lényegében közönség 
nélküli, és az érdeklődés híjával fékezett ambíciókat. 
Evvel együtt járó tény, hogy az érdekesség tem
póváltozásának következtében az újdonságok 
szerepe minden tekintetben nagyobb lett, mint 
valaha. A folyamatos ismétlődések poétikájára az 
„állandósult jelen” (perpetual present) kifejezést 
használjuk. De bizonyíthatónak látszik, hogy az 
állandósult vagy folyamatos múlt is szerepet játszik 
az idézett folyamatban. Ami azt jelenti, hogy az 
állandósult jelen mérhetetlen szomjúsággal szívja fel 
magába a múlt tetszőleges fordulatait. Évtizedekkel 
korábbi művek lehetnek tárgyává a nagy étvágyú 
jelennek. Itt válik-válhat el egymástól az experimen
tális művészet és a piacképes, azonnal kereskedel
mi szerepet betöltő műtárgy, amelynek hagyo-

ölelkező forma, 1974 
samott, 1200 X , 73x45 cm

mányai között a historizáló és érzelmes elemek is 
meghatározó szerepet játszanak. A történeti igényű 
mélyfúrások jelentősége ezért ma sokkal nagyobb, 
mint bármikor máskor és Schrammel Imre 
munkásságának értékeléséhez fogni sem lehet 
e követelmény megfontolása nélkül.

A szemlélet, abban az alakváltozatában, ahogy 
az a művészettörténeti folyamat romantikus perió
dusában klasszikusan megnyilvánult, ténylegesen 
része azoknak az „új” teljesítményeknek, amelyeket 
Schrammel Imre műveihez köthetünk. Ez lehetne 
a posztmodern eklektika ismérve is, ha Schrammel

Madonna, 1989
raku, 1100 X , 44x92x28 cm

műveiben akár minimális megerősítést kaphatna.
De nem kap. Tömör, képekben, mesékben, tech
nológiában, utalásrendszereiben, gesztikulációjában 
egységes jelek jönnek ebben a műhelyben létre. 
Olyan jelentésváltozatok, melyek ugyan jellemzőek 
voltak a romantika korának műalkotásaira, a szemé
lyes hitelű kifejezést középponti értékűnek 
megőrizve, de széleskörűen visszautalva az élet 
feltételeinek és körülményeinek azokra az elemeire, 
amelyek a romantika tartalmát valaha is izgatóvá 
tették. Érdekessé teszi a kérdést, hogy a romantika 
eszméjének meglehetősen kötött értelmezése van 
a művészettörténetben és ritkán fejtette ki az iro
dalom a jelenkor fő áramlatainak szempontjából, 
hogy miben nyilvánulhat meg mindez az ezredfor
duló felé közeledve. Mindig is léteztek, működtek 
alkotók, akik a maguk provinciális helyzetében vagy 
a főáramoktól elszigetelten dolgoztak, távol a 
kultúra és kapcsolt részeinek aktuális elemzésével 
foglalatoskodó nagyvárosi műhelyektől, az erős 
műpiaci jelenlét révén erős véleményformáló 
központoktól. Schrammelről szólva ez a megálla
pítás látszólag elfogadhatatlan, hiszen a kortárs 
magyar művészet nemzetközi ismertségéhez keve
sen járultak nagyobb gesztusokkal hozzá, mint ő. 
Sokat utazó, szervező, oktató, iskolavezető mester, 
aki szinte önmagában testesíti meg a 
helyzetelemzést kötelességszerűen végző intellektus 
modelljét és fogadja el a „műpiaci jelenlét” 
korántsem regényes lehetőségeit. És mégis valós 
összefüggésre utal. Töredékmásodpercre sem 
vetődik fel munkáiban és egész alkotói attitűdjében 
a provincialitás árnyéka, ami abban fejeződhetne ki, 
hogy képtelen az önmagán kívüli körökkel kapcsola
tot tartani, vagy, hogy a meghatározónak tetsző 
„főáramoktól” elszigetelten tevékenykedne. Mégis -  
úgy tetszik, ténylegesen -  magányos alkotó, aki 
vitákat foglal össze munkáival és nem vitatkozik, 
mert nem kapcsolódik a „főáram” felszíni prob
lematikáihoz. A jelen kerámiaművességét áttekintve 
biztonsággal kijelenthető, hogy életműve egyedülál
lóan személyéhez kötött arányrendszert, előadásmó
dot, gesztikulációt jelent, ugyanakkor azonban olyan
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szintetikus -  egyszerre gondolati és anyagi -  ter
mészetű „teremtmények” jöttek ki kezei közül, ame
lyeknek láttán aligha takarítható meg a kijelentés: 
Schrammel, mintha felette is lenne mindazon prob
lematikának, ami egyébként ma művésznek felada
tot ad. Mert talál saját műhelyében annyi maga 
számára megoldandó feladatot, hogy ne keressen 
másutt ilyeneket.

Az erőteljes kézműipari-műkereskedelmi kapcso
lódások azt bizonyítják, hogy nem a történelmen és 
intézményein kívül ét, a jelen történelmének érintése 
műveiben mégis megszűrtebb, puhább és ellent
mondásoktól mentesebb, mint a „főáram” sodrában 
létrejövök esetében. Vagyis -  visszatérve a koráb
ban állítottakhoz -  kevésbé a gyorsuló, mint inkább 
az „örök idő” metaforizációjának szolgálatába 
szegődik. Csakhogy ennek a feladatnak az 
elvégzéséhez éppen a jelen legszemélyesebb, 
egyénileg leginkább odaadó elemzésével járul 
hozzá, szinte tudományos experimentumoknak tet
sző, expresszív darabokkal. Kevesen fogalmazták 
meg erről az ítéletüket úgy, hogy ezekben a ter
mészet erőinek és az emberi képzelet összjátékának 
erősen érzelmi színezetű hangsúlyai „gyógyító” 
jelentőségűek volnának. Azok a mai nézetek, ame
lyek a művészet és erkölcs, művészet és társada
lom, művészet és utópia kapcsolatáról megfogal
mazódnak, tökéletesen idejétmúltnak tekinthetők, 
ha romantikus források alapján tételeződnek. De 
égetően aktuálisak, ha a veszélyeztetett ember, a 
modern tömegtársadalom, a globalizmus, az elide
genedés, a médiaterror stb. árnyékában élő ember 
pozíciójának meghatározása a cél. Ennek a részben 
idejétmúltnak tetsző, ámde rendkívüli állékonyságú

Építészet, 2002 
raku, 1140 X , 36x19x7 cm

logikának, valamint a legújabb kor, és a modernitás 
érzéki közegének az egymásra vetüléséből bontako
zik ki a Schrammel-életmű.

A nyomhagyás periódustól, 1977-től jelenik meg 
Schrammelnél a stitizációtól tökéletesen mentes tár
gyak sora, amelyben -  ha nem az élet megszűné
sének és az anyag átalakulásban is örök körforgása 
tételeződne -  akár a klasszikus objet trouvé jelen
tését is felidézhetnénk. Az elmúlás dokumentumai, 
a maradványok, töredékek és az időutazások 
melankóliája új életre keltek a hetvenes évek 
folyamán. Schrammeltől nyilvánvalóan teljes 
függetlenségben, de a kor szellemétől nyilvánvalóan 
egyformán megérintve alkotta meg a francia Patrick 
Poirier vagy az amerikai Charles Simonds a maga 
álrégészeti fantáziáját. És, bár azokkal a nagy 
ismeretelméleti kérdésekkel ütköztek meg, amelyek
ből az egyetemes történelem nagy ciklusainak ideá
ja bontakozott ki, viszonyuk a „príma matériához” 
érdektelen. Ezért ezekben a munkákban sokkal 
inkább a historizáló irónia divatelemein keresztül 
jelent meg egy elmúlt korszak érzésvilága, látás
módja. Olyanként is természetesen, mint a modern 
eklekticizmus jegyében megfogalmazott reflexió egy 
valamikor modemnek tételezett művészeti-civilizá
ciós képletre. Az új művészet inspirációi közé tartoz
nak a szándékolt, mély művészettörténeti áttekin
tések, amelyekben maguk a figurációk felcserél- 
hetőnek látszanak, ugyanakkor a történeti tény, 
idézet maga az „időnek”, mint a romantika egyik 
princípiumának hangsúlyozásaként hat. Dávid Salle 
például egyformán származtatja idézeteit Watteau- 
tól, Gericault-tól, Reginaid Marshtól, Kuniyoshitól 
vagy Riopelle-től és nem gondolhatjuk azt, hogy 
bármiféle különbséget tenne, érzékeltetne a forrá
sokban, idézetekben. A gyakorlatban természetesen 
ott van mindezért a források elértéktelenítésének 
a veszélye is, az autenticitás lehetetlenségének

kifejezése és ez így együtt már nincs messze a 
romantika lényegi vonásaitól. Schrammel törekvése, 
hogy ábrázolásaiban az mutatkozzon meg, ami 
„belül van”, megköveteli tőle azt is, hogy „beha
toljon". Hogy kívülről és belülről is modelláljon, 
hogy a belső a külső részévé legyen, hogy a rejtett 
mozgások rejtezetlenül jelenjenek meg. Mindez 
éppenséggel nem az autentikus létet elbizonyta- 
lanító mozzanat.

A „veszélyeztetett faj” életterének határait 
felelősen felmérni -  feladata volt a nyolcvanas 
éveknek is. Gyakorlata emlékeztet Wolfgang Laibéra. 
A német művész sok időt töltött erdőkben, ahol 
gyűjtögetett pollent, leveleket, a föld, fakéreg, apró 
természeti tárgyak felületén látható geometrikus 
mintázatokat. Az említett, természettel megvalósít
ható „egyesülés” ugyancsak a veszélyeztetettség 
meghaladásának alternatívájaként hat, de mert a 
tömegtársadalom ennek a lehetőségét már kizárja, 
a minta minden tekintetben utópikus, romantikusan 
drámai, ezért modem képlet. Belelátható ebbe a 
sorba Schrammel Imre, amennyiben C. D. Friedrich 
műveinek közvetlen folytatásaként is értékelhető 
az univerzális akcionizmus, amivel városképet, 
intézményeket teremt, amivel a kicsi és a nagy 
közötti különbségre tekintet nélkül állandósult cse
lekvőkészségéről tesz bizonyságot. Megfigyelőként 
ott áll a végtelen tér és idő teremtményei között és 
nem tesz egyebet, mint legalább önmaga számára 
biztosítja a „kilátás” pozícióját. Komoly munka ez, 
hiszen utat kell törni hozzá, eszközöket kell találni 
a szakadékok áthidalásához, egyáltalán: fel kell jutni 
a „csúcsra”. Mindez ma színezve van már a poszt
modem helyzet adataival, amelyek között csupán 
egyetlen elem a személyes „benne levés” és 
ugyanígy a történeti visszatekintés, vagy az anyag
mágia, illetve a tudományos analízis. Schrammel 
még képes volt szintetikusan egyberendelni az 
említett elemeket. És ott van munkáiban a nagyvo
nalúság, monumentalitás, ami a nemzetfeletti múlt 
igen közeli és nagyon távoli mozzanatait köti be 
művének szövetébe. Talán nem véletlenül idéződik 
fel ezen alkotói adottságok és művészi stratégia 
számbavételekor Pablo Picasso emblematikus 
személye, akinek művei összetéveszthetetlenül 
személyesek maradtak, miközben gátlásokat nem 
ismerve, szinte féktelenül fogadták magukba az 
ésszel és érzelmekkel megérinthető valóság 
alakzatait. De az „új művészet” közegében sem 
maradt egyedül Schrammel. Richard Long például 
szinte töretlenül annak a romantikus tradíciónak 
a nyomában jár, amely az irónia bármely jele és 
veszélye nélkül hat és megszakítatlanul a Constable, 
Wordsworth által „megénekelt” érzésvilág, képvilág 
folytathatóságát bizonyítja. Long azt bizonyította 
munkáival, hogy a mágikusan végtelen egyesülése 
embernek és természetnek ma is megvalósítható 
az önfeledt sétálással, az elemek érintésével, az 
élmények gyűjtésével és a kreativitás elemi műve
leteivel. Amelyek közé a játék mozgásai is tartoz
nak.

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága szá
mos támogató segítségével egy gyönyörű könyvet 
is megjelentetett a kiállítás alkalmából, és evvel 
köszöntötték a hetvenéves Schrammel Imrét. Nincs 
okunk feltételezni, hogy újabb meghökkentő és 
megnyugtató művek sora után hasonló ünneplés
ben ne lehetne része -  részünk a következő esz
tendőkben. Adja Isten, hogy így legyen. ■

* Schrammel Imre: Gondolatok a művészképzésről. Echo 2000. 2. 
március-április, 6-8.1.
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Külön köszönet / Special Thanks 
Gyenis Tibor kiállítása
Művészetek Háza Galéria 
2003. november 17 -  december 8.

Tudván, hogy az új felismerések és megérzések 
csaknem állandó intenzitással és végeláthatatlan 
ütemekben lépnek a tartalmi és erkölcsi szempont
ból is elavuló kulturális „felépítménybe”, Sherry 
Levine a „modern művészet nehéz haláláról” 
beszél. Egy másik alkalommal hozzáteszi: „A vég
játék művészetének hosszú modernista hagyománya 
van. Ez már nem egy emberi Föld, mégis sokan 
közülünk élvezik, amint ekörül forgolódnak. A jelen
ség ne fossza meg önöket a humorérzéküktől, mert 
mindez -  csak -  művészet.” Az új Föld teljessége.
A dekonstrukció körül mutatkozó sokféle skan
dalum között az egyik leginkább figyelemreméltó 
volt, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy magát az ideo
lógiát is lehetséges dekonstruálni, részeire bontani 
és úgy elemezni, majd újabb tetszőleges célok 
érdekében felhasználható rendszerekké klónozni. 
Akadtak művészek, akik számára természetes alap
anyagként mutatkozott mindaz, ami a dekonstruk- 
ciós vitákat jellemezte és az sem látszott természet- 
ellenesnek, ha a talált módszerek némiképpen 
emlékeztettek a hatvanas évek végétől feltűnő 
koncept árinak és vidékének megoldásaira.

De rögzítem a legfontosabbat már a kezdet 
kezdetén: évek óta nem láttunk -  Magyarországon 
kiváltképpen nem -  olyan nagyszerű képzőművé
szeti kiállítást, amely az itt bemutatottnál izgal
masabban firtatta volna a művészet aktuális miben
létének lényegi kérdéseit. És nem láttunk a 
közelmúltban olyant sem, amely a magyar történeti 
(transz)kultúra egzisztenciájának, áttételeinek, kom
munikációjának foglalatába, egyszerűnek látszó 
bútorok képében helyezte volna el az egyetemes 
művelődés és gondolkodás fundamentális jelen
tőségű jegyeit. Mint amilyenek a művészetteória 
rendszerbefoglalásának kísérletező, sokat kockáz
tató korában, vagyis a XVIII—XIX. században szület
tek, és amely korszaknak a megtestesülését jelentő 
művészek, filozófusok nevei a bútorokra festett kar
tusokba kerültek. Nem arról van tehát szó egészen, 
hogy itt minden magáért beszél, hogy itt minden 
jótáll magáért és minden azonos magával. Itt min
den más is, a bemutatott dolgok nem egy 
lényegűek. így a kérdéseket, amelyeket olyan 
önfeledt magától értetődéssel kerülnénk meg, mint 
nem alapvetően fontosakat, aligha spórolhatjuk 
meg magunknak. Hogy írható-e akár ismertetés, 
akár kritika egy olyan, minden körmönfontságot 
nélkülöző, kedves és magától értetődően ter
mészetes -  kiállított -  jelenségsorról, aminek célja, 
hogy felidézze a művész mellett és mögötte élet
szerűen létrejövő lelki és fizikai, gyakorlati segítség 
legkülönbözőbb változatait? Kritikát és ismertetést 
arról, hogy a művész megélhetése érdekében mi 
mindenre rá nem vehető? Hogy kézműipari munká
val keresi kenyerét? És, hogy miért lehet része-e 
kérdés magának a művészi tevékenységnek? 
Lényegtelen mondatok, másodlagos súlyú adatokat 
firtatnak látszólag. A művészet mai működésének 
komplex viszonyrendszerét felfogni kész közösség 
szempontjaiból nézve viszont mindezek halálosan 
fontosak.

„ Volna itt helye a festői és bútorműves hamisítás 
plológiájdval, valamint technológiájával 

érintkező téziseknek. ”

Termék és teremtmény
A kiállított bútorokról a néprajztudomány bútor- 
művességgel foglalkozó tanulmányai alapján biztos 
ítéletet lehet mondani. A szekrények elrendezése a 
fagerendás belső térben elsőrendű harmóniaérzékről 
tanúskodik. A tömegek ütemei pompásan tagolják 
a rendelkezésre álló teret. Tiszta formák, elementáris 
ritmusok. A dokumentáció színes fényképei 
szorosan a bútorokhoz tartoznak. Leírhatnánk ter
mészetesen még a szekrényeket típusaik és díszít
ményeik, a felhasznált, alkalmazott díszítőmotívu
mok szerint. Vagyis bevethető volna a kultúra 
működésének és szerkezetének, jelképrendszerének 
kérdéseivel foglalkozó számos tudomány is. És 
mind kielégülne valamilyen mértékben a kiállítás 
tárgyaival megütközve. Volna itt helye a festői és 
bútorműves hamisítás filológiájával, valamint tech
nológiájával érintkező téziseknek. És semmi vicces 
nincs abban, hogy mindezen ismeretkörök érdem
ben tapadnának a jelenséghez, ami a Művészetek 
Házában látható. Mindez azt bizonyítja, hogy a 
műves bútorok, az utángyártott kézműipari remekek 
-  amelyeknek egyebekben még iparművészeti zsűri 
jegyzőkönyvük is lehet -  egyszerre minden talánytól 
mentes minőségek, kereskedelmi tételek, de kiál
lítási tárgyak, és a művészet eredetének, funkciói
nak izgató problémáit is felvillantó, fegyelmezett 
fantáziával kifejező műalkotások is. Műalkotások, 
amelyek a művészet lehetőségeire kérdeznek rá, 
majd bizonyítják önmaguk, hogy az önmagukra is 
vonatkoztatott, illetve az önmaguk által megvála
szolt kérdéseik helyesek voltak.

És hogyan kerül a csizma az asztalra? -  
kérdezheti, aki látta Gyenis Tibor kiállítását, és aki 
ennek a kritikának a második mondatát is elolvas
sa. Nem lehetséges megkerülni összefüggéseket, 
amelyek nem elsősorban a tárgyakról, mint inkább 
választásokról, testetlen élményekről szólnak és 
a tárgyak felett lebegő erők hálózatát teszik meg- 
foghatóvá. Miközben a kiállítás mégiscsak tárgyakról 
szól, amelyeket könnyen belátható céllal formáltak, 
festettek, díszítettek. Mint később látni fogjuk, min
den kijelentés tovább bontható és nem izgalom 
nélküli problémák sorát hívják elő. Néhány logikai 
ütem és elágazás számbavétele után rájövünk, hogy 
feladatunk alig kevesebb, mint érthető nyelvi formá
ba zárni azt, ami az értelem köreivel nem mérhető 
össze. Józan ésszel alig teljesíthető feladat.

A megérzések, álmok, sejtések, ösztönök 
számottevő mértékben szabják meg a döntések 
minőségét. A művészet tájékán pedig úgyszólván 
elsődleges jelentősége van ezeknek. Bizonyos műtí
pusok mintha kifejezetten azért születtek volna, 
hogy a „belső történések” illetve a logikával kevés
bé ellenőrzött döntések megjelenítésének eszközei 
legyenek. Az ösztönök rendet teremtenek a dön
tések körül és működtetnek választásokat.
Mármost, hogy az ösztönöket mi formálja alkal
massá arra, hogy nyomaik egy ugyancsak nehezen 
felfedhető energiák alapján létrejött kusza valóság
ban jelentésekkel teli közlésekké váljanak, komoly 
kérdés. Nincs azonnali magyarázat az ösztönök ere
jére és mélységére és arra sem, hogy miért, mikor, 
mely tárgyakat követel igénybe venni a „megérzés”. 
Csontváry meglehetős pontossággal fogalmazta meg 
a „Ki lehet a zseni”-szövegében. „Zseni az, aki 
soron van”. Teljes rendezettség, teljes egyértelmű
ség. A kiállítás látogatójának eszébe sem jut, hogy 
itt bármit művészeten kívülinek gondoljon, 
miközben aligha zárja ki azt a feltételezést, hogy 
a kiállított bútorok kifejezetten kereskedelmi céllal 
létrejött, funkcióval rendelkező tárgyak.
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Az is kiderül, hogy a festett bútorokban megjelenés 
találó álca, mesteri ügyességgel szimulált plasztikai 
minőség, amelyben az eredeti anyag koros volta 
tény, az ácsolt szekrény konstrukciója a hagyomá
nyos eljárásokat követi és a festés rétegei, a kopá
suk, a rokokó-népi ízű mustrák, az epikus betétek 
mind hűségesen képezik te a népi és nemesi 
kultúra között lokalizálható adatokat, módszereket. 
Újrateremtett valóság tehát a kiállítás minden 
állítása és nem csak a ready made idézési techniká
ja van az állítások mögött. Az anyag és az előállítási 
folyamat, valamint a bútorokon elhelyezett nevek 
(Giorgio Vásári, Effaim Lessing, Joshua Reynolds, 
Clement Greenberg, Harold Rosenberg stb.) olyan 
jelentésekkel ruházzák fel az egyébként megejtően 
banális plasztikai munkákat, amelyek az egyszerűen 
szép és történeti értékű hasznosság képzeteiben 
még semmiképpen nincsenek meg. A ritmus ősere
deti szépsége is ott van a felületeken és az elren
dezésben. Ez, ami az egyszerűen hasznos kis tár
gyakat valamiféle funkcionalista minimalizmus 
keretei között segíti elfogadni, talán figuratív varián
saként a minimál art (Donald Judd) dobozainak.
De a bútor-szobroknak ez a minősége megfosztaná 
a díszített és a fikcionált tulajdonos dedikációjával 
ellátott szekrényt, ládát a maga speciális jelentés
összefüggéseitől, amit annak idején a klasszikus 
ready made is megkövetelt magának. Azt, hogy ti. 
művészetként vegyük tudomásul a minden művészi 
alap nélkül, de a művészet állításának szándékával 
kiválasztott tárgyat, illetve amikor a jelentés oszcillál 
a beazonosíthatatlanság következtében létrejövő 
tagadás és elfogadás pólusai között. A modern 
művi környezetben elhelyezkedő stílusnosztalgia -  
egy teljes illúziót keltő régi bútor -  csupán 
megszólítja a klasszikus ready made korát, felidézi 
idejét, de nem lesz egészen az. Jelenlétével számos 
más, egyéb jelentésre is utal. Mi lesz ekkor-akkor 
belőle? Egy, a modernizmust megelőző időszak 
ártatlan mentalitásának tükre, amikor a komfort 
még teljes lelki-fizikai kiegyenlítettséget jelentett, 
amikor a tisztaság vágya és ténye még őrzött 
valamit abból a teológiai hagyományból, amelyben 
maga a komfort igénye is megfogant. Amikor a tisz
taság még istenességet, jámborságot jelentett az 
eléréséhez szükséges szorgalom erényével együtt. 
Ezek a merőben modem termelési gyakorlat során 
létrejövő, de a kultúra történetének nagy fordulatait 
is számon tartó bútorok még aktualizálható 
képzettársításokat hívhatnak elő eredeti működési 
közegükből, de abból a közegből is, amely inter
pretál, és amely a jelen erőszakos, sokszor lidérc- 
nyomásosan túlzó elméletigényét fogalmazza meg 
folyvást. Sajátosan történeti formáltságú készség 
válik itt metaforikus értékűvé, lényegét illetően 
nagyon is az európai múltban gyökerező példák 
felidézésével. Az európai művészet egyik leginkább 
eredeti és komoly hagyományára utal Gyenis Tibor 
szobrászata: a valóság ismeretében gyökerező elfo
gadásra, az elfogadott és megismert dolgok megvál
toztathatóságát cselekvési lehetőséggé formáló 
aktivitásra.

Gyenis Tibor mindeddig magával ragadóan 
mesélő és varázselemekkel, derűs protetikával és 
fikcionált fotósorozatok sokaságával a „hobbi
művészeti” cselekményes „belehelyezkedéseivel” 
keltett elsősorban figyelmet önnön tevékenysége 
iránt. Gyenis maga -  és a videodokumentáció 
szerint segítők serege -  állította elő a szükséges 
kellékeket, maga gondoskodott a világításról, 
maszkokról, kosztümökről, feliratokról, a felvételek 
irányításáról, mint rendező és operatőr, miközben 
mindezeknek a középpontjában is állt, hiszen ő volt 
a színész is, aki kigondolta (konceptuálta) mindezt. 
Témáit és technikáját maga választotta meg és 
ebben a műveletben a felszabadultságnak páratlan 
dimenzióit közelítette meg. Körültekintően csiszolt,

nagy műgonddal létrehozott jeleneteiben, a perfor- 
manszokban és dokumentációjukban a serdülők 
magazinjai, gyerekek számára rendezett 
tündérmese-előadások modora éppúgy megjelenik, 
mint a horrorfilmek légköre. A jelenetekben a 
középpontban lévő alakot-alakokat gyakran jellemzi 
groteszk mű-testrészekkel, agyafúrt szerkezetekkel, 
különös erőhatások során deformálódó testfelüle
tekkel (nagynyomású levegő hatása a hasfalon). 
Műveinek keletkezéstörténete, az együttműködések 
más-más elbeszélőtől kissé másképpen hallott 
története férhető hozzá a videodokumentációban.

A kilencvenes évek második felében kifejezetten 
a biológiai, szociális és esztétikai sokféleség feldol
gozásának eszközévé vált kezében a fotó, amellyel 
azonos módon „fedezhette fel” a legkülönbözőbb 
jellemző mozzanatokat az emberek és életformák 
tetszőleges dimenzióiban. Munkáival nemcsak a 
napjainkban szinte követelményként előálló „meg- 
sokszorozódási kényszer előtt álló személyiség” 
szindrómát bizonyította, ami a kultúrában és a 
gyakorlatban éppen annyira közvetíthető lesz, mint 
amennyire elidegenedett, hanem elsősorban arra 
figyel, hogy a művészet megmaradhasson a kultúra 
középpontjában, és hogy segítségével az ember 
teremtett természete ellenőrzés alatt legyen. Ennek 
az ellenőrzésnek éber és rendkívüli alkalmaz
kodóképességről tanúskodó eszköze Gyenis Tibor 
művészete. Minden nyilvánvaló mesterkéltség, 
hangsúlyozott hamisítás és ironikus értelmű 
szerepfelfogás mellett is Gyenis Tibor munkái az 
„Új Kép -  New Image” stiláris köreinek látás- és 
gondolkodásmódját példázzák.

A videodokumentáció derűs interjúi közvetítik 
egy, az alkotóhoz közelálló nemzedék legkülön
bözőbb mentalitású, foglalkozású tagjainak hozzá 
és munkásságához kapcsolódó felismeréséit, 
élményeit, véleményét. Remek, már-már anekdoti- 
kus részleteket idéznek fel a kis interjúk a Gyenis 
Tiborral megvalósított valamikori együttműködéssel 
kapcsolatban. Igazán kedves fiatal emberek beszél
nek Gyenis Tiborról és munkáiról. A természetes és 
minden stilizált művészi hangsúlytól mentes előadás 
egymástól jól elkülönülő szegmensei a bútorok és 
a videodokumentáció. A kérdés, amit felvet, gondo
latilag szinte bejárhatatlan. Mégsincs olyan benyo
másunk, hogy ne vált volna mindez érthetővé, 
amikor alaposan végignézi mindkettőt az ember.

A kínálat (szekrény-szortiment), ami a kiállításon 
előállt, fenntartások nélkül alkalmas bármely 
bevásárlóközpontban a forgalmazásra. Tökéletes 
illúzióként jelenhet meg e bemutatóban a meg
vásárolható jólét. Az érték és a történelem.
Kapcsolat a „fónt-tel”. A közönség, a potenciális 
fogyasztó mindezt belépése pillanatától számítva

„A videodokumentáció derűs interjúi közvetítik egy, 
az alkotóhoz közelálló nemzedék legkülönbözőbb mentalitású, 
foglalkozású tagjainak hozzá és munkásságához kapcsolódó 
felismeréséit..."

„fogja”. Manipulált és passzív életének üressége 
a legfőbb élménytartalma, ez csapja be és ez teszi 
érzékennyé. Az elektronikus kommunikáció hajnalán 
a látvány merő fantazmagória lett -  idézhetjük a 
francia filozófust, Jean Baudrillard-t - ,  amely a 
posztindusztriális, posztmodem társadalmakban 
a valóság teljességét kiszorítja az „olyan, mintha” 
jelekkel. A hasonló válik uralkodóvá a hasonlított 
felett. A szimulakrum. A virtuális uralma a valóságos 
felett. Ezt bizonyítja, hogy a politikusokat a tv-ben 
bemutatott produkcióik alapján választhatják, hogy 
bizonyos termékeket nem a szükségletek, hanem 
a róluk megjelent képek alapján vásárolják meg. 
Ahogy a jelenlegi aukcióárak ezt megerősítik, 
a leginkább látványosnak minden tehetséges 
fogyasztási tárgy között a műalkotás tetszik.
A műtárgy a maga egzisztenciájába mindenféle 
esszenciát befogad, önmagán keresztül mindent 
képes árucikké változtatni, ezen keresztül a 
kiüresedő jelentéseket, a vágyakat helyettesítő tár
gyakat fetisizálni. Gyenis Tibor kiállítása és tárgyai 
bizonyítják, hogy mindez akkor történik, amikor 
a poszt-strukturalista korszak közepén már nincs 
erkölcsi értéke a művészi eredetiségnek és a művet 
is megfosztja önmaga kultusza és környezete az 
eredetiség aurájától. Milyen esélyei maradnak az 
alkotónak, aki a folyamatok feletti ellenőrzést a 
játék, az ösztönök és az intellektus egyidejű igény- 
bevételével szeretné birtokolni?

A műalkotás rehabilitációjáról van szó tehát egy 
olyan versenyben, amelyben a mediális természetű 
közlések látszólag nagyobb eséllyel vesznek részt, 
mint a korábbi művészi állásfoglalásokban. Mintha 
valóban megjelent volna egy sajátos íz a képzőmű
vészetben, amikor a tárgyak megkettőzésében rejlő 
szimulációs szándékok ígérték, hogy a művészet 
számára valamilyen új, nem várt energiaforrás 
érkezik, vagy, hogy a kiürültnek látszó műtárgy 
befogadótól mért távolsága meg fog szűnni a 
fogyasztáshoz közeledéssel. Mintha valóban vissza 
is nyert volna evvel az érveléssel valamit a 
képzőművészet, és ebben a tartalomban némi 
társadalmi és esztétikai kritikát is érzékeltetett.
A folyamatot visszafelé rekonstruálva a tekintélyes 
elsőként érvelők segítségével állíthatjuk, hogy Cindy 
Sherman ilyenekre tett célzást Cím nélküli filmje
leneteiben, Sherry Levine a maga különös absztrak
ciójában, Mark Tansey megfordított, és annyi para
dox jelentés-összefüggést egymásra halmozó fest
ménykollázsaiban. Róbert Cober erre utalt a kony
hai mosogató-lefolyókban, Christian Boltanski az 
emlékezéssel kapcsolatos dokumentáló 
műveleteiben, az Art and Language csoport 
Pollock modorában létrehozott portréiban, a fotó
realisták a színes diák festői újra feldolgozásában. 
Pat Steir a Vanitas általa felvázolt és képben 
bizonyított gondolatában. De hogy a korai elődöktől 
is idézzünk, Jasperjohns Sörösdobozában,
Andy Warhol Brillo dobozában ez a perspektíva is 
megerősödhetett.

A kiállított szekrények egyik bennfoglalt üzenete 
kifejezésre segíti juttatni a modem művészet oly 
gyakori, önmaga halálát, a művészet végét jósló 
hajlamát. Itt például a fogyaszthatóság esélyének 
felidézésével kap megerősítést ez a feltételezés, ami 
a termék dominanciájával megsemmisíti a „teremt
ményt”. Nem segíti a közvetlen megértést, hogy 
milyen sokszor jutunk önmagába visszacsapódó 
következtetésekhez (tautológiához), de felismerhető, 
hogy az itt, a Gyenis Tibor kiállításán tételezett 
műalkotás megkísérli átlépni, és megőrizni azt 
a minőségét, amit nem termékként, hanem 
műalkotásként fogalmaz meg „fogyasztási tárgy” 
mivoltáról. Mindeközben vonzó, kedves marad és 
tetszetős is, mint a szivárvány, amely előtt nagy 
viharok vannak kialakulóban és amely mögött nagy 
viharok csitultak már el. ■
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Fiatal festők
Keserű Ilona közelében Pécsett M Á T H É  A N D R E A
1983- 2003.
Pécsi Galéria 
2003. november 7 -30 .

(A kiállítók: Keserű llona+Mátis Rita+Hegyi 
Csaba+Návay Vera+Gyécsek József+Ernszt 
András+Császár Gábor+Király Eszter+Nagy 
Ottó+Bartek Péter Pál+Losonczy István+Varga 
Tünde+Telek Zoltán+Simon Edina+Peity 
Laura+Nyilas Márta+Földesi Barnabás+Enyingi 
Tamás+Tasi Zsuzsa+Radák Eszter+Radosza 
Attila+Könyvásó László+Eke Mónika+Guttmann 
Barnabás+Oroszy Csaba+Tolnay Imre+Lukács 
lózsef+Lieber Erzsébet+Lehoczky Krisztina 
+Stammler Adrienn+Pataki István+Raffai 
Réka+Somody Péter+Leitner Barna)

„A művészi hangulat -  vagy utólagos megélése 
-  tehát nem homályos érzelgősség, 

s nem is esztétikai 
ínyenckedés, hanem az emberi lényeg 

megmutatkozásának egyik fajtája."'

Ritkán történik meg, hogy a jelenvaló lét öröme 
érinti meg a látogatót, ha végignéz egy kiállítást.
Ezen az 1+33 művész létrehozta ünnepi kiállításon 
érezhetően ez az öröm -  joy & pleasure egyszerre -  
tölti be a kiállítás egész terét. A színek, a formák, 
a témák sugárzása sajátos hangulatot teremt;
Walter Benjámin közismert fogalmával élve: a kiál
lításnak aurája van. Olyan aurája, melyet művészi 
energia és sajátos hangulati erő hat át: mindezt 
különböző alkotók különféle művei hozzák létre 
egymástól eltérőn, feleselve egymással, mégis 
bensőséges egységet és hangulatot teremtve.

Több mint tíz éve kezdte meg működését 
a „mesteriskola” Pécsett -  mely bár különféle szer
vezeti formákban és működési keretek között - ,  de 
azóta is folyamatosan él. Valójában a hatás, ellen
hatás, hagyomány-továbbadás vagy hagyomány
kizárás csak akkor látható, ha az egy pontból 
induló, de folyamatosan távolodó művek sora (újra) 
találkozik egy térben és egy adott időben: ez az 
ünnepi kiállítás ennek az időnek és térnek terem
tette meg a lehetőségét. Látványos kiállítás, ahol 
az életöröm, a frissesség olyan diszpozíciója jön 
létre, melyet áthat az alkotóművészi függetlenségből 
fakadó szabadság. És talán éppen ebben a szabad
ságban és felszabadultságban lehetne megragadni 
ennek a kiállításnak a hangulatát.

Van a művészi hangulatnak egyfajta megvilágító 
ereje, mely „egyfelől szuggesztív varázslatként, más
felől pedig az egyedi vonások benső és feszült 
összhangjaként sűrűsödik össze” !. Az ünnepi kiál
lítás összhangja a Keserű-képek színvilágának variá
cióin, ismétlődésein alapul, és élénkre hangolja a 
kiállítás atmoszféráját. Ez a harmónia azonban nem 
fedi el az egyes alkotók egyéni világát, egyedi jel
legzetességeit; semmi kétség nem lehet afelől, hogy 
a külön-kozmoszok nem feloldódnak az egészben, 
hanem a képi és a tárgyi megformálás speciális 
karakterével, erős megkülönböztető jegyeivel 
alkotják meg az összjátékot. Láthatóan itt nyílik 
meg e kiáltítás értelme és érdeme: hogy rámutat 
arra, mennyire sokfelé vezethetnek utak egyetlen 
pontból kiindulón.

Ez a kisugárzás akkor működik, ha egy művészi 
életmű rendelkezik az életmegértés erejével, s az 
opust alkotó művek a lélek mélységeit faggatják.
Keserű Ilona alkotásainak világa olyan képiséget 
hoz(ott) létre folyamatosan, amely felismerhetően 
sajátos és következetes, ugyanakkor mindig kísér-

Átlát/jaíások
letező és meg- 
újulóan nyitott;
-  és ami a leg
fontosabb: tudja 
e kettő közti 
arányt és mérté
ket, és azt, ami 
a legnehezebb: 
megmaradni 
ugyanannak, 
miközben nem 
ugyanolyannak 

lenni, hanem állandóan változni. Ez a változás az 
adásban és az odaadásban jöhet létre: a Mester és 
Tanítványok sokszínű és kihívó kapcsolatában-kap- 
csolódásában: hogy megvalósuljon a kölcsönösség 
nem tekintélyt, hanem gondos, értő, megbízható 
tekintetet sugárzó odafigyelése. A tanítványok így 
válhatnak maguk is önálló, autonóm művészekké.

És ezen a kiállításon ezt láthatjuk: egy Mester 
tanításából merítő művészek állítanak ki, akik 
pályájuk elején/közepén vannak, és akik alakítják- 
megteremtik sajátos gondolkodásmódjukat, és elin
dultak egyéni útjukon. A műveik közti összekötő 
erőt ez a kiállítás leglátványosabban a Keserű-szín
világ továbbvitelében és újraértelmezésében jeleníti 
meg. A már legkorábbi művein, a „szuszék-tanul- 
mányok” és jellegzetes sírkövek képein megjelenő 
élénk színek és letisztult formák, amelyek tovább 
élnek nem csak a Keserű életműben, hanem a 
tanítványok műalkotásaiban is. Mindezzel együtt a 
mértéktartó kísérletező kedv is jellemző: alapvetően 
a tradíciók megtartása tűnik szembe (pl. a hagyo
mányos képi formából óvatosan, alig-alig vagy 
elvétve lépnek ki a művek), ugyanakkor a részletek
ben, a képalakítás-formálás és a témák változatos
ságában fedezhetők fel az elmozdulások.

A művészi szabadság ebben a gondolkodás- 
módban és világlátásban jelenik meg: nem a fes
tészet és a világ problémáit tünteti el -  ami amúgy

is lehetetlen volna - ,  hanem egy távolabbi, külsőbb 
horizontra helyezkedik, ahonnan az látszik, hogy 
vannak nagyvonalúbb, könnyedebb, a komorságon 
átívelő megoldások, amelyek szintén képesek hor
dozni festészeti -  és azon túlmutató -  problémákat 
és válaszokat: pl. a színek és formák kapcsolatát, a 
kép keretének határait, plasztika és kép találkozási 
pontjait és átfedésüket, fények és árnyékok játékát, 
a felületek faktúrájának problematikáját, melyeket 
nem szakít el a létezéssel való törődéstől. Mindezt 
a maguk természetességével és magától 
értetődőségükkel teszik, nem megoldani akarnak, 
hanem kísérletezni, nekikezdeni, egy témát-prob- 
lémát körbejárni újra és újra. És ebben az odaadó 
kitartásban világlik fel a független alkotói maga
tartás, amely nem csak a „végeredményért” dolgo
zik, hanem az alkotás minden egyes fázisa fontos 
számára. A kiállított művekre ilyen módon „íródik 
rá” a művészi tevékenység öröme, az alkotás 
élvezete is.

A művek így egymás mellett és együttesen 
kialakuló világa a látható hatások, kölcsönhatások 
és áthatások tere lesz, amely megerősíti a művek 
közti átjárhatóság eszméjét -  ami egyben az 
alkotások párbeszédéről szól, s közvetve az alkotói- 
emberi dialógus lehetőségéről is. A szembetűnő 
joy & pleasure, a látvány szintjén megjelenített 
életöröm hátterében talán éppen ennek az igenlése 
áll; egy erőteljes ellene mondás az elszigeteltség
nek, a magányosnak vélt alkotói tevékenységnek.
És mivel láthatóan, érzékelhetően, anyagi 
valóságában létrejött ez a több szólamú beszéd, 
a művek kérdező-válaszoló látványa, mindez azt 
is jelenti, hogy igent mond a mindig úton létre, 
a véget nem érőre, a folyamatosságra. ■

1 Fritz Kaufmann, A művészi hangulat jelentősége 27., in 
Fenomén és mű, Kijárat, 2002. ford. Menyes Cs.

2 Uo. 32.
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A múltba és jövőbe 
tekintés közös ünnepe

Palatínus Dóra, Peity Laura, 
Radák Eszter és Menasági Péter 
DLA kiállítása
Múzeum Galéria 
2003. október 3 -19 .

Baranya megye ismert és ismeretlen gazdáitól 
értesültünk mi is, városlakók, hogy idén a szőlő -  
akárcsak más gyümölcsök -  jóval hamarább érett 
a megszokottnál, de a minőség igen kiválóra sikere
dett, még a kitartó aszály ellenére is. A városban 
talán kevesebben ismerik a tőkét, mint ahányan 
művelik, mégis mindannyiunkat áthat a reményteli 
bizakodás: nem akármilyen évjárat lesz a 2003-as!

Nem kell hogy borászok legyünk, akkor is 
tudjuk -  akár mint a kultúra fogyasztói - ,  hogy 
a termés, a gyümölcs és általában a munka ered
ménye a körülmények megismételhetetlen együttál
lása nyomán olykor messze felülmúlja a várakozá
sokat. A meglepetés még nagyobb, ha a sikert 
nélkülözés előzi meg. Van azonban úgy, hogy a 
munkába fektetett energia egyáltalán nem térül 
meg, még ha azt a lelkiismeret irányítja is. El kell 
ilyenkor fogadnunk, hogy a természetre, s annak 
sokszor kiismerhetetlen véletlenszerűségeire 
vagyunk utalva. A legtöbb ezért amit tehetünk, s jó 
gazda módjára meg is kell hogy tegyünk, az a min
den tavasszal újrakezdett metszés, kötözés, hurulás.

Egy kiállítás ürügyén kellett hogy szóba hozzam 
ezeket a mezőgazdasági példákat, hiszen számunk
ra a DLA-s hallgatók mestermunkáiból rendezett 
kiállítás nem csupán egy az őszi rendezvények 
sorából. A képzőművészeti felsőoktatás, s azon 
belül a mesterképzés a helyi kulturális erők egyik 
legértékesebb vívmánya. Nem egyszerűen egy tár
sadalmi intézmény, hanem egy működő szervezet, 
egy élő teremtmény, amely gazdáinak az érdek
lődésére és odaadására is számot tart. Évről évre 
nyomon követhetjük hát a fejlődését, vesződünk is 
vele sokat, hogy aztán az őszi „betakarítás” a múlt
ba és jövőbe tekintés közös ünnepe legyen.

A Múzeum Galériában 1995 óta hatodik alka
lommal került sor a végzős mesterjelöltek kiállítá
sára. A Magyar Akkreditációs Bizottság ettől az évtől 
jegyzi -  az országban elsőként -  a Képzőművészeti 
Mesteriskola Doctor of Liberal Árts (DLA) képzési 
programjának hivatalos működését. A fiatal tehet
ségek támogatására létrehozott alapítványt, amely
ből a jelenlegi intézmény kinőtt, Keserű Ilona és 
Konkoly Gyula alapította 1991-ben. Az intézetnek 
ezután négy év alatt sikerült kialakítania a dok
torképzés azon szervezeti formáit, amelyekkel 
kiegészülve a Művészeti Kar betagozódhatott az 
európai felsőoktatás rendszerébe. Mindezt Pécsen, 
megelőzve a Képzőművészeti és Iparművészeti 
Főiskolát (azóta egyetem).

A képzés a DLA-n hat szemeszterből, azaz 
három évből áll, és a graduális képzés kereteihez 
hasonlóan egy nagyobb lélegzetvételű doktori disz- 
szertáció, illetve mestermunka elkészítésével zárul.
A Mesteriskolában zajló gyakorlati munka négy 
szakterületre oszlik: festészetre, kő- és fémszob
rászatra, illetve kerámiára. A programvezetők:
Keserű Ilona, Bencsik István, Rétfalvi Sándor és 
Schrammel Imre. A névsort a festészetprogram 
egyik témavezetőjeként Tolvaly Ernő egészíti ki.
A képzés célja, hogy az intézményi keretek között 
megvalósítható feltételek biztosításával a szakmai 
továbbfejlődés lehetőségéhez jussanak olyan tehet
séges fiatal művészek, akik már graduális tanul

mányaik befejeztével szuverén alkotóművész 
képességeit mutatják. Ezt azért fontos megemlíteni, 
mert az alapítók és munkatársak kifejezett szándé
ka, hogy a jelentkezők ne tekintsék a Mesteriskolát 
az egyetemi tanulmányok egyenes folytatásaként. 
Akik felvételt nyernek a DLA-ra, azok rendszerint 
már átestek a szakmai közönség előtti megméret
tetésen, aktív résztvevői a kulturális közéletnek, 
műveik megtalálhatók a közgyűjteményekben, 
publikációikkal pedig rendszeresen találkozhatunk 
a Balkon és az Új Művészet hasábjain. Olyan 
egyéniségek tehát, akikre nyugodt szívvel rábízható 
a jövendő művészeti felsőoktatás. Talán mindannyi
unkban felsejlik ilyenkor, micsoda óriási nyereség ez 
a városnak, hiszen ezek az emberek mesterképzős 
éveik révén kötődni fognak a régióhoz. Ezen felül 
külön öröm, hogy a helyi vezetők -  úgy tűnik -  ren
delkeznek programokkal, amelyekben szerephez 
lehet és kell is juttatni a DLA-sokat.

Három évvel ezelőtt két festő: Radák Eszter és 
Peity Laura, illetve két szobrász: Palatínus Dóra és 
az évfolyam egyetlen férfitagja, Menasági Péter 
kezdte meg kutatómunkáját a Mesteriskola műhe
lyében. Idén ősszel, október 3-19 . között mester
munka-kiállításukkal azt kellett bizonyítaniuk, hogy 
mennyire képesek egyetlen műben vagy sorozatban 
összefoglalni eddigi tapasztalataikat, ismereteiket. 
Mivel személyükben olyan művészekről van szó, 
akik a szakmájukban már komoly érdemeket 
szereztek, a bizonyítás kifejezés helyénvalósága meg 
is kérdőjelezhető. A beszámoló tétje számunkra 
sokkal inkább az volt, hogy milyen új fordulatokban 
fogalmaz majd egy a ’9o-es években indult művész
generáció, hogy az új történelmi korszak talaján 
fakadó látásmód mit és hogyan jelenít meg a 
valóságból.

Akik a galériába lépvén a festészeti szárny 
megtekintésével kezdték a kiállítást, Radák Eszter 
munkáival találkoztak először. Radák nem akármi
lyen adottságokkal rendelkező személyiség: már a 
Mesteriskolába is imponáló referenciákkal érkezett. 
Három diplomája van, kettő a Képzőművészeti 
Főiskola festő-, illetve intermédia szakáról, 
a harmadikat pedig esztétikából szerezte az ELTE 
bölcsész karán. Pályáján mindeközben egymást érik 
a külföldi ösztöndíjak és kiállítások, '97-től pedig 
folyamatosan publikál az ország meghatározó 
kulturális folyóirataiban. Látható, hogy elméleti 
felkészültségével a leendő művészeti oktatás egyik 
legnagyobb ígérete. Radák ugyanakkor érzéki 
színvilágot teremt a képein, mellyel méltó 
követőjévé válik a Keserű Ilona által létrehozott 
festészeti örökségnek.

Radák a mestermunka-kiállításra egy egész ter
met kitöltő sorozattal érkezett. Vásznai egy kötetlen 
rendszer szabályai szerint kerültek a falakra. A kép- 
csoport belső viszonylatainak apró ritmusváltásai 
és kohéziós csomópontjai viszont arra késztették 
a nézőt, hogy e teremben látható együttes darabjait 
összetartozó egészként értelmezze. Egyetlenegy 
tájkép, egyetlenegy látvány részleteiként, melyeket 
az értelem mégis külön-külön vizsgál valamilyen 
neki tetsző, belső összefüggések után kutatva.
A képek, képrészletek többnyire négyzet formátu
múak, és tájképi elemeket ábrázolnak stilizáló for
mában. Befoglaló formájuk neutrális jellegén át is 
mintha az jutna kifejezésre, hogy a Radák által foly
tatott vizsgálatban a tájképnek nincsenek 
megkülönböztetett paraméterei és kiterjedései: 
kizárólag a kompozíció legállandóbb és legál-

Radák Eszter: Vásznai egy kötetlen rendszer szabályai szerint 
kerültek a falakra.
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talánosabb összefüggései érdeklik. Előképei ugyan 
a természetből származnak, de azok egy bizonyos 
egyszerűsítő mechanizmuson esnek át, így az erede
ti látványt Radák teljesen elidegeníti önmagától. 
Képmezőket különít el rajtuk és fegyelmezett ecset
nyomok egyenletes ornamentikájával tölti ki azokat. 
Az anyagszerűség klasszikus minőségei tulajdonkép
pen csak ezeken az apró, lefojtott gesztusokon 
keresztül mutatkoznak meg. Ha közelebb hajolunk 
hozzájuk, láthatjuk, hogy az olykor lazúrosán felhe
lyezett és érzékien áttetsző foltocskák az ecset 
mozgását eláruló kicsinyke nyalábokon ülnek, míg 
más helyütt az olajfesték pasztózus csomókban 
tagozódik a jelstruktúra szövetébe. Az olykor szó 
szerint virággá bomló festékrügyek színinformációt 
is hordoznak, legtöbbször komplementer kapcsola
tokat létesítve a háttérrel. Radáknak jellegzetes 
színvilága van: egyszerre érezhető benne a tiszta 
színek iránti vonzalom és egyfajta textiles ízlésű 
modorosság. Színei melegek és édesek, de ezek 
mellett a tónus és a grafikai eszközökkel tagolt, sík
szerű formák sem játszanak alárendelt szerepet. Az 
így létrejövő határvonalak szabják keretbe a kom
pozíció súlypontjait jelentő foltokat, és alakítják ki 
a képek mindegyikére jellemző egyensúlyi állapotot.

Nem tudni, van-e ezenkívül valami személye
sebb, megközelíthetőbb célja ezeknek az újra és 
újra megkísérelt futamoknak, melyekkel Radák talán 
valami általánosabb igazságot próbál feltárni a 
megragadható világ elemei mögött. A megtalált 
részletek általában külön-külön is hordozzák maguk
ban a teljesség ígéretét, de ez mindig csak egy 
állomás marad számára a végső harmónia és 
egyensúly megvalósításáig. Addig pedig ismételni 
kénytelen azokat a primitív és biztosnak tűnő állítá
sokat, melyeknek érvényességét még igazolni képes 
az érzékelhető valóság.

Képei mintha a kompozíció nyelvén megfogal
mazott részigazságok lennének a természet rend
jéről, melyek mégsem állnak össze egésszé, 
töredékesek és hiányosak maradnak. A művészet
hez való viszonyulásunk kérdése, hogy vajon 
reméljük-e Radák Eszter szándékának majdani betel
jesedését, vagy inkább egy kitérőktől és tévutaktól 
sem mentes, de izgalmasabb részeredményekkel 
kecsegtető kalandozást kívánjunk neki.

A szomszédos terem falain Radák Eszter gondol
kodásával sok tekintetben ellentétes műveket tárt 
elénk az évfolyam másik festőnője: Peity Laura. 
Olyan tulajdonságok alapján lehet ezt megállapítani, 
amelyek Peity alkotásait a kiállítás többi részétől is 
elkülönítik egy kissé. Ő az, aki választott anyagát 
a leginkább hagyja érvényesülni, aki tárgyiasított 
ideáját nem fosztja meg teljesen a megmunkált 
nyersanyag sajátosságaitól.

Peity Laura Szabadkán született és diplomáját 
is ott szerezte '99-ben, az Újvidéki Művészeti 
Akadémia festő szakán. Egy évvel később már a 
DLA hallgatója, ahol Keserű Ilona fogadta őt 
tanítványai közé.

Peity Laura mestermunkája négy darab nagyobb 
méretű festményből tevődött össze, egy ötödik, a 
sorozattól független alkotás kíséretében. Eltekintve 
attól, hogy feltüntetett címek hiányában a 
hivatkozás amúgy is nehéz volna, nem tűnik 
különösebben szükségesnek, hogy a négy művet 
elkülönítsük egymástól. Mindegyiken amorf testeket, 
foltokat látunk szétterülni a nyers vásznon. Alakjuk 
egyik képen sem megragadható, csupán organikus 
mivoltuk vehető biztosra. A körvonalak is, mintha 
csak egy pillanatnyi állapotot rögzítenének egy 
folyamatos átalakulásból, terjeszkedésből, melyben 
a szénnel készült előrajzolás irányadásai már 
érvényüket vesztették. Peity Laura élőlényei nem
csak képletesen, hanem gyakorlatilag is életre kel
tek, hiszen a formaképzés egymást generáló mozdu
latai nyomán végtagokat, nyúlványokat növesztet
tek. Mozgásban vannak, terjeszkednek és olyan 
élettani sajátosságokat mutatnak, amelyek a szerves 
lét kezdeteihez vezetnek vissza. Ha megvizsgáljuk a 
„plazma-állomány” belső mozgásait, örvényléseit is, 
akkor a sejtbiológiai példatár újabb fejezetei nyílnak 
meg előttünk.

A művek előképeit persze akár az ősművészet 
talaján is meglelhetjük, ha emlékezetünk éppen
séggel talál közvetlen átjárót Peity Laura képei és 
a bontakozó emberi öntudat több ezer éves lenyo
matai között. Akárhogy is, de mindenképpen olyan 
területre tévedünk, amely a spontán és irányított 
folyamatok, a formált és deformált alakzatok, a 
tudati és tudatalatti tartalmak, egyszóval ellentétes 
erők ütközőzónája. A XX. század során a szürrealis
táktól a gesztusfestőkig rengetegen próbálták meg
kísérteni ezeket az erőket. Úgy tűnik, a célt mind
annyian az értelem sáncain túl fedezték fel. Ehhez 
azonban arra volt szükség, hogy gondolkodásmód

jukat maximálisan alárendeljék az érzelmeknek, 
vagy éppen pszichikai automatizmusoknak, egyúttal 
lemondjanak az esztétika hagyományos 
minőségeiről. Mára persze ezek az eredmények is 
betagozódtak a tudományok által hitelesített nor
marendszerbe, akademizálódtak, így kissé meglepő, 
ha komoly szándékú alkotó magára vállalja még 
e kísérletek folytatását. Peity Laura képein azért így 
is találunk szép és izgalmas dolgokat. Sajátságos 
feszültséget alkot például a nyers és megdolgozott 
felületek ütköztetése. Több helyütt a festék olaj
foltokat eresztett az alapozatlan vászonba, s ezáltal 
különleges, árnyékszerű sziluettet hozott létre a 
megfestett formák körül. Ily módon ismétlik meg 
önmagukat egy mélyebben fekvő síkon, fizikai és 
szellemi értelemben is teret nyitva egy második 
jelentésréteg számára. Ide férkőzhetnek be azok 
az ősi és misztikus energiák, amelyek a felszínen 
kavargó örvényeket és áramlásokat irányítják. 
Mindezt látva feléled bennünk a kollektív emberi 
emlékezet, egy közösen megélt, távoli eseményről.
A születés pillanata volt ez, amelynek hidegsége 
ma is feltör még néha a tudatalatti tartományokból. 
Szerencsére ezek illékony érzetek, s a valóság 
hemzsegő jelentéktelenségei pillanatok alatt 
felemésztik őket. Nem szabad, hogy kiderüljön a 
titok, ami odaát van. Még nem. Addig pedig marad
nak a blikkfangok, a poénok, a magnézium szemet 
kápráztató villanásai.

E szánalmas tűzi játékból sajnos Peity Laura 
mestermunkájára is hullott egy kis pernye. Egy alig 
észrevehető felirat a sötéten gomolygó örvények 
között: SZAKI MACI...

Legközelebb, ha ismét átszalad rajtunk az a bor
zongató hidegség, gondoljunk arra, hogy az 
„igazság” ennél valószínűleg sokkal szomorúbb lesz 
majd. Semmi baj, SZAKI MACI azért vigyáz ránk, 
csakúgy, mint a felületes gondolkodás megannyi 
őrtállója.

A galéria másik szárnya felé fordulva az 
évfolyam szobrászai következtek. A külső teremben 
Menasági Péter már szinte emblematikus műveiből 
láthattunk egy válogatást, köztük a mestermunkát 
képező hatalmas „tengellyel”.

Menasági Pétert az elmúlt években olyan formá
tumú alkotóként ismertünk meg, aki már egyáltalán 
nem szorul bemutatásra. A rend kedvéért mégis 
hadd álljon itt róla egy rövidke impresszum.

Menasági Péter 1973-ban született Budapesten. 
Kitüntetéses diplomáját a Képzőművészeti Egyetem 
szobrász szakán szerezte Bencsik István és Karmó 
Zoltán tanítványaként. Tanulmányait, vagyis immár 
hivatását kihagyás nélkül folytatta a pécsi mester- 
iskolában, továbbra is Bencsik István vezetése alatt. 
Neve ebben az időszakban már egyértelműen az 
élvonalhoz tartozik, azok közé, akik részt vesznek 
a szakma legfrissebb eredményeinek kibontakoz
tatásában.

Menasági Péter „nagy tengelyének” a formáit, 
íveit, felületeit már ismerjük abból a ciklusból, amely
nek darabjai általában külön-külön szoktak fel
bukkanni egy-egy csoportos kiállításon. Láthattunk 
már ilyen különleges alkatrészeket a Kisplasztikái 
Biennálén, a Palme-házban, vagy a Műcsarnokban 
többször is. Most a mestermunka-kiállításon egy 
egészen új, nagy jelentőségű szerkezeti elem került 
az együttesbe, amelynek darabjaiból lassan -  úgy 
tűnik -  összeáll a világmindenséget mozgató isteni 
gépezet.

A „tengely” egy közel két méter hosszú, políro
zott felületű feketegránit cső. Átmérője a két végétől 
kezdődően kissé beszűkül, majd a közepén alig 
észrevehető mértékben kitágul. Nehezen leírható, 
leheletfinom változások ezek a henger formájában, 
de biztosan érezhető, hogy arányai és hajlatai egy 
megkérdőjelezhetetlen tökéletességű terv előírásait 
követik. Kétféleképpen keletkezhet ilyen pontosságú

Peity Laura: Mindegyiken amorf testeket, foltokat látunk 
szétterülni a nyers vásznon.
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gépelem: vagy a zseniális tervezőkészség megnyil
vánulásaként, vagy úgy, hogy maga a működő 
szerkezet koptatja be súrlódó ízületeit, feltéve, hogy 
kap rá elég időt. Ennél fogva ez is csak isteni erede
tű, nem úgy, mint a primitív földi megoldások: 
a goromba kalapálás, meg az undok zsírozás. Itt 
egészen másról van szó, de a cél ugyanaz lehet: a 
tökéletes működés. Ezek a modellek azonban nem 
kerülnek továbbfejlesztésre. Maradéktalanul töltik be 
a nekik szánt funkciót, meghibásodásról pedig szó 
sem lehet. Anyaguk és formájuk egyaránt az 
örökkévalóságot szolgálja.

Manapság furcsán és szinte érthetetlenül 
hangzanak ezek az erények, hiszen már csak divat
ból sem ragaszkodunk az egykor bevált háztartási 
eszközeinkhez. Az ipari forradalmat végigharcoló 
veterán gépsorok behemót kerekei és láncai pedig 
már nem hogy csodálatot, de még szánalmat sem 
keltenek nevetséges hatékonyságukkal. A piszkos 
munkát immár a lézer végzi el, gyorsan és hangta
lanul. Az áhítat tárgya pedig az átviteli sebesség, a 
memória, a bite-k és byte-ok milliárdja. Persze nem 
egyszerűen a technika és technológia fejlődése volt 
az, amit az elmúlt században átéltünk. Az is elkerül
hetetlenül bekövetkezett, hogy a nyersanyag után 
immár az információ vált a hatalomgyakorlás új

eszközévé. Azt viszont még most is nehéz elhinni, 
hogy a valóságba vetett bizalmunk, az anyagsze
rűség talajában gyökerezett meggyőződés helyébe 
olyan erők kultusza lépett, amelyek földi eredetűek 
ugyan, de az emberi szem számára láthatatlanok.

A Menasági által teremtett tárgykultúra ezt a 
fajta miszticizmust egyesíti a hétköznapok valóságá
val. Elénk tárja egy technokrata világ liturgikus tár
gyait, bennük a XX. századi embernek az állandóság 
és maradandóság iránti vágyképével. Nem véletlen, 
ha ezek láttán felidéződnek bennünk az ókori 
Egyiptom halottkultuszának emlékei. S tatán az 
sem, hogy ezek nyomán -  vagy ettől függetlenül 
éppen -  anyagválasztása is a kőre esett, annak is 
egyik legkeményebb fajtájára: a gránitra. Aki a saját 
idejében megküzdött ezzel az anyaggal, az olyan 
matériába menekítette gondolatait, melyet se haza
vinni nem volt könnyű, sem beolvasztani nem 
lehetett. így ragadt rá évezredek során az 
elpusztíthatatlanság képzete. Menasági ezt ki is 
használja, hisz egyébként a fémből való kiöntés 
technikailag jóval egyszerűbb művelete lett volna 
kézenfekvő. Kőbe vésve azonban átértékelődik min
den kijelentés. Eltűnnek az átgondolatlan részletek, 
a kockázatos kinyúlások és az indulat szülte 
heveskedés árulkodó nyomai. Csak a lényeg marad 
meg, a jelzők és határozók nélküli állítmány. Csupán 
emiatt érzünk némi jogosultságot arra nézvést, hogy 
megfogalmazzuk a kiállított munkák egyetlen kri
tikáját. Nem volt ugyanis világos, hogy miért került

a plasztikákra víz, a művek természetétől idegen, 
múlandó anyag?

Summa summarum: summa cum laude!

A kiállítás nagyívű lezárásaként Palatínus Dóra 
térinstallációja került a galéria utolsó termébe. 
Palatínus művében mintha a tárlat spontán dra
maturgiája teljesedett volna ki. Az általa keltett 
képzettársítások legalábbis tökéletes ellenpontot 
képeztek Peity Laura szimbolikus nyitányával, míg 
a másik oldalon végpontjáig vitte el Menasági Péter 
denaturált formavilágát. Mindeközben pedig Radák 
idealizmusával is kapcsolatba került. Olyan munka 
volt tehát, amely alkalmas lehet arra, hogy a dok
toráló évfolyam következtetéseit szintetizálja, egyút
tal megvilágítsa annak belső ellentmondásait.

Palatínus alkotása a többiek között kivételesnek 
mondható. Egyedül ő volt ugyanis az, aki a mester
munka-kiállításra egyetlenegy önálló művel jelent
kezett. Nem egy egész sorozattal állt elő, de még 
csak korábbi műveket sem hozott. Palatínus inkább 
eddigi eredményeit összegezve megpróbált egy tel
jesen autonóm művet létrehozni. A megoldás 
számára egy mondhatni helyspecifikus projekt meg
valósítása volt, amelynek előzményeit azonban 
felfedezhetjük a korábbi műveken.

A galéria utolsó termében elénk táruló látvány 
erőteljes aurájából már az ellenkező szárny végétől 
kezdődően erősödő impulzusok érték a látogatót.
A hatást csak fokozta a helyiségek soros elren
dezése, amely lehetővé tette, hogy a közöttük lévő 
átjárók tengelyébe kerülve mindig ugyanabból a 
látványból észlelhessünk egyre nagyobb képkivá
gást az utolsó terem bejáratán keresztül. Végül 
aztán szembekerültünk a teljes installációval, ami 
egy márványlapokból összeállított fülkéből, és 
annak merőlegesen eléje fektetett fedőlapjából állt. 
A további értelmezés kérdése, hogy vajon fölnyitott 
szarkofágot látunk-e benne, vagy egyszerűen csak 
egy installáció téltagoló elemeit. Erőteljes ffontali-

Menasági Péter: Lassan összeáll 
a világmindenséget mozgató isteni gépezet.

Palatínus Dóra: Vajon fölnyitott szarkofágot látunk-e benne, 
vagy egyszerűen csak egy installáció tértagoló elemeit.

tása mindenesetre egyértelműen meghatározta 
a lehetséges nézőpontokat. Szinte zavarba ejtő volt 
megérezni a saját tapintatlanságunkat, ahogy 
kíváncsiságból vagy udvariasságból mégis körbejár
tuk a szobrot. Ismét eléje kerülve aztán be kellett 
ismernünk, hogy megközelíteni bizony csak szemből 
illett volna. Egész megjelenése tiszteletet parancsoló 
hűvösséget és tisztaságot árasztott magából, amely, 
ha csak gondolatban is, de egyfajta szakrális térré 
avatta a kiállítótermet. Egy szentélyben érezhettük 
magunkat, a tér szimbolikus eszközökkel megjelölt 
szimbolikus jelentőségű pontjai között.

A szobrászat nyelvén természetesen sokkal 
megfoghatóbbak a Palatínus által boncolgatott 
filozófiai problémák. Tételei a zárt és nyitott forma, 
a külső és belső tér ellentéteiben fogalmazódnak 
meg. Elkerülhetetlen, hogy ebben a kontextusban 
a szemlélő is részévé váljon a mű által felvázolt mo
dellnek. Eszerint vannak viszonyítási pontok, vannak 
viszonylatok, van maga a tér és a mindezt rendszer
ré szervező centrum. A megkülönböztetett pontok 
ideális vagy közönséges mibenlétének magyarázata 
már az irodalom síkján kibontakozó analógiagyártás 
melegágya. Innentől kezdve azonban nincsenek 
segítségünkre a geometriai terminusok. Kénytelenek 
vagyunk Istenről, végzetről és Mennyországról 
beszélni.

Itt ér körbe az a gondolat, ami felmerült ben
nünk Peity Laura munkái láttán, s amely végső 
soron keretbe foglalta a kiállítást.

Palatínus Dóra olyan művet készített, amelyben 
az érdemi munkát teljes egészében az intellektusra 
bízta, s amelyben ezáltal a technikai ismeretek 
rejtve maradtak. Nagy bátorságra vall, hogy ezt a 
kockázatot vállalni merte, de a befogadókra hárított 
feladat sem volt csekély. Összességében az általa 
nyújtott teljesítmény méltán vívhatta ki a közönség 
tiszteletét.

Talán elvárható lenne egy ilyen átfogó elemzés 
után, hogy gondolatait egy rövid összefoglalás zárja 
le. Mégsem célja ennek az írásnak azt a képzetet 
kelteni, hogy az értelmezés feladatát teljesítettük 
volna, még kevésbé azt, hogy magunkra vállaltuk az 
ítélkezés kötelességét. Mindösszesen annyi történt, 
hogy elvégeztük amit el lehetett, jó gazda módjára...
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Szemle
Dante Café, 2003. szeptember 19. 

Palancsa Gábor: Félteni valamit

Palancsa Gábor reggel 9 órától délután 17 óráig 
számítógép előtt ül: naptárakat, boros címkéket 
és szórólapokat tervez egy kis belvárosi stúdióban. 
Palancsa Gábor 5 után hazamegy Kertvárosba és 
akrilfestéket vesz elő. Palancsa Gábor 5 után festő.

Az elmúlt években megszokhattuk már, hogy 
a Dante Kávézó nem csak a csocsózni vágyó 
középiskolásoknak biztosít helyet, hanem egyúttal 
kulturális eseményeknek, így kiállításoknak is. A 
rózsaszín és világoskék szalonban láttunk már poli
tikai plakátokat, képregény-kiállítást, festő szakos 
hallgatók munkáit, de a város amatőr művészei is 
előszeretettel élnek az itt kínálkozó bemutatkozási 
lehetőséggel. Tehetik, hiszen a hely egyik sajátossá
ga az, hogy az üzemeltető rendszerint nem támaszt 
feltételeket az alkotókkal illetve a kiállított művekkel 
szemben, így tulajdonképpen egy szakmailag telje
sen szüretien műcsoport kerül itt közönség elé. így 
volt ez Palancsa Gábor esetében is, akinek a 
munkáival valószínűleg nem fogunk találkozni a 
város hivatalos kiállítóhelyein, mégsem mondhatjuk, 
hogy alkotásai teljesen érdemtelenül kaptak volna 
helyet a kávézó falain.

A képzetlen alkotó naivitásával és közvetlen
ségével megfestett virágcsendéletek és melanko
likus tájképek tálalása tiszteletreméltóan precíz és 
elegáns volt. A címekről (angol és magyar nyelven) 
jó minőségben nyomtatott cédulák tájékoztattak, a 
bejárat mellett fényképes önéletrajz függött. A terem 
négy falán frízszerűen elhelyezett idézet alkotott 
a művekhez irodalmi keretet. Időzítés a Pécsi 
Napokra, megnyitó nagyemberrel: megannyi 
apróság, amelyre a profik gyakran nem fordítanak 
elég figyelmet. Mindezek mellett pedig fák, előtér, 
orgona, horizont, egyszerű szikár eszközök, néhol 
egészen különleges Gutácsyt idéző bizonytalan 
lebegésben, időtlenül és melankolikusan. Becsüljük 
meg az igényes amatőröket!

Fejős Miklós

Pécs, Európa Ház 
2003. szeptember 2 2 -2 4 .

Franco Turco olasz akadémikus 
kiállítása

Szeptember 19-én új intézmény megnyitását ünne
pelték a Mária u. 9-ben. Az Európai Unió soros 
elnökségét betöltő itáliai diplomácia égisze alatt 
ugyanis olasz iroda nyílott az Európa Házban. Ebből 
az alkalomból néhány napra hazánkba utazott 
Franco Turco akadémikus, hogy az itt szerzett be
nyomások alapján festett képeiből háttérkiállítást 
rendezzenek az avatásra. A lépcsőfeljáró és a tető
téri helyiség falain nagyjából a klasszikus tájkép és 
csendélet műfajába tartozó akvarellek és olajképek 
voltak láthatóak. A rendkívül nagy rutinnal és tech
nikai biztonsággal megoldott kompozíciókon első

Franco Turco akvarellje

sorban pécsi és környékbeli látképek elevenedtek 
meg, a század eleji képeslapok derűjét idézve.
E festmények alapján gondtalan régiónak tűnik ez 
a miénk, amit feltétlenül udvarias gesztusnak kell 
tekintenünk, nem elnézve egyébként az ezzel együtt 
járó felületességet és eufémizmust. Mégis meg kell 
állapítanunk, hogy csalódást okozott azok mellett 
a kis számban kihelyezett hirdető plakátok után, 
amiket a művész saját kezűleg készített. Ezeknek 
a néhány ecsetvonással megrajzolt képeknek a 
nagyvonalúsága és frissessége domborítja ki igazán 
a kiállított műveknek olyan tulajdonságait, amelyek 
alapján általában az akadémizmus fogalmát szoktuk 
definiálni.

FM

Pécs, Hattyú-ház
2003. szeptember 19-október 17. 

Ica Pécsett
Válogatás a Dunaújvárosi Modern 
Művészetért Közalapítvány 
gyűjteményéből

Az elmúlt időszak egyik legnagyobb horderejű 
képzőművészeti eseménye volt a Dunaújvárosi 
Kortárs Művészeti Intézet anyagából megrendezett 
kiállítás.

Sajnos elég gyakran kell megélnünk azt, hogy 
a pécsi kulturális élet színterein perifériális jelen
tőségű események zajlanak és mindemellett ritkán 
értesülünk késés nélkül a legújabb fővárosi 
fejleményekről. A Közelítés Galéria közreműködésé
nek köszönhetően most mégis egy nagyon izgal
mas, színes és az eddigieknél nagyobb kitekintést 
engedő kollekció kapott helyett a Király utca 15-ben. 
Végre személyesen mutatkoztak meg Pécsen is azok 
az erők, amelyek részt vesznek a legfrissebb áramla
tok kialakításában. Arról van szó ugyanis, hogy a 
kiállítás olyan összefoglalását adja az aktuális ten
denciáknak, amelyek többnyire Budapesten is csak 
egymástól független részjelenségek formájában 
észlelhetők.

Ebből az összképből az tűnik ki, hogy elég 
általános a művek ironikus hangvétele, amely még 
szemérmetlenebb és rezignáltabb azáltal, hogy

elsajátítja a design és a reklámipar technikai profiz
musát. jó példa volt erre Eperjesi Ágnes „Semmi 
vész l-ll” című alkotása, vagy Komoróczky Tamás 
„Ordo”-ja. Csörgő Attila és Lakner Antal korunk 
jellemző tüneteit, a pszeudo-jelenségeket vizsgálták 
funkcionális tárgyaikkal. Az isztambuli metróhálózat 
szellemes fikciója méltán lehetett akár a kiállítás 
egyik legnépszerűbb darabja. A kiállításon egy 
művel jelen volt az idei Velencei Biennálén szereplő 
Kis Varsó is. A Gálik András és Havas Bálint alkot
ta szerzőpárostól ezúttal a „Glóbusz” című plasztika 
volt látható.

A 90-es évek egyik meghatározó műcsoportja az 
elektronikus médiumokban született alkotások: 
ezekre is találhattunk itt példát videó-installáció, 
digitális fénykép és számítógépes nyomat formájá
ban, ugyanakkor továbbra is jelen volt a hagyomá
nyos képalkotói gyakorlat. Más közegben valószínű
leg nem is élnének meg Ádám Zoltán misztikus 
látomásai vagy Kása János archaizáló vonalszöve
tei. Tömör megfogalmazásával és a kivitelezés tisz
taságával kiemelkedett az anyagból Iski Kocsis Tibor 
„Oxigén”-je és Kovách Gergő marokplasztikája.

A már nagyjából körvonalazott együttesben 
Szűcs Attila munkája mutatott rá leginkább a többi 
alkotás személytelenségére, amely így szintén 
jellemzőnek mondható. Lehetséges, hogy ez a 
vonás összefüggésben van egy új, populárisabb 
nyelvezet kialakulásával, amely a közönség felé való 
nyitást célozza meg. E szándék jegyében sokan átül
tetik munkáikba a tömegkultúra hatásmechanizmu
sait működtető reklámeffekteket, poénokat és 
gégékét, persze anélkül, hogy azok elveszítenék 
intellektuális töltésüket (Koronái Endre: 
Testnyomatok...).

Még egy ilyen rövid áttekintésben sem kerül
hető meg, hogy szót ejtsünk a kiállítás negatív 
meglepetéseiről: Szil István és Várnai Gyula 
munkáinak színvonala jócskán elmaradt a kiállítás 
átlagától, bár ez a felelősség jelen esetben inkább 
a rendezőket terheli. Összességében egy jó és rossz 
értelemben egyaránt divatos, „trendi”, de minden
képpen időszerű kiállítást láthattunk a Hattyú
házban, amely remélhetőleg még több hasonló 
rendezvénynek lesz majd színhelye.

FM

Gálik András és Havas Bálint: Glóbusz
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Pécs, August Senoa Horvát Klub 
2003. október 1 -11 .

Horvát naiv festészet
Ha arra gondolunk, hogy miként akademizálódnak 
idővel a radikálisnak ható törekvések is, akkor talán 
joggal várhatjuk el a naiv művészettől, hogy 
legalább az megmaradjon a közvetlen és eredeti 
kifejezésmód örök forrásának lenni. Ezzel a remény
nyel tértem be én is október elsején a Horvát 
Klubba, ahol aznap horvátországi naiv festők 
műveiből nyílt kiállítás. Naiv festészetet kaptunk is, 
bár ez kicsit csalódást okozott, hogy mindössze két 
embertől.

Iván Vecenaj-Tislarov (83) és Josip Generalic 
(67) közül az utóbbi naiv tűnt „tudatosabb” 
művésznek. A tájképeit benépesítő emberi, állati és 
növényi szereplők a békés együttélés törvényeiről 
vallanak. Technikailag egysíkúak ugyan, de 
tónuseloszlásuk meglehetősen kiegyensúlyozott és 
határozott. Mindazonáltal a kiállítás legizgalmasabb 
műve mégis Vecenaj-Tislarovhoz fűződik, egy 
nehezen meghatározható műfajú kompozícióval.
A képen látható bokrétás parasztleány, fehér tollú 
kakas és titokzatos lepkeraj furcsa, neurotikus 
feszültségben olvad össze. Ha nem tudnánk, hogy 
naiv alkotásokról van szó, mély szimbolikát 
sejtenénk mögötte. Ha ennek dacára mégis maradt 
bennünk nétni hiányérzet a kiállítással kapcsolatban, 
akkor az valószínűleg annak köszönhető, hogy az 
iskolázatlanság mellé nem is annyira együgyűséget, 
mint inkább megkapó érzelmességet, vagy nyers 
brutalitást feltételeztünk volna.

FM

Pécs, Baranya Galéria 
2003. október 10 -31.

Ladik Katalin: Fííketrec
A tárlat Ladik Katalin képzőművé
szeti tevékenységének dokumentu
maival megidézte egy pillanatra a 
70-es 80-as évek „underground” 
hangulatát. Fényképek és video
felvételek segítségével nyerhettünk 
betekintést egy első vonalbeli per- 
formance-művész munkásságába és 
egyben korának jellegzetesen filo
zofikus gondolatvilágába, ami hű 
lenyomatát adja a Kádár-korszak 
szellemi kényszerpályáinak.

A vetített filmek egyikén a szabadkai származású 
művésznő egy tágan értelmezhető meghatározását 
adja művészi hitvallásának: Modernkori sámánnak 
tekinti önmagát, aki -  s ezt már mi tesszük hozzá -  
a valóság és a rendszerezetlen tudati tartalmak 
között a műfaji korlátok és szabályok átlépésével 
közvetít. így jut el a szabad versig, az akcióig és a 
performance-ig. Ez utóbbi műfajok összművészeti 
jellege hordozza magában azokat a célkitűzéseket, 
amelyeket Ladik az irodalom felől érkezve a színhá
zon át végül az animációban valósít meg 
Kismányoky Károly segítségével. Ennek a munka- 
kapcsolatnak volt a gyümölcse az „Ahol kialszik a 
világ” (1994) című filmalkotás is. E munkában sejlett 
fel leginkább, hogy milyen ígéretes lehetett volna, 
ha Ladik megkapja a tehetségéhez méltó szakmai 
segítséget. A többi alkotás ennek híján sajnos alig 
mutathatott túl Ladik munkásságának történeti 
jelentőségén. A Kismányoky Károly közreműködé
sével született film mindenesetre nem csak az élő 
tanúk, hanem a műélvezők számára is biztosítéka 
volt annak, hogy a kiállításról elégedetten távoz
zanak. FM

Gábor Jenő: Kikötő (Le Havre-i kikötő), 1927.
Vászon, olaj, 8 8 x 7 7  cm 
Jelezve jobbra lent: Gábor J. 1927.

Kép -  eset -  történet
Gábor jenő életének és festészetének prog
resszív korszaka Pécshez kötődik. Amióta a 
Műgyűjtők Galériája 1993-ban életmű-kiállítást 
rendezett Gábor Jenő műveiből, mondhatni, 
hogy a művész jelen van a huszadik századi 
magyar művészet horizontján. Az aukciós világ 
a múzeumoknál érzékenyebben reagált Gábor 
életművére, a kilencvenes évek első felében 
külföldi árverések sikerei alkalmával a nyomta
tott sajtó kiemelten is foglalkozott művészeté
vel. Ám az azóta eltelt idő mintha kevéssé szol
gáltatott volna elégtételt a Pécsről elszármazó 
és ide visszatérő művésznek. Ha az újabb, 
átfogó szakmai bemutató még várat is magára, 
a látómező széléről is, időnként felbukkan egy- 
egy jellemzően szép festmény, aminek kapcsán 
alkalom nyílik felvillantani Gábor Jenő alakját.

A Kieselbach Galéria és aukciósház 2003 téli árverésén tűnt fel a Le Havre-i kikötő című festmény, ami 
egykor a Janus Pannonius Múzeumból minőségi cserével került külföldre -  majd újra haza.

Szoros szakmai barátság, egyfajta mester-tanítvány kapcsolat fűzte a nála egy generációval fiatalabb, 
a weimari Bauhausban „befutott”, Pécsről elszármazó művészekhez, Forbáth Alfrédből, Breuer 
Morcéihoz, unokatestvéréhez, Molnár Farkashoz, és Weininger Andorhoz. Gábor Jenő azonban itthon 
maradt, s e korlátozott érvényű művészi szabadságban teremtett koherens életművet. Rajztanárként 
végzett a budapesti Képzőművészeti Főiskolán, és a rajztanítás missziója élete végéig kísérte Pécsett, 
Szegeden és Budapesten, amely helyszínekkel pályája szakaszait ő maga és a szakma is jelöli. A 20-as 
évektől a 30-as évekig tartó periódusát egy lexikonszócikk számára küldött önéletrajzi alapvetésében 
ő maga így jellemzi: „Pécsi korszakom lényege az impresszionizmustól távolálló plasztikus formaábrá
zolás, kubisztikus szellemben. Szinte szoborszerűen formáltam meg figuráimat és mozgalmas kompozí
ciókba sűrítettem azokat.” Szemlélete alakulásához nagyban hozzájárultak külföldi útjai (az 1926-os párizsi 
és 1931-es berlini tanulmányút), szelleme frissen tartásához pedig a nyaranta hazaérkező bauhauslerek 
beszámolói, és mint magával szemben komoly igényeket támasztó entellektüel, éveken át előfizetője volt 
a Cahiers D’ Art, a Kunst und Dekoration és Sturm folyóiratoknak. A párizsi út hozadéka volt Chagall és 
Picasso megismerése, tételesen azonban senkit nem követett; a cézanne-i hagyományból induló, kubiz- 
mustól befolyásolt, plasztikus ábrázolás jellemzi figurális festészetét. Ha alakot festett, szoborszerű megje
lenést kölcsönzött neki a kékesszürkére hangolt paletta és a cselekvés zártsága. A Kikötő (Le Havre-i 
kikötő) című kép hajómunkásaira is jellemző mindez, azon túl, hogy egy kikötő látványa a konstruktív 
szellemű művész számára kompozicionális megoldások sokaságát kínálja. Az árbocok, ékek, rámpák, ívek 
és az égbolt erős élekben megtörő diagonálisai rendezik a látványt, amit jobb híján dekoratív elemekkel 
meglágyított expresszív kubizmusnak nevezhetnénk. Színezésében pedig felvillannak Gábor art decos 
korszakának meleg pirosai és sárgái is. Már ebből a képből is kiolvasható azonban, hogy Gábor Jenőt a 
színek és formák analízisénél is jobban érdekelhette a téma nagyobb volumenű megfogalmazása. Szeme 
előtt a freskófestés monumentalitásra törő, közösségi szelleme lebegett (amit lehetőség hiányában nem 
valósíthatott meg). A korszak haladó szellemét tükröző Kikötő hozzájárulhat ahhoz, hogy a festői életmű 
ismét a „közbeszéd” tárgyává váljon.

Aknai Katalin

A kép párhuzamos darabjai
Bernáth Aurél: Táj, 1923. k. in: Wechselwirkungen, in . 0. 143. kép
Bemáth Aurél: Stambergi tó, 1926. Uo. 114. és 116. kép
Egry József: Káin és Ábel, 1926. Uo. 89. kép
Uitz Béla: Emberiség, 1920. Uo. 26. kép
Bohumil Kubista: Régi prágai motívum, 1911. In: Szabó ).: A magyar aktivimus története, 83. kép
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Pécsi Galéria 
2003. október 10 -31.
Folyamat Társaság (Budapest)

Tapasztaljuk, hogy a rendszerváltás óta 
művészberkekben is megváltoztak a csoporttá 
szerveződés célkitűzései. A belpolitikai csatározások 
valós vagy valótlan elvein túl manapság elsősorban 
egzisztenciális szempontok alapján tömörülnek 
szervezetbe a szakma képviselői. A Pécsi Galériában 
erre láthattunk példát a Folyamat Társaság kiállítá
sán. A társaságot, amely jelenleg huszonhét tagot 
számlál, az azóta elhunyt Simsay Ildikó alapította 
1991-ben. A csoport, vagy ha úgy tetszik közösség 
vezérelveit Takács Ferenc fogalmazta meg a kiál
lítás hivatalos kiadványában. Eszerint a tagságnak 
egyetlen célja és kritériuma magának a kiállításnak, 
a csoportos megjelenésnek a lehetősége, amelyre 
ez ideáig tizenkilenc alkalommal került sor, mind
végig ügyelve arra a (mondvacsinált) alapszabályra, 
hogy a Folyamat Társaság kerüli a tematizálást.
A közös fellépésnek ily módon érvényesül a leg
fontosabb jellemzője: a „páratlan sokféleség”.

Néhány szín a sokféleségből Budahelyi Tibor 
fémlapokból hegesztett téridomjai, Péter Ágnes 
op-artosan felületkezelt horganylemezei, súrolófény
ben megfotózott archaikus reliefek vagy inkább 
képzelet szülte geoglifák Bodor Anikó tolmácso
lásában. Lévay Jenő kisméretű grafikáin mintha 
fizikai jelenségek köntösébe bújt kísértetek mozgat
nák, rezeghetnék a papírlapra helyezett ceruzavéget. 
M. Novak András Kháron hajója című kollázsán 
absztrakt kompozícióba sűríti az ókori halottkul
tuszról alkotott töredékes képzeteinket. Tahin Gyula 
egy fotósorozat néhány darabjával jelentkezett a 
kiállításra: a világ legkülönbözőbb pontjain 
megörökített épülethomlokzatai humánetológiái 
tanulmányként hatnak a képzőművészeti alkotások 
között. Dechant Antal organikus és mesterséges 
formákat ütköztet fából készült plasztikáin, de 
simára csiszolt ág-bogai veszélyes közelségbe kerül
tek a dekorativitás önelvűségével.

A húzó nevek közül Szurcsik József okoz némi 
csalódást, míg Csáji Attila esetében megnyugtató 
a tudat, hogy változatos eövrjének csupán egy 
töredékét látjuk. El Kazovszkij emblematikus fest
ményein ezúttal is magánmitológiájának jellemző 
motívumaira ismerünk. Megkapó egyszerűségével 
kitűnik Zsemlye Ildikó három fotográfiája, amely 
azonban a természetből vett példán keresztül sem
mit sem közvetít a grafikai elemekké transzponált 
fatörzsek ritmusán kívül.

összességében nehéz egységes képet alkotni 
a tárlatról, amely inkább egyéni teljesítmények 
széteső és hullámzó színvonalú együttese. Ki kell 
tehát mondani, hogy a sokféleség mindenható 
paradigmája ebben az esetben sem vált a kiállítás 
javára. Ha már egy csoport tudatosan kerüli a tema
tizálást és nem vállal sem elvi, sem műfaji, sem 
stiláris következetességet, akkor a művek legalább 
a minőség tekintetében kerüljenek közös nevezőre!

FM

Pécs, Gyöngyszem Galéria 
2003. október 3 -30 .

Béres Kata kiállítása
Méreteihez és jelentőségéhez képest meglepően 
sokféle kérdést vetett fel egy kiállítás azokban, akik 
eljutottak októberben a Tímár utcába. A Gyöngy
szem Galéria ezúttal egy huszonhét éves váci hölgy
nek adott lehetőséget arra, hogy a bútorboltba 
érkező potenciális látogatókat látogatóvá avassa, 
esetlegesen a potenciális műkedvelőkkel egyetemben.

Nos, Béres Kata festményei olyan szellemesek és 
játékosak, hogy valószínűleg nem játsszák el ezt 
az esélyt, talán még azok előtt sem, akik a kiállítás 
láttán szívesebben morfondíroznának azon, vajon 
hol kezdődik a szakmabeliség és a szakmán 
kívüliség határa. Béres Kata ugyanis -  fiatal kora 
és képzetlensége ellenére -  szabadfoglalkozású 
festőként működik.

Képein a meseszerű, az ironikus vagy éppen iro
dalmi ihletettségű témafeldolgozás hol művészet- 
történeti előképekre, hol pedig a hétköznapok 
banalitására utalnak. Olyan mű is akad köztük, ami 
egyesítette magában a két eltérő hangütést. Ilyen 
volt egy a quattrocento portréfestészetét megidéző 
férfiképmás, illúzionisztikusan felpöndörödött sarká
val. Egy másik képen a létezés eredetét firtató 
költői kérdés szavai nyernek képi megfogalmazást 
egy szürrealista montázs formájában. A szürrealista 
mozgalom eredeti programját persze nem kérhetjük 
számon ezeken a műveken, hiszen jelentésüket 
tudatosan szövi át a humornak egyfajta logikája.
A tudatosságot viszont nem szükséges leplezni, ha 
az a vásznakon éppenséggel fegyelmezettség, áll
hatatosság és lelkiismeretesség formájában jelent
kezik.

FM

Pécs, Közelítés Galéria 
2003. október 29-novem ber 15.

Horváth Anna kiállítása

Kevesen tesznek ma a képzőművészet nyelvén 
olyan kijelentéseket, amelyek a mindennapi élet 
apró szépségeit és csodáit ünnepük. Mindenki tud 
ugyan példákat sorolni a naiv művészet köréből 
vagy máshonnan, de ezek általában túlsodródnak a 
szentimentalizmus határvidékein, ha szándékuk nem 
éppen a tudatos ironizálás. Talán ezért van az, hogy 
nem ismerünk ilyen, a XXI. század viszonylatainak 
megfelelő nyelvezetet.

Horváth Anna most mégis mintha megtalálta 
volna. Képein az élet legjelentéktelenebb, legkevés
bé megkülönböztetett, vagyis természetes mozza
natai elevenednek meg anélkül, hogy felfedeznénk 
rajtuk az érzelem és a figyelem irányításának leg
csekélyebb szándékát is.

Figurákat látunk, nőket, gyerekeket, férfiakat, 
akik nincsenek tudatában a Horváth Anna által 
rögzített pillanat végtelenségének. Csak mi látjuk 
őket így, mert Horváth Anna segítségével láthatatlan 
szemlélőként jelen vagyunk a művek közegében. Ez 
pedig nem más, mint a maga a jelöletlen, meg nem 
különböztetett valóság. Ebben az előttünk feltáruló 
viszonyrendszerben -  minden más kiállítástól 
eltérően -  nem az alkotások, hanem mi magunk 
jelentjük a viszonyítási pontokat. Mi magunk, illetve 
a bennünk élő eleven emlékek: mozdulatok, ízek, 
szagok, melyeket az idegrendszer Horváth Anna 
képein keresztül azonosítani képes. És akkor

elkezdünk emlékezni, hogy ... igen, ez volt az a pil
lanat, amely azt az érintést követte, ilyen volt az 
árnyék, mely akkor elsuhant előttünk... S látjuk, 
hogy életünk filmszalagján megmaradt minden apró 
részlet, s azt is, hogy az egész valójában ezektől 
volt felejthetetlen.

Persze a karakterek elnagyoltak, a színvilág 
differenciálatlanul nyers, mégis előhívnak a 
memóriából olyan információkat, melyek a talált 
képekről, magazinlapokról átemelt jeleneteket 
személyes tartalommal töltik meg. Ezek a személyes 
tartalmak szavatolták a Közelítés Galériában, hogy 
Horváth Anna művei mindannyiunkat ismeretlen 
ismerősként fogadjanak.

FM

Pécsi Kisgaléria
2003. október 1 7 -novem ber 9. 

Cseh üveg
Hja Bílek üvegstúdiója
Hetven évvel a Bauhaus után tűnődhetünk azon, 
hogy vajon érvényesek-e még azok az esztétikai 
nézetek, amelyeket azóta az iparművészet kisajátí
tott magának az iskolateremtő mozgalom 
nyomában. Vajon a társadalmi és politikai klíma- 
viszonyok, a gazdasági állapotok, az alternatív 
technológiák és nyersanyagok hiánya még mindig 
indokolja, hogy az ipari formatervezésnek egyetlen 
szabálya az egyszerűsítés legyen? Még mindig nem 
merültek ki azok a geometriai alapformák, ame
lyekre egy tárgy felépítése visszavezethető?

Talán egy jó kiállítást kellett volna látni ahhoz, 
hogy választ kaphassunk ezekre a kérdésekre, 
de mindenképpen jobbat annál, mint amilyet a 
Kisgalériában láttunk október 17. és november 9-e 
között. Hja Bílek üvegstúdiójának kiállításán egy 
csehországi (alkalmazott művészeti!) egyetem 
végzős és már végzett hallgatói szerepeltek diplo
mamunkáikkal.

A tárgyak jelentős része -  némi ellentmondás
ban a kiállítás impresszumával -  nem volt 
használati tárgy, sokkal inkább kisplasztika, hogy 
mást ne mondjunk: dísztárgy. Ebbéli minőségükben 
viszont olyannyira ridegek és személytelenek, hogy 
otthona csinosítására aligha alkalmazná bárki is. 
Ennek ellenére akadt az anyagban néhány egészen 
kiváló alkotás is. Ilyen volt Jitka Skuhrová két 
világító plasztikája, melyet a szerencsésebb láto
gatók sötétedés után is megcsodálhattak.
Ugyancsak érzékeny munka volt homokfúvott
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plasztikája is. Formáiban egy emberi vagy állati test
ből kimetszett artériára lehetett ismerni. Az üvegből 
kiöntött véredény felépítése, elágazásainak 
anatómiája kitűnő példa az organikus és mester
séges formák ötvözésére. . ‘

Az újabb vérátömlesztésre szoruló ipari forma- 
tervezésnek talán épp a természet nyújthatna ter
mékenyítő ötleteket. Az evolúció több millió éves 
fejlesztőmunkája ej "ki esi szobor tanúsága szerint 
hordoz magában olyan ergonómiai tapasztalatokat, 
amelyeket egy formatervezőnek sosem szégyen fel
használnia.

FM

Pécsi Galéria Pincegaléria 
2003. október 14 -3 1.

Koraija Kovac táblafestészete

A fiatal horvát festőművész, Koraija Kovac a hagyo
mányos táblaképfestészet műfajába tartozó 
művekkel töltötte ki a helyiséget, ezáltal némiképp 
függetlenedve annak szellemétől. Megszokhattuk 
már ugyanis, hogy a nagygaléria pincéje elsősorban 
kísérleti jellegű vagy alkalmi, nemritkán helyspeci
fikus alkotásoknak ad helyet. Koraija Kovac 
esetében pillanatok alatt felmérhető volt, hogy 
műveiben ezeket az ismérveket hiába keressük.
Azt is megállapíthattuk viszont, hogy az anyag két, 
egymással ellentétes csoportra oszlik.

Az egyikben grafikai jelek játsszák a főszerepet. 
Felületükön a párhuzamos vonalak sűrű hálózata 
geometrikus képmezőket alakít ki. E formák 
általában a szimmetria szabályai szerint rendeződ
nek el, összhatásuk mégsem rideg vagy gépies. 
Személyességükről a kézzel húzott vonalak apró 
rezdülései gondoskodnak, melyeket a ceruza 
érzékenyen közvetít a gyűrött papírfelületen.
Az alapra ugyanis Kovac zsebkendő finomságú 
papírokat kasíroz föl enywel, hogy annak 
hajszálvékony ráncai aztán élő szövetként hálózzák 
be a felületet.

A művek másik csoportja -  mintha csak tudatos 
ellenpontja lenne az előzőnek -  elsősorban a színek 
dicsőségéről zengnek. Közülük néhányon még felis
merhetőek a tájképi előzmények, de többségük már 
nélkülözi a valóságból szerzett tapasztalatokat. Az 
élményből mindössze nagyvonalúan összefogott, 
pasztózus foltok maradtak meg, Nicolas de Steal 
kompozícióit idézve. A nagy elődhöz hasonlóan 
pedig nála is a színek végzik a narrációt: a 
rózsaszínek, a kékek, a sárgák.

FM

Pécsi Galéria Pincegaléria 
2003. november 11-30 .

Orosz Klára -  Meat Channels

Orosz Klára szobrászművésznek „Meat Channels” 
című environmentjével sikerült kihasználnia a 
Pincegaléria adottságait. A dongaboltos helyiség 
közepe táján üreges gipszkarton elemekből szabá
lyos alagutat épített. Az emésztőrendszer egy sza
kaszát modellező szelvény közel két méter magas 
volt, és tökéletesen követte a galéria félköríves 
keresztmetszetét. Keresztül sétálva rajta még a bél
csatorna belső falát is végigsimogathattuk. A gipsz 
elemek rózsaszín viasszal bevont felülete -  taktilis 
érzékeinket ingerelve -  a nyálkahártyát imitálta. 
Orosz Klára természetesen nem törekedett a 
naturális leképzésre, de az ironikusan megjelenített 
környezet is alkalmas volt arra, hogy beleérző (bele
érző...) készségünket munkára bírja. E mű által
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Orosz Klára: Meat Channels

végre ki lett mondva, hogy a saját dicsőségében 
tündöklő emberiség a természet körforgásában nem 
több mint: fekália. Vagy ha úgy jobban tetszik, 
értékes humusz, amelyben azonban ugyanúgy 
semmi jelentősége nincs az egyéniségünknek és 
a sokféleségünknek. Ennek hiábavalóságát tükrözi 
(talán) a galéria hátsó részét elrekesztő vászonfal 
a hátulról rávetített portrék sorozatával. Négyszer öt 
ember élő képmása rendeződik itt sorokba. Egytől 
egyig ismerős arcok, legalábbis abban a közegben, 
amelyben Orosz Klára is leledzik. (Meg hát velem 
együtt te is, barátom.) Szóval személyes ismerősei, 
barátai közül ültek neki néhányan modellt, pár per
cig mereven szemezve a kamerával. A róluk készült 
felvételek végtelenített változatai négyzetrácsszerűen 
kerültek egymás mellé, s így láthatóvá vált az 
együttesnek egy bájos különlegessége: az 
időközönként pislantó szempárok rendszerezetlen 
ritmusa. Figyelemreméltó, hogy ilyen semmiség is 
képes kitölteni egy videoklipet anélkül, hogy bármi
lyen hiányérzetet keltene. Minimális változások 
történnek rajta, de ez bőven elég ahhoz, hogy a 
folyamat kiszámíthatatlan legyen.

Na, ezt most emésszük egy kicsit!
FM

Pécs, Gebauer Galéria
2003. október 29-novem ber 17.
Lévai Nóra textilművész kiállítása

Nézőpont
Cseppet sem poétikus kiállításcím. Annál poétiku- 
sabb kiállítás. Elfoszló, lazán összecémázott, ásatag 
selyem sleifnik, fűszálak, kéregdarabok. Fátyol, háló, 
kezdetleges, átlátszó, pőre cérnaszövedék könnye
dén fellehelve a kiállító terem falára. Néhol 
összesűrűsödve, néhol több rétegben egymás fölött, 
folytatva, kiegészítve az előbbit és önmagukat.
Az ilyenekre mondják, hogy csak a Szentlélek tartja 
össze. A lélekhez biztosan jobban kötődnek, mint

Lévai Nóra munkája

az anyaghoz, legalábbis ahhoz, amire a textillel dol
gozó művészet kapcsán gondolnánk. Anyag és 
anyagtalanság határán kifinomultabb-éteribb szen- 
zuális-emocionális és kulturális képességeket szólí
tanak meg, anélkül, hogy provokálnának.

Lévai Nóra alapélménye az idő. A múlt (nem 
csak textilszerű) tárgyi emlékei ellenállhatatlanul 
csábítják a folytatásra. Riasztja az üres, tiszta felület 
és tér, a semmi, az abszolút kezdet, viszont bármit 
képes olyan szemmel nézni (nézőpont), hogy 
miképpen tudná beszőni, körülszőni, mint beleszőni. 
A kipótlás-kiterjesztés, bestoppolás arányaitól füg
gően a talált textildarab -  egy szamurájpáncél 
bélése, egy tibeti tangka (templomi zászló fedő 
része) -  toldalékot, megerősítést kap, vagy ha a 
„folytatás” esetleg újabb adalékokkal gazdagodva 
túlnövi a tárgyat, az válik idézetté. Ez az eljárás 
ellentétes a restauráláséval, inkább a felidézés, 
az újrajátsszás mozgatja. Nem az ép, autentikus 
műegész felmutatása a cél, hanem ellenkezőleg, 
a véglegesség szorító érzésének legyőzése. Olyan 
réges-régi, távoli események nyomát őrzik, 
közvetítik ezek az alig létező textildarabok, ame
lyekkel misztikusan akkor is érintkezünk, ha nem
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tudunk róla. A továbbfűzés fokozza a homályt, 
értelmez, bekebelez, ellenpontoz. Jelentésbővítő 
tevékenység, kontaktus és átjáró az elmúlt, a jelen 
és a jövő között, létállapot transzformáció. Rejtett 
szakrális terek és viszonylatok keletkeznek az 
aktuális bemutatási alkalom, a reprezentációs kiál
lítási tér igényei és a befogadó emocionális-mentális 
készenléte szerint. Némelyik elhomályosult mintáza
tú, elgyötört, becsomózott selyemdarab az egykori 
szépség sejtelmével a szemlélőt is a színeváltozás 
mágiájába, a tisztázó, rekonstruáló késztetés varázs
latába ejti.

A stoppolás mint kiegészítő, pótló technika 
Lévai-féle változata maga is amőbaszerú'en terjesz
kedő szövetkonstruálás, levegőre történő hímzés.
A hol sűrűsödő, hol meg veszélyesen ritkulni látszó, 
elemi négyzetstruktúrát alkotó szövedék, az eldolgo- 
zatlanul kanyargó, lebegő cérnavégek a művész 
számára lehetővé teszik a halmozást, ismétlést, 
felülírást, s az esendőség, sérülékenység szoron
gató, óvásra felszólító közegébe vonnak. Az elhomá
lyosult vagy eltitkolt eredetű „vendégszövegek- 
/szövetek” a dekonstrukciós intertextualitásnak 
megfelelően viselkednek. E szerint a mű éppúgy, 
mint használói, szövedékek hálózatának összefüggé
seiben léteznek. Az alkotás és a befogadó kapcsola
ta az ilyenfajta hálók összetett, sokelemű rendszerei
nek az időfolyamatban haladó érintkezéséből 
szövődik. A jelentések sok-sok megelőző használat 
és befogadás ontológiai jelenlétére épülnek, ame
lyeknek az aktuális szemlélő nem lehet teljes 
tudatában, csupán a jungi kollektív tudatalatti, vagy 
a műtárgy mágikus-kultikus aurája kelti azt életre a 
jelen pillanat számára. A heterogén műszövet határ
talanul folytatható, toldalékolható, valamely rész 
kivágható, más beilleszthető. Sohasem végleges, 
befejezett korpusz, hanem Jacques Derrida szöveg
fogalmához hasonlóan egy széttartó hálózat, 
„nyomok szövete, amelyek vég nélkül valami 
önmagukon túlira, más elkülönböző nyomokra utal
nak”. így viselkedése vagy sokjelentésű, allegorikus, 
vagy határtalan, értelmetlen, ironikus. Lévai Nóra 
nem szívesen ad címeket munkáinak. A befogadói 
vágyak és az értelemteremtő kreativitás ilyen stimu- 
lálása is táplálja műtárgyobjektumai intertextuális 
működését.

Amitől ezek a munkák mindezen túl lefegyver
zővé válnak, a felidéző megérzékítés virtuozitása.
Az a briliáns rajzkészség, amely néhány vonallal, 
öltéssel és felvillanó színárnyalattal képes egy 
El Greco-fejet, egy Watteau-motítumot, egy emberi 
karaktert, vagy egy rút bogarat a maga szemantikai 
teljességében elővarázsolni. Ebben a konkrétat 
a világszerűvel ütköztető közegben válik a fonal- és 
hajszáldrótháló rácsozata maga is történéssé, jelen
téssé.

A nyomott anyag tervező indíttatás utáni fordu
lat Lévai Nóra pályáján egy ajándékba kapott, 
leheletfinom, foszladozó és kézhez tapadó, bordó 
indiai selyemdarabbal kezdődött, amely 
megerősítésért, folytatásért-értelmezésért kiáltott. 
Varrás, öltés, rajzolásos kísérletezés során egy 
németalföldi férfifej bukkant elő, amelyik nem 
kezdett önálló életet, hanem az alapszövetben tel
jesedett ki, megőrizvén így mindkét létforma sajá
tosságát. A flóra és fauna parányai sem jártak 
másképp. A puszta kiáltíthatóságig terjedő konzer
válás, nejlonhártyával történő keményítős után, 
óvatos lépések során jutott a művész a fű, a fém, a 
rostok, régiségek, sőt a kertbeli természet munkára 
fogásáig. Ma már egyre textilidegenebb dolgokhoz 
vonzódik a folytatás szándékával, legyen az akár 
egy kátrányos kő. Ebben a képzelettel és játékkal 
teli mágikus világban talán minden lehetséges.

Húsz Mária

K I T E K I N T Ő

Gyenis-Vigh: „Puliszka”
Dél-Franciaország városai 
2003 nyara

Koncert -  konyha
Komikus, poétikus darab -  illatokkal

A történet? Egy nő várja haza a férjét, aki háborúba ment, és a háborúnak már régóta vége. Minden 
pillanatban készen áll a férfi fogadására, mindennap frissen megfőzi a puliszkát, az örökös puliszkát... 
Egyszer csak érkezik egy férfi. Talán fogolytársa a férjének, vagy egy etnológus, avagy netán a férje 
maga? Annyi biztos, hogy együtt énekelgetvén, beszélgetvén egyre közelebb kerülnek egymáshoz, egyre 
több közös élmény elevenedik fel a múltból. Azoknak a múltjából, akik háborúba mentek és azokéból, 
akik otthon maradtak, vártak és főztek, hogy ne merüljenek el végérvényesen bánatukban.

Kiindulópontnak és témának ez éppen 
elégnek bizonyult Gyenis Katalin és 
Vigh András számára. A legfőbb törek
vésük arra irányult, hogy sikerüljön 
megteremteniük valamit a hangulatból, 
amit mindketten átéltek (a múltban). 
Valamikor, valahol Erdélyben, ők is 
átvándoroltak felvakon és élvezték 
a parasztok vendégszeretetét, ahogy az 
idegent fogadják (ma ez nem ismeretes 
nagyon a nyugati világban).
Gyenis Kati pécsi származású népdal
énekes, a Tükrös, a Muzsikás, a Téka 

és a Vujicsics együttesekkel dolgozott és dolgozik együtt ma is, jelenleg Franciaországban él. Vigh And
rás magyar származású színész, zenész. Tanulmányait többek közt az Ecole Lecoq, az École P. Lefeuvre 
nevű intézményekben végezte, dolgozott Peter Brookkal, Francois Cervantes-szel, játszott Akosh S. Unit, 
a Viellistic Orchestra koncertjein, számos lemezfelvételen működött közre a legkülönfélébb zenei stílu
sokban.

Törekvésük eredményeképp egy koncert-színmű jött létre csipetnyi komikummal, finom kis 
tragikummal, jó adag költőiséggel, valamint konyhai illatokkal. Gyenis Kati a 60 perc alatt valóságosan 
elkészíti a puliszkát. Van a színpadon sok hagyma, fokhagyma, szalonna és Gyenis Katinak egy nagyon 
pontos koreográfiája is van, mert a puliszkának a darab végéig mindenképpen el kell készülnie, hogy, 
a közönség is részesülhessen belőle. Addig pedig hallgatja a zenét, szagol, mosolyog, felvonja a 
szemöldökét, vagy figyelemmel kíséri az előadás előtt szétosztott szövegfordítást, amely az egyes dalok 
szövegét tartalmazza francia nyelven. Jelzi a közönségnek, hogy pl. a vöröshagyma feldarabolása 
közben például mely szövegű dal hallható, vagy hogy a fokhagymaszag fetröppenése pillanatában 
éppen melyiknek kell következnie.

Gesztusokban és színészi játékban visszafogottak, ami logikus és jó is az előadás egészét nézve. 
Mindent jó arányérzékkel adagolnak a közönségnek, a magyar népzenét, a komikumot, a szagokat és 
a darab végére mesterien felpörög a hangulat, a ritmus felgyorsul, a szövegek kicsit pajzánok lesznek. 
Az arcok kipirulnak (gyanítható, hogy a látogató az asszony házában marad), poharak csillannak, kisül 
a puliszka. Taps. Nagy, kerek fényesség terül el velünk szemben.

Egyszer elhangzott a közönség soraiból az a szó, hogy charmant, mintegy jellemezvén a darabot 
és az előadást. Azt hiszem, ez a legkevesebb, amit mondani lehet. A színpad naivnak és enyhén 
komikusnak tűnő, illatokkal is beburkolt szférájában ott van az a másik világ is, ami nagyon mély kút
főből jön zeneként és a felidézett emberi kapcsolatok minőségét illetően is. Mindehhez még azt is tudni 
kell, hogy a két szerző-előadó a „Puliszka” létrehozása közben a helyzeteknek és a szövegfordulatok
nak megfelelően improvizált. És mert kedvük szerint tettek mindent, a gesztusokon és a szavakon 
átsugárzó egyszeri és kétségbe vonhatatlan személyesség teljesen meggyőzővé tudott válni.

Fekete Marianna (Párizs)

Gyászol a pécsi képzőművészeti élet (Kelle S á n d o r 1913-2003)
2003. december 4-én temették el Kelle Sándor festőművészt, aki szinte egész életét Pécsett, a pécsi 

képzőművészeti élet megkerülhetetlen részeként élte. 1913-ban született Jánoshalmán, 1933-38 között vé
gezte el a Képzőművészeti Főiskolát. Mohácson, majd Pécsett kezdett dolgozni mint gimnáziumi tanár, ké
sőbb, 1950-ben a Tanítóképzőbe került. A Pécsi Tanárképző Főiskola megalakulása után itt volt a Rajz Tan
szék docense. Évekig ő vezette a bázakerettyei alkotótábort. 1958-ban lett a Magyar Népköztársaság Mű
vészeti Alapjának tagja, 1965-ben belépett a Magyar Képzőművészek Szövetségébe.

Számos elismerés és kitüntetés tulajdonosa. 1948-ban a Centenáriumi kiállítás második díját kapta, 
1956-ban a Pécs-baranyai Országos Kiállítás Janus Pannonius Emlékérmét, 1963-ban Baranya megye Mű
vészeti Díját. 1973-ban elnyerte a Munka Érdemrend bronz fokozatát, 1983-ban a Baranya Megyei Tanács 
Janus Pannonius-díját, 1993-ban a Baranya Megyei Közgyűlés Művészeti Diját, végül 1996-ban megkapta 
Pécs város díját, a Pro Civitate kitüntetést. Munkái köz- és magángyűjteményekben találhatók, a pécsi Mo
dern Magyar Képtárban találhatók legfontosabb festményei. Temetésén koszorúkat helyeztek el a város és 
megye művészeti és társadalmi életének képviselői, a Művészeti Kar, az egykori főiskolai tanítványok.
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Könyv

Czakó Zsolt pécsi grafikusművész 
a világ legizgalmasabb 37 tervezője 
között

Hogyan látják Londonból, a design fővárosából a 
vizuális kultúra jövőjét? Kik azok a sztárgrafiku
sok, akik meghatározzák az új irányokat az alkal
mazott grafikában? A mértékadó Thames & 
Hudson kiadó nem kevesebbre vállalkozott, mint 
olyan alapmű elkészítésére, amely nélkülöz
hetetlen mind a szakma, mind a vizuális kultúra 
iránt érdeklődők számára.

A szaktekintélynek számító szerkesztő 37 
alkotót választott ki: Teái Triggs azokat az egye
di, művészi szellemben készült munkákat méltat
ja, amelyek a legnagyobb hatással lehetnek a 
kortárs vizuális nyelv fejlődésére. Olyan világhírű 
grafikusok közt, mint Dávid Carson, jonathan 
Barnbrook, Nick Bell vagy Katherine McKoy, ott 
találhatjuk régiónkból Ales Najbrtet, a Bmói 
Grafikai Biennálé igazgatóját és a Magyarorszá
gon alkotó Czakó Zsoltot is. Amszterdamtól New 
York-ig: az ő munkáikon keresztül alkothatunk 
képet az alkalmazott grafikáról.

Czakó Zsolt, aki régóta aktív résztvevője a 
nemzetközi művészeti életnek, a jelen válogatás
ban kísérleti betűképeivel és olyan egyedi hangú 
főcímeivel szerepel, amelyeket a figyelmes 
magyar néző a televízióból már ismerhet.
A szerkesztő Moholy-Nagy László és a korai mo
dernizmus örökségét hangsúlyozza az életműben; 
különösen igaz ez arra a most publikált 
fotografikus betűkísérletre, amelynek gondolati 
alapját Tresz Zsuzsa jelmeztervező ruhái ihlették. 
A Czakóról szóló fejezet részletesen taglalja az 
életpálya több fontos munkáját: köztük a már 
itthon is díjazott főcímeket, könyv- és plakátter
veket, a kereskedelmi kiadványokat és arculati 
megjelenéseket.

Czakó Zsolt különböző munkáit az elmúlt 
évek során a legfontosabb külföldi szaklapok és 
könyvek (Print, Item, Étapes, Creative Review, 
Zoo, Tribe, Typography Now, Whereishere) 
gyakran publikálták.

Pécs, Műhelygaléria 
2003. november 8-26.

Gebauer Ernő festőművész 
emlékkiállítása

Gebauer Ernő pécsi festőművész hagyatékából 
előkerült, 65 darabból álló kollekciót mutatott be 
novemberben Pécsett a Műhelygaléria. A galéria 
gazdája, Nőt Béla már néhány évvel ezelőtt is ren
dezett Gebauer-kiállítást, pécsi magángyűjtemények
ből válogatva. Gebauer-tanítványként gondoskodó 
szeretettel, nagy hozzáértéssel rendezte a korábbi 
és a mostani kiállításait.

A kiállított kisméretű akvarell és tempera
képekre, ceruzarajzokra dr. Nagy József pécsi műke
reskedő boltjában bukkantunk. Egy ismeretlen 
fiatalember eladásra szánta, akinek -  elmondása 
szerint -  egyik családtagja Gebauer Ernő mellett 
tevékenykedett, s akkor kapta ajándékba.

Ki volt Gebauer Ernő? 1882-ben született 
Hartbergben, Ausztriában. Édesapja, aki korán 
meghalt, erődmémök volt. Édesanyja, Siebenlist 
Mária két fiával 1898-ban pécsi rokonaihoz 
költözött. Ernő a reálgimnázium elvégzése után, 
1902-ben felvételt nyert a budapesti Mintarajz-tano- 
dába, ahol Ferenczy Károly és Zemplényi Tivadar 
korrektúráit hallgatta, majd 1906-ban a művésztanári 
diploma megszerzése után Székely Bertalan mes
teriskolájába jelentkezett ffeskószakra. Székely 
Bertalan híres volt szigorúságáról, s azt vallotta, 
hogy az alkotómunka szellemi tevékenység. 
Növendékeitől elvárta a rajzi biztonságot, s a vázla
tokban előkészített, átgondolt, kiérlelt kompozí
ciókat. Bizonyára sokra tartotta pécsi tanítványát, 
mert rábízta a székesegyházban 1887-89-ben festett 
falképeinek javítását.

Gebauer Ernő Budapesten a Pécsett is sokat 
foglalkoztatott, szászvári születésű Kiss György 
szobrászművésznél lakott. Akvarelljei és írásai őrzik 
ennek emlékét. Első feladatát Pécsett kapta, 
1904-ben, a Xavér kápolnában kellett Szent Ferencet 
megfestenie. Ezután egymást érték a megbízások, 
egyházi és világi feladatok egyaránt. Az Apolló, a 
Park mozi majd az Uránia mozi falképeinek festését 
vállalta.

Ezekre a feladatokra akkor került sor, amikor 
a város eleven, pezsgő életet élt. 1921-ben alakult 
tehetséges fiatalokból a Pécsi Művészkör. Tagjai 
Stefán Henrik, lohan Hugó, Molnár Farkas, Gábor 
Jenő és mások voltak. Igyekeztek lépést tartani a 
legújabb európai törekvésekkel, a kubizmussal, az 
expresszionizmussal. Ezek az áramlatok Gebauer 
Ernőt is megérintették, de egyéniségének 
megfelelően azokat lecsendesítve használta fel 
munkálkodása során.

Szőnyi Ottó, neves művészettörténész írta róla: 
„Hű maradt önmagához, azt adta mindig, amire 
tehetsége diszponálta és tanulmányai képesítették. 
Művészetében ötvözte az irányzatoknak technikai 
vívmányait, de alaptónusán nem változtatott”.

1925-ben alakult a Pécsi 
Képzőművészek és Műbarátok 
Társasága, annak titkári feladatait 
nagy igyekezettel látta el.
Előadásokat tartott, grafikai kiad
ványokat tervezett, festőiskolát 
szervezett és vezetett Martyn 
Ferenccel együtt. Templomfestő 
munkássága is a húszas években 
bontakozott ki. Hatvan templomot 
említenek kutatói, ahol freskói fellel
hetők. Freskói gazdagították a pécsi

Gebauer E m i: önarckép

Ferences, az Egyetemi (pálos) és Belvárosi templo
mot is. 1937-ben Aba Novák Vilmos nyerte meg a 
pécsi temetőkápolna kupolafreskójára kiírt pályáza
tot. Betegeskedett, s a kivitelezést a megbízható, 
általa elismert Gebauer Ernőre bízta, aki élete 
főművét Kaposvárott festette 1948-ban a Hősök 
templomában. A szentélybe került az utolsó ítélet 
zöldre hangolt, konstruktív formákból épített víziója.

A Műhelygalériában kiállított vázlatok, tervek a 
pécsi, baranyai, tolnai templomoknál vállalt felada
tok dokumentumai (Babarc, Duzs, Kárász, Kisvaszar, 
Lánycsók, Lippó, Liptód, Nagynyárád, Siklós,
Versend stb.).

A plébániák, egyházközségek felkérése után 
felmérést végzett a helyszínen, mérlegelte az 
adottságokat, a boltozási rendszert, a fényviszonyo
kat, s pontos, értelmező rajzokat, méretarányos 
alaprajzokat készített. Ezután került sor a vázlatok 
és a tanulmányok megrajzolására. A megbízókkal 
való konzultációk során elkészítette a belső tér 
látszati képét, papírból az összerakható makettet, 
s ennek síkjain helyezte el a falképek színvázlatait, 
s ezt gazdagította egy-egy részlet alaposabb kibon
tásával. Bizonyára nem volt könnyű eleget tenni a 
megbízók elvárásának, azoknak meg kellett felelni, 
s képes volt mindig azokat művészi igénnyel megfo
galmazni. A tervek bemutatása és elfogadása után 
került sor az Egyházművészeti Hivatal engedélyének 
megszerzésére. így került a Liptódi tervekre dr. 
Molnár Ernő főiskolai tanár aláírása és a hivatalos 
pecsét. Ezt követte az egyházközséggel történő 
szerződéskötés, amelyre rákerült: Gebauer Ernő 
okleveles tanár, festő. A duzsi templom falképtervei
hez mellékelt írásos szerződésben (1928) olvasható, 
hogy 800 pengőt kapott a művész, ennek 50%-át a 
munka megkezdésekor, 50%-át a befejezésekor.
Az állványzatról, a hosszabb ideig ott tevékenykedő 
festő lakásáról és ellátásáról a község gondos
kodott. A szakmai ismeretek birtokában otthonosan 
kellett mozognia a keresztény ikonográfiában, 
a bibliai témák megjelenítésében. Gyakori volt 
az Atyaisten, Krisztus, Mária, az angyali üdvözlet, 
az utolsó vacsora, a mennybemenetel ábrázolása.
A Szentháromság mindig a fő helyre került.
Az elliptikus, kereteit kompozíciók mellé a sarkokra 
elhelyezett evangélisták és apostolok biztosították 
az egyensúlyt.

A magyar szentek is igen kedveltek voltak,
Szent István, Szent László, Szent Erzsébet, Szent 
Margit. Azok a templomok, ahol Gebauer Ernő 
dolgozott, a XVIII—XIX. században épültek. A barokk 
terek barokkos megjelenítést igényeltek, s ezt várták 
el a megrendelők is. Művészettörténeti ismeretei 
segítették ahhoz, hogy előképekhez tudott fordulni, 
s azokat szerencsésen alkalmazni tudta egy-egy 
esemény megjelenítésekor. így került sor arra, hogy 
Kárászon 1942-44-ben Szent Erzsébet Wartburg 
várába történő érkezését festve a würzburgi érseki 
palotában látható, Tiepoló freskójának (1751-53) 
tanulságait Liptódon a szentélyben a bécsi képtár
ban látható, Dürer táblaképének (Szentháromság 
imádása, 1511) kompozíciós megoldását használta 
fel. Nagynyárádon mesterének, Székely Bertalannak 
a pécsi székesegyházban látható koronafelajánlási 

jelenetét (1887-89) igyekezett kis vál
toztatással újrafogalmazni. A szem
tanúk visszaemlékezése szerint 
állványon állva nem volt szüksége a 
nagyméretű kartonokra, kis vázlattat 
kezében festette freskóit, szekkóit.
A festékcseppek időnként visszahullot
tak a mester arcára, de bőven jutott 
belőlük a vázlatokra is. A jól megter
vezett, végiggondolt, vázlatokkal, 
tanulmányokkal előkészített, s a 
művészben élő belső kép alapján 
biztos kézzel végezte feladatát. 
Bravúrosan volt képes bánni a rövidü-
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lésekkel s a méretekkel, arányokkal. A jó szemű, jó 
kezű mesternek az állvány lebontása után sem kel
lett korrigálnia munkáját. 1931-ben a pécsi napilap 
riporterének mondta: „A freskó a piktor igazi érték
mérője. Aki egyszer belekóstol, az előtt csodálatos 
új lehetőségek tárulnak fel. Mindennap újabb és 
újabb meglepetések érik a freskófestőt. Meg kell 
ismerkednie az anyaggal, amely játékos meglepetést 
tartogat. Amint szárad a habarcsréteg, úgy bon
takoznak ki a fakónak vélt színek, fényt kapnak, 
nem is sejtett tónusokba olvadnak. Nincs ennél 
szebb a művész számára...” A tematikus képek, 
figurális kompozíciók mellett a belső terek szegé
lyeinek, átforduló íveinek homorú és domború 
tagozatainak díszítése is feladatot jelentettek.

A két-három színnel megoldott, festett ornamen
tika elkészítésében Vass Bertalan és őry József 
segédkeztek. A kiállítás november 8-i megnyitásán 
jelen volt Császti Jenő Sásdról, aki „kisinasként” 
segédkezett a munkálatoknál, s visszaemlékezett az 
együtt töltött évekre, a műteremre, ahol egy nagy 
láda állt, abban őrizte a festő a most kiállítottakhoz 
hasonló relikviákat, rajzokat, iratokat. Gebauer Ernő 
1962-ben hunyt el. A hagyaték felesége, Ingeborg 
Norvégiába költözése után elkallódott. A szerencsés 
véletlennek köszönhető, hogy a meglelt vázlatok 
talán újra ráirányítják a figyelmet a kissé elfelejtett 
pécsi mesterre, akinek nem teljesen ismert életműve 
és annak feltérképezése, értékelése még várat 
magára.

Pandúr József

Parti Galéria
2003. november 8 -decem ber 4. 
Balázs Péter tárlata

Közelítés Galéria
2003. november i8.-december 12.
Fujisaki Tomoko kiállítása

A mag és a Hold

Nincs egyszerűbb és kézenfekvőbb a tanító néni 
vagy a rajztanár számára egy rajzórán, mint a 
gyerekek kezébe csigákat, leveleket, terméseket 
adni, hogy azokat tanulmányozzák, rajzolják, alap
formákká egyszerűsítsék vagy sormintát rakjanak ki 
belőle. Diákként mindannyian átestünk ezen, akár
csak a fogváltáson ugyanennyi idős korunkban. 
Általános iskolák és gimnáziumok rajztantermeit már 
messziről fel lehet ismerni a folyosóra kifüggesztett, 
növényi és állati organizmusokról készített tanul
mányrajzokról. A diákok számára sosem derül ki 
pontosan, miért is volt szükséges ezeknek a geo- 
metrizált, „úgyteszünkminthakeresnénk-denemtalá- 
lunksemmit” rajzoknak az elkészítése.
Felnövekedvén az iskolai emlékek elhalványodnak, 
és ezekre a munkákra azok sem emlékeznek, akik 
szerettek rajzolni, netán később képzőművészeti 
pályára léptek. Akik professzionális szinten folytatják 
az alkotást, ritkán nyúlnak ezekhez a vizuális 
oktatásban elközhelyesített formákhoz. Nagy 
bátorságot igényel művészi programként kezelni 
őket, mert hogy valódi alkotói siker szülessen 
belőle, egyszerre igényel igen egyszerű és igen 
emelkedett gondolkodást. Véletlen egybeesés, de 
valódi szerencse, hogy idén novemberben egyszerre 
két olyan kiállítás is látható Pécs belvárosában, 
egymástól háromszáz méterre, amelyek témaválasz
tásukban szemtelenül egyszerűek -  csak nem azok 
a növényi szárak, csigák, lótuszok? - ,  mégis „nem 
középiskolás fokon” nyújtanak művészi élményt.

A két anyag minden hasonlósága ellenére nagyon 
különböző, nem utolsósorban azért, mert a két 
művész, bár egy korosztályba tartozik, a föld két 
szélső pontjáról származik, s így egészen eltérő kul
turális örökséget hordoznak.

A Parti Galériában Balázs Péter, ma Egerben 
élő kerámiaszobrász kiállítása látható, akit nem kell 
Pécs városában bemutatni. Az Iparművészeti 
Főiskola elvégzése után, ahol Schrammel Imre 
tanítványa volt, a pécsi doktoriskolát is elvégezte, 
és kiállított, sőt díjazott is volt az ugyanitt megren
dezett Kerámia Biennálékon. Jelenleg az általa alapí
tott noszvaji művésztelepen dolgozik, ahol szoros 
kapcsolatban áll a témát adó organikus világgal, 
hiszen az ottani barlangrendszerből alakított ki tár
saival művészlakás-műtermeket. Öt éve nem rende
zett önálló kiállítást, most bronz-, vas- és kerámia
plasztikákat gyűjtött egybe a Partiban, az elmúlt fél 
évtized „termését”. Óriásira nagyított magok, 
növényi szárak, csigaformák jelennek meg a külön
böző anyagokban, azok adottságaihoz érzékenyen 
igazodva. A vonalasán felfogott munkák feltárják az 
élő anyag szerkezetét, elsősorban azonban mégsem 
arról szólnak. Balázs Péter munkái azért váltak 
szobrokká, mert nem hallgatott az általános iskolai 
rajztanárra, aki valószínűleg a szerkezet megfigye
lését kérte, hanem az élő organizmusban rejlő 
transzcendensre koncentrált.

Felfüggesztett bronzplasztikái (Boly l-lll., 2003.) 
nemcsak csigaformák, hanem egymásba forduló 
végtelen Möbius-szalagok kompozíciói. 
Flordóabroncsokból hajlított Lótusz-ának (2003) 
kelyhében három forgó-napszimbólum jelenik meg, 
amely nemcsak a magyar díszítőművészetnek 
alapeleme, hanem a keleti gondolkodásnak is, ami 
Balázs Péter művészetére nagy hatást gyakorolt. 
Legkorábbi munkái a samottos agyagból készült 
Termés (1998) és Mag (1999) pedig valódi fénycsap
daként működnek. A gazdag erezésű, kis agyaghi- 
dakból felépülő magváz gazdag önámyékot vet 
saját szerkezetére, feltárva az élő természet mikro- 
makro világát. Kokszos égetéssel készült Szár
oszlop (1999) című kerámiája is élő totemoszloppá 
válik, amely mintha a fény hatására szemünk láttára 
indulna növekedésnek. Minden munkájának szerves 
része saját árnyéka, amelyek a padlóra vetülve a 
nagy ős-organikus, Hans Arp rajzaira emlékeztetnek. 
Ezek az árnyékok olyannyira részei az értelmezés
nek, hogy Bölcskey Miklós képzőművész, aki a kiál
lítást megnyitotta, jónak látta őket körberajzoltatni a 
megjelentekkel, így tudatosítva, hogy fény és anyag, 
sík és tér együtt alkotnak szerves egységet.

Nem tudni pontosan, mi kényszerítette a 
vendégeket, hogy több, mint nyolc órát, azaz egy 
teljes munkanapot töltsenek el a galériában, amely 
a jó hangulatú megnyitókról nevezetes. Lehet, hogy 
a bor, lehet hogy a nem mindennapi fény, ami 
akkor éjszaka a városra vetült -  ugyanis szintén 
véletlenül és szintén valódi ajándékként a kiállítás
megnyitó éjszakáján holdfogyatkozás volt. 
Mindenesetre éjféltájban már Dzsupin Pál duda- és 
furulyamuzsikájára rituálisan körültáncoltunk napot- 
kereket-totemoszlopot, méltón bizonyítva azok kul
tikus funkcióját.

Fujisaki Tomoko, a huszonnyolc éves 
egyetemista Japánból érkezett a pécsi Művészeti 
Karra, hogy itt töltse tanulmányai utolsó két évét, 
és itt szerezzen szobrászdiplomát. A Közelítés 
Galériában mutatta be diplomaanyagának egy 
részét. A kilenc darabból álló porcelánplasztika- 
sorozat egy gondolatmenet olyannyira szorosan 
összetartozó elemeinek a megjelenése, hogy nem is 
viselnek önálló címet. A hófehér, hengerded absz
trakt szobrok sokféle asszociációt ébresztenek, 
leginkább egzotikus vagy túlvilági növények rész
leteire emlékeztetnek.

Balázs Péter munkája

Tomoko munkái az anyag mély megértéséről 
tanúskodnak. A porcelánmassza nyersen finom 
agyagként vagy plasztilinként gyúrható, de a 
körülötte kialakult iparművészeti hagyomány ritkán 
„engedi meg”, hogy a művész láthatóan az agyag
ban hagyja az ujja nyomát. Tomoko ezt meg meri 
tenni. Munkáin nyomon követhető a készítés 
menete, ahogy a lágy masszából gyűrűket épít, és 
az egymásra helyezett gyűrűkből felépülő hengerek, 
az elemi egységek periodikus ismétlődéséből maga- 
sabbrendű organizmus keletkezik. A kör -  amely 
Balázs Péter munkáinak is alapeleme -  a leg
erősebben transzcendens tartalommal bíró alapfor
ma, a napot, az univerzum egységét idézi.

A nap- és növényasszociációt segíti, hogy a 
gyűrűk, hengerek is kisebb elemekből épülnek fel, 
amelyekből nyúlványok erednek, hol kifelé, hol 
pedig a szobor belsejébe, tövisekre, ismeretlen 
organizmusok bolyhaira, hajtásaira, napsugarakra 
emlékeztetve. Nem hozzáértő számára is nyilvánvaló 
hogy ezeknek az azonos elemeknek a százszori, 
ezerszeri megmintázása olyan monoton munka, 
amelybe belemerülni lelki elmélyedést kíván és 
eredményez. Ilyen munka lehet a hívő számára 
olvasót morzsolgatni, így rakhatják ki a buddhista 
szerzetesek színes homokszemekből végtelen 
türelemmel a mandaláikat. Nem is annyira a 
végeredmény formai megnyilvánulása teszi a 
munkákat meditációs tárgyakká, mint inkább az 
elkészítés módja, amely átsugárzik az alkotásokon.

A porcelánmasszával különösen azért nehéz 
boldogulni, mert a kiégetés egy fázisában az anyag 
elfolyósodik, és ilyenkor a nem tökéletesen kiegyen
súlyozott munka könnyen összeeshet. Tomoko
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azonban ezt a problémát saját hasznára fordította, 
amikor engedett az anyagnak, és hagyta, hogy a 
hő deformálja a munkáit, s így a gravitációnak 
engedelmeskedő anyagnyúlványok olyan hatást 
eredményeznek, mintha a szél söpörne végig a 
munkák felületén vagy a növények nyúlványai 
növekednének a nap után.

Ezek a porcelánmunkák mázatlanok és testet
lenek. A fehérre festett kiállító-helyiségben keleties
egzotikus holdfényszerű fehérségükkel hatnak egész 
más hangulatot keltve, mint Balázs Péter munkái, 
amelyek inkább az alföldi napot igénylik, és meg
találták helyüket a Parti Galéria pincehelyiségének 
sárgás terméskő falai között.

Napjainkban már nem kell különösképpen 
bizonygatni, hogyan hatnak egymásra távoli 
kultúrák. Nem kell megindokolni, hogy miért jön egy 
japán szobrászlány éppen Magyarországra tovább
tanulni, vagy hogy honfitársai miért látogatják elő
szeretettel a noszvaji művésztelepet. Mint ahogyan 
azon sem csodálkozunk, hogy Balázs Péter 
munkáiban miért jelennek meg a lótuszok és egyéb 
keleti motívumok. Figyelemreméltó, hogy bár nem 
nehéz azonosítani, hogy a két anyag közül melyik 
a közép-kelet-európai és melyik a távol-keleti 
művész alkotása, a különbözőség ellenére mennyire 
sok a közös vonás azon a mélyebb szinten, amely 
már nem kultúrafüggő, sokkal inkább a lélek struk
túrájának közvetlen megnyilvánulása.

S mivel ebből merítkeznek, lényeges azonosság 
van a két kiállítási anyagban. Mindkettő komolyan 
veendő és markáns választ ad arra a régóta mester
ségesen ébren tartott problémára, hogy a kerámia
szobrászat képző- avagy iparművészet-e. Mindkét 
művész az alkotásnak azt a megközelítését válasz
totta, ami akkor létezett, amikor még nem különült 
el képző- és iparművészet, mikor még nem vetődött 
fel a kérdés, hogy egy spirálvonal díszítőmotívum-e, 
a csiga szerkezetét ábrázolja-e vagy az élet szim
bóluma, mert forma és jelentés nem volt megkülön
böztethető. Mikor a díszítőmotívumoknak elsősor
ban mágikus funkciójuk volt, és nem a horror vacui 
hozta őket létre.

Lénárd Anna

Pécsi Kisgaléria
2003. november i3.-december 7.

Milyen rendszerek?
Gyécsek József Záróképek című' 
kiállítása

Mi jön ezután? -  kérdezi Keserű Ilona a pécsi kiál
lítás katalógusának előszavában. Merthogy a kiál
lítás címe Záróképek. Gyécsek következetes alkotó, 
nagy meglepetések ezúttal sem érik a kiállítás láto
gatóját, hiszen az új képek feltétlenül a korábbiak 
tökéletes hitelű folytatásának tetszenek. Mégis felvil
lantják a művek a festészet legújabb kori történe
tének néhány nagy dilemmáját. Az absztrakció 
1945 utáni első hullámának Alberto Burri-ja után 
csak a hetvenes évek végétől jelenik meg a 
képzőművészetben egy olyan irány, amelyben 
a felületek egymástól eltérő, egymás mellett létező 
legkülönbözőbb struktúrájú mintázatai válnak 
meghatározó formai elemmé. Új élményforrás, talán 
még romantikusnak és patetikusnak is tekinthető 
út, amit Gyécsek József is választott. Miközben a 
minimál art tárgyai elementáris monotóniájukkal és 
hasonlóságukkal tüntetve érveltek egy viszonylatait 
önmagába sűrítő és a relációkat így megszüntető 
egzisztencia mellett, szinte néma felszólításként 
fogalmazták meg éppen a viszonylatok, jelek 
egymás mellett létezésének tényleges esetleges

ségét számon kérő poétika szükségét. Gyécsek 
József festészetében nincsen semmi, ami forma- 
elöttes lenne. Minden, amit mutat, amit formáz és 
ahogyan módszert talál mindehhez, már a civilizáció 
és a kultúra megteremtette dimenzió meghatározá
saival szerveződik, az ösztönösség és líra finom íze 
is a kultúra dresszúrájának nyoma műveiben. A 
minimal-művészet tette a műalkotások evolúcióját 
figyelő számára evidenssé, hogy a koncentrált kife
jezés formáját környezet, plurális, és változatosan 
tagolt formai viszonylatok veszik körül. Mindezek 
nem ellen pontozták Gyécsek esetében a minimál 
csendességét, tömörségét, de kilágyították szigo
rúságát. A sajátságos váltás abból a lefojtott költői 
tehetségből következett, ami a végpontokra leegy
szerűsített állítások után a személyesen hiteles for
mai esélyeket, inkább a saját nyelv kialakításának 
az esélyeit latolgatja, mint közösségi léptékű 
vezérszavakét, nagy kapacitású, elvont képletekét.

Záróképek -  hangzik a kiállítás címe, és ez nem 
sejtet kevesebbet, mint azt, hogy a tíz éve tartó, 
finom belső változásokat és alig észrevehető 
plasztikai hangsúly-eltolódásokat felvonultató képek 
sora lassan véget ér. Gyécsek maga is úgy találja, 
hogy a körben, amelyben mindeddig önmaga 
határait megszabta, már nem talál elégséges felada
tot. Bár kiállítása éppen a finom változásoknak és 
hangsúlyoknak most már szinte aktivista, cselekvő 
változatait hozta, kompozícióinak kapcsolata a múlt
tal jóval egyértelműbbnek tetszik, mint a változás
sal. Végpont és újrakezdés: ez a kétarcú ütemvonal, 
amitől vissza és előre is adott a távolodás esélye.
A teremtett valóság tapasztalati úton igazolható for

máinak kakofóniája akkor került a művészeti kutatá
sok középpontjába, amikor a minimál és a koncep- 
tualizmus érzékektől mentes „különvalósága”, az 
„antiforma” is kiüresedni látszott, amikor ered
ményei már csak nehezen differenciálható 
sztereotípiákban mutatkoztak. A huszadik század 
művészeti forradalmaiban nemegyszer láttuk, hogy 
mint válnak egyes -  az éppen időszerűnek tetsző 
megközelítéseken túl - ,  voltaképpen idegen jelen
ségek és elméletek a továbblépés energiaforrásává. 
Az apró és részletező, elvont mikroeseményekre 
összpontosító frazeológia érzéki teljessége Gyécsek 
munkáiban éppen ezért egy fokozottan kontem- 
pláló, ugyanakkor befogadói munkamódszerként 
tételezett koncentrációt követel. A művek teljessége 
megközelíthetetlen a meditáló, időigényes összpon
tosítás nélkül.

A legkülönbözőbb optikai-festői rendszerek 
mintázatai kapcsolatokat valószínűsítenek a mindent 
túlélő, ember által létrehozott anyagokkal, a „ready 
made” jellegű idézetekkel, a válogatást alkotó elvvé 
kitüntető gyakorlattal. A mintázatok és közismert 
forrásaik Gyécsek festményeiben mindeddig semmit 
nem tartalmaztak az illuzionizmus elemeiből.
Kiállított képein most megjelennek ezek. A Búcsú 
(2002-3) sorozat darabjaiban gondosan kidolgozott 
perforációk, becsapódások érzékeltetnek a „géz” 
alatt sérüléseket, égést és vért. Nincs ezekben a 
munkákban már türelem az egyszerű harmónia
érzék, kényelem, díszítés műveleteivel szemben. 
Többet akarnak. Gyécsek mindeddig előítéletek 
nélkül támaszkodott a művészi individualizmus 
másodlagosságát sugalló anyagokra és formákra 
(textilváltozatok és geometrikus rendszer), most 
pedig előtűnt a purista jelmez mögül a karcos cse
lekvésre is képes aktivista. Mindeddig a hangulatok
ba csomagolt, inkább költői, mint értelemkereső és 
értelemadó analitikus gondolkodás jellemezte 
munkáit. Most az önkorlátozás oldódni látszik. 
Tabula rasa-nak, tiszta lapnak nevezi egyik legszebb 
képét (2003). Talán valóban szakítani fog majd for
máknak alárendelt, a kevés számú rendszer 
vélelméből építkező műtípussal és a ma már 
esetenként a begyakorlottság képzetét keltő mód
szerekkel. Az új periódusban, a Záróképek után 
talán megmarad majd a komolyság, az aszkézisre 
hajlam és megjelenik majd valami kevés önfeledt 
mesélőkedv, cselekvőkészség is a munkákban.

AT.

Gyécsek lózsef: Tabula rasa, 2003 
vegyes technika, vászon, 138 x 138 cm
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Könyv

Boros László -  Kalmár Lajos:
A Pécsi Bazilika és a város 
ókeresztény emlékei

A világörökség rangján

A Pécsi Bazilika és 
a város ókeresztény 
emlékei című album 
azok közé a ritkán 
fellelhető hazai 
könyvek közé tarto
zik, amelyik jó papír
ra, kiváló nyomda
technikával készült, 
korrekt szöveggel, 
európai szintű 

fotográfiákkal, remekül szerkesztve.
A kötet, bár csapatmunka eredménye, első

sorban Kalmár Lajos fotográfust dicséri, aki 
nagyon fegyelmezetten, rendkívüli szakmai 
felkészültséggel és tehetséggel oldotta meg 
nehéz feladatát. Hiszen a Pécsi Bazilikát már 
sokan fényképezték, voltak akik igen jó 
felvételeket is készítettek róla, mint például 
Csonka Károly, de ilyen átfogó, minden fontos 
részletre kiterjedő, értékes anyagot eddig még 
senkinek sem sikerült felmutatnia. Kalmár 
képeinek 95 százaléka mérnöki precizitással 
megszerkesztett, nincs rajtuk egy felesleges mil
liméter sem, ami nem oda kívánkozna. A belső 
terek, épületrészletek, szobrok tökéletesen 
bevilágítottak, a felületek anyagszerűek, a színek 
mélyek, az aranyozás ragyog, a bemutatott tár
gyak szinte lelépnek a papírról. Pedig a kísértés 
nagy, sok fotográfus nem tudott ellenállni hason
ló munkák elvégzésekor, hogy a feladattal szem
beni kötelező alázat helyett ne önmaguk művészi 
megvalósítását tartsák fontosabbnak, és így torz 
eredményt produkáltak.

Kalmár legjobb felvételei a székesegyház 
belsők, amelyek különös gonddal idomulnak 
az épület szigorú rendjéhez és szimmetriájához. 
Sokkal nehezebb a helyzete akkor, amikor 
eltávolodik az épülettől, és a Séta tér jóval 
kaotikusabb forma- és színvilágában próbál meg 
valamiféle egyensúlyt teremteni. A próbálkozás 
eleve kudarcra van ítélve, a felső sétatéri 
padokról, az alsó sétatéri gesztenyefákról vagy a 
Kioszk épületéről készült képei kilógnak a könyv 
képi világából, ráadásul itt még a képaláírások is 
összekeveredtek. Pedig Kalmár pontosan tudja, 
mit mikor kell fényképezni, melyik évszakban 
és napszakban, amit lehet, kihoz a témából. 
Ugyancsak idegen testként viselkedik a Dóm
múzeum belső térrészletének képe nagyfokú 
kuszaságával, ráadásul a többi lapon feltűnően 
precíz vízszintesek és függőlegesek ez alkalom
mal elferdülnek a nagy látószögű optika torzításá
nak jóvoltából; olyan a kép, mintha más szerző 
könyvéből keveredett volna ide. Pedig a 
következő oldalon megjeleníti a megoldást, vagy 
legalábbis egy remek változatot ugyanerre a 
térre, és ott még a halszemoptika hordós 
torzítása sem zavaró; a színvilág pedig kiválóan 
harmonizál az oldalpáron megjelenő templom
tornyok sárgásvörösével.

Az előbb felemlített néhány gyengeség azon
ban eljelentéktelenedik a magas színvonalú 
képek halmazában. Talán nem túlzás kijelenteni, 
hogy a kiadvány az Alexandra Kiadó fennállása 
óta az egyik legjobb kötete.

Cseri László

Könyv

A posztszocialista feltételek és a posztmodernizmus
Művészet a politika határán a késői szocializmus korszakában
(Postmodemism and the Postsocialist Condition. Politized Art under Laté Socialism. University of California 
Press, Berkeley, Los Angeles, London, 2003. 2 9 7 .1.)

Rólunk szól, de nem nekünk

Hogy most Pécsett, az Echo hozza szóba ezt a vaskos történeti 
forrást, annak oka, hogy bőséggel beszél a körülményekről és 
eredményekről, amelyek a magyar művészetet és annak 
részeként a nyolc-vanas évek erős pécsi teljesítményeit, elsősor
ban Pinczehelyi Sándor korai munkásságát is tükrözik. Ales 
Erjavec, a Ljubljanában élő szlovén művészettörténész előszava 
keltette fel elsősorban a figyelmet a könyv iránt, hiszen már 
a kötet elején egy sor magyar kritikusnak és történésznek, 
művésznek mondott köszönetét, akik a tartalmas és már címé
vel is érdeklődést keltő munka létrehozásában segítségére voltak. 
A téma kisebb részletkérdései természetesen folyamatosan 
napirenden voltak a hazai és nemzetközi művészettörténeti 
diskurzusokban. A szocializmus késői korszakának és a kelet
európai rendszerváltásoknak a feldolgozása, illetve egyre éret
tebb értékelése során azonban a figyelmesebb tekintetek és 
eligazító adatbázisok jobbára a nagy államok kulturális politiká
jára estek. A kis nemzetek politikai-kulturális viszonyrendszerérői 
ennél fogva a kevesebbnél is kevesebb ismeret szívódott fel 

a nemzetközi szakmai közvéleménybe. A korszak megítélése tehát most evvel az angol nyelvű munkával 
-  amelynek elkészítésében a szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia, kiadásában a Kaliforniai 
Egyetem kiadója adott segítséget -  feltétlenül árnyaltabb lett. Miközben odaadóan nyugtázzuk, hogy az 
egyébként hatalmas könyvészetiéi alátámasztott orosz helyzet Borisz Grojsz tollából itt is meghatározóvá 
vált, hiszen már az első fejezetben képet kapunk a nem hivatalos szovjet-orosz művészetről, a könyv 
háromnegyed része mégiscsak a közép-európai, balkáni kulturális helyzetről szól, a szlovénokról, magya
rokról. Teljessé teszi a képet, hogy az „új” kubai művészet és a kínai „avantgárd” utópiák utáni korszaka 
is áttekintés tárgya lett.

Bennünket az ösztönös érdeklődés és az érdekeltség is késztet arra, hogy a György Péter készítette 
tanulmányra összpontosítsunk, amelyben az „ államszocializmus késői korszakának mellőzött magyar 
művészetét” vizsgálja. Nem látunk e fejezet tanulmányozásához előítéletek nélkül, hiszen magunk is 
közvetlen tanúi, szereplői voltunk ennek a korszaknak, a Pécsi Múzeum Modern Magyar Képtára köztu
dottan központi szerepet játszott abban a folyamatban, amelynek során éppen a félresodort, mellékesnek 
mondott művészek és alkotásaik mégis „beépülhettek” a kultúra rendjeibe. Formálódott egy gyűjtemény, 
amely közismerten parancsolt tekintélyt magának avval, hogy az „új avantgárd” teljesítményeit megbe
csülte, bemutatta. És Pécs abból a szempontból is jelentős művészeti központnak tetszett, hogy ide 
kötődtek, részint itt tevékenykedtek a periódus „marginális” művészetének egyébként ritkán kétségbe 
vont jelentőségű alkotói. A tanulmány a totalitariánus szocialista realizmus, a szocializmus kulturális poli
tikai elmélete és gyakorlata, valamint a modernizációval elkerülhetetlenül beszivárgó posztmodern 
impulzusok közötti kapcsolat felvázolása szempontjából érdekes. Főként annak a mozzanatnak a 
rögzítésével, hogy miként indul meg a nyugati irányzatokkal való egyenjogúság, a művészi szabadság 
iránti vágy megjelenítése. Az MSZMP a 3T (tiltás, tűrés, támogatás) politikája mögött az 1956 utáni 
Kádár-korszakban már feladta a „totális” művészet eszméjét. Az 1960 körüli liberalizálódás természetesen 
adott minimális teret a nyugati emancipációnak a kultúrában is, noha jobbára csak a „megtűrtek” tér
felén. És az írás ezen a ponton érkezik el legizgalmasabb részéhez. Pinczehelyi Sándor Pécsett élő fes
tőművészt úgy mutatja be, mint „vidéki magyar pop művészt”, aki a hetvenes évek elejétől elsőként kezd 
foglalkozni következetesen a szocializmus szimbolizációival és elsőként kezdi „dekonstruálni” azokat.
(A „vidéki” itt nem egészen pontos fordítás, mert az eredeti szövegben „provincia!” áll, ugyanakkor 
Pinczehelyi tényleges művészi és emberi helyzete a „provinciális” jelzővel igen rosszul van kifejezve, 
hiszen aki elsőként képes egy átalakuló történelmi-kulturális dimenzióban nemzetközi kommunikációra, 
aligha tekinthető provinciálisnak. Vidéken élőnek igen. És ez a distinkció is elég komoly megkülön
böztetés mindmáig a magyar művészetben. Az igazi provincializmus jele.). Az aacheni Ludwig Fórum 
nemzetközi művészeti gyűjteményéből idézi a könyv Pinczehelyi 1986-os Csillag és kockakő I. című 
200 x 100 cm-es olajfestményét, valamint a Nemzeti Galéria tulajdonában lévő Utcakő a proletárok fegy
vere (1974) című munkáját annak a bizonyítására, hogy Pinczehelyi az első, mai értelemben vett magyar 
posztmodern festő, aki az Új Vadak, az „Új figuráció” vagy az „Új kép” irányzatainak megérkezése előtt 
érzékeltette az összefüggő ideológiai rendszer hiányából következő jelentéstani fellazulást. Már amennyire 
ez a jelképeket alkalmazó politikai reprezentáció közegében megragadható volt. A könyv számba veszi 
Pinczehelyi jelképtárának elemeit, és egyenként keresi a kapcsolatot a strukturalista, koncept és minimál 
utáni művészeti szcéna nemzetközi értelemben véve jelentősnek tetsző alakzatai között. György Péter 
írása vizsgálja az építészek szerepét a képzőművészetben, a politikum és az esztétikum speciálisan 
stilizált kapcsolatát, valamint Rajk László és Bachmann Gábor, Kovács Attila építészeti-képzőművészeti 
aktivitását. Az elemzés történeti és politikai szempontból érthetően beéri felületesebb érvekkel, hiszen az 
angolszász közönség bizonnyal nem kíván a legfinomabb részletekbe menő tájékozottságra szert tenni a 
politika és kultúra kapcsolatáról, mint amit mi itthon elvárunk egy ilyen munkától, illetve amit mi itthon, 
akár Pécsett is, a könyvben megjelenítettnél valószínűleg árnyaltabban hordozunk magunkban.

Aknai Tamás

P o s t m o d e m i s m

P o s l
C o n d i t i o n
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U T O L S Ó  O L D A L

Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata

p á ly á za to t h irdet
a Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely 

igazgatói állásának betöltésére

Az intézmény jellege 
Alkotóművészeti intézmény, mely a kortárs 
művészeti tendenciák folyamatos bemu
tatására hivatott.

Az igazgató feladatai
■  A Pécsi Galéria eddigi színvonalának 
megfelelő, a kortárs képző, ipar-, fotó- és 
építőművészet alkotásait bemutató folyamatos 
kiállítási program biztosítása, a tevékenységet 
dokumentáló kiadványok szerkesztése, 
tervezése, kiadása.
• Az intézmény operatív vezetése, 
menedzselése, pályázatokon való részvétel, 
valamint a bel- és külföldi kapcsolatok 
kialakítása és fenntartása.
■  A város képzőművészeti életének 
szervezése, a képző- és iparművészek 
munkájának segítése, kapcsolattartás a 
művészeti szervezetekkel, szövetségekkel.
■  A vizuális művészetekkel kapcsolatos 
rendezvények, konferenciák, találkozók 
szervezése, a művészeti oktatás segítése.

A pályázat feltételei
■  Szakirányú egyetemi vagy főiskolai 
végzettség.
■  Legalább 5 éves művészeti vagy múzeumi 
intézményben, vizuális művészeti területen 
szerzett szakmai gyakorlat.
■  Kiemelkedő szakmai vagy tudományos 
tevékenység.
• Társalgási szintű nyelvismeret.

Előnyt jelent
■  DLA fokozat.

A pályázatnak tartalmaznia kell
■  Az intézmény szervezetére és működésére 
vonatkozó szakmai koncepciót, vezetői 
programot.
■  Részletes szakmai önéletrajzot, az eddigi 
szakmai tevékenység leírását.
■  A végzettséget igazoló okiratok hiteles 
másolatát.
■  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt.
■  Egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot 
elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy 
zárt ülés tartását kéri.

A megbízás időtartama 
2004. április í-től, 5 év határozott időre szól.

Bérezés és javadalmazás 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. tv. előírásai szerint.

A pályázat benyújtásának helye és határideje: 
A Kulturális Közlönyben való közzététel 
napjától számított 30 napon belül. A pályáza
tot 7 példányban a következő címre kérjük 
megküldeni:

Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata 
Dr. Toller László polgármester 
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje 
A benyújtási határidő lejártát követő 30 napon 
belül.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
a Polgármesteri Hivatal Művelődési, Közoktatási 

és Sport Főosztály vezetőjénél a (72) 533-938-as 
vagy a (72) 533-951-es telefonon lehet.

Volt
Újra Echo
2003. november 4-én este hét órakor a Művészetek 
Házában találkozott olvasóival az Echo szerkesztő
sége abból az alkalomból, hogy négy hónapi 
kényszerszünet után most újra megjelenhetett a lap. 
A nagyszámú érdeklődőnek elmondtuk, hogy mit 
tettünk az elmúlt időszak alatt az Echo helyzetének 
megszilárdítása érdekében. Szóltunk arról, hogy 
ezentúl a lapot az Echo Regionális Kultúra
fejlesztő Alapítvány adja ki, és hogy a szerkesztést 
az alapítvány kuratóriuma is segíti. Köszönettel illett 
megemlékeznünk Pécs Megyei Város Kulturális 
Bizottságának immár hat éve tartó folyamatos gon
doskodásáról és azokról a támogatóinkról, akik 
az adósság visszatérítésében és a működés újabb 
feltételeinek biztosításában igen jelentős pénzügyi 
segítséget, illetve garanciákat adtak a lap fenntar
tására és hatékonyabb szakmai minőségére. 
Beszéltünk az elkövetkező számok terveiről, 
a témákról, amelyek feldolgozásában vagy fel
vetésében szerepet kíván magának adni az Echo.
A találkozás résztvevőivel folytatott párbeszéd során 
érintettük a lapnak a helyi irodalmi élet szemléjét 
célzó tartalmi bővülését, azt, hogy a kulturális politi
ka és a helyi művészeti felsőoktatás problémái 
miként kaphatnának helyet az Echo-ban. Szóltunk 
közönségünkkel arról, hogy miképpen lehetne 
megteremteni az Echo-könyvek kiadásának a 
feltételeit és arról, hogy miképpen kívánja az Echo 
a pécsi művelődési közélet egyre inkább hivatott 
fórumaként serkenteni a régió és az ország kulturá
lis-művelődési centrumaként szolgáló város szellemi 
fejlődését. Az est résztvevői tapasztalhatóan mély 
együttérzéssel osztoztak gondjainkban és nyilvání
tották meg egyetértésüket az Echo céljaival.

Lesz
Újra Echo-est
A hagyományoknak megfelelően szerkesztőségünk 
a Művészetek Házával közösen Echo-estet szervez.

A találkozó időpontja:
2004. január. 13. (kedd), 18 óra 
Helyszín:
Művészetek Háza, Pécs, Széchenyi tér 7-8.

Az esten a Pécsett szerkesztett kulturális-kritikai 
szemle decemberi számában megjelent, október 
végétől december elejéig rendezett művészeti 
események kritikáiról nyílik lehetőség a vélemény- 
cserére.
A szerkesztőség és az olvasók találkozása alkalmat 
ad a lapszám bemutatására, a Grazban tett tanul
mányút tanulságainak ismertetésére, -  különös te
kintettel arra a tényre, hogy 2003-ban Graz nyerte el 
az Európai Kulturális Főváros rangot -  az Echo által 
felvetett építészeti- színházi- zenei- képzőművészeti 
kérdések megvitatására.

Minden kedves olvasót és érdeklődőt 
szeretettel vár az Echo.

Tisztelt Előfizetőink!
Kérjük Önöket, hogy a 2004. év előfizetési szán
dékaikat 2004. január 20-ig jelezzék az alábbi
címeken:

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

Az előfizetési díj 2004-ben sem változik, 2350 Ft.
(350 Ft/db + postaköltség)

Köszönjük további érdeklődésüket!

Az ANTIKART
és

MODERNART
Galéria

egy művészeti vállalkozás, amely fel
adatának tekinti, hogy a magyar és 
egyetemes művészettörténet legjobb 
teljesítményeinek bemutatásával szé
lesítse azoknak a körét, akik az érték 
és azonnali piaci haszon között kü
lönbséget tudnak és kívánnak tenni. 
Akik a befektetés és értékőrzés lehe
tőségeit egyaránt mérlegelik. A galé
ria ellenpéldát kíván adni, amennyi
ben a kizárólag kereskedelmi céllal 
létrehozott „műtárgyakkal” szemben 
megmutatja azon festményeket és 
szobrokat, bútorokat, amelyekkel a 
jóhiszemű közönség közösséget vál
lalhat. Amelyek nem talmiak, ame
lyeknek esztétikai és történeti értéke 
nem vonható kétségbe.

Gábor Jenő (1893-1968) 
Önarckép gitárral, akvarell

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

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, 
szombaton 10-12.30 óráig.
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M ódiStudiő B a ra n y a  megyei képviselete
Oszoli és Boda Építésziroda 7625 Pécs, Nyíl utca 14. T.: 72/315-722

Kathrin Kiss

Vedd kézbe az életed!
Az életvezetés gyakorlati kézikönyve

Kathrin Kiss:
Vedd kézbe az életed!

Rohanó világunkban szinte alig 
fordítunk gondot lelki egészségünkre. 
A könyv nem a szenzációhajhász 
kiadványok sorát kívánja gyarapítani: 
pszichológus szerzője olyan egyszerű, 

könnyen elvégezhető gyakorlatokat ajánl, melyek segít
ségével érezhetően javul közérzetünk, helyreáll a lelki 
egyensúlyunk.

A kötet 20% kedvezménnyel, 960 forintért 
(plusz postaköltség) megrendelhető az alábbi címen: 
Opus Kiadó 7624 Pécs, Ifjúság útja 11. 
opus@dravanet.hu

Márkus Del Monego:
A  bor lelke

A német világbajnok sommelier anekdota
gyűjteménye a borral, a bor születésével 
kapcsolatos történelmi, kultúrtörténeti 
és egyéb anekdotákat, történeteket 

tartalmaz, melyek kifogyhatatlan muníciót szolgáltatnak 
ahhoz, hogy elszórakoztassunk egy jó asztaltársaságot.

A kötet 20% kedvezménnyel, 1920 forintért 
(plusz postaköltség) megrendelhető az alábbi címen: 
Opus Kiadó 7624 Pécs, Ifjúság útja 11. 
opus@dravanet.hu
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