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Európai eszméink és eszményeink törékeny rendje, 
vallásos örökségen iskolázott erkölcsiségünk újabb és 
újabb próbatételekre számíthat és valószínű, hogy 
manapság korrekciós „kioktatásban” is részesülhet 
más, erőteljesen önérvényesítő eszmények és más 
típusú erkölcsi felfogások részéről. Tágas a világ, van 
megfontolható üzenete bőven, érkezzék az Keletről 
vagy Nyugatról. Sikerképességet, hatékonyságot, 
piaci megfelelést, rentabilitást kérnek számon az új 
mértékek. Materiális és piaci érdekek diktálnak, a 
beilleszkedés szabályait nem a mi vidékies mértéke
ink szerint alakították ki. Sürög-forog a gyalu, bőven 
hullik a forgács.

így van ez rendjén? Egyre kétségbevonhatat
lanabb meghökkenéssel nyugtázzuk, hogy ennyire 
legfőbb érdek az egzisztenciális. Bár mondta, ma 
bizonyára nem hinné el ezt maga Fülep Lajos sem.
A filozófus, aki az ember legfőbb teremtményének 
a művészetet tartotta, a meghatottság és könnyek, 
a derűs leleményesség és drámai koncentráció, a 
félelem és boldogság tömény foglalatának. Hol, miben 
fejeződik ki majd mindez, vagy inkább, hol lesz majd 
az a piac, ahol a felsoroltak hatásos kifejezésére 
irányuló hazai kísérletek „eladhatók" lesznek? Efféle 
gondokkal küszködik ma a színházi ember és a 
muzsikus, az építész és a szobrász, festő, vagy aki 
a film és a fotó médiummal kötelezte el magát. Titkos 
reményeik szerint marad még valamennyi figyelem 
a honi tájakra, amikor már mindenünket „bevittük” a 
nagyobb európai közösség szellemi éléskamrájába.

A piaci megfontolások látszanak élni mindenhol, 
mindenben. Nemcsak a politikai valóságban, az 
utcán, a kapcsolatokban, az egyszerű üzletekben lett 
képlékeny a becsület, az eskü, a hűség és szolidari
tás fogalma és gyakorlata. Ilyen jelentésmódosulá
sokon ment keresztül a haza, a nemzet, a korona, 
a törvények tisztelete. Előfordulásuk sokakban fe
szengést vált ki, megtanultunk már élni nélkülük. 
Ugyanakkor tömegek gondolkodnak némán e fogal
mak képeivel, a zászlóval, himnusszal, címerrel, 
Petőfivel, Munkácsyval, Erdéllyel és a 301-es 
parcellával. Csak állnak és vonulnak megrendültén 
a jelképek egy részével a szívükben, másikkal a 
szemük előtt, gyakran alkalmi propagandaszerepben. 
Nem esik szó e jelképekről, érzések ezek sokkal 
inkább, mint szabatos kifejtésre számot tartó jelen
ségek. Sokasodnak a demokrácia ellentmondásai, 
amelyek mindig, minden korban alkalmasak voltak 
arra, hogy „nagy művészetet” hozzanak létre, és 
mégis lanyhul a figyelem a karcos-keserű valóság 
képei iránt, hacsak nem szenzációba csomagolják 
a tragédiát. Kitartó kíméletlenséggel sokasodnak 
körülöttünk a „virtuális" konfliktusmentesség képei, 
amelyekben egy létező földi mennyország érzékisége 
leplezi, hogy bizony egyre többen vannak a „még 
egyenlőbbek” és többen a mindenkinél „egyen
lőtlenebbek". A ma megkövetelt finom gondolati 
műveletek árnyékában a felidézett jelképek elnagyolt
nak tetszenek, beilleszthetetlenek egy világrend- 
szerbe, ami a nemzetek és hazák múltját, tényét avítt 
és érzelmes költészettani fordulatnak láttatja, vagy 
éppen turisztikai szempontból hasznosítható vonz
erőnek. Amiről leginkább a szállodások és kocs- 
márosok tudják, hogy micsoda. És amivel szemben 
az öröktől fogva európainak mondott nemzetek is 
fel-felemelik a szavukat.

Mi pedig mindezekről töprengve haladunk egy 
még inkább elnagyolt kiterjedés és mai tartalmai, 
talán nem is Európa, hanem az Európai Unió felé 
(ami nem ugyanaz), és menet közben önkéntelen 
nagyvonalúsággal toljuk félre ezeket a látszólag 
meghaladottnak tekinthető jeleket mindama jobban 
mához kötött emblematikus jelentőségű javak ked
véért, melyektől helyzetünk jobbra fordítását reméljük. 
Nincs közöttünk félreértés abban, hogy ez az Európa 
most elevenbe vágó változásokat fog követelni. A 
kissé patriarkális, barátságos és közlésképességéről, 
leleményességéről világszerte ismert társadalom -  
a miénk -  most egyik legmélyebbre ható átalakulását 
fogja megélni. Fájdalmas élmény lesz tapasztalni, 
hogy a követelmények, amelyeknek meg kell felel
nünk, még nem a mieink, hogy érdemeink, szavaink, 
viselkedésmódjaink -  ha tetszik nekünk, ha nem -  
idegen tekintélyek értékelésének tükrében válnak 
majd elfogadhatóvá. Ez az átalakulás csak látszólag 
fogja érintetlenül hagyni a lokális cselekvés szabad
ságát, ha már egyszer megkövetelte a globális gon
dolkodás normáinak tudomásul vételét. A „betagoló
dás” az alkotó szabadságának, a művészi kísérlet 
értelmének és az eredetiségnek más, a miénktől 
eltérő mértéket fog adni. Ebben a mértékadásban 
a „külső környezet" erő-pozíciója veszedelmes 
következményekkel járhat, hiszen a mindenekfelett 
való piacképesség amúgy is manipulált „erényei” mel
lett leginkább azt kéri majd számon, ami neki felel 
meg elsősorban és nem nekünk. Könnyen elveszhet 
azoknak a mozzanatoknak az értékelése, amik 
mindeddig a mi kissé „megkésett", de összegzésekre 
igen alkalmas kultúránkat jellemezte. A glóbusz 
működtetésének ez a mi átalakulásunk nem fogja 
módosítani a szabályait, mert azokat sohasem a kis 
nemzetek, kis hatalmak határozták meg. Ezek csupán 
reménykedhetnek valamiféle „pillangó-hatásban", ami 
-  ha irracionálisán is, de -  a „nagy egészre” valami
lyen befolyást mégis valószínűsít.

Efféle történik az Echóval is. Öt éve követjük -  
amennyire fogyatkozó adottságaink ezt megengedik -  
a város művészeti eseményeit. Vagy inkább azokat 
az eseményeket, amelyekben szerzőink felfedezték 
az akarat, az eredetiség és kerek „egész-ség” 
nyomait. Meglehet kirekesztő a gyakorlat, mert az 
esztétikai értéknek végül is mi köze van a műalkotást 
létrehozó akarathoz? Vagy az eredetiség gyakran 
önkényes vélelme lett volna az érték mibenlétének 
magyarázata, amivel szerzőink a figyelemre méltó tel
jesítmény felfedezésének és elismerésének nyomába 
szegődtek? Vitapontok voltak ezek, nem kis mérték
ben világnézeti kérdésekkel telítettek. Véleményünk 
szerint igen alkalmasak arra, hogy valódi dialógusok 
bontakozzanak ki mezsgyéiken. Evvel szemben 
leginkább az érdektelenség jeleivel találkoztunk.
Öt év alatt két vitának adhattunk csak helyt, s bár 
olvasóink aligha tekintették írásaink szerzőit cáfol
hatatlan orákulumoknak, ez mégiscsak azt jelenti, 
hogy a művészetek ügye nem hasít elevenbe, hogy 
a közönség ott tartja számon jelenségeit, ahol a 
kényelmes, kellemes haszontalanságokat tárolja.
A meghatározónak tetsző érdekek köréből kiszoruló 
kultúrát látszatokkal valóban pótolni lehet ideig-óráig. 
De az élet belső és rejtett szerkezetének működteté
sében betöltött szabályozó szerepét a virtuális földi 
mennyország (melyben csak vörös körmű konfliktusok 
vannak) vagy a pszichiáter szúrós szeme aligha 
helyettesítheti. Pedig vannak jó minták, figyelemre 
méltó példák. Vannak kulturális kezdemények, ame
lyek a sodró lendületű kiürüléssel szemben az ellenál
lást a gondolatok, érzelmek, tartós emberi kapcsola
tok és kevésbé viszonylagos erkölcsi értékek irányá
ból közelítik meg. Hova álljunk, kit támogassunk, 
kikkel szövetkezzünk?

Előttünk kiterítve a capitaly táblája, markunkban 
a dobókocka és egykettőre rajtunk a sor.

Adventi capitaly



A város vezetői a nyilvánosság előtt is vállal
ták, hogy Pécs jövőjét kulturális teljesítőké
pességének fokozásában látják. Hogy Pécset 
a régió, az ország, „Európa kulturális főváro
sává” tegyék.

Mindenekelőtt le kell szögeznünk: az Echo 
szerkesztőgárdája örömmel üdvözli a város 
magasabb kulturális rangra emelésének szán
dékát. Nem csak azért, mert mi magunk is a 
kultúra területén keresünk szerepet, feladatot 
és örömöt, de mert a város egyetlen hosszú 
távú gazdasági lehetőségét is ebben látjuk. 
Minden ebbe az irányba tett erőfeszítést ezért 
elfogultan élünk meg, de bölcsnek is látunk 
egyben -  már ha az elfogultság állapotában a 
bölcsesség értelmezhető egyáltalán.

A következő írásnak ezért célja nem a 
borstörés, hanem a láttatás: annak láttatása, 
hogy egy kitűzött cél érdekében milyen lépték
ben kell gondolnia a városnak beruházások
kal, tervezéssel -  egyáltalán hogy az ered
mény felé vezető utat fel kell rajzolni, és annak 
állomásait meg kell határozni. Nem elég a 
szándék és a vágy, ehhez stratégia kell. Ha se
gítünk valamelyest láttatni -  mink van, és mi 
kell még -  talán segítséget adunk a kezdetek
hez.

Mert kulturális ranghoz sok minden kell. 
Elsősorban kell egy közeg, amelyben alkotni, 
kommunikálni, vitázni lehet, sőt érdem. Kelle
nek hozzá meghatározó személyiségek, akik 
képesek maguk körül ezt felépíteni -  úgy alko
tók, mint a hatalom irányítói. Kell egészséges 
szellem, szellemiség, mezőny, megmérettetés, 
érdemes, képzett és önképzésre hajlandó kö
zönség, hozzá közönségkapcsolat, közönség- 
szervezés -  minőségi ambíciókkal. Kellenek 
továbbá helyek is, épületek is. Mert bizonyos 
műfajokban ezek a megmutatkozás elenged
hetetlen feltételei. Hiányukban bizonyos alko
tó területeken csak perifériális szerepet remél
hetünk. Ez pedig nem központ.
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Pécs: a kultúra
Az önkormányzati választások után, a polgármes
tert leszámítva, Pécs város legfelső vezetése ki
cserélődött. A közgyűlés a kultúráért, oktatásért, 
egészségügyért felelős alpolgármesteri posztra a 
korábban a kulturális bizottság elnökeként tevé
kenykedő KUSZT MÁRTÁnak szavazott bizalmat. 
Vele beszélgettünk a város kulturális stratégiájáról, 
elképzelésekről és lehetőségekről, arról, hogy van- 
e esélyünk a vidéki és az európai kulturális főváros 
cím elnyerésére.

— Az önkormányzati választások erőtel
jes baloldali győzelmet eredményeztek Pécsett, 
ami azt jelenti, hogy az MSZP voltaképpen aka
dálytalanul érvényesítheti akaratát, elképzeléseit 
a kultúra területén. Tekintettel azonban arra, hogy 
az előző ciklusban sem gördített az ellenzék 
elháríthatatlan akadályokat önök elé, úgy gondo
lom, várható a folyamatosság.

— Annál is inkább, mert a kulturális élet 
területén elődöm, Újvári Jenő nagyszerű teljesítményt 
nyújtott, ezért nem sok korrekcióra lesz szükség. 
Beszélhetünk olyan kezdeményezésekről, amelyek 
sikertörténetnek bizonyulnak, és olyanokról is, ame
lyek talán kevésbé eredményesek.

— Mondana néhány példát?
— Mindenképpen sikernek bizonyul a 

világörökség program, amely természetesen további 
komoly munkát követel, hiszen meg kell felelni az 
elvárásoknak a bemutatás, a látogathatóság terén. 
Félig kész, és a beruházás befejezésére vár a 
romkőtár vagy a középkori egyetem. Valójában egy 
turisztikai központ létrehozását céloztuk meg, szerves 
egységként kezelve a világörökség és városörökség 
kérdését, ezért is hívtuk életre azt a közhasznú társa
ságot, amely mindennek motorja lesz, s amelynek 
éppen Újvári a vezetője: ezzel is a kontinuitást 
szeretnénk biztosítani.

— Az eredeti elképzelés szerint a kht. 
valamennyi világörökségi rész tulajdonosának 
közös részvételével alakult volna meg, ez feltétele 
is volt a világörökségi diploma elnyerésének. Nem 
jár negatív következményekkel az, hogy ennek 
ellenére a társaságot a város egyedül hozta létre?

— Mindegyik tulajdonos a másikra várt, így 
nem sikerülhetett az összefogás, de a város részéről 
semmiféle elzárkózásról nincs szó, bízom abban, 
hogy kapcsolódnak hozzánk a többiek is. Ám a nem
zetközi szervezetnek véleményem szerint mindegy,
ki kezeli az örökségi részeket, mindez csupán belső, 
jellegzetesen magyar probléma, amely arról szól, 
hogy ki vigye a zászlót.

— Mi az, ami egyértelműen kudarcnak 
bizonyult az elmúlt ciklusban?

— A hangversenyterem létrehozása, amely 
évtizedes álom maradt. Részsiker csupán a zenekar 
próbatermének átadása, ahol ugyan jó az akusztika, 
de nyikorognak a székek, s amelyben sor kerül olykor 
koncertekre is, de hivatalosan nem számít hangver
senyteremnek. Ráadásul a Liszt Terem is megszűnik, 
az orvoskari aula pedig csak a rövid távú

elképzelések szerint jelent megoldást, középtávon 
mindenképpen igény mutatkozik egy normális 
hangversenyteremre és konferenciaközpontra.

— Négy hangversenyterem illetve kon
ferenciaközpont helyszínének elképzelése körvo
nalazódott a közelmúltban: a vásártéri beépítés, a 
TIT-székház bővítése, a Park mozi és a régi erőmű 
épületének átalakítása.

— A vásártéri konferenciaközpont inkább 
a gazdasági szféra területéről jött ötlet. A TIT 
épületének hangversenyteremmel való bővítési terve 
azért nem látszik sikeres elképzelésnek, mert ez egy 
hatszázfős termet eredményezne, amely kicsinek 
bizonyul. Ugyanez a probléma mutatkozott a Park 
mozi bővítésére kiírt pályázat során, mert ebben az 
esetben sem fért volna be a hangverseny-látogató 
közönség, valójában két hangversenybérletre lenne 
szükség megvalósulásuk esetén. A régi erőmű át
alakítása zseniális ötlet, de egyáltalán nem biztos, 
hogy ott komolyzenei koncerteket kellene rendezni, 
sokkal inkább alkalmasnak tűnik az a terület külön
böző happeningek befogadására. De az igazi gond 
nem is ez, hanem a pénz forrásának fellelése.

— A rendszerváltás óta először fordul 
elő, hogy az önkormányzat azonos színezetű, 
mint a kormányzat. Ez önmagában nem elég esély 
a pénzforrás fellelésére?

— Kétségtelen, hogy ezúttal azonosak
a színek, a polgármester úrral együtt igyekszünk is 
érvényre juttatni a város baloldali elkötelezettségét 
a kormányzatnál, s bízunk abban, hogy néhány 
reprezentatív beruházás létrejöhet az elkövetkezendő 
ciklusban. De nem biztos hogy köztük lesz a hang- 
versenyterem, hiszen komoly elmaradások vannak 
az egyetemi szférában, márpedig célszerű lenne az 
egyetemi centrum kialakítása, és talán mindennél 
fontosabb a 6-os út kiépítése. Ezek a realizálható 
elképzelések, a többi egyelőre bizonytalan.

— A város vezetői korábban célzást tet
tek arra, hogy Pécs a vidék kulturális fővárosává 
válhatna, sőt az európai kultúra fővárosává is. 
Ennek valóban megteremthetők a feltételei?

— Nem minden alapot nélkülöznek ezek 
a kijelentések, hiszen jelentős kulturális rendezvé
nyekkel dicsekedhet máris a város. Természetesen 
a fokozatosság elvét szem előtt tartva, az európai 
kultúra fővárosa cím megszerzése csak távlati cél 
lehet, ahhoz az infrastruktúra fejlesztése elenged
hetetlen feltétel, és olyan rendezvényekre lenne szük
ség, amelyek ide vonzanák a kontinensről a közön
séget.

— Budapest 1996-ra célozta meg ezt a
címet.

— Budapest más léptékű város, de 
voltaképpen azok a városok, amelyek korábban már 
elnyerték ezt a címet, szintén jóval nagyobbak mint 
Pécs, gondolok például Krakkóra. Talán a 2003-ban 
soros Graz hasonló hozzánk. Ebben a kérdésben a 
város mindenképpen rákényszerül a kormány segít
ségére. De hogy városunk mégsem teljesen jelenték
telen és észrevehetetlen Közép-Európában, azt 
bizonyítja az is, hogy a Visegrádi Négyek Pécset,
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nem pedig Budapestet kérték fel a kulturális 
együttműködésre.

— Említette a kulturális rendezvények 
sorát. Melyek ezek?

— A színházi találkozó, a tavaszi fesztivál, 
a zenekar nyári nemzetközi fesztiválja, a bábfeszti
válok, a Pécsi Napok, és tervezzük visszahozni a film- 
fesztivált. Ez utóbbihoz azonban, legalább is fogadói 
részről, szükséges feltétel a Plaza szervezőjének 
egyetértése és segítsége. Feltételezésünk szerint a 
szakmának sem lenne különösebb kifogása, ugyanis 
azt mindenki elismeri, hogy amíg itt rendezték a film- 
fesztivált, addig volt csak igazi fesztiválhangulat, 
addig működött szakmai műhelyként.

— Egyes értelmiségi körökben komoly 
kritika éri a város kulturális intézményeinek szín
vonalát. Hiszen akár a színházat, s azon belül 
bármelyik tagozatát vizsgáljuk a baletton és 
operán át a bábig, vagy akár a Pécsi Galériát, a 
magas művészi igényesség a szórakoztatóipar, az 
eladhatóság felé látszik eltolódni. Ráadásul most 
a színházigazgató egyben a fővárosi Nemzeti 
Színház egyik vezetője is lesz, amely kérdésessé 
teheti itthoni munkájának elmélyültségét.

— Ami a kettős státust illeti, elvileg nem 
kizárt, hogy egy alkotó ember két helyen 
párhuzamosan is megállja a helyét, de erről min
denképpen egyeztetni kell az érintettekkel, tehát 
Balikó Tamás igazgatóval és a színház vezetőségé
vel. A színház minőségének kérdése az igaz
gatóválasztáskor is felmerült, az köztudott volt, hogy 
Balikó a populárisabb színház irányába tesz 
lépéseket. De a színvonalon a színházi fesztivál sokat 
emelt, ebben közrejátszott az is, hogy azóta 
szívesebben jönnek ide szerepelni rangos művészek, 
főleg a férfigárdára gondolok. A balettet véleményem 
szerint sikerült megújítani, az a véleményem, hogy 
most a felfelé ívelő szakaszába lépett, míg az opera 
kicsit haloványabb a korábbinál. A bábtagozat 
vezetőjével, Sramó Gáborral le kell ülni, megbeszélni 
a bábszínház lehetőségeit, az biztos, hogy több for
rásra van szükség a működtetéshez, nem beszélve 
az épületről, amely szép, de elhanyagolt állapotú.

— A szimfonikus zenekar viszont 
komoly változás előtt áll.

— A változtatást itt csak fokozatosan lehet 
végrehajtani. Ennek igénye és kezdeményezése 
egyébként nem az önkormányzattól, hanem Hamar 
Zsolt vezető karmestertől illetve a zenekartól magától 
indult, amelynek lényege, hogy az európai piacon 
szeretnének versenyképessé válni. Az ehhez szük
séges fokozott terhelést azonban nem minden 
zenekari tag tudja felvállalni, a zenekar kettéválásá
val, s a színházi zenekar kialakításával pedig maga a 
színház sem értett egyet. Az sem lesz majd kellemes, 
ha azok közül, akik a változásra szavaztak, néhányan 
nem kerülnek be az „elit alakulatba”. Ellentmondás 
az is, hogy európai versenyről beszélünk, amelyhez 
nem tudunk európai béreket biztosítani.

— Gondot jelent, hogy a zenekar 
szervezeti és működési szabályzata még a tanácsi 
időkben készült, és azt a szellemiséget is sugallja, 
olyan struktúrát jelenítve meg, amelyben a vezető 
karmesternek nem sok a beleszólása a zenekar 
művészeti életébe.

— Megújul a szervezeti és működési 
szabályzat is, de ez még önmagában nem biztosíték 
arra, hogy egy szervezeten belül az emberek között 
valóban megvalósul a gyümölcsöző együttműködés. 
Azon pedig ezután sem lehet változtatni, hogy az 
igazgató az önkormányzat alkalmazottja, miközben a 
karmestert csak szerződés köti az együtteshez. 
Ugyanis valamennyi önkormányzati intézmény igaz
gatója egyszemélyes felelőse az intézménynek.

— A Pécsi Galéria ugyancsak kiemelt 
kulturális intézménye a városnak. Pinczehelyi 
Sándor távoztával egyenetlenebbé vált a színvo
nal, a galéria provincionálisabbá vált.

— Pinczehelyi nagyobb léptékben gondol
kodott ugyan, de Gamus Árpád szisztematikusabb, 
ő sokkal inkább kiszolgálja a képzőművészeket, és 
nem tekinti alkotásnak a működtetést magát. Jóval 
több embert mozgat meg a pécsi és baranyai 
művészek közül, s jóval többnek teremt kiállítási 
lehetőségeket külföldön.

— A pécsi kulturális élet egyik sajátos
sága a párhuzamos intézményrendszer. A város 
és a megye is működtet intézményeket, amelyek 
többnyire koordinálatlanul hoznak létre egymás 
mellett rendezvényeket, kiállításokat, koncerteket. 
S miközben például a megyének nincs elegendő 
pénze a múzeumokra vagy a Művészetek Háza —  
programjaira, Pécs városa, amely nem keveset

Pécs, a reménybeli „Európa kulturális fővárosa”
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profitál a megyei intézmények vonzerejéből, egy 
fillérrel sem járul hozzá fenntartásukhoz.
Ugyanígy a megye sem a zenekar vagy a színház 
működtetéséhez, pedig a vidéki lakosság szép 
számban jár színházba, koncertekre.

— Volt kulturális bizottsági elnökként 
tanúsíthatom, hogy próbálkoztunk a megyével 
egyeztetni, de a tárgyalások mindig megfeneklettek, 
mert mindkét fél úgy érezte, rosszul jár. Eleinte azt 
gondoltam, azért nem sikerül egyezségre jutnunk, 
mert más színezetű a megye mint a város, de amikor 
már a politikai színek is egyeztek, akkor sem mentek 
jobban a dolgok. Véleményem szerint ezen abban az 
esetben lehetne változtatni, ha a kultúrára jóval 
nagyobb léptékű anyagi források jutnának, mert 
különben egyetlen probléma megoldására koncentrál 
mindenki, a spórolásra. Pedig élő gondról van szó, 
hiszen még a várostörténeti múzeum sem a város, 
hanem a megye kezelésében van. Átvenni viszont 
hatalmas anyagi terhet jelentene. Az a rendszerváltás 
utáni elképzelés pedig, amely szerint majd a civil 
szféra beszáll a kultúra finanszírozásába, illúzió 
maradt csupán.

— Mi az, amit egy önkormányzatnak 
mindenképpen kötelessége finanszíroznia ebben 
a szférában?

— A kultúra szabadon választott kategória, 
ami azt jelenti, hogy a törvény csak a közkönyvtárak 
és egyetlen művelődési ház működtetését teszi 
kötelezővé, semmi többet, bár azt tudni kell, hogy
a színházakat és a zenekart az állam támogatja.

— Ennek ellenére egyértelműnek tűnik, 
hogy Pécsnek nincs más lehetősége, csak a 
kultúra és az oktatás. Ezt kellőképpen látja és 
támogatja is a testület?

— Remélem, a testület partner lesz ehhez, 
mert valóban, az igazi sikertörténetek ebben a 
szférában alakulhatnak ki, még akkor is, ha minden 
más összeszűkül.

— Mindebben szellemi segítséget 
nyújthat az a három kulturális lap, amelyek 
Pécsett látnak napvilágot: a Jelenkor, a Pécsi 
Szemle és az Echo. A város sajátjának tekinti 
őket?

— A Jelenkor jelentős támogatást kap 
tőlünk annak ellenére, hogy korábban a megye karol
ta fel. De a megye nem egy kulturális intézményéről 
mondott le, amelyek végül is a városhoz fordultak 
segítségért. A város pedig úgy érzi, nem hagyhatja 
ebek harmincadjára értékeit, amelyeket két perc alatt 
meg lehet szüntetni, de felépítésük évtizedekig tart.
A Jelenkor az egyetemen a humán képzés háttere is, 
rangot ad a városnak. A Pécsi Szemle szintén siker- 
történet, amely az anyagi gondok ellenére egyre 
markánsabbnak tűnik. Az Echo eredeti koncepciója, 
vagyis egy kritikai szemle kialakítása, amely minden 
kulturális mozzanatról véleményt nyilvánít, igen szim
patikusnak bizonyult. A „kritika" fogalma azonban 
véleményem szerint nem csupán negatívumot jelent, 
amelyet az Echo többnyire tükröz, annak ellenére, 
hogy elismerem, nem árt olykor az álló vízbe követ 
dobni.

— Nem az a város problémája az 
Echóval, hogy az nem csupán a kultúra különböző 
megjelenési formájával kapcsolatban fogalmaz 
meg kritikát, hanem olykor élesen bírálja a város 
kultúrpolitikáját is, miközben az önkormányzat az 
egyik fő anyagi támogatója a lapnak? Ezzel 
voltaképpen saját sírját ássa.

— Nem gondolom, hogy erről volna szó. 
Inkább arról, hogy több pozitív írást szeretnénk látni, 
mert nyilvánvalónak tűnik, hogy nem minden csapni
valóan rossz, ami ebben a városban létrejön.

— Térjünk át egy kicsit az egyetemre, 
hiszen korábban említette, hogy az egyetemi 
centrum létrehozása kiemelt fontosságú a város 
számára. Ön, miközben alpolgármester, egyetemi 
oktató is. Jelenthet ez másfajta kapcsolatot az 
önkormányzat és a PTE között, mint amilyen 
korábban megvalósult?

-  A város és az egyetem együttműködése 
teátrálisnak mondható. Létezik egy keretszerződés, 
de ennek értelmében protokolláris kapcsolatok alakul
tak ki. Én a kis lépések taktikáját tartanám jónak.
Ilyen például annak az EHÖK-javaslatnak a megvi

tatása és megvalósítása, amely a jelenleg használa
ton kívüli Apolló mozinak a hasznosítására irányul.
A hallgatók ugyanis egyetemi művelődési házat 
szeretnének ott kialakítani, ami ragyogó ötlet, s ame
lyet az egyetem építészei meg is tervezhetnének.
S ha az egyetem és a város is hozzáadna az EHÖK 
pénzeihez, megoldódhatna egy sor probléma, amely 
például a Liszt Terem megszűnéséből vagy az 
egyetemi színpad otthontalanságából adódik. ■

Pécs testvérvárosa Krakkó, amely 2000-ben volt 
„Európa kulturális fővárosa"

Pécs testvérvárosa Graz, amely 2003-ban lesz 
„Európa kulturális fővárosa"
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A K N A I  T A M Á S

Köszöntjük 
a fővárosban

Pécs: a kultúra fővárosa (2.)

Nápoly leírhatatlanul olasz külvárosában, egy horhos
ban térkép nélkül csatangolva kérdeztem az európai 
uniós barlanglakásából kikandikáló, maszatos arcú 
fiúcskát arról, hogy miképpen juthatnék a Capodimon- 
te Múzeumhoz a leggyorsabban. A válasz magától 
értetődő, egyszerű és szabatos volt. Tíz percen belül 
ott állhattam kedves Velasquez-képem előtt. Pécsett, 
egyetemi felvételin egy pécsi középiskolás 
büszkélkedik Csontváry ismeretével. Csak az nem jut 
az eszébe, hogy hol őrzik a Magányos cédrust. Nem 
volt még a Csontváry Múzeumban.

Szövegekben sorminta, szakmai és baráti beszél
getésekben ütemesen visszatérő mondat: végre akadt 
Pécsnek egy újabb, minden bizonnyal megvalósítható 
hosszú távú programja. Kimondatlan alapigazság 
sokaknak, jó, hogy kimondatott és hasznos, hogy így, 
írott formában nézhetünk szembe vele. Adottságaira 
és készültségére alapozva talán valóban végbemehet 
egy olyan funkcióváltás itt, ami a XX. század második 
felében ráerőszakolt szerepektől segíti az eltávolo
dást, és ha volt valamikor határozott karakterjegye 
a városnak, akkor annak visszaszerzésére stratégia 
születhet. Talán egy régi önazonosság, talán egy 
sohasem volt új identitás megtalálásának vágya 
sugárzik a ma még csak vezényszónak tetsző, és 
kimunkálnak alig nevezhető programból. Hogy volt-e 
energiaforrás ebben a városban, amely önmagán 
kívül is hatni volt képes, amely más közösségek 
szellemi-fizikai formálódásának meghatározója 
lehetett, nos e kérdésben igen eltérő álláspontokkal 
lehet találkozni. A kultúráról van szó. Helyi hadállásai
ról -  minden kiindulás alapjáról -  és kulturális 
fejlődésének szavatossági elemeiről. A kulturális tel
jesítőképességről és a közösségről, ami ezt a 
képességet érdekeinek felismerése nyomán érdek
lődésével, pénzével fenntartja. Ami vállalja kudarcait 
és gyönyörködik sikereiben.

Hol a boldogság mostanában?

Keresgéljünk közösen ismereteinkben. Mi tesz 
egy települést érdeklődésre érdemessé? A rejtettség- 
ben tengődő értékek, vagy azok minősíthető, össze
mérhető nyilvánossága-e? Valamennyien soroljuk az 
ismérveket: másutt nem létező műemlékek sokasága, 
a színházak, hangversenytermek, zenekarok, 
művészcsoportok kulturális kínálata, országosan és 
nemzetközi mércével mérve is minőségi események, 
ismerős, otthonos intézményrendszer, a lakók jelleme, 
gesztusaikban látható azonosulásuk a lakóhelyükkel, 
a vendéglátás színvonala, a házak rendje, illemhelyek 
tisztasága stb.

„Musikanten sind in dér Stadt” -  mondja a késő 
középkori német népének. A városba muzsikusok 
érkeznek. A város élete ettől megváltozik. Enyhül 
a zord kedély, nevetés lesz a mosolyból, foszlanak 
a gátlások, felszabadul a közösség. Eltűnik a renyhe- 
ség, szorgalmatos lesz a rest, nő az építőkedv. Szól a 
zene, emelkedik a lélek, a középkori ember egyszerre 
közelebb kerül Istenhez és önmaga természetéhez is.

A város kormányzása felbecsülhetetlen szövetségesre 
talál a vándor muzsikusokban, hiszen a mindennapi 
élet összhangjának megteremtése, a fizikai és főleg 
a lelki-szellemi „komfort” megközelítése az egyik ere
dendő célja. A rendkívüli pillanatok láthatóvá tétele, 
amelyeknek észlelése során sűrítve élheti át akárki 
életének, működésének okát, célját, értelmét. A sienai 
városházán látható a XIV. század első felében élt 
Lorenzetti testvérek, Ambrogio és Pietro freskóciklu
sa, a „Jó és rossz kormányzás allegóriája”. Ahol 
a város polgára láthatja: amint a szép és a hasznos, 
a lelki béke és vigasz közvetítői, a zene és a magával 
ragadó építészet, festmények és öltözetek töltik ki a 
város tereit, ott eredményes, hasznos, tehát boldog 
emberek vannak. Nem él más utalásokkal az amerikai 
Függetlenségi Nyilatkozat sem a XVIII. század végén, 
amelyben az áll, hogy „minden ember egyenlőnek 
teremtetett, teremtőjük bizonyos elidegeníthetetlen 
jogokkal ruházta fel őket, többek között az élethez, 
a szabadsághoz és a boldogsághoz való joggal, s 
minden kormány ezeknek a jogoknak a biztosítására 
van hivatva az emberek között". Ez a boldogsághoz 
való jog és az érvényesítését segítő cselekvőképes
ség, a „pursuit of happiness”, vagyis a boldogság 
keresése és a rátalálás reménye az, ami a kultúrá
ban testet öltő tevékenységeknek és tárgyaknak olyan 
megkerülhetetlen fontosságot ad. Ami tartalmassá 
teszi a kultúra fogalmát.

A kultúra jelenlétének e kevés példából is jól kive
hető szabályozó szerepét aztán az új és legújabb kor 
olykor teljességgel érzelemmentesen, olykor poli
tikumnak alárendelve, olykor tökéletes 
önkényességgel építette bölcseletébe. Az elvont cél 
azonban a kivitelezés és a módszerek különbözősége 
ellenére is az maradt, hogy a település irányításának 
ügyelnie kell azokra a (érzéki) minőségekre, 
melyeknek hiánya közömbössé, meglétük vonzóvá 
teszi az adott közösség terét, idejét. Ezek a 
minőségek nemcsak a kedvező éghajlati és földrajzi 
viszonyok megtalálásában mutatkoznak, hanem a 
mindenkori léptékben (áttekinthetőség, bejárhatóság 
stb.), a mindenkor másképpen eszményinek tételezett 
forma-összefüggések szervezett meghatározásában 
(utcavonal, utcakép stb.), anyagok megválasztásá
ban, a korszakonként eltérő megfogalmazások 
egymáshoz hangolásában vannak.

És ezernyi más mozzanatban, ami a közösség 
eseményeihez, ünnepeihez kapcsolódik, amelyeknek 
rituális, mágikus jelentősége felől nincsenek kétségek. 
Tömegek „beszélnek” egymással a jelek nyelvén, 
embercsoportok találnak egymásra egy-egy jel alatt, 
amelyek mindegyike bőséges tapasztalat, érzelem 
villanásszerű kifejezésére szolgál. És minél több van 
ilyen jelzésekből egy városban, annál inkább 
valószínű, hogy a benne egymást váltó közösségek

„így” is megnyugtató üzeneteket küldenek egymás
hoz. A legújabb korban majdhogynem ilyen rituális 
fontossága van az emberi jelenlét alkalmi küldetés
zavarait, vélt vagy valóságos funkciótlanságát a 
kultúra múltjával összemérő kísérleteknek, a 
környezet állapotát, a szavak értelmét, új eszközeink 
használati határait firtató elemzéseknek, amik a test
nyelvvel, hangokkal, írott szövegekkel, bármely más 
médium használatával jelzik a helyzetfelméró 
szándék jelenlétét. Mindez a tevékenység nem 
mutatkozhat máshol, mint a kultúra szervezeteiben, 
amelyeknek ha tradicionális kereteit szét is feszítette 
mára a művész megkövetelte cselekvések ereje, 
azért a közösséghez visszavezető élmény még 
mindig az a cél, amely nélkül fogyatékos lesz (marad) 
maga a közösség és a kultúrája is. A kultúra és 
művészetek jelentőségének nincs ellenzője. Olyan 
kézen fekvő igazság ez, amiről szinte kényelmetlen
nek látszik beszélni. Pécsett, Pécs művelődési és kul
turális életéről szólva különösen gyakoriak a maga
bízó önminősítések, amelyek szerint e város kulturális 
küldetése mintha a sajátjánál tágasabb érdekkörben 
is érvényesülhetne. Nincs fontosabb, mint a nagy- 
ralátó tervek valóra váltása előtt ezek érvényességét 
ellenőrizni. Nem az öncélú kétkedés kedvéért, hanem 
azért, hogy ne illúziók és hiedelmek határozzák meg 
a tudatos programadás folyamatát, amelyben végül a 
közösség értéke is megmutatkozhat. Fizikai minősé
geiben és vállalt-vállalható eszményeiben. És ebben 
a vállalásban bizony nem kizárható a nevetségessé 
válás esélye sem.

A kellékek

Folytonossági hiányokkal szaggatott képzeteink 
vannak arról, hogy mit is jelent egy régió, egy ország, 
egy kontinens kulturális központjaként szolgálni. 
Kulturális főváros? Máig azt sem tisztázzuk sokszor, 
hogy mely kulturális teljesítőképesség szolgál és szol
gáltat, hogy mi ebből az elégséges és méltó, a fogya
tékos-hiányos. Mi az, ami minimálisan elégséges és 
mi az, ami soknak tetszik, ami extra teljesítésnek 
mondható. Gazdag közösség, vagy gazdag emberek 
kellenek-e inkább a megvalósításához? Vagy a 
szegénység bámulatra méltóan gazdag kulturális- 
művészeti leleményeit hangosítsuk majd fel a 
fővárossá válás folyamán? Hogyan, minek az igénybe 
vételével kerülünk a boldogságközeli telítettség 
állapotába, és mi idézi fel késésünket, lemaradá
sunkat azoktól a példaszerűen progresszívnak tekin
tett beteljesülésektől, amelyeknek megléte, biz
tosítása annyira felértékelhet városokat, térségeket? 
Homályos sejtéseink közepette felvillan emlékeze
tünkben a portugál Portó, a lengyel Krakkó, a finn 
Helsinki, a francia Lyon, hiszen róluk mi is tudjuk,
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hogy ezek voltak a legutóbbi időszak kulturális főváro
sai Európában. Főváros, tartományi székhely vala
mennyi. Államigazgatási feladatai szerint Pécs is 
közöttük lehetne. Láthatóan és hallhatóan villanyozta 
fel a város értelmiségét a hosszú ideig tartó és 
bizonytalan irányzékú programkeresés után ez a 
különlegesen körülírt „fővárosi” becsvágy.

Pécs mint kulturális főváros? Más ez, mint egy 
jogi nyelven megfogalmazott mondat, amiben az áll, 
hogy egy feladatkör ellátásában milyen megkötések 
mellett, milyen feltételek között mit kell megvalósítania 
egy településnek. A kulturális főváros rang nem lehet 
kiosztott, közigazgatási besorolás. Kijárással, feudális 
kapcsolatok igénybevételével, fejlett lobbi-készsé
gekkel nem szerezhető meg. Pécs kulturális múltja, 
adottságai szerint kétségtelenül figyelemreméltó 
település. A kistáji munkamegosztás történeti rend
jében azonban mégsem olyan jelentőségű, hogy 
bármely tekintetben vezető szerepet követelhetett 
volna magának, mondjuk akár a XIX-XX. század for
dulóján. A hazai kapitalista modernizáció középvona
lában haladt, mai helyzetéhez képest súlyát jelen
tősen fokozta a Monarchia földrajzi határai között 
elfoglalt helyzete. Kapcsolata környezetével -  mai 
elhelyezkedésével ellentétben -  körkörösen nyitott 
volt, soknyelvű lakossága valóságos, aktív, 
működőképes gazdasági és kulturális hidakat jelen
tett. Bőséggel akad olyan irodalmi forrás, ami a város
nak mozgásra, változásra fogékonyságát korlátozott
nak tekinti, némely tanulmányok szerint kifejezetten 
konzervatív a múltja. A „tüke” figurájának többnyire 
idétlen rajzai is valami hasonlóról tanúskodnak. Egy- 
egy kiváló alakja persze mindig volt a városnak, ezek 
érvényesülése azonban elenyésző számban 
következett be itt. Számottevő értelmiségi emisszió 
jellemezte mindig Pécset, életében azonban igen 
kevésszer és gyenge indítványok idéztek elő 
komolyabb modernizációs változásokat. Ezek legtöbb
ször egy-egy nagyobb formátumú pécsi polgár 
nevéhez fűződtek. A helytörténeti-várostörténeti 
kutatásokból legalábbis ilyen kép rajzolódik ki. A 
település múltjában ezek szerint semmi nincs, amiből 
másutt ne lenne, illetőleg, ami a római provinciális 
múlttól eltekintve a kiváláshoz, kiemelkedéshez 
nélkülözhetetlen teljesítménykülönbségekről 
bizonykodna. A pécsi kőszénbányászat jellemző és 
erős ízeket hozott az egyházi és polgári településre, 
a társadalmi szolidaritásnak, iskoláztatásnak, műszaki 
és természettudományos készültségnek, városi és 
ipari építésnek olyan közegét jelentette, amiből egy 
ma már csak töredékeiben feltárható, erkölcsében is 
magasabb rendű értékteremtés bontakozott ki. De 
hihető-e, hogy a szocialista szén- és uránbányászat 
ezeket az értékeket úgy szűntette meg, hogy belőlük 
szinte semmit nem őrzött tovább? Pedig milyen elő
szeretettel hangoztat efféle tételeket a sajtó.

Ez a „kulturális fővárosság” nem magában való 
státus, ez már viszonyrendszer, amelyben igen 
gyakran önkéntelen, hangulati értékekkel érvelő 
összehasonlítások vannak. Természetesen számos 
mennyiségi mutató, az időben és a térben 
meghatározható tárgyak is. Ezeknek eredője lehet 
a tájegységeken, országrészeken, vagy éppen 
országhatárokon is átemelkedő közös benyomás, 
hogy a kérdéses település kulturális teljesítményei 
nem lokálisak, nem regionálisak vagy nemzetiek, 
hanem nemzetközi értelemben jelentősek.

Ami van és ami nincs

Pécs még élhető, lényegében véve vidéki kis
város. Egyszerre nagy (160 ezer lakos) és egyszerre 
meglepően kicsi. Kultúrájának formálásában részt 
vesz vagy ötszáz ember, fogyasztásában háromezer.

Az egyetem tudományos kapacitása és alkalmazot
tainak tömege -  a művészeti kar hallgatóitól, 
tanáraitól, valamint a JESZ társulatától eltekintve -  
kulturális értelemben csupán a fogyasztók körét 
gyarapítja. Az eleve kereskedelmi javak kínálatát nem 
kulturális, hanem civilizációs tünetnek tekintjük, így 
ami a „plazák” környékén történik, elhanyagolható 
jelentőségű a kultúra formálódásának szempontjából. 
Ma már biztonsággal jelenthetjük, hogy Pécs jelenleg 
kevésbé létrehozó-teremtő, mint inkább tétován 
követő város. A „főváros” pedig (ha csak egy dolog
ban is) mindig teremtő, létrehozó. Ma a budai vám 
egyik magas házának az oldalán áll a reklámfelirat, 
hogy Pécs főváros. A Szalon söré. Rang ez is 
bizonyára. Itt inkább leképezünk, utánozunk és e 
folyamatban szisztematikusan morzsoljuk fel maradék 
eredetiségünket. A teremtéshez felszabadultságra van 
szükség, bátor lélekre, az ismeretlentől kevésbé 
félénk polgárokra. Kevesebb megalkuvásra. Önzetlen
ségre, szorgalomra, összefogásra. Ki tehet tehát 
arról, hogy elhanyagolt, maszatos? A gazdátlanságot 
kifejező látványok, szagok élménye már nem idegen 
és nem meglepő. Ez a mi világunk: járhatatlan járdák, 
gazos útszélek, mosdatlan homlokzatok, gagyi rek

lámok és profi hirdetmények, a „nagy művészet” ékei 
a minden kulturáltságot nélkülöző terekben stb.
Hogy Bulgakovot idézzük: „másodlagos frissességű" 
a város. Feltételezett vonzerejét „kísérleti” 
ellenőrzésekkel próbáljuk igazolni újra meg újra, de 
a hosszú távú és optimista programokat számos 
közbülső „rátalálás” bágyasztja. Itt még nincs közünk 
a globalizáció élményéhez és a „planetáris tudathoz", 
miközben az elmaradottság máshol már cselekvésre 
ösztönző képeit itt még mindig óvatos kivárással 
kezelik, patriarkális tartózkodással fogadják.

Hiteknek, világnézeteknek, tapasztalatnak az 
eredője az érték érzete. Ami nem szubkulturális értel
mű rejtegetnivaló, hanem kifejezésre és fejlesztésre 
méltó adottság. Ez azonban csak ott mutatkozhat 
meg, ahol nem a hatalommal kormányoznak, hanem 
szellemmel vezetnek. A szellem valóban teremthet 
hatalmat. A szellem folyamatos jelenléte, alakvál
tozatainak hatalmi helyzete hozza mindig, mindenütt 
létre a „kulturális főváros” státust. A szellem hozza 
létre a gazdagságot is, ami a kultúra működésének 
fenntartásához nélkülözhetetlen. De van-e szellem 
abban a városi hatalomban, ahol mi most a „dolgok 
állását" a bőrünkön érezzük? Ahol a szellem eredeti 
természetét megtagadva a hatalom viselkedésmódját 
tekinti a magáénak? Az átlagoknak megfelelés 
kényszerét. Ilyen klímában az átlagként tekintett 
közösség is elhagyott lesz. Magába forduló, depoli- 
tizált. Ez a közösség nem gazdag, tehát nem is önál

ló, nem erős, nem erkölcsös annyira, hogy magánál 
különbet, kiválóbbat válasszon. Választásaiban 
csupán nagy elhitető erővel rendelkező illúziókhoz jut. 
Él napról napra, csakhogy megéljen valahogy. Neki 
a kultúra -  ahogy Fülep Lajos mondta -  „ráadásnak 
luxus”. Nem befolyásol semmit, szokásként szükség
let csak. Amit nem érdemes sehol keresni, mert min
denütt megvan. Mint a Színházi fesztivál. Máshol jön
nek létre a darabok, másutt töltik be mindennapi 
küldetéseiket az előadó színházak. Itt csak mutatkoz
nak. Néhányan „kurvajói” érzik magukat. Mindehhez 
lényegében Pécsnek az égvilágon semmi köze nincs. 
Csak úgy látszik, mintha volna. Miközben a Thália és 
Merlin színházak már négy éve kéthetes fesztivált 
rendeznek a magyar színjátszásnak november végén. 
Kisvárdán pedig nyaranként az itteninél tétjeikben, 
morális küldetésükben feltétlenül izgatóbb határon túli 
magyar színházak munkáját idézik fel. Hol van akkor 
az eredetiségünk?

Kulturális sokszínűség jellemzi városunkat -  
mondjuk. Valódi ez a tétel? A horvát, német, szerb, 
görög, lengyel, roma, román stb. városlakó nyelvhez 
kötött magatartásának és kultúrájának legjobb 
anyaországi, „otthoni” minőségeit kapja itt 
intézményeitől, vagy azokhoz hasonlót mutat, ha 
teheti? Képviseleteik segítik ezt Pécsett? Beláthatjuk, 
mindenképpen más ez a reprezentáció, mint amit a 
budapesti Lengyel Kultúra Háza, Osztrák, Francia, 
Olasz intézetek, vagy Goethe Intézet jelenít meg. 
Valamelyest visszatükrözhető ugyan a sokszínűség 
ténye, de a reprezentáció színvonala ritkán több mint 
vidékiesen helyi jelentőségű. Kevés a tanulsága. Ez 
így, itt csak statisztikai jellegű heterogenitás. Az igaz
gatás és a politika adata, nem a kulturális minőségé.

Hol volt, hol nem volt...?

Pécs testvérvárosainak kiválasztásában nem 
érezhetjük azt az értéktudatot, így azt a spirituális 
elkötelezettséget sem, ami már a kapcsolat tényének 
megemlítésekor is spontán büszkeséggel töltené el a 
városlakót. Saját városi önértékelésünk bizonytalan
ságai tükröződnek testvérvárosaink egy részében. 
Városi múlt, szőlő, műemlékek, egyetem, múzeumi 
gyűjtemények, lélekszám stb., nem Ravennát és nem 
Bolognát, nem Bayreutot, Fuldát, Bamberget, nem 
Aix-en-Provence-ot, Saint Etienne-t, Utrechtet, 
Glasgow-t választották ki. Egy új európai helyzetben 
ennek bizonyára érdekes konnotációi lesznek.

Forgassa csak valaki is Pécs történeti forrásait. 
Mennyi lelkendező leírás szól a város alkatának szel- 
lős, ligetes, gyümölcsfás szépségéről. Ma látjuk, hogy 
az ökológiai gondolkodás szempontjából is elveszí
tette példaértékét Pécs. Az ország egyik legegész
ségtelenebb települését tisztelhetjük városunkban. 
Pécs is példát ad arra, hogy a kicsit is tehetősebbek 
és befolyásosabbak, mint költöznek a történelmi 
városközponthoz képest periferikus helyekre. Az ő 
létüket meghatározó érdekek között legfeljebb 
„intellektuális" már csak a „várossal” való foglalatos
kodás. Elöregedtek, a gondozatlanságtól kipusztultak 
a belső kertek. A kertes-fás területek nagysága 
messze elmarad például a kis és nagy alföldi 
városokétól. Nekünk nincsenek „nagyerdeink, köz
parkjaink”, amelyek megszakítanák és összekötnék 
a különböző településrészeket.

A mai hatvanévesek emlékezetében a hatvanas 
évekkel kapcsolatban, a korszak minden ellentmondá
sával együtt él egy képzet arról, hogy ebben az 
időszakban Pécs fel tudott mutatni valamiféle erős és 
eredeti karaktert a kultúrában. A képzet jogos voltát 
támogatja voltaképpen mindaz, amit ma Pécs nyújtani 
tud. Az idézett korszak a további progresszív fejlődés 
megalapozásának időszaka volt. Mi volt a magyaráza-
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ta annak a mindig érezhető nyüzsgésnek és élettel 
teli érdeklődésnek? Lehetséges, hogy a szén- és 
uránbányász népesség ekkoriban mégsem csak teher 
volt, valamiféle identitását vesztett passzív és buta 
tömeg? Lehet, hogy e népességcsoport is járt szín
házba, balettelőadásokra és múzeumi kiállításokra? 
Lehetséges, hogy ezáltal szellemi pozícióit kívánta 
fejleszteni? Lehet, hogy voltak a maitól eltérő (kul
turális) céljai, mintái? Hogy szemét és figyelmét oda 
tudta irányítani arra, ami neki hiányzó, magasabban 
lévő, de elérhető értékek sora volt? A kérdésekből 
kiérzik, hogy a város kultúráját ma fenntartó „fogyasz
tói” magatartások megváltoztak és ennek oka való
színűleg a demográfiai megújulásban kereshető. Az 
apák nemzedéke (hatvanas évek) kulturális értelem
ben passzív-konzervatív lett, a gyermekeké célra
cionális, folytonos idődeficittel viaskodó, virtuális, 
tömegkommunikációs kielégülést is elfogadó. Mindez, 
ha tömegesen mutatkozik, törvényszerűen rántja ki a 
szőnyeget a személyes és közvetlen kapcsolatot fel
tételező kulturális tevékenység és intézményrendsze
re (koncertlátogatás-hangversenyterem, művészfil- 
mek-művészmozik, kiállítások-kiállítótermek stb.) alól.

Tekintsük hát át sebesen a körülményeket, ame
lyeknek a megváltozása bizonyosan hatással volt kul
turális berendezkedésünkre.

Először talán itt van a Budapesttől (és a 
nagyvilágtól) mért távolság. Ezt 1970-ben még nem 
győzik le olyan gyorsan a hírek, mint manapság, akár
mennyire is ügyelnek rájuk. (Ami nem centrális, az 
persze könnyen lehet provinciális). A „virtuális” teljesít
mények ereje, a „médiatér" még ismeretlen kiterjedés. 
A „hely szelleme” viszont valóságos különbségeket 
jelent. Késést is, előreszaladást is. Pécsett mindket
tőre van példa. Aztán itt vannak a művészekkel 
barátkozó államigazgatási és politikai hivatalnokok, 
akik nem titkos tanácsosi viszonyt tartanak fenn 
a kultúra embereivel és a kapcsolatuk sem véletlen- 
szerű. Ezért aztán a pesti politikai szigor és kritikus 
éleslátás képviselete itt feloldódik a megértés, és igen 
gyakran a segítés, a támogatás modorában. Van 
nagyvonalúság és van büszkeség is 1970 körül a 
városi és megyei hivatalnokokban. Valóságos 
művészeket művészként ismernek ők, mert járnak 
előadásokra, kiállításokra, hangversenyekre. Érdekli 
őket az, amiért felelősséget vállaltak. Az egyértelmű 
politikai szándékok ellenére is tisztelet övezi a gondol
kodó értelmiségit, aki könyvet ír, képet fest és elfo
gadható, olykor még támogatható is a művelt európai, 
vagy a hagyomány megújításáért fáradozó fenegye
rek. Számon vannak tartva, ami persze ellenőrzést is 
jelent, de az élettér biztosítását is. Ha meg kell 
testesíteni a modern művészetet, akkor arra igazán 
jó, elfogadható és támogatható az a Martyn Ferenc, 
aki évtizedes francia tapasztalatát plántálta Pécsre és 
akinek kimagasló készsége volt képesen és konkré
tan is megértetni az elvont művészet jelentőségét. 
Akinek élenjáró szerepe volt a Modern Magyar Képtár 
létrehozásában. Ezt a feladatot a tánc területén 
elvégezték Eck Imre és híres társulata. Az ideológiai 
éberség érzékenységének fenntartásával megbízot
takat bizonyára gondolkodóba, majd zavarba ejthette 
az előadásokra tóduló temérdek ember, a szakma és 
a közönség lelkesedése. A filmszemlék hangulata.
A siklós-villányi szimpóziumok. Amelyeken némi hiva
talos támogatással szállást és alkotási lehetőséget 
kapott az a művész is, akinek Pesten, vagy máshol 
az országban soha nem lett volna reménye erre. 
Külföldi keramikusok jöttek, energikus és kíváncsi 
emberek, akik az anyagoknak olyan tulajdonságait, 
a technikáknak olyan újdonságait ismertették meg, 
amikre máshol az országban nem volt mód. Végül 
volt itt akkor egy múzeum, és annak egy művészeti

gyűjteménye, ahol a művészettörténészek bizonyítot
ták: a jelen teljesítményei elválaszthatatlanok a múlt 
szépségeitől. Sok kiállítást rendeztek az akkor még 
létező terekben, és ezerszámra gyűjtötték a műtár
gyakat.

Jövő-játék hazárd elemekkel

Valóban nagyralátó program, ami Pécset kultu
rális fővárossá kívánja tenni. A legnagyobb kaland 
a program valóra váltásában az, hogy miképpen is 
rajzolható meg ma az a közösség, amelyet majd a 
hosszas építkezés, iskolateremtés és műhelymunka 
eredményeként a folyamat kedvezményezettjének 
tekinthetünk. Ehhez a közösséghez szükséges mérni 
a majdani város minden életjelenségét. És ha 
feltételezhető, hogy a közösség maga még egy létező 
Magyarország európai mértékeket megjelenítő popu
lációja lesz, akkor az is elképzelhető, hogy sikerült oly 
vonzerőt megjeleníteni, amely ezt a közösséget 
maradásra bírta. Ha nem, az is elképzelhető, hogy a 
jelenlegi tendencia erősödik fel. Az eltűnő gazdasági 
hatékonyságot egy-két ütemmel később követi a kul
turális és szellemi kezdeményezőkészség és a prog
resszív kulturális piac elhalása. A szellem emberei ma 
is elképesztő mobilitással teszik dolgukat, nem lesz 
ez másként a közeljövőben sem. Félő, ha most nem 
következhetnek be a középponti szerep megerő
sítésére irányuló lépések, ha a város népessége 
csupán a bevásárlóközpontok termékeit kiosztó, 
művelődésügyi, oktatásügyi, egészségügyi alkalma
zott funkciókat lát el, a mobilitás Pécstől távolodó 
irányú lesz. Hiába a sok képzett tolmács, iraki 
akciókhoz mennek majd segíteni a taszári reptérre, és 
nem ipari, informatikai szabványokat fordítanak, nem 
üzleti tárgyalásokat, ipari beruházásokat segítenek 
majd Pécsett. A csekély jövedelemadó-hányad, a 
csekély kulturális normatíva, a csekély iparűzési 
adóbevétel egyelőre kizárt, hogy a művészeti műhe
lyek munkájának megalapozását segítenék. A kultúra 
és a művészetek -  ha feladatukat rendeltetésük 
szerint töltik be -  nem tarthatják fent magukat. 
Bizonyos teljesítmények hozhatnak bevételeket. Ezek 
azonban nem lehetséges, hogy a fenntartás egyetlen 
garanciájaként szolgáljanak.

A fundamentum és a tető

Aligha elhanyagolható jelentőségű a város kul
turális jövője szempontjából az, hogy a megújulás 
biztosítékai miképpen teremtődnek meg a fiatalabb 
nemzedékek mentalitásában. Ebből a szempontból 
aligha lehet mellékes, hogy az ország egyetlen, felső
fokú „vidéki" művészeti képzési központja Pécsett jött 
létre, a tudományegyetem keretei között. 1996-os 
megalapításával a Művészeti Kar lett az egyetem 
legfiatalabb egysége. Kialakításához az a munka 
teremtette meg az alapokat, amely korábban a JPTE 
Tanárképző Karán, majd a Bölcsészettudományi Kar 
Szépművészeti és Zenei Tanszékein folyt több mint 
egy évtized óta. A Művészeti Kar létrejöttével új 
helyzet állt elő a magyar felsőoktatásban: a hagyo
mányos akadémiai rendszer mellett megjelent a nyu
gat-európai és amerikai egyetemeken már jól ismert 
művészeti fakultás. Ennek sajátosságai: a művészeti 
oktatást -  szemben a hagyományt kizárólagossá tevő 
akadémikus képzéssel -  a valós társadalmi viszonyok 
figyelembevételével, a társadalmi igényekhez alkal
mazkodva kívánja megvalósítani. A művészeti gyakor
latnak az univerzitáson -  mint a magyar társadalom 
szellemi képét leginkább meghatározó intézményen -  
belüli megjelenítésével oldja a művészetek korábbi 
elszigeteltségét. Az egyetem többi egységével való 
együttműködése révén világosabbá és elérhetőbbé

teszi a művészet közvetlen gondolat- és magatartás
formáló funkcióját.

A Művészeti Kar létrehozását az a meggyőződés 
erősítette, hogy a jövőben az ipari termékfogyasztás 
jelentősége háttérbe szorul és a szellemi termékek 
jelentősége megnő. Ez a fejlett országokban már 
megfigyelhető tendencia új megvilágításba helyezi és 
megnöveli a művészetek szerepét. A Művészeti Kar 
sajátossága, hogy a korábban szigorúan a művészeti 
ágak szerint elszigetelt akadémiai rendszer helyébe 
az egy karon, egy szerkezeti keretben végzett külön
féle művészeti ágak összességét jeleníti meg. Ezáltal 
lehetőség nyílik az igazi interdiszciplinaritás kialakí
tására, azaz az önállóan, saját belső értékeik által 
meghatározott művészeti tudatok összekapcsolására. 
A Művészeti Kar újra kívánja gondolni a regionalitás 
szerepét: tudatosan vállalja a város saját kulturális 
hagyományait, Nyugat-Európához ill. az adriai 
térséghez való kötődését. A maga eszközeivel elő

kívánja segíteni egy olyan városi kultúra létrehozását, 
amely igazi alternatívát jelent a fővárosi kultúrával 
szemben: küzd az egyközpontúság és a provincializ
mus ellen. Növelni kívánja Pécs városának mint a 
Dél-Dunántúl szellemi központjának országos jelen
tőségét, bekapcsolódását a nemzetközi művészeti 
életbe. Az európai integrációs folyamatok erősítése
ként feladatának tartja a környező országokkal való 
művészeti és oktatási kapcsolatok intenzív fejlesz
tését. A Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola 1991-ben 
létesült. Alapítói a posztgraduális művészetoktatás 
elméleti kutatása és a gyakorlati művészképzés 
tapasztalatai felhasználásával készítették elő a leg
magasabb szintű művészeti felsőoktatási képzés, 
a Doctor of Liberal Árts (DLA) első magyarországi 
műhelyét. A karon folyó doktori képzést az OAB 
1995-ben akkreditálta. Jelenleg egy doktor program 
keretében négy alprogramot (festő, fém- kerámia- és
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kőszobrász) engedélyeztek. Az első évfolyam 1995- 
ben indult, festő, kerámia és kőszobrász szakiránnyal.

Igen komoly feszültség van azonban a szellemi 
készültség és tehetség, a hazai és nemzetközi 
reputáció, valamint a működés fizikai feltételei között. 
A nagyra hivatott -  és senki által kétségbe nem vont 
jelentőségű -  Művészeti Kar ma zenei és képző- 
művészeti műhelyeit „albérleti" viszonyok között tudja 
csak fenntartani. Megalázó és minden tekintetben 
kedvezőtlen feltételek között. A szükségállapot előbb- 
utóbb felemészti az akaraterőt, a hitet. Hazug mesévé 
változtatja a lelkes terveket. Épületállománya szinte a 
használhatatlanságig leromlott. Teljes felújításra lenne 
szükség, vagy még inkább egy új campus kialakí
tására. A folyamatos és reménytelen javítgatások, 
toldozgatások rengeteg pénzt emésztenek fel, éppen 
úgy, mint a bérleti díjak. A teljes gépészet elhasználó
dott. A Liszt Ferenc Hangversenyterem életveszé
lyessé vált, a Hauni Hungária Gépgyártó Kft.-ben 
évekig jóindulatúan biztosított gyakorlóhelyektől ez év 
októberében meg kellett válni. Ma igen nagyon 
elvakultnak kell lenni ahhoz, hogy a jelenlegi adottsá
gokra és a közeljövő lehetőségeire tekintettel, csak 
azért is az építés, az alkotómunka, a művészi kísér
letek helyi jelentőségének prókátora legyen akárki is 
Pécsett. Vannak természetesen a magyar 
művészetnek pécsi fanatikusai. De meddig lesznek?

Aztán itt van a modern művészeti gyűjtemények 
ügye. Komoly koncepcionális hiba mindazok részéről, 
akik a kulturális politikát alakítják az, hogy nincs 
tisztázva a mai művészeti múzeum valódi küldetése. 
Nagy hiba, hogy Pécs, mint kulturális centrum voltá
nak vélelmezői nem élnek azokkal a valóságos poten
ciálokkal, amiket a pécsi Modern Magyar Képtár a 
hetvenes években alapozott meg. Hogy nem lett a 
régió, a város kulturális jövőjét meghatározó 
tényezővé (mint a Pécsi Balett sem) a páratlannak 
indult, bátor és a vizuális művészetekben komplex 
kapcsolatokkal rendelkező nagyszabású képtár.

Az ideiglenesség folyamatos állapota, valamint, 
hogy ez az állapot állandósulhatott, más szemléletre 
utal, amin a muzeológusok a maguk erejéből aligha 
változtathattak. Pécs kulturális rangját, mint valami
lyen páratlanul jó minőséget meggyőződéssel hirdet
ték az utóbbi három évtizedben, majd a legkevésbé 
sem megalapozott vélelmet dogmaként rögzítették. 
Azóta a kulturális vezetés memóriájában szívósan él 
ez a dogma. És ez a valódi érték méreteitől, a valós 
helyzetelemzéstől függetlenedni tudott. És itt fel kell 
idéznünk az Echo egy korábban írt tanulmányából:
„a Képtár még virtuális formában sem fejtett ki hatást 
abban a periódusban és abban a közösségben, 
amelyben az Európa felé tett teljes kulturális fordulat 
egyik kétségbe nem vonható erőközpontja lehetett 
volna." * Ma már mindehhez hozzátehetjük, azért 
nem, mert gazdái (tulajdonosa) nem törődtek vele, 
mert az alapvető életfunkciók éppenhogy csak a fenn
tartásához minimálisan szükséges oxigént biztosítot
ták a számára. Most pedig olyanként kívánják 
„foglalkoztatni” a modern turisztikai iparban, mint aki 
erejének teljében van és egyszeriben képes lesz 
magához vonzani a minőségi érdeklődést. Pedig ez 
a művészettörténeti kínálat -  mert partikuláris jelen
tőségű adatokat tesz megfoghatóvá -  a mai 
állapotában a Csontváry-kiáll ítás ellenére is marginá
lis. Döntően azért, mert a megjelenés, a küllem nem 
súgják, hogy itt az érték súlyának megfelelő érdek
lődés és az érték tudatában cselekvő fenntartói erély 
volna a háttérben. Nem hiteti el megjelenésével azt, 
hogy kiváló, nem megy elébe összeméréseknek, nem 
kihívó, nem késztet szellemet próbára tevő vitára.
Nem árasztja magából a meggyőzés levegőjét és ha 
egyszer lesznek is színes katalógusok, azokban nem

tanulmányok lesznek majd, hanem „csak” képek, a 
legszükségesebb kép-adatokkal. Ekként majdhogy
nem véletlenszerűnek írja le az erre járó és az itt lakó 
is azt, hogy Pécsett ilyen gazdag és egyes esetekben 
valóban páratlan értékek vannak.

És hiába hangsúlyozzák a vonzerőleltárak a „ter
mék” kiválóságát. A „felszín” sem harmonikus, miért 
volna az a „mély”? Nem jött létre itt a modern 
művészetekkel foglalkozó kutatóintézet, könyvkiadó, 
műcsarnok. Hogy az ország egyik legszínesebb 
etnikai-történeti szegletében valahogy nem jutott 
figyelem a néprajzi gyűjtemények fejlesztésére, az 
Orfűn elkezdett tájmúzeum-együttes komoly támo
gatására. Hogy a regionális televíziózás tökéletesen 
elerőtlenedett. Igazán problémafeltáró, és ezért izgal
mas vállalkozások sem születtek, sem a zene, sem 
a tánc, sem a képzőművészet körül, amelyekre -  mint 
a filmszemlékre néhány éven keresztül -  országos 
figyelem irányulhatott volna. Nem kötődnek a

városhoz a művészélet aktuális, meghatározó alakjai. 
És igaz ugyan, hogy létrejött az egyetem Művészeti 
Kara, de egy nagy tanárgeneráció távoztával képte
lenül nehéz feladatot jelent a méltó folytatás biz
tosítása. Nem vált dominánssá az a képzőművészeti 
szellem, ami Martyn Ferenc műhelyét jellemezte, nem 
indított el hatásaiban forradalmi folyamatot az, amit 
ő megtestesített. Mert egy gondolattal, egy lépéssel 
mindig kevesebbet tettek az ígéretes kezdetek után 
a ma már reménytelenül vidékies és másodlagos vál
lalkozásokért felelősök, mint szükséges lett volna. 
Történt mindez akkor, amikor a térség fenntartható 
fejlesztésének egyik alappontjaként határozzák meg 
már régóta a tanulmányok a Pécsett rendelkezésre 
álló „kulturális szubsztanciát” és bizakodással idézik 
fel azt a hipotetikus vonzerőt, amit állítólag gyakorol
nak majd közönségükre.

A Csontváry Múzeum helyzete is modellezi a 
korábbiakban felvetett mély ellentmondásokat. Nem 
nyugtathatnak meg senkit azok a feltételek, amelyek 
ezt a világhírű gyűjteményt jellemzik. Pécsett ma alig 
lehet kétsége valakinek is abban, hogy a Csontváry 
Múzeum legalább olyan meghatározó turisztikai 
célpont, érdekesség, mint az egyelőre megfoghatatlan 
világörökségi helyszínek. Pécs kulturális rangjának 
mindeddig fel nem mért, de gyaníthatóan jelentős 
pillére ez a kiállítás. Amely, ha fogyatkozik hatékony
ságában, talmivá teszik külsőségeit, a hozzáférés 
méltóságát, a talapzat biztonságát veszélyezteti.
Az egykor tudományos ismeretterjesztési funkciókat, 
közművelődési feladatokat ellátó intézmény, épület, a 
rendszerváltást követően tulajdonost, és részlegesen 
funkciót váltott. Ma a Dante Kávéház korántsem

jelképes értelmű „poklán" kell áthatolni ahhoz, hogy 
a koszlott, kifakult és ferdén felakasztott Római híd 
Mosztárban című kép reprodukciója előtt elhaladva 
a Csontváry-kiállítást megközelíthessük. Az 
egyébként nem kevés kulturális funkciót felvállaló 
kávéházban azonban mégiscsak oda való zene szól, 
oda való dohányfüst gomolyog felfelé. A szórakoz
tatás földszinti viszonyai miatt egyeseknek kedvelt 
csapszék szolgál ma a magyar és egyetemes 
művészet egyik megindítóan teljes és problematikus 
teljesítményének előszobájául. E „rangon aluli” pozí
cióból bajos elővizionálni a majdani kulturális főváros 
egyik meghatározó intézményét. Már csak azért sem, 
mert baljós szóbeszéd tárgya, hogy a nagy képek 
mindegyike és néhány kisebb Csontváry-munka is a 
Magyar Nemzeti Galéria leltárkönyvében van nyilván
tartva. Ez az apróság tulajdonjogot jelent. A képeket 
ma egy, a Baranya Megyei Múzeumigazgatóság, és 
a Nemzeti Galéria között létrejött szerződés tartja 
Pécsett. A szerződést tíz éve, tíz évre kötötték. 
Budapest „világvárost építő” lendületében elképzel
hetetlen arra gondolni, hogy a Városligetet egy újabb 
gyöngyszemmel tegyék gazdagabbá, hogy egy, a 
Csontváry-képeknek alkalmas pavilont építsenek? Az 
„új magyar építészet” jelesei várnak ugrásra készen a 
páratlan feladatra. Lehetetlen elképzelni, hogy máshol 
érdemének és jelentőségének megfelelően könyveket 
adjanak ki, konferenciákat rendezzenek e nagy 
magyar művész géniuszának hódolva? Mi a helyzet? 
Elavult, szegényes, minimálisan informatív a 
Csontváry Múzeum kiállítása. Senki nem fogja hango
san mondani, hogy kultúrbotrány, mert nekünk ez a 
helyzet megszokott. Valójában elfogadhatatlan, 
megszokhatatlan. De ha valaki ma ezt a gyűjteményt 
Budapesten akarná, a törvény okán és önhibáink 
miatt bizony búcsút kellene vennünk a Csontváry 
Múzeumtól.

Van ok tehát önvizsgálatra, hogy bűntudattól 
mentesen, ne csak a politikai kerülőutak és kijárások, 
hanem az érdemek kétségbevonhatatlan bizonyító 
erejével kezdhessük el a nagyvilágot tanító építő
munkát. Kulturális fővárosnak lenni igazi cél, közös
séget próbáló nagyszerű vállalkozás. Ezt a feladatot 
aligha lehet a „lerövidített utak” gyakorlatával meg
valósítani. Műhelyeket kell teremteni, felnöveszteni, 
hozzájuk közönséget nevelni, fizikai létükben 
megerősített kulturális intézményeket kell életre hívni 
és folyamatosan, mindig, mindenütt arról kell beszél
nünk, hogy erős, ellenállásra és teljesítményekre 
egyénileg is képes emberekkel valósítható csak meg 
ez a program. A csak testtel rendelkező tömeg alkal
matlan a kultúra megtartására. A kultúra szellem, gon
dolat, érzelem, az ismeretlen kísértése és a jól ismert 
meghaladására tett kísérlet. Szelíd rosszallás mind
avval szemben, ami rest, talán a fércművek elítélése 
is itt van, a közhelyektől menekülés, a 
követelményeket is érvényesítő tolerancia. Egy 
különös szellemi-fizikai kiterjedés, amelyben az élet 
titokzatos mibenléte, valósága és folyamatosan 
megfejtett titkai tárulnak fel. Azok előtt, akik nem érik 
be hamis dogmákkal, tetszetős, ámde üres szépel- 
géssel, banális fátyoltáncokkal. A tisztesség ereje kell 
mindehhez, no meg okosság, tehetség, keménység 
és következetesség. A bizonytalanok, a lustaságból 
értelmetlenek, az apró érdekek rabjai, a csalódásból 
itt téblábolók és a jobbat, a magasabb rendűt, a 
nemesebbet megvetők lesznek a vesztesek. És nyer 
rajta mindenki, akinek az értelmes emberi élet érték 
tudott maradni. Jó lenne a nyertesek között lenni.
Isten hozta tehát Önt, kedves olvasónk, Európa egyik 
leendő kulturális fővárosában, Pécsett. ■

* Aknai Tamás: Keserédes. Echo, 2001. november
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Pécs: a kultúra fővárosa (3.)
P A T A R T I C S  Z O R Á N

Egy reménybeli 
kulturális központ 
intézményi jelene

1.Területek

Aki mozog e város kulturális szférájában, s 
valamelyest is sejti, hogy e területen mi zajlik a világ
ban, annak nem lehetnek illúziói: a város kulturális 
intézményi ellátottsága és annak minősége a jó 
magyar vidéki városok átlagát jelöli ki. Szerettem 
volna, ha ez a cikk (1) a koncertélet, (2) a mozik és 
filmfesztivál, (3) a kiállítás, (4) akcióművészet, (5) 
színház és a (6) táncművészet területén párhuzamos 
tematika szerint, és azonos arányban, tömören átte
kinti a jelen közintézményi infrastruktúráját, 
területenként más és más, szakavatott szerzők tol
lából. Koncepciómnak sajnos meg kellett dőlnie, és a 
láttatás leglényegibb eleme is éppen ez lett, pillanat
nyilag csak ez lehet. Az ok ugyanis, hogy a megkere
sett szerzők e szemlézés elkészítésére nem vállalkoz
tak. Elfoglaltságból, bátortalanságból vagy 
meglepettségtől -  maguk sincsenek felkészülve arra, 
hogy számba vegyék mi az, ami van, és mi az, ami 
kellene. Nincs tehát koncepció. Pedig a megkeresett 
személyeket e területeken szakavatottnak tartjuk.

Hátborzongató párhuzam: a szavazó polgár 
számára a budapesti Nemzeti Színház -  így, vagy 
úgy -  botrányok övezte siker, vagy sikeres botrány.
Az építészek között ugyanakkor soha nem látott a 
konszenzus. Nem csak a gesztusrendszert tartják 
botrányosnak, amivel félreállíttattak az észérvek és 
a szakma a döntési folyamatokban, de magát a silány 
építészeti végeredményt is. A történet felemlítése 
azért fontos, mert aki az eseményeket folyamatában 
is figyelemmel kísérte, az tudja, hogy maga a színházi 
szakma is megosztott volt mindvégig, és még ma is 
az abban a tekintetben, hogy a színjátszás korszerű 
formája milyen, s ekképp milyen a jó színház, vagy 
milyen a szükséges és indokolt színpadi technika. 
Egyáltalán egy Nemzeti Színház mitől korszerű, és 
mi a korszerűség? Egy intézmény meghatározásához 
ezek pedig alapvető kérdések. Az első rezdülésében 
hasonló a pillanatnyi kép városunkban. Úgy tűnik, ha 
a jelen megítélésében és a jövőkép felvázolásában 
érdemben kell helytállni, akkor elégedettség van. Ha 
a dolgokkal elégedettek vagyunk, miért is lehetnének 
igényeink, és pláne mik lehetnének azok? Tehát, jó 
ahogy van. De ki merné ezt felelősséggel állítani, 
ha ezzel eldöntjük, meghatározzuk több tíz évre 
lehetőségeinket a kultúra területén, percekkel azután,

hogy ambiciózus programmal -  a város kulturális 
központtá emelésének szándékával -  azonosultunk? 
Nem mehetünk el a felelősség kérdése mellett. Mert 
felelősségük a politikai döntéshozóknak csak abban 
van -  noha ez sem kevés -, hogy az igényekre tekin
tettel határozzák meg a fejlesztések, beruházások, 
programok alapvetéseit, és hogy az igények megfo
galmazását autentikus és megfelelő személyekre bíz
zák. A kulturális élet meghatározó személyeinek pedig 
az alkotás és a kritikai közéleti szereplés mindennapi 
kötelessége mellett az igények pontos 
meghatározása is kötelező. Elmulasztása esetén 
a továbbiakban nem lehet morális alapjuk az adottsá
gok minősítésére. Megkerülhetetlen a kérdés: van
nak-e autentikus személyek e kérdéskörben, ha min
denki elpasszolja a megnyilatkozásnak ezt a lehe
tőségét? Mert hát az senki előtt nem lehet kétséges, 
hogy ennek az írásnak eredeti céljától a súrlódásnak 
még a szándéka is távol áll! Mégis a területek szak
avatott hozzáértői mintha félve gondolnának a meg

nyilvánulásra. Pedig arról tehettek volna tanúbi
zonyságot, hogy az adott szakma összefüggéseit, 
nemzetközi történéseit, távlati igényeit, törekvéseit 
jól ismerik, s ezek fontos tényezők a jövő megfogal
mazásához. A múltat áttekinteni és ismerni fontos, 
de önmagában csak köldöknézés. Az előre tekintés 
nem úszható meg.

A fenti véleményem fenntartása mellett az 
igazság kedvéért mindenképpen hozzá kell tegyem: 
lehet, hogy a szerkesztőségben felmerült nevek erre 
a feladatra nem a legalkalmasabbak. Mert egészen 
más összefüggésekkel foglalkoznak, és hogyan is 
róhatnánk fel nekik, ha nem élnek együtt fejlesztési 
elképzelésekkel egy közegben, ahol arra már talán 
generációnyi időn belül nem volt igazán jelentős 
példa. És az is lehet, hogy vannak erre alkalmas 
személyek -  hisz elvétve magam is találtam -, csak 
az adott keretek között nem volt mód mindannyiukat 
meglelni. Nem szabad tehát általánosítani.

A szabadtéri színpad is a lehetséges helyszínek
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De tanulságul mégis érdemes leszögezni:

1. A döntéshozóknak mindenekelőtt meg kell 
határozniuk, hogy a kulturális központ mit jelent. 
Milyen környezetben, milyen viszonyokban milyen 
szerepet?

2. A megfogalmazott szándékhoz a szervezeti, 
finanszírozási, személyi feltételek mellett körvo
nalazni kell azt az intézményrendszert, amely 
keretei között az ambíciók számára a megfelelő 
tér, technikai felszereltség, a szükséges ren
dezvényszervezés lehetősége biztosított.

3. Az intézményi rendszer kiépítéséhez a szak
területek autentikus és elfogadott szakértőinek 
véleménye alapján beruházási programokat és 
stratégiákat kell lefektetni.

4. A megfelelő személyeket ehhez fel kell lelni, ez 
döntéshozói felelősség.

A fenti problémahalmaz miatt tehát nem állt elő itt 
egy korrekt, tömör szemlézése az intézményi adottsá
goknak, pedig arról most is azt gondolom, hogy na
gyon egyszerű lett volna. Kivételt képez ez alól a 
hangversenytermek kérdése, melyet a felkért szerző -  
Wittner Kálmán -  az egységesnek szánt tematikához 
alkalmazkodva könnyedén és hozzáértőn abszolvált.
A többi terület ilyen lefedettségi hiánya mellett a

Székesegyház:
Az orgonakoncertek, 
szakrális, oratórikus 
művek számára termé 
szetes helyszín az 
impozáns (általában 
4-500 fő, kivételesen 
akár jóval nagyobb 
hallgatóság befogadá
sára alkalmas) tér

PTE AOK aula: 
Az áldatlan 

körülmények ellenére 
sokunknak fűződnek 

maradandó zenei 
élményei e teremhez

Pécs hangversenyéletének helyszínei
A pécsi zenei életet hosszú ideig, és még talán ma is, haló poraiban a Liszt Ferenc hangversenyterem szim
bolizálta: az áporodott, macskapisiszagú kapun és az enyészetet megjelenítő udvaron át a kopott, hámlott, 
vaskályhával fűtött, csak szünetben szellőztethető terembe jutva kitűnő zenei események fültanúja lehetett az 
elszánt hangverseny-látogató. A 390 fő befogadására alkalmas terem akusztikai szempontból nem volt 
különösebben rossz (de jó sem), az emelkedő sorok, a mennyezetre applikált elemek elfogadható hangel
látást biztosítottak. A nem megfelelő belmagasság azonban a térélményt lerontotta, az alacsonyra szorított 
orgona hangzását elmosódottá tette. Nagyobb zenekar és kórus nem volt elhelyezhető, de a teljes tér nagysá
ga is csak kamarazenei előadásokra volt alkalmas. Ma már mindez a múlté: a terem használaton kívül van, 
ismereteink szerint életveszélyes.

Pécs általános szimbóluma a Székesegyház (a pápától kapott státus szerint Basilica Minor) számos 
jelentős zenei rendezvénynek ad helyet. Az orgonakoncertek, szakrális, oratórikus művek számára ter
mészetes helyszín az impozáns (általában 4-500 fő, kivételesen akár jóval nagyobb hallgatóság befogadására 
alkalmas) tér. Az igen hosszú, még telt állapotban is 5 másodperc fölötti utózengési idő az orgona, a domi
náns módon homofon, nagy tömbökkel építkező kórus- és zenekari művek gazdag hangzású előadására 
alkalmas. A polifon, mozgékony, finom részletekben gazdag, kamara- és közepes méretű előadói apparátusra 
írott művek hallgatóit veszteség éri: azok a „finomságok” többnyire eltűnnek, amelyek e darabok lényegi 
részei. Gyors és bonyolult szólamvezetésű művek megszólaltatása az előadók számára rendkívül nehéz, 
olykor lehetetlen: a késéssel felépülő, zengő hang a ritmikus együttjátszás lehetőségeit erősen korlátozza. 
Megfelelő műsorválasztással azonban a Bazilika Pécs zenei életét igen jól szolgáló, méltó, talán magasz
tosnak is nevezhető helyszíne. A kultúra templomába már ünnepi hangulatban kell belépni: ezt ma Pécsett 
egyedül a Székesegyház (a Szent István tér révén) képes megadni a zenei eseményre érkezőknek.

Az Orvosi Egyetem aulája a közönség számára az intézmény névváltozása után is POTE-auia maradt.
Az áldatlan körülmények ellenére sokunknak fűződnek maradandó zenei élményei e teremhez. A 800 fő befo

gadására alkalmas, nagy alapterületű, de (zenei célra) 
kedvezőtlen arányú és alakú (alacsony és hosszú, 
párhuzamos felületekkel lezárt) tér akusztikai sajátsá
gai kedvezőtlenek. Szinte teljesen hiányoznak korai, 
oldalsó visszaverődések, amelyek a tiszta, de 
térélményt adó hangzás legfontosabb hangi elemei.
A tér közepes és magas frekvenciákon (egy korábbi 
akusztikai beavatkozás eredményeként) túlcsillapított, 
benne a hang fakó, a hátsó sorokban erőtlen. Az elő
adók egymást nem hallják jól (ez is főként a megfelelő 
visszaverődések hiányának következménye): ahhoz, 
hogy a művek egy-egy bonyolultabb része ne essen 
szét, nagyon intenzív előadói koncentráció és szinte 
katonás vezénylés kell -  ez viszont nem tesz mindig 
jót a zene érzelmi megjelenítő-képességének. Hogy 
a szándék hiánya, vagy a körülmények kényszere 
okozza, hogy a kapcsolódó előtereken, sőt magán 
a fő téren át hangverseny idején is közlekednek, 
gyakran minden tekintet és tisztelet nélkül az ott folyó 
rendezvényre, nem tudom megítélni. E sorok írója itt 
nemegyszer átélte a kultúrát mélyen megalázó, tapin
tatlan viselkedést.
Hangverseny-helyszínül szolgál még az Uránia mozi 
és a Park moziból lett zenekari próbaterem (a Pécsi 
Szimfonikus Zenekar remélhetően átmeneti otthona). 
Az előbbi 460, az utóbbi (több széksornak a zenekari 
dobogó kialakításához szükséges kiemelése után)
230 fő hallgatóság számára ad helyet. Mindkét tér 
mozi-akusztikájú (a Park mozi átalakítása kapcsán 
akusztikai korrekcióra már nem jutott anyagi fedezet).
A mozi-akusztika alapvetőén a tetszés szerinti hang
erővel megszólaltatott filmhang érthető, a géppisz
tolysorozat hangját (újabban a filmek legfontosabb 
eleme) nem elmosó átvitelét szolgálja. Ez erős csil
lapítással (sok hangelnyelő felülettel) érhető el.
E helyszíneken ne számítsunk sem az előadók jó 
összhangjára, sem gazdag zenei hangzásra. Ha 
a művek valahogyan mégis megszólalnak, az az 
előadók tehetségét, odaadó erőfeszítését mutatja -  
köszönet nekik. Egy moziból átalakítandó hang- 
versenyterem számára talán egyedül a telek érték -  
hacsak nem két hátsó bejárata van (Park mozi). 
Remélem, lesz még egyszer Pécs zenei életének 
a város zenei hagyományaihoz, tehetséges, lelkes 
helybeli és vendég-művészeihez méltó „főbejárata” is.

Wittner Kálmán
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szerkesztési korrektség úgy kívánta, hogy írását ne 
építsem be ebbe a szövegbe, hanem az önállóan 
jelenjen meg.

A mozi-filmfesztivál kérdésben csak amolyan köz
napi levelezésre, véleménynyilvánításra támaszkod- 
hatom. A Tarnay László által írtakat a főszerkesztő 
ekképp foglalta össze:... a véleményünk többekkel 
együtt az, hogy nagyon rossz a mozihelyzet Pécsett. 
Mind ez ideig nem publikus véleményt is lehet hallani 
a filmes szakma „magasabb köreiből", hogy Pécsre 
azért sem lehetne visszahozni a Filmszemlét, mert 
nincs megfelelő mozi a lebonyolításához. Mi, a 
Laterna Magica Egyesület mégis megpróbálunk egy 
dokumentumfilmes összejövetelt csinálni március 17. 
és 21. között az IH-ban, mert ez az egyetlen hely, 
ahol beszélgetni és vetíteni is lehet, meg büfé is van. 
Hallani, hogy 4 pályázat érkezett a Városhoz az 
Apolló hasznosítására. A z Egyesület is készített 
egyet. A z eredmény: elutasítás, és az a h ír is járja, 
hogy az egyetemnek adják át. Mert mi jöhet szóba az 
Apollón kívül? A z IH-val az a baj, hogy nagyon rossz 
a technikája: vetítő, hang, meg (a vetítő bácsi is), 
viszont van büfé és fent kisebb termek beszél
getésekhez. Számtalan rendező kifogásolja a tech
nikai feltételeket. A székeket ugyan kicserélték, így 
azok jobbak, de hát a műszaki állapot...

A z Uránia túl nagy (500 fő), mostani bérlői-tulaj- 
donosai minimum 40 E  Ft-ot kérnek egy vetítésért, 
ami persze irreális magyar vagy egyéb kvalitásos film 
esetén. Ugyanakkor nincs büfé, viszont a hangtechni
ka jó. Parkolni csak az IH-nál lehet.

Építészetileg szerencsétlen körülmény, hogy az 
Apolló süllyed, az IH képtelenül lerobbant, az Uránia 
pedig, így ahogy most van, semmire sem alkalmas. 
Van még a Művészetek Háza és a Dominikánus Ház. 
Ez utóbbiban tartjuk rendezvényeinket, de csak pro- 
jektoron persze. Viszont egyáltalában nincs megoldva 
sem a sötétítés, sem pedig a hangszigetelés. 
Filmklubra alkalmas, de egyébre nem. Befogadó- 
képessége max. 100 fő, de akkor nincs levegő.
A z ablakot kinyitva meg bejön az utcazaj.

Ennyit tudok mondani a technikai lehetőségekről. 
M i az Egyesületben azért csináljuk tovább, amit lehet, 
és jövő hétre elkészülünk egy dokumentumfilmes 
szem le költségvetésével, technikai vonzataival stb.
Jó lenne közösen lobbizni a moziszínvonal 
javításához, mert program az kell. De pénz csak 
akkor van, ha program van. Program pedig csak 
akkor születhet, ha akad egy hely, ami befogadja. 
Szóval 22-es csapdája. (Tarnay László)

Érdekes, hogy a Plázában a Cinema City mint 
egy filmfesztivál lehetséges helyszíne, fel sem merül. 
Az igazi ok csak a távolságtartás lehet. A közeg eleve 
nem inspiráló, az egész alapvetően a szolgáltatás 
karakterében fogalmazott, mely a filmklub kedvelői
ben nyilván nem ébreszt vonzódást. Ez részben 
előítélet, a hely valójában minden adottságában alkal
mas. Azt is lehet tudni, hogy egy moziterem kibérlése 
nem különbözik jelentősen az Urániáétól, s hogy tar
tottak már itt profi konferenciát is. így azt nem mond
hatjuk, hogy az intézmény elzárkózna a fesztiválok 
befogadásától, vagy megfizethetetlen volna, csak azt, 
hogy ilyen igény feléjük nem érkezik. Más kérdés, 
hogy az a szellemi közeg, amelyet a Cinema City és 
a Pláza képvisel, valóban idegen a kultúrától, és talán 
ezért ezt nem is kellene erőltetni. Mi sem mutatja ezt 
jobban, hogy az Urániában a mozi vezetőjének 
köszönhetően van igényes műsorválasztás, a jó 
filmek kedvelői akkor is ott nézik meg kedvenc film
jeiket, ha előtte azokat a Plázában már játszották. 
Imponáló lojalitás, de nem elegendő ok az Urániában 
a hiányok feledésére -  hogy csak a belső tér szél

sőséges hőmérsékleti állapotait, vagy a parkoló 
hiányát említsem.

A kiállítás területén is hasznos volna rövid 
összegzés, de az Echo e területtel kapcsolatban több
ször láttatta már a jelen adottságok korlátáit, így az 
egyébként is dugába dőlt egységes bemutatási 
szándék mellett ettől eltekintek.

Az akcióművészettel kapcsolatban már a mihez 
képest is vitatható. Az akcióművészet alapvetően

helyszínérzékeny, lényege hogy az adottságokat nem 
csak elfogadja, de annak jellemzőit saját katalizá
toraként használja fel. Ilyen értelemben nem igényel 
kifejezetten erre a célra épített helyszínt. Gyakori, 
hogy a megnyilvánulások helye olyan tér, vagy épület, 
aminek a használaton kívülisége teremti meg a ter
mékenyítő atmoszférát. Érdekes és érdemes volna 
feltérképezni a várost, milyen elfekvő terek vannak 
házakban, mi elhagyottságuk oka, mire, hogyan, 
mennyiért lehetne őket hasznosítani. Rejlik-e bennük 
egy kulturális központjelölt számára bármilyen 
lehetőség? És érdemes-e egyáltalán az 
akcióművészet számára helyszínt kijelölni?

E kérdéskörrel viszont rokon probléma az alter
natív művészeti központ, vagy megmutatkozási hely 
hiánya. Ez jobban körülírható, vannak példák, a 
művészeti közéletben komoly rangot kivívott 
budapesti Trafó, vagy a MEO bizonyították létjogosult
ságukat. Igaz, ezek skatulyázása nem biztos hogy 
célszerű, a lényeg, hogy ilyen profilú helyekre valós 
művészeti közéletiségben szükség van.
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Az Uránia túl nagy 
(500 fő) ...ugyanakkor 
nincs büfé, viszont a 
hangtechnika jó

Az Apolló mozi 
sorsáról is 

hamarosan dönteni 
kell
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Színházi téren nehéz a számvetés. A panaszára
dat alapvetően az üzemeltetési nehézségekre korlá
tozódik, vagy a személyi művészeti tevékenység 
szervezésére fókuszál. Bizonyos helyszűke a 
véleményekből kiérezhető, de ezeknek valahogy a 
színpad és a nézőtér nem kifejezetten része. Ezzel 
kapcsolatban nem látok tisztán, de látom a dilemmát: 
a hétköznapokban a meglévő játszóhelyek is nagy
nak, sikeres produkciók és fesztivál esetén pedig 
reménytelenül szűknek bizonyulnak. A Nemzeti 
elviselhetetlen komfortja a színész szakmát nem 
deprimálja, hiszen nem a székekről ismeri a házat.
De ebben a többi játszóhely sem üti meg az európai 
mércét, mint ahogyan a belsőtéri klimatikus viszonyo
kat illetően sem. Lehetetlen parkolás, számtalan belső 
közlekedési probléma, méltatlan előtéri állapotok, 
amiket bármelyikünk felemlíthetne a konkrét 
intézmény függvényében.

Azt gondoltam, ha valami, akkor éppen a színház 
az a terület, ahol a világba kitekintő értő és alkotó 
emberek fellelkesült ambíciókról beszélnek majd, a 
megvalósításhoz szükséges adottságokról álmodoz
va. Helyette számokat kaptam az éves bemutatók 
hatalmas arányáról, a tarthatatlan leterheltségről, 
a pénzügyi helyzetről, és a többi olyan körülményről, 
amik mellett senkit sem foglalkoztathatnak távlati, 
a jelen adottságait meghaladó elképzelések. El is 
töprengtem, vajon ilyen helyzetben tartva egy szak
mát, várható-e tőle, hogy részt vesz majd a kulturális 
élet vágyott felemelésében.

A lehangoló kép után felüdülés volt a Keveházi 
Gáborral való telefonbeszélgetés. Neki van 
véleménye, látja a hiányosságokat, és vannak álmai, 
melyeket a világban zajló realitásokra épít. A tánc
művészet jelenleg ugyancsak rosszul áll, ami a ját
szóhelyeket illeti. Nagy együttesek fellépésére ren
delkezésre áll a Nemzeti, rendeznek még előadásokat 
annak kamaratermében is, valamint a Horvát 
Színházban, de ebben már csak kamara-előadás 
jöhet szóba. Míg színházi oldalról a szabadtéri szín
pad igényével nem találkoztam, Keveházi Gábor erről 
mint evidenciáról beszélt. A Tettyét erre kis munkával 
alkalmassá tehetőnek tartja, a Káptalan utcai 
Szapadtéri Színpadot csak felemlíti -  mindannyian 
ismerjük a városnak az erről való méltatlan 
lemondását.

A színházban jelenleg egyetlen komoly balett
terem áll rendelkezésre, ez egyszerűen tarthatatlan.

Hat balett-teremre volna szükség a színvonalas szak
mai munkához. Keveházi Gábor ezt elhagyott épület
ben is kialakíthatónak tartja. Hangsúlyozta, hogy 
a nagyobb játszóhely más használatra is alkalmas 
lehetne, elsősorban konferenciák rendezésére, mint 
az a világban bevett gyakorlat.

A nagyszínház korlátozottan alkalmas 
táncművészeti előadásokra. A zenekari árokban 35 
zenész fér el, de nagyobb művek megszólaltatásához 
65 tagú zenekar kellene. Ezért ezeket a műveket a 
szűkös hely miatt át kell hangszerelni a nagyjából fele 
akkora zenekarra, ami az élvezetben nagy veszte
séggel jár. Keveházi szerint a zenekari árok akusztikai 
megszólalása egyébként jó, véleményem szerint 
erősen kompromisszumos.

Az viszont egyértelmű, hogy a színházban kor
szerűsítés 14 évvel ezelőtt történt, s az már bőven 
aktuális volna újra. A világítás és a hangtechnika 
korszerűsítése, a színpadi padló cseréje, a színpadi 
mechanikák felújítása legfeljebb egy-két évig 
odázható még.

Az a fenti furcsaság, hogy a táncművészet 
képviselője a színházzal való kényszerű, vagy logikus 
szimbiózisa miatt többet tud, lát és fogalmaz meg a 
színházak állapotáról, mint a prózai vonal, maga is 
tanulságos.

2. Hiányok

Eredeti szándékunk -  a jelen ellátottság 
feltérképezése -  másként is közelíthető, így a másik 
oldalról: milyen intézményi hiányok tapasztalhatók a 
városban? Ha a kérdést így tesszük fel, a kör a fenti 
hat témakörhöz képest kibővül, de mint Keveházi 
Gábornak a konferenciákra való utalása is mutatja, 
egy kulturális közélethez nem elegendő csupán a 
szigorúan vett művészeti intézmények hálózata. 
Kellenek olyan helyek is, ahol konferenciák tarthatók. 
A konferencia ma már nem csak egy esemény, de 
turisztikai ágazat is, és mint ilyen, erősen összefügg 
a közönségnek Pécsre hozatalával is, ami ugyancsak 
a központi szerephez elengedhetetlen. Ha azt is 
hozzávesszük, hogy az egyetem is kénytelen meg
barátkozni a konferenciák rendezésekor kompromisz- 
szumos helyszínekkel, és az egyetemmel is számolni 
kell partnerként a kulturális érdeklődés remélt közép
pontjaként, akkor beláthatjuk, hogy a város 
intézményi hiányait érdemes teljes szélességében 
pásztáznunk.

Pécs városában számos olyan közintézményi 
infrastrukturális területen van hiány, amelyek a 
település haladásához, kulturális és gazdasági 
szerepéhez elengedhetetlenek. A városlakók által jól 
ismert hiányosságokra újra és újra variációk röppen
nek fel, előrelépés azonban gyakorlatilag nincs. Az 
érzékelhetően hiányos területek:
♦  konferencia-helyszínek nagyteremmel és hozzá 

tartozó szekcióterekkel -  kb. 1000 fős kategória,
♦  gyűlés, kongresszus típusú rendezvényeket befo

gadó épületek,
♦  hangversenyterem,
♦  nagyméretű báltermek,
♦  szakmai vásárokra (Pécsi Expóra) alkalmas bel

sőtéri és szabadtéri rendezvényfelületek,
♦  fesztivál- helyszínek,
♦  művészeti csoportosulások átmeneti, időszakos 

otthonai, rendezvény helyszínei.

A konferencia területén a város elsősorban 
eszmei támogatásával, újabban üzleti részvállalással, 
de alapvetően magánberuházásként épülhet meg a 
Nádor Szálló és Konferenciaközpont, amely az 500 
fős konferenciáknak adna majd helyt. A beruházás 
megkezdésével kapcsolatban nem mindig egyértelmű 
a tájékoztatás. Azt sem tudni, hogy a város anyagi 
részvétele hogyan jelenik meg a városi konferencia
rendezés lehetőségei között. Ettől függetlenül az 
építés nem old meg számos további igényt, így a 
nagyobb létszámú konferenciák, egyetemi szakmai 
rendezvények helyigényét. Meg kell jegyezni azt is, 
hogy éppen a közelmúltban bonyolított le a város 
építészeti ötletpályázatot konferencia- és ren
dezvényközpont tervezésére a Vásár téri helyszínre. 
Jelenleg azonban a centrum megépítése nincs tervbe 
véve, a szándék megvalósításának időbeni terveiről 
nem tudni semmit. Hozzáteszem, a város több ilyen 
helyszínnel is foglalkozott már, így elsősorban a haj
dani FEMA áruházzal, annak átalakításával, 
bővítésével. Véleményem szerint a FEMA alapvetően 
alkalmatlan erre a célra a benne kialakítható terek 
okán. A Vásár téri helyszín több kérdést is felvet, min
denekelőtt a ma is szinte válságos forgalmi helyzetet, 
és így megközelíthetőségét, másrészt a vásárterület 
nagyon is élő visszaszorítását, ami nem csak hogy 
helytelen volna, de konfliktushelyzet is a város lakói
val. A forgalmi helyzet megoldása itt a jelenlegi útfej- 
lesztési tervektől nem várható, a felüljáró és annak 
folytatása teljesen túlterhelt, a közelben lévő két szint
beni kereszteződés (mindkettő új) pedig a jelenlegi 
kihívásoknak sem tud megfelelni.

A gyűlés típusú rendezvények lebonyolítására 
jelenleg a városban egyedül a sportcsarnok alkalmas. 
A sportcsarnok bérelhetősége azonban nehézkes, és 
alapvetően nem alkalmas a funkcióra, számos 
használati igénynek nem felel meg.

A hangversenyterem építésének igénye a város
nak régóta halogatott kötelessége. A Liszt Terem rég 
elavult, akusztikai szempontból sem felelt már meg 
maradéktalanul, minden szempontból alkalmatlan volt 
hangversenyek rendezésére, és mérete is kicsi.
Múlt időben kell fogalmazzak, mert mára életveszé
lyessé is lett. A kérdés az, hogy egy-kétszáz milliót 
ráköltenek egy korlátozottan alkalmas épületre, egy 
erősen korlátozott eredmény érdekében, vagy az 
egész problémát új helyen kell megoldani. A néhány 
évvel ezelőtt lebonyolított tervpályázat a Park mozi

A pécsi zenei életet hosszú ideig, és még talán ma 
is, haló poraiban a Liszt Ferenc hangversenyterem 
szimbolizálta
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A jelenlegi ipari park szomszédságában nívós 
épületek sorakoznak a szénbánya örökségeként: 
a volt villamos erőmű impozáns belső tere

hangversenyteremmé való átalakítására kétes ered
ménnyel zárult, és a beruházás nem szerepel a ter
vek között, a kérdés tehát megoldatlan. A pályázat 
eredményeként azonban megfogalmazódott, hogy 
Pécsett jelenleg egy 1000 főt befogadó hangverseny- 
teremre van szükség.

A városban a báltermek terén is hiány mutatkozik. 
A maximális báli létszám, legnagyobb fogadás, amely
hez jelenleg helyszínt lehet találni, 250-300 fő. Ez 
számos esetben kompromisszumokra kényszeríti a 
rendezvények szervezőit. Kijelenthető, hogy egy kb. 
500 főt befogadó bálteremre, rendezvényteremre 
határozott igény van. Bár az egy másik műfaj, de az 
alkalmi rendezvények állandó sátraztatása az Új 
Centrum előtt is balkáni állapot -  nem beszélve arról, 
hogy az amúgy is véres torkú parkolóhelyzet ilyenkor 
teljesen ellehetetlenül.

Ugyancsak régóta megoldatlan a Pécs Expo és 
alkalmanként szakm aspecilikus vásárok (pl. utazás,

autó stb.) helyszínének kérdése. A vásárnak zárt, 
fedett és nyitott szabadterületre egyaránt szüksége 
van. A szabadterületek felhasználása az egyéb prob
lémák mellett korlátozza éppen a rendezvény 
parkolóigényét is (elveszi előle a helyet), így azok 
nehezen használhatók. Általában a nyári rendezés 
klimatikus problémákkal küzd, az alkalmi sátrak nem 
oldják meg az alapterületi igényeket.

Pécs egyik legnagyobb gazdasági lehetősége 
a meglévő, illetve részben csorbult kulturális 
szerepének megtartása, illetve fejlesztése, fesztiválok 
rendezése. Az idén második alkalommal megren

„Vagy ott vannak a Dédász Légszeszgyár utcai 
épületei, mint a kultúra lehetséges befogadói.”

dezett Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) 
bizonyítja ezt, és reményekkel kecsegtet, hogy 
valóban országos vonzással bíró rendezvények 
helyszíne lehet a város. Úgy tűnik, a rendezéshez 
megfelelő koncepció, áldozatos munka és megfelelő 
infrastruktúra igényeltetik. A színházi műfajban a 
belváros ideális helyszínnek bizonyult, bár kisebb 
nehézségek itt is mutatkoznak. Azonban éppen a 
színház egy olyan terület, amely az avantgárd meg
mutatkozásokhoz sokszor a városon kívüli, sok szem
pontból különleges lehetőséget kínáló helyszínek 
kapóra jönnek. így remélhető, hogy mind a színházi, 
mind további kulturális fesztiválokhoz (jazz, blues stb.) 
jó helyszínt kínálhat akár egy a város szélén lévő, de 
egyéni ízzel bíró épület.

Nincs továbbá kifejezetten művészeti csoportok 
megmutatkozására rendelkezésre álló helyszín. 
Budapesten immár több ilyen épület is hasznosult 
(Fonó, Trafó, MEO), és meglehetősen intenzív 
művészeti közéletnek adnak helyt, amelyet jelentős 
támogatók segítenek. Az eredményes művészeti 
intézmények számára a források is nyitottak, nem 
szabad tehát visszahivatkozni arra, hogy támogatást 
kell szerezni mindenekelőtt. A dolog fordítva működik, 
egy közösség erejéből létrejött intézmény miután 
bizonyította működőképességét és a kulturális 
közéletben betöltött rangját, jobb esélyekkel indulhat 
pénzek megszerzéséért. Pécsett bizonyos kis 
művészeti csoportosulásokban tudni lehet az ilyen 
helyszín iránti igényről, bár ennek erejét nehéz meg
becsülni.

Van további két terület, amely óhatatlanul felmerül. 
Egyik a koncentrált művészeti központ, amely a szám
talan helyszínen működő múzeumok egy helyre való 
összevonásával lényegesen takarékosabb megoldást 
kínál. Ez azonban olyan értékvesztésekkel járna, mint 
az igazán karakteres „Múzeum utca”, amely nem csak 
egyedülálló, de a belváros hasznosításában is helyén
való megoldás, továbbá a város egyik kulturális-ide
genforgalmi meghatározó tényezője. Ezt a gondolatot 
tehát el kell vessük. A másik felmerülő terület a levél
tári körülmények rendezése, és hosszú távú 
megoldása. Ebben bizonytalanabb vagyok. Érvként 
talán csak a tradíciókat hozhatjuk fel, valamint hogy 
a jelenlegi levéltár az egyetemi városnak nagyjából 
a súlypontjában helyezkedik el.

Az akcióművészetnél felvetett kérdés általános
ságban is vizsgálatra érdemes: milyen hasznosítandó 
épületek lapulnak a városi szövetben? Tudjuk, hogy 
a bányák bezárása után hatalmas ingatlanvagyon 
értékesítése folyik. Némelyik épület szellemisége, a 
benne rejlő lehetőség figyelemre érdemes. A jelenlegi 
ipari park szomszédságában nívós épületek sorakoz
nak a szénbánya örökségeként, a nyugati vasútvonal 
mentén az ércbánya épületei állnak jórészt üresen, 
a Dédász gyönyörű elhagyott trafóállomása a Tüzér 
utcából nyílóan már a megkezdett feldarabolás 
jövőbeni áldozata lesz. Vagy ott vannak a 
Légszeszgyár utcai épületei, mind a kultúra lehet
séges befogadói.

Reméljük hogy a koncepció, a hiány és az 
elhanyagolt sorsú házak ma még külön élő problémá
ja egymásra talál majd. Ha lesz megfogalmazott, tar
talommal megtöltött koncepció, ha ki lesznek mondva 
a hiányok, és lesz akarat azok kezelésére, és ha lesz 
szem a sorsukra hagyott házak megtalálására, és a 
bennük rejlő lehetőségek felismerésére. ■
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Pécs: a kultúra fővárosa (4.)
G Ö N C Z Y  L Á S Z L Ó

Európai bazár -  pécsi
Régóta hordom terhét a késztetésnek, hogy zene és 
kultúra helyzetéről jóval tágabb összefüggésben szól
jak, mint amit a lokális érdek szolgálatába állított 
zenei publicisztika penzumai lehetővé tesznek.
Most elérkezett a kétszeresen is megfelelő alkalom: 
a város, a régió feltartóztathatatlan fejlődésének 
lendületében éppen akkor szembesülünk Pécs „kul
turális főváros” szerepében való megmérettetésének 
ötletével, amikor a térség egyetlen művészetkritikai 
folyóirata eltűnik (?) a színről. Hogy ez az egyidejűség 
önmagában is durva abszurditás? Magasabb, elvi 
nézőpontból föltétlenül az. De a következőkben éppen 
azt kísérlem meg érzékeltetni, hogy valójában nagyon 
is szükségszerű a „rendszer” ilyetén működése, hogy 
csak naivság és szellemi éretlenség mondathatja 
velünk: nem ezt vártuk, nem így kellene!

„A legjobbak a legjobb helyen”

E lap legelső számában' áttekintettem azokat a 
szellemi és intézményi feltételeket, amelyek döntően 
befolyásolják a helyi zenésztársadalom működésének 
igényszintjét és célrendszerét. Mi sem egyszerűbb, 
mint -  az eltelt évek folyamatait, vitáit, konfliktusait és 
tényeit egybevetve -  újólag véleményt formálni nap
jaink pécsi zeneéletének értékeiről, hiányairól.
Néhány mondat elég azon tények felsorolásához, 
melyek ismeretében komoly emberek aligha találják 
további értelmét a kulturális főváros-státusszal járó 
követelmények zenei szempontú mérlegelésének.

Mérhetetlen távolságra vagyunk annak 
lehetőségétől, hogy -  évi legkevesebb 3-4 bemutató 
révén -  bármiféle operai műhelymunka bontakozzon 
ki. A helyi zeneélet változatlanul egyoldalú: a laikus 
köztudatban a „komolyzene" csaknem azonos a szim
fonikus koncertekkel, a kamarazenei formációk és 
szólóprodukciók súlya csekély, holott számottevő 
tehetségbéli fedezetük és a zeneirodalom legneme
sebb rétegeit feltáró lehetséges repertoárjuk egyaránt 
alkalmassá tenné őket a szüntelen kompromisszum
tűrés művészi alternatívájának felmutatására. A Pécsi 
Szimfonikus Zenekar működésének utóbbi éveit az 
elherdált lehetőségek példatáraként szemlélhetjük.
A kimagasló képességű, koncepciózus karmesterek 
frusztrálásában zenekarunknak nem találni párját 
széles e hazában; a hírhedt debrecenihez hasonló 
haknibrigáddá silányulásához fenntartója, az önkor
mányzat mélán asszisztál. Közben persze mindenféle 
egyeztetések, üzengetések, hatástalan nyilatkozatok 
és senkit semmire sem kötelező szavazási pro
cedúrák hivatottak a mozgás, cselekvés látszatát kel
teni. (Idén a koncertszezon kezdete után alig két 
hónappal azért az első pécsi bérleti hangversenyre is 
időt tudott szakítani a művészi potenciálját szüntelen 
buszozásban edző csapat.)

Az egyetlen terület Pécsett, amely jelentős elmoz
dulást, számottevő eredményeket volt képes az elmúlt 
négy esztendőben felmutatni: a zenei felsőoktatás. Az 
Egyetem Művészeti Karán belüli intézetként 
szervezetében megerősödve, nemzetközi hírű tanár
személyiségeket toborozva, a tavalyi Kurzusfesztivál

errefelé addig példátlan vendégjárásával figyelmet 
keltve küzd a felemelkedésért, dacolva a felsőoktatás 
(ezen belül a művészetoktatás) más szegmenseiben 
dolgozók számára még hírből sem ismert piaci 
túlkínálat és forráshiány szorongató helyzetével. Más 
kérdés, hogy amíg a város szellemi életében komoly 
szerepet vállalók kijelentéseiből „egy második 
zeneakadémia" megteremtésének vágyképe rajzolód
hat ki, addig a fentebb hivatkozott cikkben kifejtettek 
érvényessége az információáramlás elégtelenségéről 
fájón aktuális marad. Hatalmas ország a miénk, 
egymástól mérhetetlen távolságokra székelnek a 
kultúra regionális letéteményesei: zenekarok, szín
házak, felsőoktatási intézmények. Miért is várnánk el, 
hogy aki a zeneakadémia fogalmával él, legyen 
tájékozott az e fogalomhoz kötődő tényanyagban, és 
ne ignorálja a Debrecenben, Szegeden évtizedek óta 
folyó munkát, az ott évről évre kiadott valódi, 
zeneakadémiai pecséttel hitelesített diplomákat?

Koncepciótlanság, igénytelenség, lazaság, a 
körültekintés, a megfelelő látókör hiánya, s ami mind
ezek közös gyökere: az értékrend elsatnyulása és 
elbizonytalanodása. Óriási tévedés lenne mindezeket 
bármilyen mértékben is pécsi jellegzetességekként 
minősíteni, jóllehet, az itt és most lehetséges zenei 
tettek jelentőségét, minőségét sok tekintetben meg
szabó tényekről van szó. Belőlük akár a helyi, egyéni 
és intézményi felelősség kérdéseit boncolgató, akár 
koncepciókat számonkérő vagy felvázoló gondolat- 
menet is kibontható. Most mégis zárójelbe kell ten
nem őket. Egyetlen további lépést sem kívánok tenni 
a tünetek részletes leírásának oly sokszor, oly fölös
legesen bejárt útján, a bűnbakkeresés rutineljárásá
hoz meg végképp nem óhajtok segédkezet nyújtani. 
Ha -  túltekintve a régióhatárokon, áthatolva a látsza
tok és manipuláció akadályain -  ez egyszer képesek 
vagyunk a modern tömegtársadalom általános kul
turális viszonyai felől közeledni zenésztársadalmunk 
bel- és külügyeihez, talán józanabb önértékelésig 
jutunk, reálisabb képet formálhatunk a várható jövőről, 
mellesleg a zenekritika halmozódó etikai adósságából 
is törlesztünk egy keveset.

A francia forradalomtól a Big Brotheng, 
avagy művészetek liberális környezetben

Aligha kérdéses, hogy ma a fejlettnek nevezett 
világban mindenütt a liberális értékrend szabja meg 
az élet egészének minőségi feltételeit. A modern 
tömegtársadalmakban a politikai hatalom oly mérték
ben alárendelt a média és gazdasági elit akaratának, 
hogy tulajdonképpen a működő kormányok számára 
alig marad a retorikánál, kommunikációs stratégiánál 
tágabb tér a maguk bármilyen értékrendjének 
érvényesítésére. E tény önmagában is a liberális gon
dolkodás térnyerésének csalhatatlan jele: a kizárólag 
elnyomóként, a szabadság korlátozójaként 
értelmezett államhatalom tehetetlenné és jelentékte
lenné zsugorítása mintegy előfeltétele a Piac minél 
szélesebb körben érvényesülő diktátumainak.

A csúsztatás lényege az a mozzanat, amidőn a min
denkori hatalom nyílt fellépése átváltozik gazdasági 
erők kikerülhetetlen manipuláló ténykedésévé, még
hozzá a szabadság és jólét jelszavai mögé bújtatva.

A XX. század két példát is szolgáltatott az 
államhatalom nyílt, agresszív fellépésére, a bizonyos 
eszmék köré épülő -  vagy azok mögé bújó -  totális 
diktatúra megvalósulására. A század utolsó 
évtizedeiben azonban már nyilvánvaló volt, hogy 
a tömegek kezelésének emezeknél sokkal 
hatékonyabb, ráadásul szalonlépesebb módja a 
fogyasztótársadalmi modell kiteljesítése. Rácsaikat 
dühödten rázó vagy éppenséggel megfélemlített 
tömegek helyett tudatmódosító szerekkel boldoggá 
injekciózott, kábán mosolygó egyedek, akikkel csupán 
közölni kell, hogy minek érezzék szükségét, mitől 
lesznek még boldogabbak... Kelet-Európábán a régi
baloldali eszmeiség diktatúrája különösen tartós és 
átfogó rombolást vitt véghez, ennélfogva az 
eszmétlenítéssel kombinált piacosítás gondolata 
csodafegyverként hatott és hat ma is. Az alternatíva 
gyors felismerésének és ügyes kiaknázásának -  
korrekt tudományos elemzésért kiáltó -  példája 
hazánkban a marxista szellemi elit meghatározó 
részének liberálissá változása a nyolcvanas évek 
második felében. Persze a magyar lokálkolorit legfel
jebb a variánsképzés szintjén érvényesülhet a 
modern kommunikációs társadalom világméretű 
kiépülésének feltartóztathatatlan folyamatában.

Az e folyamat sikerét jelentékenyen előmozdító 
szómágia központi fogalma a szabadság. A fogalom 
definiálatlansága nélkülözhetetlen a tömegméretű si
kerhez: ma politikai értelemben nem a feudális 
maradványok elleni fellépés céljaként, csupán a letűnt 
(egyes helyeken még létező) totalitárius rendszerek 
emlékeivel való riogatásra használható. Ez a jelentés 
azonban szemlátomást kevéssé érdekli a 
„tömegeket”, sokkal fogékonyabbak a szó kulturális 
jelentéstartalmára. A siker záloga a viselkedés, ízlés 
szabadságának ígérete, a morális sorompók ledön
tésének, a gátlástalanság apoteózisának reménye. 
Tehát az a terület, amelyen feltárul a szabadság és 
kultúra, szabadság és hagyomány fogalmának anta- 
gonisztikus viszonya. A kultúra a hagyománytáplálta 
elvárások, ízlés- és viselkedésnormák, reflexek, kom
munikáció átfogó rendje, s mint ilyen ab ovo önkorlá
tozást követel a személyiségtől cserébe a hagyomány 
és közösség éltető közegébe fogadásért.

A szabadság fogalmának kultusza azáltal tel
jesedhet ki, hogy az etika helyébe a joggyakorlat, 
az értékválasztás-értékrend-érték-hierarchia fogalom- 
rendszere helyébe a mindenható piaci mechanizmu
sok lépnek. A politikai demagógia eddigi csúcsteljesít
ménye az „értéksemlegesség” torzszülött fogalmának 
kiagyalása és beetetése az elbutított tömegekkel: az 
elemi logika szintjén átlátható, hogy az értéksem
legesség az értékválasztás hiánya, és ahol ily módon 
minden értéknek számít, ott valójában nem létezik 
érték. Az értékek mellérendelő viszonyba állítása 
a legbiztosabb út azok szellemi közegének lerom
bolásához, a hagyományvonulatok piaci áruvá
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A zenei minőség ügye 
napjaink társadalmában

bazár
degradálásához, végső soron a szellemi javak bazári 
limlomokká silányításához.

A mindenkori hatalom legfontosabb feladata egy 
szertartásokban, kulturális tettekben, szokásrendben 
manifesztálódó értékrend közvetítése, ezáltal valami
féle világkép, végső soron bizonyos spirituális tartal
mak fontosságának tudatosítása. Nem állhatom meg, 
hogy ne állítsam egymás mellé néhány jelentős 
kortárs zenész-gondolkodó eltérő időben, eltérő kon
textusban megfogalmazott, jelen gondolatmenetünk 
szempontjából mégis egymást szorosan támogató és 
kiegészítő mondatait, az olvasó aktivizálásának 
reményében.

„A tömeg felemelkedésének eszméje egyidős 
magával a tömeg fogalmával, a tömeg fogalma pedig 
a modem állam totális és személytelen hatalmával. 
Korábban a tömeg fogalma, legalábbisfnint politikai 
vagy kulturális entitás, nem létezett. A rendek-rétegek 
egyfelől mint összemérhetetlen kultúrák letéteménye
se i békésen megfértek egymás mellett, másfelől 
e szimultán kultúrákat a közös világkép mégis ter
mészetes egységbe foglalta.

...Az, ami az egyidejű és összemérhetetlen 
rétegeket szürke és arctalan tömeggé tette, a 
modern, éspedig mindenekelőtt a XX. századi állam- 
hatalom, amely a történelem valamennyi eddigi 
hatalmánál kizárólagosabban és szervezettebben 
kívánta az egyént birtokba venni."2

„Nyilvánvaló, hogy ha egy társadalomnak meg
győződései vannak a kultúra és az emberség 
egészének tekintetében -  amelyek ugyan megtűrik az 
ellenvéleményeket is, de bizonyos alapkérdésekben 
egyetértés van, mint ahogy századokon át legalább 
elvben volt is —, s ezek a tömegtájékoztatás, az isko
la útján mintegy tradícióként jutnak e l a szélesebb 
néprétegekhez, akkor ezeknek esélyük van meg
győzni a következő generáció legjobbjait, még ha 
maradnak is szép számmal olyanok, akik erről nem 
vesznek tudomást. Pillanatra sem mondom, hogy ez 
utóbbiaknak bunkóval kellene nekimenni. De ha a tár
sadalom eleve lemond elveiről, akkor nem termelődik 
újjá a kívánt módon és mennyiségben az a réteg 
(akár kis réteg, még az sem a legnagyobb baji), mely 
a társadalom szellem i életének erejét, egyensúlyát, 
teljességét, s hogy úgy mondjam: higiéniáját biztosít
ja, s a következő generáció számára közvetíti."3

„A minőség kérdése és a fent-lent kérdése ugyan
is eredetileg egyazon kérdés. A z archaikus kultúráktól 
kezdve az, ami fent (társadalmi értelemben a kultuszt 
végzők kezében) van, isteni eredetű, vagyis a morális 
jó  és az esztétikai szép egybeesik és megkülön
böztethetetlen.’’ 4

„A zene közérthetőségig való leegyszerűsítésé
nek legnagyobb hatású kísérlete a francia forradalom 
következményeként valósult meg. Akkoriban pró
bálkoztak meg egy nagy állam keretein belül először 
azzal, hogy a zenét az új politikai eszméknek ren
deljék alá: a Conservatoire kiagyalt pedagógiai prog
ramja az első uniformizálás zenetörténetünkben.”5

„Ez egyszer akár jelképes is lehet, hogy az opera 
(a Cosi fan tutte) a Forradalom évében, sőt hónapjai
ban született, tehát az értékek cseréjén és cserélhető
ségén nyugvó utópisztikus (vagyis a létező hagyo
mányok alól önmagát kivonó) társadalommodell 
eszméjének első megvalósítási kísérlete közben.

Ahol nincs szubsztancia (vagyis személyfölötti), 
ott őszinteség sincs, és őszinteség éppen az önma
gunktól felvett távolság révén volna lehetséges, 
miközben most, az ancien régime összeom lásának 
idején pontosan a távolság, a művészi kifejezést 
mindeddig artikuláló közvetítő közeg megy 
veszendőbe. ...A tág értelemben vett retorikus 
hagyomány toposzaiban sűrűsödött össze a tudás, 
hogy az ember nem önmagát és önmagából artikulál
ja, hanem egy feljebbvaló, személytelen hatalmat 
közvetít, azzal mérve össze magát.

A nagy tanulság tehát, egyben a Felvilágosodás 
tanulsága, hogy a hagyomány volt a létalapja az indi
viduum önállóságának is -  ami most marad belőle, az 
nem az emancipált Ember, hanem a pontszerűvé 
zsugorodott és befelé gravitáló, izoláltságából többé 
soha ki nem mozdítható és kontextus híján többé 
soha meg nem érthető egyed."6

„McLuhan víziója a világfaluról még nem 
nélkülözte az információbőség közösségképző ere
jének politikai pátoszát. Amikorra azonban a vízió 
megvalósult, már csakis a privát hegemóniájáról van 
szó. A privát szféra az a hely, ahol dolgok, emberek 
vagy információk nem tudnak (nem akarnak) egymás
sa l hite(le)s kapcsolatra lépni, mivel nincsen már 
közös -  távollévő -  harmadik, amelynek mindkettő 
alárendelné magát. Szerző és befogadó mellérendelt 
viszonya, kicserélhetősége, a műalkotás testén való 
elfogulatlan ki- és bejárkálás ugyanerről a kommu
nikációs impotenciáról, a privát személy értelmezési 
aktusának csődjéről beszél...

A dolgok vagy emberek közötti egykori távolság 
valójában éppen hogy bensőséges kapcsolatukról 
tanúskodott, mert annak a távollévőnek nyomát 
viselte, melynek mindkettő alá volt rendelve. Ez a 
távolság őrizte a dolgok különbségén nyugvó rendet, 
amelynek felszámolása nem intimitást vagy szemé
lyességet, hanem káoszt idézett elő.

A művészet a valóságról alkotott egy bizonyos, 
nagyon szilárd előzetes kép függvénye.

...Művészet és valóság szembefordítása maga is 
történeti jelenség, és a XX. század döntő értelm iségi 
sokkja éppen művészet és hatalom mélységes kap
csolatának megtapasztalása volt. Sajnos már tudjuk, 
hogy az egységes világkép igénye elválaszthatatlan a 
hatalmi igényektől. És sejtjük, hogy a művészet hatal
mi igényének vége a művészet vége. ” 7

A művészet és a hatalom egymástól való 
végérvényes elszakadása a művészet piacosításával 
következik be: aminek felülről lefelé áramolva kellene 
integrálnia, magához emelnie az általa érintetteket, az 
most olyan rétegek értékítéletének függvényévé válik, 
amelyekhez még el sem juthatott, vagy amelyek alkal
matlanok befogadására. A fátumot elvben az iskola 
törhetné meg, csakhogy egyrészt a művészet piaco
sítása együtt jár az iskola piacosításával, másrészt az 
iskolarendszer piaci hatásoktól megkímélt szegmense 
esetleges szellemi erejét a külvilág elsöprő piaci-gaz
dasági erejével találja szemben, s a magasztos 
eszmék általában mindjárt el is buknak az éretlen 
személyiség „odakint" szerzett és napról napra elmé
lyülő tapasztalatainak próbakövén.

A világkép helyébe lépő „tájékozottság", az önálló 
gondolkodásra fordítható időt teljes egészében 
felemésztő mániákus információszerzés jelenti a mo
dern iskola törekvéseinek legfőbb kereteit; a morális 
érzék, az érzelmi intelligencia, a spirituális érdeklődés 
a modern tömegtársadalomban csak a manipuláció 
gátja, így a haladás kerékkötője lehet. A modern 
tömegtársadalmak egyik alapvető jellemzője, hogy
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a „konzervatív” jelző valamiféle szitokszóvá válik, 
szemben a „haladó”-val. Akik ezt beveszik, azoknak 
még véletlenül sem tűnik fel a fogalompár definiálat
lansága, ahogyan stigmatizáló és önkényes volta 
sem. Legfeljebb akkor jönnek egy pillanatra zavarba, 
ha az európai zene olyan zseniális éltetője nyilvánítja 
magát konzervatívnak, amilyen Schiff András. (Az 
Echo immár végleg törlesztetlenül maradó adóssága, 
hogy a Schiff 1999. decemberi pécsi fellépése más
napján készült nyilvános interjút nem közölte.) Schiff 
e fogalmat önmagára vonatkoztatva viszonylag szűk 
értelemben használta: a modern kommunikáció 
csodáival szembeni ellenséges magatartására célzott 
vele. Mégis, ha iskolapéldáját kellene adnom a kon
zervativizmus legnemesebb vonulatának, valószínű
leg az ő példájával hozakodnék elő: mélységes 
elkötelezettség az európai hagyomány megújításá
nak, továbbvitelének ügye iránt, kifinomult ízlés, 
választékosság, valamiféle arisztokratikus-nagypolgári 
tartás -  mindezek valamennyi megnyilatkozásában 
fellelhetők.

„Tartás” -  mond ez a kifejezés egyáltalán valamit 
egy bizonyos évjáratnál fiatalabbaknak? Ha nem, 
arról bizonyosan nem ők, a fiatalok tehetnek. Milyen 
messzeségből, a nyolcvanas évek közepének micso
da gödörmély-illúzióját közvetítve csengenek vissza 
Dobszay László szavai! „...ha történetesen az ifjúság 
megnyerése a cél, s úgy tűnik, hogy az bizonyos 
zenei hatások közt érzi jó l magát, akkor azt a politika 
pozíciójából kínáljuk neki. Ebben a pillanatban senkit 
sem érdekel, hogy e zene milyen kulturális vagy 
erkölcsi hatást gyakorol az egész emberre... 
Egyébként az, hogy az egyes embernek vagy egy 
népnek önmaga előtt méltósága legyen, ma már 
sajnos nem szempont.” 1 2 3 4 5 6 7 8

Lám, az önnön szellemi potenciáljára fennállása 
óta nárcisztikus gyönyörrel tekintő párt első embere -  
rendezvényük szellemi nívóját emelendő meghívott 
Pa-Dö-Dö varázslatai között -  nem szégyell 
a „lenyúl", „húzzanak” kifejezésekkel üzenni a 
csürheszellemnek: egyek vagyunk, szeress, és én is 
szeretni foglak. Ugyanő gátlástalanul leordítja politikai 
ellenfelét a tévévitában, mit sem zavartatva magát 
attól a mellékes körülménytől, hogy az illető nő...
A szinte minden kiadványával szakmai fiaskót 
elkönyvelni kénytelen könyvkiadó az ország egyik leg- 
nagyobbjává nőhet néhány év alatt. Lassan-lassan 
felsejlik a morális kételyek nélküli élét eljövendő 
paradicsomának képe. Kendepéterek és a túloldalról 
lövöldöző szaktársaik zajos sikerei teszik szinte 
mérhetővé a szellemi igénytelenség, érzelmi primitív
ség tömegméretű betokosodottságát. De mindezeken 
túltesz a kereskedelmi tévék közönségességének és 
trágárságának végeláthatatlan mocsarában sarjadzó 
megannyi „eredeti ötlet” a hintáról fejest ugró kis
gyerek kínján röhögtető otrombaságtól a napjaink 
főiskolai-egyetemi ifjúságát hónapok óta lázban tartó 
valóság-show-kig. Háromszáz és nyolcszáz közötti 
szókincsű új médiasztárok, akik Orwell nevével 
legjobb esetben is csak egyes politikusok paranoid 
nyilatkozataiban találkoztak, most a fél ország kukkoló 
hajlamának tárgyává degradálják magukat, kerül, 
amibe kerül, fő, hogy képernyőn lehetnek, ismerik 
őket, s ezzel sínre is került az életük, hisz ezek után 
minden egyéb már olyan mellékes... Király! -  vagy 
Zábrádi Mariann e lap októberi számában helyet 
kapott emelkedetten lendületes stilisztikai gyöngy
szemét kölcsönözve: tuti előéletű a darab, jók 
a színészek, vágjunk bele.

Óh, Szabadság!

( F Ő ) V Á R O S N É Z Ő

A nemrég másodszorra visszafoglalt Magyar 
Televízió új műsorát sajátos és jellemző alcímmel 
indította útjára, csak a miheztartás végett... A huszon
éves nemzedék által kifejlesztett szóhasználat 
beszüremlése először talán csak a primitív nyelvrom
bolás újabb megnyilvánulásának tűnik, de tovább 
gondolkodva be kell látnunk, hogy a kifejezés önle
leplező. A pörgés „ezerrel...” az ál- vagy pótcse
lekvések sokaságára alkalmazható joker-fogalom.
Aki pörög, csak energiát pusztít, mint a táncoló egér: 
iránya, küldetése nincs, és ahhoz is gyenge, hogy 
önmozgását felfüggesztve szembesülni merjen élete 
ürességével, céltalanságával. Pörgés természetesen 
a zenében is létezik a megoldatlanság, műveletlen- 
ség, tehetségtelenség lepleként. Ez azonban már 
nem kultúra.

A muzikológia sokszorosan bizonyított tézise: 
egyetlen más művészeti ág sincs oly mértékben 
kiszolgáltatva az adott társadalmi környezetnek, 
mint a zene. Egészséges, fejlődőképes zeneélethez 
folyamatosan jelentős anyagi ráfordítás, bizonyos 
esemény- és élménysűrűség, háborítatlanul működő 
műhelyek-iskolák gazdag kapcsolatrendszere szük
ségeltetik. Más szavakkal: csak a dinamizmus és 
a megállapodottság sajátos elegye teremheti meg 
a zenei igények és muzsikusi potenciál szüntelen 
egymásra hatásából fakadó lassú felemelkedés esé
lyét.

A zene beavatottjává válni: rendkívüli elszántsá
got és alázatot követelő folyamat -  csakhogy az 
alázat szó puszta leírásával kibékíthetetlen ellentétbe 
kerültem a jelenkori uralkodó magatartásformával, 
amely a hódításra, látszatkeltésre, s az ezek folyama
tos indítékául szolgáló önzésre épül. A zenével való 
kapcsolatteremtés leírható olyasféle beavatási folya
matként, amelyben a jelölt -  ha méltónak bizonyul rá, 
-  a külsőbb körökből mindig eggyel belsőbbe, eggyel 
szűkebbe kerül. A zenetanulás: próbák sokasága, 
melyben egyesek megrekednek a betanított vagy 
szakmunkásrétegben, míg mások -  az előbbieknél 
nagyságrendekkel kevesebben -  akár a szellemi 
arisztokrácia soraiba emelkedhetnek. „Európában 
a zene nem hangzó aspektusából nyerte szellem i 
rangját, hanem abból, amivel ezt a zenét felruházták. 
A zenét mindenekelőtt sosem hangzó mivoltában 
alapozták meg, hanem valami máshoz, egy rajta kívül 
és felül állóhoz (Istenhez vagy a hatalomhoz) való 
viszonyában.” 9 Hogyan lehetne ezt a rangot fenntar
tani a mennyiség és anyag társadalmában, a korlátlan 
cselekvés és korlátlan önmegvalósítás kultuszában, 
a korlátlan felcserélhetőség és teljes széttagoltság 
elvén épülő oktatási rendszerben?

A pörgés mindazon egyedek kényszerpályája, 
akik adott körpályáról képtelenek elmozdulni: beljebb, 
vagy feljebb, egy és ugyanaz. Pörgés pedig van 
bőven. Kint, a sétatér fái alatt összetákolt sör-, bor-, 
virsli- és gyros-sátrak között a mediterrán hangula
tokat hajhászó tömeg lökdösi egymást. A püspöki 
palota előtti téren ácsolt pódiumon valami world-musi- 
cot előállító csapat ejti rabul hallgatóságát hosszabb- 
rövidebb időre, miközben odabent, a Bazilikában a 
Pécsi Szimfonikusok pörögnek valami Dvorak-, eset

leg Mozart-művel, ha az ember megtalálja a kapu 
előtt a megfelelő pontot, egyszerre élvezheti a két 
zenét, sőt volt már példa rá, hogy a bent ülők is -  
ugyan nem önszántukból -  igazi pluralista 
hangkavalkádban részesültek. De emelkedjünk a 
magasba, tágítsuk látókörünket! Köröttünk pörög az 
ország színe-java a most éppen alacsonyabb fordulat
számra állított Lagzi Lajcsitől a hegedű haspólóban 
vonagló három prostituáltján s az immár univerzális 
előadó-tehetségként tündöklő lllényi Katicán át a 
fennhéjázva handabandázó Varnus Xavérig. Itt-ott 
persze még mindig felbukkannak amolyan Kokas 
Katalin-szerű furcsa figurák is; igaz, ők valamiért 
kilógnak a sorból, de egyelőre hunyjunk szemet, ne 
utáljuk ki őket a Nagy Pörgésből, hiszen végső soron 
ők is képviselnek egy színt a mi szépséges, plurális 
bazárunkban. S ha a szellem megtöretett is, a vásár 
valóban szabad, s mellette a kulturális termelés és 
fogyasztás egyenlősége is megvalósult már. No, a 
testvériséggel akadnak még bajok, ami ennyi a maga 
nemében legkiválóbb ember önpörgése közepette 
igazán nem csoda.

Akadnak persze mindig, akik képtelenek felvenni 
a fordulatszámot, és görcsösen kutatnak orientációs 
pontok, kiemelkedő élmények, szellemi rangot 
képviselő teljesítmények után. Nekik kínál 
kapaszkodót Fischer Iván karmester, amidőn egy heti
lapnak álcázott pártorgánumban kifejti: „A kelet-euró
pai emberek egyelőre nem egészen érettek a szabad 
verseny elfogadására. Legalábbis ezt mutatják a 
választási eredmények. Ha a tehetségesebbek 
érvényesülését, az emberek közötti különbségek elfo
gadását, az igazi versenyt és annak eredményét, a 
kevésbé befolyásos államot tartanák kívánatosnak, 
most többen szavaztak volna a szabad demokratákra. 
Ebben az esetben a legmodernebb értelmiségre 
szavaztak volna, amely őket Európába vezetheti.” 
Végre összeáll hát a kép: a „fent” és „lent” oly régóta 
nélkülözött jelei adatnak meg nékünk ismét a Fischer 
által deklarált kulturális hierarchiában. Hogy egy olyan 
csoport felsőbbrendűségét nyilvánítja ki valaki, 
amelybe magamagát is beleszámítja, hogy ezáltal 
újabb nagy lépést sikerül tenni a részérdekek által 
motivált, kasztosodó szellemi élet kiteljesedése felé, 
azon most ne akadjunk fenn, hiszen sürgősebb 
teendőink vannak. Honfitársaim! Döntenünk kell: akar
juk-e a kulturális felemelkedést, vagy sem?! Ha igen, 
ajánlatos megszívlelni a karmester intelmeit, és 
legközelebb jó helyre szavazni, addig is minél 
gyakrabban jelét adni egyetértésünknek. Szaporán 
kell cselekednünk, mert Fischer úr egyszer már inter
netes honlapján -  akkor éppen a fővárosi önkor
mányzattal támadt nézeteltéréséből levezetve -  
eljutott az itt élők fogyatékos voltának felismeréséig. 
Akkori kijelentését, mely szerint nem érdemeljük meg, 
hogy művészetét reánk sugározza, szerencsére még 
nem követte tett, de ki tudja, meddig tart e türelem. 
Gondoljuk meg, mihez kezdenénk, ha magunkra 
maradnánk a nem liberális, csupán zene iránt 
elkötelezett muzsikusaink társaságában! Vagy ez 
a veszély talán mégsem fenyeget igazán? ■

1 Pécs zenei múltja, jelene és jövője. Echo, 1998/1. p. 2.
2 Dolinszky Miklós: Legyen-e a zene mindenkié? In: A Mozart-űrhajó. 

Pécs: Jelenkor Kiadó, 1999. p. 77.
3 Dobszay László: Zene és humánum. Tihanyi László 1986-ban 

készült interjúja. Muzsika, 1988. szeptember, p. 4.
4 Dolinszky Miklós: Iskola és középszer. Muzsika, 1993. február, p. 8.
5 Harnoncourt, Nicolaus: A  beszédszerű zene. Utak egy új zeneértés 

felé. Ford.: Péteri Judit. Budapest: EMB, 1988. p. 11.
6 Dolinszky Miklós: 0  cambio felice. Törés és izoláció a Cosi fan tut- 

téban. In: A  Mozart-űrhajó. Pécs: Jelenkor Kiadó, 1999. pp. 40-56.
7 Dolinszky Miklós: Kockajáték és komputer. In: A  Mozart-űrhajó. Pécs: 

Jelenkor Kiadó, 1999. pp. 57-64.
8 Zene és humánum. Muzsika, 1988. szeptember, p. 4.
9 Dolinszky Miklós: John Cage és a művészeten túli zene utópiája. In: 

A Mozart-űrhajó. Pécs: Jelenkor Kiadó, 1999. p. 70.
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Pécs: a kultúra fővárosa (5.)
K O S Z I T S  A T T I L A

Legendák és valóság 
-  könnyű? zenei élet
Pécs kultúrájában mindig is meghatározó szerepet 
játszottak a különböző zenei megnyilvánulások.
A komolyzenét, és egyéb színházi műfajokat / 
népzenét kivéve a könnyűzenei kategóriába sorolt 
és a határmezsgyén mozgó műfajok -  jazz, kísérleti, 
elektronikus és fúziós zenék, világzene, rock, pop -  
helyzete témánk (tömeghatásuk vizsgálata nem 
tárgya az írásnak).

Világtendencia, hogy a kilencvenes években a 
digitalizáció következményeként egyre nőtt a távolság 
az igényes, önkifejező zene és a szórakoztatóipari, 
futószalagon előállított könnyűzenei termékek között. 
(A pozitív oldalt sem szabad elhallgatni, hogy az új 
elektronikus hangszerek és a számítógépek sokak 
számára elérhetővé tették a zenélést, a „zenecsiná- 
lást”, de ez a folyamat nem igazán járt minőségi 
fejlődéssel.) Az előadókra és befogadókra is egyaránt 
érvényes folyamat eredményeként egyre szűkült 
a színvonalas produkciók aránya. A zenei útkeresés 
egyik iránya újra a népzenék, s a távoli tájak egzoti
kus zenéi, és a különböző műfajok szintetizálása lett.
A korábbiakhoz képest kihívást jelentett a hazai zenei 
közeg számára a rendszerváltást követő nyitott politi
ka és gazdaság eredményeként megjelent multina
cionális hanglemezkiadók tevékenysége, a külföldi 
előadók szinte dömpingszerű áradata, a kereskedelmi 
médiumok térnyerése, a film- és a popipar össze
fonódása. Az állami mecenatúra mellett megjelenő 
nemzetközi és hazai vállalkozói szféra is támogató
ként lépett fel a kultúra körében, nyilvánvalóan jól 
felfogott marketingszempontokból.

Pécseit a kilencvenes évek első felében a hatva
nas évekhez hasonló pezsgés érzékelhető a jazzben, 
valamint a pop és rockzenében. A jazzben a differen
ciálódás nyomán -  különböző fúziós lehetőségek 
bővülése -  egy friss.szemléletű generáció jelent
kezése, új zenekarok alakulása, jazzkiadványok meg
jelenése jelezte ezt a folyamatot. A pop és rockban 
a beatkorszakhoz hasonló fellendülés érzékelhető.
(A hatvanas években az új típusú, modem zenei 
nyelv, hangzás, önkifejezési forma olyasformában is 
éreztette hatását, hogy sorra alakultak a beategyütte- 
sek, rendre érkeztek koncertezni Budapestről a 
legjobbak, és külföldi zenekarok is sűrűn megfordultak 
a városban. A z idelátogatók pezsgő zenei életet, 
igényes közönséget találtak, így nem véletlenül kapta 
az új műfaj egyik fő bázisaként angol mintára

A világzene és a jazz fúziójára építő Arco trió

„A magyar Liverpool” elnevezést.) A rendszerváltás 
utáni felívelés részeként egyre bővültek a pécsi 
előadók számára is a fővárosi és vidéki fellépési 
lehetőségek. A legtöbb zenekar számára elérhetővé 
vált, hogy hangfelvételeket készíthessen. A különböző 
helyi és országos tehetségkutatókon, megméret
tetéseken rendre indultak, sikereket is elérve. És ha 
Pécs, akkor országszerte mindenki az immáron 15 
éves (10 lemezes) Kispál és a Borzra gondol, nem 
véletlenül, hisz az ország egyik legismertebb, s talán 
legnépszerűbb koncertzenekara. De ez csak a jég
hegy csúcsa, hogy idáig eljussanak, inspiráló közeg
re, hasonló színvonalú zenekarok sokaságára is szük
ség volt... A műfaj fejlődésével szinte minden stílus
ban létezett/létezik helyi zenekar.'

S ahogy „A magyar Liverpool” szlogen is elterjedt, 
az sem véletlen, hogy a szakma a várost „A jazz déli 
végvárának"tartja, hisz a hatvanas évektől működtek 
itt jazzklubok, rendszeresek a fesztiválok, koncertek, 
s a legjobb előadóinkat2 szerte az országban jegyzik. 
Három jellemző vonulat figyelhető meg a kilencvenes 
években.
♦  Az évtized elején elindított Magyar Jazz Ünnepe 

sorozat, ami 1997-től országos rendezvénnyé 
bővült a Magyar Jazz Szövetség itt megtartott 
koncertjeivel, valamint a szintén Bornemissza 
Géza pécsi muzsikus, zenei szakember, producer 
nevéhez fűződő, a hagyományos stílusokba 
sorolható események: pl. a Tettyei színpadra, 
vagy a Liszt Ferenc Hangversenyterembe hazai 
és nemzetközi előadókkal több fesztivál és 
koncert.

♦  A legnagyobb érdeklődés évente a POTE  
Jazzfesztiválokat övezte, az Aula színpadán a 
helyi erők mellett a hazai élvonal és külföldi fel
lépők szerepeltek. A magas színvonalú, hangu
latos rendezvény, melynek közönsége nagyrészt 
nem vájt fülűekből, hanem fiatalokból, egyete
mistákból állt, a lelkes szervezők, Tímár Péterés 
Marosvári László hozzáértő és lelkes munkájának 
köszönhető. Távozásuk után évről évre esett a 
színvonal, s idén tavasszal a végkifejlet, a szak
mai bukás is bekövetkezett (lásd Echo, 2002/2).

♦  Harmadikként a világ élvonalát felvonultató 
nemzetközi sorozatra lehet (párás szemekkel) 
emlékezni, elég csak felsorolni a fellépőket: Al 
Di Meola, Stanley Clarké, Jean-Luc Ponty, Airto 
Moreira, Flóra Purim, Jan Garbarek és a Hilliard 
Ensemble, Kenny Garrett, Joe Zawinul, Victor 
Bailey, Dave Samuels, Russell Ferrante, Alex 
Acuna, Lee Konitz, Billy Cobham, Leni Stern...

♦  További említésre méltó események: több alka
lommal rendezték meg a Bohém Ragtime & Jazz 
Fesztiválokat hazai és amerikai résztvevőkkel az 
Apáczai Nevelési Központban, majd az Ifjúsági 
Házban. Az IH egyébként is törzshelye a jazzélet- 
nek, pl. a Pécsi Jazztavasz, fesztiválok, nagytermi 
és klubkoncertek sorát szervezték kitartóan, 
ugyanúgy, mint évente a már hagyományos 
Benkó-Molnár Dixie-párbajt e korai műfaj ked
velőiek. A Művészetek Háza is rendszeresen 
pódiumot adott a hazai és helyi legjobbaknak:
pl. a magyar zenei élet olyan kiválósága, mint 
Binder Károly, gyakori vendég itt, de vezetett már — ►
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Zengő együttes: a magyar népzene képviselője

zongora improvizációs kurzust is fiatal pécsi 
zongoristáknak. A Pécsi Kulturális Központ a nagy 
fesztiválokra koncentrálva szervezi széles 
választékban a jazzfellépőket: a Dominikánus 
Ház mellett a Széchenyi tér, Sétatér, Barbakán 
is bevált helyszín az improvizatív zenére (is).
A Ritmus esztétikája címmel jazzelméleti és 
történeti sorozatot is bevállaltak élvonalbeli hazai 
muzsikusokkal és szakemberekkel. (Korábban 
a Művészetek Háza is foglalkozott jazzelméleti/- 
történeti előadásokkal, klubszerűén.)

Ma a jazz területén visszafejlődő tendenciákat 
lehet megállapítani, a kilencvenes években 
újravirágzását élő műfaj az utóbbi 2-3 évben főleg 
kínálatban esett vissza: az elmúlt évtizedet 
meghatározó főbb vonulatok közül már egyik sem 
működik.
♦  A Bornemissza Géza nevével fémjelzett Magyar 

Jazz Ünnepe sorozat, ahogy a többi rendezvénye 
is, az erkölcsi támogatáson felüli segítség 
hiányában megszűntek. S ez azért is sajnálatos, 
mert a Jazz Szövetség és tagjai -  a legnevesebb 
és hangadó fővárosi jazzmuzsikusok -  Pécset 
olyan fogadóhelyként tartották számon, ahol 
mindig értő közönség várta őket.

♦  A hagyományos és igen sikeres POTE Jazzfesz- 
tiválok végét idén már a jazzkategóriába nem 
sorolható produkciók (!) és botrányos rendezés, 
hangosítás jelezte. Vajon ki engedélyezte, finan
szírozta ezt a rendezvényt, ellenőrizetlenül, min
denfajta szakmai kontroll nélkül, lerombolva egy 
fesztivál nimbuszát.

♦  Igen fájó a jazzvilágsztárok elmaradása -  ezáltal 
a város kikerült a nemzetközi vérkeringésből! Ez 
főleg a korábbi mecénás(ok) kiemelt támogatásá
nak elmaradása miatt következett be: pl. az 
országos távközlési nagyvállalat egyre inkább
a fővárosra szűkítette a mecenatúrát, ami sajnos 
általános tendencia...

Maradtak tehát a felsorolt intézmények többé- 
kevésbé rendszeres rendezvényei, melyek a POSZT 
OFF programjainak színvonalas választékával, illetve 
a pécsi Alliance Francaise szervezésében új színt 
hozó frankofon előadók sorával bővültek. A jazznek 
változatlanul megvan a közönsége, bizonyítja az 
Ifjúsági Ház idei telt házas Pege-Bornemissza Mária 
koncertje, vagy az előbbihez képest a mainstream 
jazzbe nem igazán sorolható Dresch Quartet fel
lépése, illetve a szintén itt megrendezett I. Nemzet
közi Akusztikusgitár Fesztivál sikere, és a francia 
zenekarok frenetikus fogadtatása. Biztató, hogy a 
Művészetek Házában a zongoristákra épülő Mini Jazz 
Fesztivál is élénk érdeklődés közepette zajlott.

A pop-rock műfajban' a kilencvenes évek pezs
gése után némi visszaesés érzékelhető főleg válasz
tékban -  a nemzetközi sztárfellépők itt is hiányoznak. 
Koncertképes helyi, fővárosi és egyéb vidéki, valamint 
külföldi, azaz többszintű fellépő gárda szükséges 
a zenei élet teljes spektruma bemutatásához, Pécs 
zenei centrum szerepének reprezentálásához. 
Ellentmondásos helyzetként értékelhető, hogy ez a 
növekvő számú rendezvény/fesztivál dacára történt.
A választékot egyes zenekarok és előadók túlrepre
zentált megjelenése is szűkíti, több ismert fővárosi 
név túl gyakran köszön vissza. Néhány élelmes és 
rámenős helyi menedzser**, vagy önmenedzselő 
zenész, s a kapcsolataikat kitűnően kiaknázó előadó 
nyomulása is megfigyelhető: így fordulhatott elő, hogy

a pécsi A zenekar hegedűse és gitárosa nyomban 
az utánuk következő (egyébként színpadra még nem 
igazán érett) B  zenekarral is fellépjen, aztán hama
rosan egy harmadik együttesben is, a melléjük csat
lakozó bőgőssel az A zenekarból. Vagy A csapat 
gitárosa abban az X  zenekarban is fellépjen, aki 
előbbivel együtt egy fesztiválon belül kétszer is lehe
tőséget kapott. S ez nem annyira egyedi jelenség...

A visszaesés nem csak a műfaj általános válság- 
jelenségeinek, a közönségigények változásának 
köszönhető, hanem a mecenatúra, a szakmai és 
intézményi, s nem utolsósorban a technikai háttér 
hiányosságainak is. Bár a legendák -  a magyar 
Liverpool, és a jazz déli végvára -  máig élnek.

Infrastruktúra/lntézményi háttér

Vegyük sorba a lehetséges koncerthelyszíneket: 
A legstabilabbnak az önkormányzati fenntartású 
intézmények tűnnek. Az Ifjúsági Ház több mint három 
évtizede rendez zenei eseményeket, az utóbbi időben 
a Nagyteremben a tömegeket vonzó produkciók, a 
Billentyű Klubban többnyire a rétegműfajok képviselői 
és a pályájuk elején tartó zenekarok szerepelnek.

Egy név a világ élvonalát felvonultató sorozatból:
Stanley Clarké

A Művészetek Háza az igényesebb műfajoknak (jazz, 
sanzon, klezmer, versmegzenésítés, kortárs stb.) 
ad teret, a Dominikánus Ház is hasonlóan (népzenei 
koncertsorozattal bővítve a választékot). Az Apáczai 
Nevelési Központ jóval kevesebbet vállal (feltehetőleg 
anyagiak hiányában), mint korábban, amikor a szín
házteremben és az aulában olyan legendás előadók 
is megfordultak (a nyolcvanas években), mint az 
Andy Warhol felfedezett Nico, a francia Hector Zazu 
nemzetközi társulata, a Trabant, az Európa Kiadó, 
a Sziámi, valamint emlékezetes főik-, blues- és jazz- 
fesztiválok sorát rendezték.

A Lauber Dezső Sportcsarnok a korábbiakhoz 
képest ritkán ad teret koncerteknek, fesztiváloknak. 
Ezt a szerepet némileg a város felé is nyitott egyetemi 
létesítmények közül a Pécsi Egyetemi Klub vette át, 
illetve az Orvosi Kar aulája. A Szenes Klub az előző 
időszakok színes programválasztékához képest ma 
csak vegetál. A Liszt Ferenc Hangversenyterem 
megszűntével a korábbi sikeres jazzkoncerteknek is
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Szabó Sz. Dániel zongorista, több nagy külföldi és 
hazai fesztivál győztese

új helyet kell keresni. A volt Park mozi helyén működő 
Kodály Zoltán hangverseny- (és próbaperemben 
megrendezett Muzsikás koncert talán példa lehet 
hasonló rendezvényekre. A vállalkozói szféra jelen
tősebb helyszínei közül már több éve megszűnt „A 
Gyár", mely a kilencvenes évek egyik legfontosabb 
intézményeként működött. A korábbiakhoz képest 
a Rák is csak periférikusán foglalkozik zenekarokkal, 
a gépzenei szórakoztatás vette át a főszerepet.
A Dante Café adottságai csak periodikusan teszik 
lehetővé kamara jellegű jazz-, főik- és rockprodukciók 
szervezését, bár a kezdetekből emlékezetes a Boban 
Markovié Orkestar első pécsi fellépése. A Dante 
kellemes mediterrán udvara a lakóépületek közé 
ékelődése miatt nem tud fogadni hangosabb produk
ciókat. A Plánét Pécs blues- és rockszínpada sem 
működik már, a hangulatos Áfium is csak ritkán ad 
helyet minikoncerteknek. Újdonság, hogy a Sörház 
is rendez koncerteket. A Lyceum utcai Stunczorgó 
a rétegműfajok képviselőinek biztosít rendszeresen 
fellépést. De minden épület, tér, utca alkalmas (?) 
helyszín lehet, jó példa az Uránia mozi, a (volt) Apolló 
moziban rendezett Apolló program, a tv-torony kör
presszója, s a nyári idényben a Rózsakért, a Sétatér, 
a Barbakán stb. A Horvát Színház Anna udvara -  
egyébként is a nyári időszak stabil műsorszolgáltatója 
-  talán bövíthetné a sort főik-, sanzon-, jazz- stb. 
zenei programokkal. Új szabadtéri helyszín a Malom
völgy, ahol már két alkalommal rendezték meg a több
napos Rockmaraton országos fesztivált. A korábbi
akhoz képest viszont nagyon hiányzik a Szabadtéri 
Színpad, és a Tettyei színpad, s csak gondoljunk 
vissza az egykori Ifjúsági Parkra a Balokány ligetben.

Finanszírozás: az önkormányzati fenntartású 
intézmények ilyen típusú rendezvényekből származó 
bevételei nem számottevőek (az örökölt jövedelmi 
viszonyok miatt nem lehet emelni a belépőárakat), 
erre nem lehet alapozni, ezért pályázati pénzek, 
egyéb források és támogatások képezik rendezvény
alapjaikat. Ez a tervezés szempontjából ugyancsak 
hátrányos (ismerve a pályázatok hosszú átfutási ide
jét, bizonytalanságát, a mecénások visszavonulását 
stb.). Külföldön a fesztiválszervezők, pl. 3-5 évre előre

tervezhetnek, mert ismertek és biztosak a financiális 
források. A vállalkozói szférában még nagyobb a 
bizonytalanság a bevételcentrikus megközelítés miatt, 
nem véletlenül szüneteltetik ilyen irányú (zeneszol
gáltatásaikat, avagy ritkítják, illetve átprofilozzák 
jövedelmezőbb műfajokra.

Szervezés, tartalmi kérdések/műsorpotitika, szak
értői háttér összefüggő témakör, sajnos érvényesül az 
„ehhez mindenki ért” szemlélet, pedig valójában igen 
kevesen rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, 
naprakész információkkal, nemzetközi szintű áttekin
téssel (lásd fenn*). Nem is beszélve a különböző 
igényfelmérések hiányáról, így sokszor a sötétben 
tapogatózás a jellemző: vagy bejön, vagy nem... így 
az sem véletlen, hogy a művészi produkciókat össze
mossák a kommersz futószalag-ipari termékekkel.
Az egyes intézmények és vállalkozói helyek program
jai közötti koordináció sincs megoldva (régi problé
ma), sokszor a hosszabb rendezvényszünet, máskor 
pedig dömping, egy napra több koncert a jellemző.

Említhető olyan negatívum is, hogy a meghirde
tett programokat hiába keresi a közönség (pl. augusz
tusban a Nemzetközi Diákfesztiválon a Sétatérre 
jelzett fellépőket nem találta a nagyérdemű, s az 
elmaradásról, annak okáról semmilyen tájékoztatást 
nem adtak a szervezők!).

Technikai háttér: Mivel az akusztikai problémák 
megfelelő elektronikus eszközökkel kiküszöbölhetők, 
ezen áll vagy bukik sok program, a zenei műfajokban 
alapvető jelentőségű a minőségi hangerősítő beren
dezések használata. Ezt a legtöbb szervező szük
séges rossznak tartja, amire csak költeni kell, és ezért 
igyekszik a legolcsóbban megúszni (az is előfordul, 
hogy maga a koncertszervező személy hangosít, így 
aztán semmilyen kontrollja nem marad az 
eseménynek -  több, hasábjainkon is tárgyalt rémisztő 
példát lehetne felsorolni). így, az anyagi lehetőségek 
szűkös volta miatt nem telik színvonalas hangosító 
berendezésekre (méghozzá a helyszínektől függő 
differenciált megoldásokra: nem mindegy, hogy 
klubkoncert, avagy nagy szabadtéri koncertről van 
szó), s az azokhoz magas fokon értő, képzett szak
emberekre (hangmérnök, hangtechnikus). E feltételek 
biztosítása pedig elkerülhetetlen, hisz ma már e 
nélkül nem hozható létre magas színtű zenei prog
ram, tehát nélkülözhetetlen a megfelelő technikai hát
tér, a hangosításra mindenképpen áldozni kell.

Zenekarok, előadók helyzete: a kívülállók 
számára rengeteg a koncert, fesztivál, fellépési 
lehetőség, de a zenészek szerint nem ilyen rózsás 
a helyzet: szűkösek az anyagi lehetőségek, kevés 
a támogatás és jó néhányuk számára a fellépési 
lehetőség. Kevés a nívós klub, a próbahely (s azért is 
fizetni kell), nem beszélve a hangszerek, erősítők, 
egyéb kiegészítő berendezések igen magas áráról, s 
a hangfelvétel-készítés stúdióköltségeiről (a kívánatos 
CD így csak kevesek számára elérhető). A gázsikat 
jobb nem is említeni, az előző költségekre abszolút 
nem nyújtanak fedezetet. A többség számára csak 
az önkifejezés lehetősége és a zenélés öröme marad. 
A képzés is összetett kérdés, hisz a könnyűzene 
lényege éppen az állandó megújulás, frissülés, s erre 
felkészült szervezet/intézmény/szakember nincs a 
környéken. (A fővárosban működnek a könnyűzene 
különböző területeivel foglalkozó képző intézmények.) 
Marad a néhány óraadó muzsikus, ami egy alap
szinthez többé-kevésbé elegendő, aztán jöhet a 
folyamatos önképzés. Kevés a szervezett szakmai 
fórum, a bemutató jellegű megmérettetési lehetőség, 
a tehetségkutató, a megfelelő szakirodalom, szak
lapok, műsorok hiánya is érezhető. A médiában meg
jelenő kép sem hízelgő, a botrány és a (minőséget 
nem tükröző) sztárolás a jellemző.

Az előadók menedzselése (lásd fent**) sincs 
megoldva, hisz ki foglalkozik csekély hasznot, vagy 
bevételt nem hozó csapatokkal, de a nevesebb 
zenekarokkal foglalkozás sem különb. ■

1 Változatos a kép az utóbbi 10 év jelentősebb zenekarait minősítés 
nélkül felsorolva (jó néhány már megszűnt közülük): a 10 tagú, 
fúvósokkal felálló funkys-dzsesszrockos Spleen, a hip-hop acid- 
dzsesszes tánczenét játszó Workshop, a progresszív gitárrockos 
tVacza/rtrió, az alternatív Dr.Watson, az amerikai Eb Davis 
énekessel és a Sugár Blue szájharmonikással is szereplő PMD 
Blues Bánd (több hangfelvétellel), a mindig megújuló Sztoni Blues 
Bánd (3 lemezzel), a Stevie Ray Vaughan nyomdokain haladó 
Katona Tamás Bánd. A  punkzenekarok közül az országos hírnevű 
Hétköznapi Csalódások (számos CD-vel).
Folkzenei/világzenei vonal: az itt élő angol Andy Rouse és Simply 
English együttese, az ír zenét játszó Főik Tone Drum és a Nemez, 
az ír hárfán játszó Tesko (Bodor Tibor), a Zengő (magyar népzene), 
a Vizin együttes (délszláv zene). Példaértékű az országos ismert- 
ségű, folkos, versmegzenésítós Szélkiáltó több évtizedes 
tevékenysége. A Calliope és a Machineast az etnojazz/world music 
vonalhoz köthető. Sajnos a helyi előadók között nincs igazán 
mai/korszerű világzenei együttes.
A Pavilon együttes saját dalaiban a magyar és balkáni népzene, 
a chanson és a jazz hatásai érződnek. Akusztikus hangszereik -  
gitárok, hegedű, cselló, fuvolák, nagybőgő, ütősök, tekerő stb. -  mel
lett Takáts Eszter hangjának, vibráló egyéniségének (is) köszönhetik 
hirtelen jött sikereiket. Majoros Dóra énekesnő a Perem Galeriban 
blues-zal, rockkal, a Fúzió Jazz Groupban latinjazz-szel, a Casio 
Samples formációval a modern elektronikus zenére énekléssel is 
próbálkozott. A  latinos gitárzenét az Amerikát is megjárt Kóczián 
Tibor gitáros formációi képviselik. Populáris rockot a Zsűri (Somló 
Tamás rendszeres kísérői, CD-jük is megjelent), alternatív ihletésű 
rockot a Klánból alakult Holnapután játszik (nemrégiben a 
Hungarotonnál megjelent CD-vel). A képzőművészekből álló és szín
padi akcióikról elhíresült artpunk Burzsoá Nyugdíjasok szerepeltek 
Jancsó Miklós legutóbbi filmjében, és készülő új művébe is bevette 
őket, CD-jük is megjelent. A Gyerekek zenekar a Balaton, Velvet 
Underground hagyományokat vállalta fel modernizált kísérettel.
Az Öregek Otthona a nyolcvanas évek hazai underground/alternatív 
vonalából továbblépve alakította ki egyedi artwave világát. Lakatos 
Kornél és Népi Zenekara pedig nem népi muzsikával, hanem experi
mentális számítógépes technoval, multimédiás képzőművészeti 
megközelítéssel operál. A Casio Samples a mai elektronikus, acid- 
kultúrára alapoz az élő hangszerek és a számítógépes megoldások 
mixelésével (CD-jük is megjelent). Ide kapcsolható az elektronikus 
újzenei törekvésekkel foglalkozó Kovács Balázs vezette live-act 
zenészek kiadványa (3CITIES CD).
Még néhány név a teljesség igénye nélkül a jelen kínálatából: 30Y, 
Mindigmás, NoiseField (az egykori Nervous Playground-ból), 
Woodstock (a hippi korszak bulizenéjével), KÁSI (Gary Moore, 
Malmsteen stb. gitárosok követője), a Just4Fun, Jam, Music Trouvé, 
Intermagyar, P.É.P., Vitamin Csoport, Eozin...

2 Meghatározó pécsi jazzelőadók: Bornemisza Mária scaténekes, 
Gershwin centenáriumi CD-jével, a jazzrock, a latin jazz, és a main- 
stream szintézisét megvalósító Pécsi Fúzió Ja zz Group két CD-vel, 
a világzene és a jazz fúziójára építő Arco Trió (CD-jük megjelenése 
sajnos több éve húzódik), a több formációt is megért Bagi Dániel 
zongorista, és a már nem Pécsett élő Szabó Sz. Dániel zongorista, 
több nagy külföldi és hazai fesztivál győztese, négy CD-vel.

2002/6 echo 19



F E K E T É N - F E H É R E N

Művészetek Háza, Martyn Galéria
Kertészti Ágnes üveges iparművész M E N D Ö L  Z S U Z S A
retrospektív kiállítása
2002. szeptember 16 -  október 7.

A korszakhatár -  legyen az új évszázad, vagy az 
életkor kerek évfordulója -  számvetésre, összegzésre 
késztet. Kertészti Ágnesnél mindezen körülmények 
együttesen tették időszerűvé negyedszázados 
munkásságának áttekintését. S hogy mindez egy 
emlékezetes kiállításnál maradandóbb legyen, arról 
igényes katalógussal gondoskodott: ebben rögzítette, 
és értelmezni segítette a kiállításán látottakat, s a 
távollévő, épületekhez kapcsolódó üvegmunkáinak 
jegyzékével és néhánynak reprodukciójával tágabb 
rálátást adott eddigi életművére. A pécsi Művészetek 
Háza kiállítóterme arányaiban, adottságaiban 
szerencsés helyszínválasztás volt a méreteiben is 
kiegyenlített kisplasztikáinak, üvegtárgyainak bemu
tatására. Inkább az autonóm művészt érzékeltette 
tehát a kiállítás és nem a környezetformálás szolgála
tában sokoldalúan működő üvegtervezőt. A stúdió- 
üveg-mozgalom hazai megjelenésének idejére esett 
Kertészti pályakezdése. Generációja friss 
anyagérzékenységgel, a kötöttségektől felszabadultan 
az üvegben egyre inkább a művészi kifejezés önálló 
médiumát kereste és találta meg, üvegszobrok 
készítésével tágította egy archaikus műfaj, a szob
rászat kereteit. Műtermi kísérleteik az üveg anyagá
nak fizikai adottságait, áttetszőségét, fényhatásait és 
sokféle megmunkálási lehetőségét plasztikai igénnyel 
aknázta ki.

Az Iparművészeti Főiskola Szilikát szakát 
elvégezve -  nemzedékének több tagjához hasonlóan 
-  Kertészti is másfél évtizedig mint ipari formatervező, 
zömmel használati tárgyak tervezője volt: előbb a 
barcsi Chemikál Vállalatnál, majd a nagykanizsai 
üveggyárban. A használati edények, csészék, tálak, a 
hétköznapokat szolgáló elegáns üvegek tervezésével 
töltött időszaka olyan epizód lett csupán, amely az 
egyéni hang, autonóm művészi formálás irányába 
történő váltást készítette elő, amit a rendszerváltással 
változó helyzet is kikényszerített. Hiszen ma a külföldi 
kézre került gyárainkban egyre kevesebb hazai 
designért foglalkoztatnak, ami fogyasztási cikkeink 
nívótlanságán már sajnálatosan érződik is. Kár, hogy 
Kertészti a gyáripar szolgálatában végzett munkáját, 
a helytállás és kompromisszumok e fegyelmezett 
világának tárgyait ezúttal nem tudta bemutatni, az 
e területen végzett munkája csupán katalógusadat 
maradt. Szobrászi érzékenysége, érdeklődése azon
ban már e periódusában is nyilvánvaló. 1978—79-ben 
Siklóson két szobrászszimpózium vett részt: ennek 
eredményeképp e szimpózium kimunkált módszerrel 
öntött betonszobrot készített Pécsett a tettyei ját
szótérre, amely ma már felújításra szorul.

1982 óta -  saját műhelye lévén -  egyre gyakrab
ban kapott megbízást épületeket díszítő üvegmunkák 
alkotására: csillárok, világítótestek, üvegtető, bútor
betét, térválasztó készítésére, majd templomi üveg
ablak komponálására is. Budapesten és számos

Magyaros, 1999. 
rogyasztott síküveg és hegesztett vas 

37x12x12 cm

dunántúli nagyvárosban vannak építészeti üveg
munkái. Főként pénzintézetek, éttermek, irodaházak 
reprezentatív tereiben nőtt meg napjainkban az üveg
használat: e higiénikus, átlátszó és mégis sokféleképp 
megjelenő elegáns anyag a térhatárolás és 
elválasztás, megvilágítás praktikumán túl Kertészti 
fantáziájának, s technikai találékonyságának köszön
hetően művészi hatással járul hozzá alkalmazá
sukhoz: zászlókként, kút, díszüveg mennyezet és 
szélfogó, üzletportál formájában. Az üveg karakterét 
megjelenítő megmunkálásból bontja ki munkáinak 
esztétikumát. Fáradhatatlan kísérletező kedve avatja 
vonzó munkatársává az építészeknek. Az utóbbi 
évtized templomépítkezései és helyreállításai kívánta 
díszes üvegablak készítését is technikailag megújítot
ta: a rogyasztásos technika e területen történő alkal
mazásával. A különféle színű síküvegek egymásra 
helyezése és összeolvasztása azonban a felület

egyre növekvő súlya miatt mértéktartásra és egysze
rűségre kényszerítette a formaadásnál és színezésnél 
egyaránt. A mértani alapformák: a háromszög, kör, 
négyzet, valamint a spirál, csillag, nap-hold szim
bólumok síküvegre rakásával, festésével, továbbala- 
kításával az egyház követelte egyszerűséghez és a 
műfaj hagyományához is kapcsolódott a magyarürögi 
vagy pécsudvardi templom ablakain.

A rogyasztás technikájával természeti tárgyak, 
növények lenyomatait tudta átemelni ez anyagba, 
áttetsző, csak bizonyos fényviszonyoknál feltündöklő, 
sokféle fénytörésű öröklétet adva nekik e transzformá
cióval térelválasztóján, illetve ablakellenzőnek 
készített dombormű-sorozaton, vagy kapu-betét- 
mezőin (a pécsi Bástya utcában). Épp ez a plasztikus 
kezelése az üvegnek, ami korlátozza és ellentmon
dani látszik a nagy határoló felületeknek az egyházi 
program igényelte figuratív dekorációinál. Az egymás
ra helyezett színes üvegdarabok igen visszafogott 
színkeverést és színhasználatot tesznek lehetővé, 
viszont a műfaj követelményeinek megfelelően „teste
sebbé” teszik az adott forma megjelenését, csökkentik 
az üvegkép transzparenciáját. Az üvegkép, az ólmo
zott színes, festett üvegmozaik-ablak a történelem 
folyamán mindig koruk festészeti stílusához igazodott. 
A modern korszak kubista és konstruktivista forma
adása jól adaptálható volt az üvegablak technikájá
hoz, ezt tanúsítják a két világháború között készült 
hazai példák főként Árkayné Sztéhló Lili munkái. 
Korunk minimalizmusa nem maradt hatástalan 
Kertészti néhány egyházi üvegkompozíciójára, mégis 
az e területen továbbélő figurális, ábrázoló elvárások
nak való megfelelés kényszerét, a korszerűség 
igényével, anyagának törvényszerűségeivel össze
egyeztető stilizálás módját még nem sikerült igazán 
megoldania, pedig e téren sokféle formai és technikai 
megoldást kipróbált. Ezért tartom sikerültebbeknek 
a polgári, a hétköznapi környezetbe készített díszítő 
üvegmunkáit, világítótesteit.

Kétségtelenül e kiállítás zömét kitevő kisplasztikái 
tekinthetők alkotójuk leginkább hiteles megnyilvánulá
sainak. A homokba olvasztott, különféle síkidomok, 
szabad formák összekapcsolásával alkotott plasztiká
ja festői hatású, ködös tájat idéz, finom tónusfokoza
tok sorozatával (1983). Ugyanennek a lírai-festői 
szépségű korszakának sikerült darabja a mozgalmas 
kontúrú, opak „Lobogó plasztika”, amely az üveg 
törékenységét szinte alakulóban lévő, olvadó állapotát 
dermeszti jégvilágba. A kiállított anyagon jól nyomon 
követhető a szinkronitás a kortárs művészeti tenden
ciákkal, mégis azokra adott személyes válaszok e 
művek. A „rontott tárgy” divatja, a deformáció kifejező 
eszközének kiaknázása érvényesül Kertészti gúlaso
rain, amik ugyanakkor a szerialitáshoz, a szekvencia
művekhez is kapcsolódnak. Folyamatműveknek is 
nevezhetnénk a gúla dőlésének, mintegy „szélfújta” 
(hőhatásra bekövetkező) elhajlásának, a szabályos 
geometrikusból szabálytalanná idomulásának fázisait 
rögzítő, drámai transzformációkat. E deformált gúlák
ból máskor gazdag belső rajzú, „tépett” újabb gúlát
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épített. Ez évtized második felében már az „egyéni 
mitológiák”-kal jelölhető periódusa következett, az ősi 
civilizációk monumentális és rejtélyes építményeinek 
inspirációjával. Rálátásban mutatott monumentális 
építményt idéző ásatási rommezők, amit egy-egy 
szabályos, emblémaszerű építmény ural: meander- 
motívum, vagy lépcsős, olykor hegyükkel egymásba 
ékelt, összefordított sejtelmes kék, vagy fekete-arany, 
inkább mexikóira emlékeztető piramisok. 
(Gyászhuszár 1987).

Kovalovszky Márta értő és érzékeny fejlődésraj
zot ad a katalógus előszavában, kijelölve Kertészfi 
helyét a kortárs üvegművészek élvonalában, rámutat
va, hogy a korai „ tűz" korszakát a „jég" korszak 
váltotta fel. Ekkor az egymásra helyezett, síküveg 
rétegekből alkotott piramisszerű, majd éles, jegeces, 
vagy kristályként csillogó, fénnyé hasadó (jég)csú- 
csokban végződő gúlák és kúpok sorában a tömör 
üvegnek az anyagtisztaságtól, adalékoktól függő szín 
finomságait, gazdag és sokféle anyagbeli szépségét 
tárja elénk. Talán leggyakrabban az üveg ambivalen
ciája foglalkoztatja a művészt: nagy mennyiségben, 
tömörségben e szilárd anyag hasonló megjelenésű, 
mint a víz. E rideg, mesterséges, nemes anyaggal 
Kertészfi az 1990-es évektől kezdve egyre inkább 
a természetről (s annak fenyegetettségéről) beszél: 
ekkor alkotja meg „szigetét” -  a puha spárgával, vagy 
rafiával kötözött üvegtárgyaiból, amiket akkor külön, 
e témára épített kiállításon is bemutatott a Parti 
Galériában (1993). A halcsontváz, kék tó, de a vas
dobozba foglalt üveg („Régi víz” 2000.) jelzi, hogy 
napjainkig van mondanivalója, illetve nem merítette 
ki még e témakört. Az idő, az elmúlás gondolatköre is 
motiválta már a nagy kultúrákra utaló, egyéni 
mitológiák- irányzatához is kapcsolódó munkáit, majd 
ez a szál egyre dominánsabbá vált: amikor a talált 
tárgytöredékeket vonta be szobrászatéba. Olykor 
csupán a talált fémdarabok szellemes összeállításá
val, applikációiból alkot bizarr formát (Egzotikus 
harang, 1999.), de többnyire üveggel kapcsolja össze 
és értelmezi át az üveg-kiegészítéssel a rozsdásodó 
szerszám- vagy szerelékrészletet. Legtöbb ilyen 
szobránál már nem is állapítható meg a rozsdásodó 
fémtárgyak eredeti rendeltetése: a fémbe foglalt üveg
lapok, vagy a kifogástalan, szabályos, elegáns csil
logásé üvegtömb zárvány alkalmazása a patinás, 
múlandó, enyészet kikezdte fémformában az ellentét 
erejével és színgazdagságával ragadja meg a szem
lélőt. Itt is a megmunkálással az anyagban rejlő 
optikai hatások kibontására törekedett, apró, minimál- 
események, változások megragadására: mint a rozs
dás négyzetes keret öblében megjelenő kristálytiszta 
üvegkockák természeti képződménynek ható hal
mazával, vagy a (Régi víz , 2000) befelé szűkülő 
átmérőjű gyűrűkből épülő, tömör üveg negatív kúp 
finom tónusfokozataival és repedezett, az aszályos 
föld képére is utaló felületével.

Kertészfi Ágnes szakmájának elkötelezett és 
számos díjjal (1985: kecskeméti Szilikátipari triennálé 
díja, 1990: Képző- és Iparművészeti Lektorátus díja, 
1993: Ferenczy Noémi-díj, 1998: MÜT és Magyar 
Képzőművészek és Iparművészek Társaságának díja) 
elismert, szorgalmas művelője. Oktatóként olykor 
bekapcsolódik az utánpótlás nevelésébe is, saját 
művészi fejlődéséről a művészeti szimpóziumokon 
való aktív részvétellel gondoskodott. Alapító és 
vezetőségi tagja a Somogy megyei Bárdudvarnokon 
létrehozott üvegművészeti alkotótelepnek, amely arra 
törekszik, hogy minél jobb munkafeltételek segítsék 
az üvegművészek munkáját, közönségkapcsolatát. ■

„Ahová mindig vissza lehet térni”
— Jegenyés Jánosról egy kiállítás ürügyén —

„Ha az Antarktiszon lefúrsz mondjuk nem túl mélyre, kétszáz méterre és megérteni azt, ami ott X-ezer évvel 
ezelőtt, kétszáz méteren van, pedig az nem nagy mélység... ez a hely, ezek az elemek azok az alappontok, 
ahová mindig vissza lehet térni, ahol nincs félrebeszélés, hazugság, ezek mindig mérhető pontok maradnak.’’

Mondatfoszlányok ezek egy vasárnap délutánból, amit ha a magnószalag egyszer már nem, egy embernek 
a munkái biztosan meg fognak őrizni mindaddig, míg valami törvényszerű erő össze nem töri őket, hogy vissza
kerüljenek oda az Antarktisz alá kétszáz méterre. Köszönöm Jegenyés Jánosnak -  vagy egyszerűen csak 
Jánosnak, ahogy mindenki szólítja -, hogy egy mindenkit meglepő, váratlan operáció után megengedte, hogy 
elmenjek hozzá, és gyógyulását megzavarva beszélgessek vele. Róla és arról a Tihanyban megrendezett és 
nemrég szokatlan ünnepélyességgel zárult kiállításról kérdeztem, aminek zárórendezvényén az ő jóvoltából 
magam is részt vehettem.

Kissé szürreális ez a szombat délutáni kép, megérkeztünk. A háttérben színpadszerú, vihar utáni fények és 
az apátság frissen meszelt temploma ajtaján kilibben egy menyasszony, egyedül. Mi ketten meg az üvegfújó, 
belépünk a galéria ajtaján. Pince. És itt folytatódik a szokatlan fogadtatás. Esküvő vagy valami hasonló, kicsit 
mindenki zavarban van. Koccintunk, elhangzik a köszöntőbeszéd, és fény derül a titokra, hogy itt sokan 
Balatonfüredről vannak. A szívkórház alkalmazottai. Hogy a kiállítás bezárása csupán ürügy az ünneplésre, 
sokkal többről van szó, arról, hogy valaki életben maradt. Valószínű, hogy mindenki meghatódott azon a 
figyelmességen, ahogy most János, felépülése után a hozzá közel álló embereket és természetesen az összes 
gyógyításában részvevőt -  ahogy ő szokta mondani „kollegát” most mind igyekezett megajándékozni.
Tihany volt azon a két napon a legszebb hely az országban.

„Tihany is, de leginkább a Mecsek, az Észak-Mecsek jelenti számomra a legtöbbet” -  szólal meg most.
A tihanyi kiállítás egy hosszú távú terv részét képezi. János eredetileg a magyar üvegművészet legjobbjainak 
csoportos bemutatását tervezte az apátságban, de a szakma az őszi időpontra hivatkozva visszamondta a kiál
lítást. Jegenyés János az ország üvegesei számára kultikus helyként számon tartott Bárdudvarnoki Művész
telepnek egyik megalapítója és a mai napig is a magyar üveges szakma kiemelkedő személyisége. Jól látja, 
hogy a több pólusú, zilált hazai üvegművészetnek minden lehetőségre szüksége van, hogy az egyre nehezedő 
technikai feltételek miatt szervezett egységgé álljon újra össze. A kiállítás mellett egy mini-üveg szimpózium 
megrendezését tűzte ki célul, amit az apátság is támogatna. Látva azonban, ahogy az üvegesek maguk megtor
pedózták ennek a kiállításnak a létrejöttét, nehéz elhinni, hogy a nemzetközi színvonalúnak tervezett rendez
vény könnyedén megvalósulhat. János szerepvállalása azonban fontos és példamutató, jó lenne hinni, hogy 
valóban nem sziszifuszi erőlködés.

Jegenyés János, valóban a maga vállalása szerint: dizájner, a szó legjobb értelmében. Ez egyetlen dolgot 
jelöl, gondolkodásának felépítettségét, egy analizálásra hajlamos alkotói attitűdöt. A mindennapi munkák során 
ő is csak azt teszi, amit általában minden hazai művész, kiszolgál. Szobrai azonban -  amiről az Echo 1998/1. 
számában közölt cikkben szó sem esik -  a magyar üvegszobrászat Buckó György, Bohus Zoltán mellett a 
legkarakteresebb vonalát képviselik. Anyaghasználata, témái tisztasága miatt munkái túlélték azt a válságot is, 
amit ma az üvegplasztika külföldi divatjai miatt a szakmában sok művész munkássága nem: a trendit. Témái 
legtöbbször azonosak: kapu, kereszt, levegőzárvány, víz, ismétlődés.

mikor egy vízcseppet lecseppent és azt megpróbálni megérteni...”

Gondolkodása egy keleti emberé. De ezt sem a divat diktálja, hanem életének előzményei: Komló és a 
Mecsek. Bosszantó amilyen szerény, pedig munkái olyan aktuális jelenségek kérdéseit követik, mint a fraktál- 
elmélet matematikai egyenletei. Elemeinek axiómaszerű egyszerűsége teljesen elutasítja az üveg tetszetős 
„simaságát”, az anyag nem esztétizál. Jegenyés azt vallja: „az üveg a leglinkebb anyag... az első műanyag".
Arra való -  állítja -, hogy utánozzunk vele dolgokat. Olyanokat, amire más anyag nem képes. Olyant, mint a 
levegő, meg a víz.

A szobrok egyik nagy hibája viszont éppen az anyagban rejlik. Az üveg megmunkálásának körülményes 
technikai feltételeiben. A pénzben, meg az időben, ami lehetővé tenné ezeknek a munkáknak, hogy kilépjenek 
makett jellegükből. Olyan hatású munkákról lehetne beszélni akkor, mint a cseh stúdióüveg-mozgalom óriásá
nak, Libenszky professzornak és feleségének Brichtovának nemrégen Prágában bemutatott hatalmas szobrai. 
Minimum két méter lenne ezeknek a munkáknak is az egy az egyes mérete. Hogy bele lehessen menni, mint a 
Kanadában épített jéghotelba. De mi tudnánk, hogy ez nem jég, hanem üveg és ebben van valami végérvényes, 
a megváltoztathatatlan csodálat.

Egyszer meg kell csinálnia. Vagy marad a szintén végérvényes és fölösleges önvád. Nekünk ó (kritikus fiata
loknak), akik most kezdjük csak a szakmát, már mindenképpen fontos marad. Sokkal többen tartják mesterük
nek vagy jó példának, mint ahány embert valóban tanított. Ez azért fontos, mert nem tudja. A magyar üvegter
vezés hetvenes évektől bekövetkezett forradalmában (ami nagy részben Z. Gács György oktatási programjának 
és az üvegszak 1968-ban történő beindításának köszönhető), Jegenyés olyan jelentőségű lehetne itthon, mint 
Timo Sarpaneva a finneknél az 50-60-as évektől. Sarpaneva munkáira azonban egy egész gyár épült Finn
országban, nálunk meg lassan az összes gyár ellehetetlenedik. Jegenyés nem tehet arról, hogy ide született.
Mi sem. De arra odafigyelhetünk, hogy magunk között észrevegyük azt, aki maga nem jelentkezik szólásra. 
Jellemző, hogy Jánosnak többször is volt komoly sikere külföldön, de igazán sohasem engedte meg magának, 
hogy eladható legyen. így vagy úgy, valami mindig meghiúsította, hogy külföldön beinduljon a gyártás. 
Hóbortosnak tartják, aki végletekig fejlesztett maximalizmusa miatt sosem készül el határidőre semmivel.

Jegenyés Jánoshoz az üveg, ez a meghatározhatatlan halmazállapot, úgy látszik nagyon is ragaszkodik 
valamiért. Talán azért, mert tudja, hogy ez kölcsönös.

Baróthy Anna
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Nemzetközi Performance Parádé,
konferencia és multimédia-előadás M Á T Y U S  K R I S Z T I N A  
2002. november 7-8-9.

Közelítés
egy hétvégéhez

November elején néhány napra Pécs az alternatív 
művészet szigetévé változott. A Közelítés Galéria 
szervezésében számos pontján performance-okkal 
találkozhattak a járókelők. A tv-toronyban Gyenis 
Tibor performance-a és Hajdú András rendezésében 
a francia-magyar Tele Nomade művészcsoport multi
média-előadása volt látható. Társrendezvényként 
ezen a hétvégén a PTE Kommunikáció Tanszéke 
Underground művészet és alternatív nyilvánosság 
címen konferenciát tartott a Dominikánus Házban.

Az 1970-es és 80-as évek underground 
művészetét és az alternatív nyilvánosságot azonosí
tani nehéz, hisz inkább underground volt és csak 
kevésbé nyilvános, mégis sokan ismerik a korszak 
alternatív zenei megnyilvánulásait. A konferencia, 
tematikájában áttekintést adott azokról a szubkultu
rális sajátosságokról, amelyek a zene, a képzőművé
szet, a filmművészet és az irodalom területén kialakul
tak Magyarországon a 70-es, 80-as években, 
valamint arról a politikai és társadalmi helyzetről, 
amely ezt a korszakot jellemezte.

Fontos szerephez jutottak az előadásokon azok 
az alternatív zenekarok, amelyek mint például a 
Balaton, vagy a Trabant együttes, a Kex, az URH 
vagy a Spions szövegeikben a nyílt politizálást is vál
lalva fogalmaztak meg alternatívát a rendszer keretein 
túl. Az irodalmi szövegek, film és zene sűrű 
szövedékének vizsgálatán keresztül feltárható a 
szubkulturális viszonyrendszer. A téma hazai kutatása 
még kezdeti stádiumában van. Ennek oka abban 
keresendő, hogy a rendszerváltás nyomán átalakult 
a második nyilvánosság. Felszínre kerülése a doku
mentációk és többnyire a szájhagyomány vagy sza- 
mizdatok útján terjedő információk felkutatása nehéz 
feladatnak bizonyul. A témával azonban olyan neves 
kutatók is foglalkoznak, mint Vörös Miklós, Hammar

László, Tóth G. Péter, György Péter, Horvát János, 
Horányi Attila, Szekfű András, Klaniczay Gábor és 
Havasréti József. A budapesti ArtPool Művészetkutató 
Központ gazdag dokumentációs anyaga segítséget 
nyújtott a kutatások bővítéséhez és a művészet illetve 
annak körülményeinek további vizsgálatához. A kon
ferencia -  és azzal együtt az egész hétvége -  szín
vonalát emelte Szombathy Bálint (Újvidék) előadása 
a Laibach-ról, a korszak világhírűvé vált szlovén alter
natív zenekaráról és performance-a a Közelítés 
Galéria előtt, melyen a volt Jugoszlávia széthullását 
szimbolizálva a tartományok, vagyis a mai utódálla
mok neveit viselő cigarettákat elszívta és a marad
ványokat Elfújta.

Hogy a megnyitóünnepségre a nagyérdemű is 
megérkezzék, a Hints csoport performance-a a 
Széchenyi térnél arra szólította fel, az (17.30) 
aktuálisan arra járó 30-as busz utasait, hogy tegyenek 
kitérőt a művészet kedvéért és menjenek el a 
Bigyoton Park (18.00) Közelítés Galériában történő 
megnyitására. A buszeltérítés zökkenőmentes kihe- 
verése érdekében túlélőcsomagokat osztottak, az 
ellenőr-ruhára erősen emlékeztető kosztümöt viselő 
buszeltérítők.

A galéria Mátyás király utcai bejárata előtt az 
Ultramarin csoport terített asztal mellett komótosan 
elfogyasztott Ebédje hívta fel a járókelők figyelmét. 
Déák Botond Bármész és a lángos című performan
ce-a felhívta a figyelmet arra, hogy a búzatéri piacon 
működő tradicionális lángosozó végleges bezárása 
milyen pótolhatatlan, s mekkora űrt hagyott maga 
után. A művészet és a hétköznapok összeolvadása,

Yea-nett Poets: Evés, evés, evés ... performance 
Közelítés-Légé Galéria

vagy reflektálása egymásra lehetne kölcsönös.
A művészet már reflektál, most a hétköznapon a sor.

A konferenciával párhuzamosan, a pukis-zacskó- 
val belülről kibélelt Közelítés Galériában Doboviczki 
Attila 1990-es években előadott performance-okról 
készített videodokumentációiból rendezett, retrospek
tív vetítést. A régió kortárs művészetének ez a külön
leges gyűjteménye bőséges reprezentálása annak a 
szemléletnek, amelyben a reflexió kulcsfogalom...

Bigyoton Park, vagyis Pécs tetején, a tv-torony
ban került bemutatásra három estén keresztül Hajdú 
András rendezésében Witold Gombrowicz: Kalandok 
című elbeszélésének, Hólyag című multimédia-adap
tációja a francia-magyar Tele Nomade művészcsoport 
előadásában. Az előadást Gyenis Tibor performance-a 
kísérte. A performer célja általában, hogy bevonja 
közönségét abba a gondolatmenetbe, amit kidolgo
zott. Az sem hátrány, ha önreflexióra, de legalább 
reflexióra készteti a nézőt. A játékba a beugró az volt, 
hogy az alkotó egy kérdőív kitöltésére minden nézőt 
felkért. Aki ezt megtette, megnézhette a performer 
Gyenis Tibort, amint a hideg, sötét éjszakában a 
torony szabad kilátó részében egy hevederrel fellógat
va lengedezik a szélben, kezében egy nagyméretű, 
felfújt hólyag. A néző belépőjeggyel vásárolt sorszáma 
bemondása ellenében átnézhetett egy nagyobbacska 
labda méretű maszkon, ami szintén olyan hólyagfor
ma. A maszkba applikált halszemoptika felvette a 
maszkban tanácstalanul nézelődő arcot és egy pro- 
jektor kivetítette, hol a Gyenis kezében lévő hólyagra, 
hol bele a sötét éjszakába. A művész mint görbe 
tükröt tartotta a néző elé a hólyagot, amiben felismer
hette önmagát, persze csak ha a tükröző úgy akarta.

Ezt követően Witold Gombrowicz elbeszélésének 
adaptációját láthattuk multimédiás feldolgozásban. Az 
irodalmi mű, amely az alapötletet szolgáltatta Hajdú 
András számára groteszk, abszurd és szürreális.

A tv-torony íves ablaküvegeire 4 darab azonos 
méretű vetítővásznat erősítettek, amelyek követték 
a hengerformát. Ezekre vetítették a filmeket, amelyek 
hol azonosak voltak mind a 4 vásznon, hol egymással 
szinkronban vetítettek eltérő képeket. A képek és fil
mek keverése helyben történt több számítógép és 
projektor segítségével. Az előre elkészített filmeken 
kívül három kamera vette a nézőtéren és a színpadon 
történt eseményeket és ezek is bekerültek a vetítésbe.

Izgalmas volt a kikiáltó vásári figurája. Ó tulaj
donképpen a mesélő és róla szól a történet.

A legfontosabb mozzanatokat a színpadon történt 
események jelentik. Az egyén harcai ezek önmagával, 
a „másikkal”, a körülményekkel. Megjelenítései 
abszurdak mégis szuggesztívek. A mennyezet 
nyílásán lévő hálóba bezuhan (Ecce homo) egy 
csapdába esett állatra emlékeztető vad fiú. Szagáról
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ismeri fel, hogy ki méltó a bizalomra, és annak a 
kezébe adja a földet (amit, mint féltett kincsét őrzi), 
akit előtte alaposan megvizsgált és fülébe súgta 
a varázsigét. Ott van a térben egy másik lény, akit 
zsugorülésben alufóliával betekertek olyan szorosan, 
hogy a talpa és az ülepe egyszerre ér a földhöz. A 
színen fel-alá vonszolja magát nyöszörögve, elromlott 
géphangon. Két ember kapcsolatát jelenítik meg, két 
zsákba zárt ember vergődését a harmadik zsák miatt, 
ami összeköti őket. Egy másik epizódban megma
gasított lábú széken egyensúlyozva el kell helyeznie 
valakinek egy hintát. Abba beleül egy gólyalábú lény 
és hintázásával elsodorja a másikat. Amikor a másik 
menekülni próbál, magához kötözi. A groteszk zenész 
néha megpendíti a húrt, majd körbetekint búra fejével. 
Átgurítanak a színen egy hatalmas hólyagot, ami 
ledönt néhány nézőt is.

Az események követhetetlen gyorsasággal 
sorjáznak egymás után. A mesélő néha beszalad, 
elmondja, hogyan került a hólyagba, a víz alá, hogyan 
lett a Kaszpi-tengerből édesvíz, és a vihar után a lég
gömb lezuhanását a szigetre, ahol nyúlkáltak felé a 
„lepra anaesthetica nevű betegségben szenvedők", 
és a megmenekülést. Közben a háttérben vetítik a 
filmeket, amelyeken különböző narratívák hallhatók, 
különböző megközelítésből mondva ugyanazt a 
történetet. Időnként bevágott jelenetek, mint például 
egy kacsa nyakának az elvágása sarlóval és annak 
kínhalála, vagy a nyúzott majom (animáció), akiből 
előkerül két kismajom, akik csak egymásnak vannak, 
vagy inkább csak vannak egymásnak. A tragikum és 
a komikum együtt. Groteszk.

Élménygazdag volt az előadás, de a párhuzamos 
események a viszonylag kis tér miatt arra kényszerí
tették a nézőt, hogy sok helyre figyeljen egyszerre. 
Nem vagyunk még felkészülve a multimédiára. Talán 
ezzel magyarázható, hogy a nézőtéren néhányan ásí- 
toztak, miközben sokak szemében a lelkes odafi
gyelés jelei mutatkoztak. A viszonylag nagy számban 
megjelent képzőművész részvétele a  kíváncsi érdek
lődés jele. A színvonalas előadások több érdeklődőt is 
megérdemeltek volna. Az utolsó előadásra szinte tele 
is lett a nézőtér, a hír futótűzszerű terjedésének 
következtében. Valami fontos történik a toronyban!
Az előadás valóban jól kitalált és kivitelében is alapos 
volt, profi csapatra vallott.

Az este további részében az Öregek Otthona 
pécsi alternatív zenekar mutatott be „Fantomfreud 
visszatér” címen válogatást műveiből. Hangulatos 
klubkoncert résztvevői lehettünk.

A Közelítés Galéria színvonalas rendezvénye 
a példa, hogy miképpen lehet a kortárs művészettel 
kapcsolatban is szakértelemmel és odaadással 
sokoldalú programokat szervezni, amelyen közelebb 
kerülhet egymáshoz a művészet és a hétköznapi élet. 
A nemzetközi részvétel bizonyítja, hogy lehet 
regionális szinten is országos jelentőségű eseményt 
szervezni. A Közelítés Művészeti Egyesület fiatal tag
jainak lelkes és egyben professzionális munkája kivé
tel volt. A támogatások nélkül azonban kevés a 
lelkesedés. Varga Rita, a Közelítés Galéria vezetője 
kérdésemre elmondta, hogy több hasonló rendezvény 
és kiállítás szervezésével kívánnak hozzájárulni a 
város, a régió sokszínű művészeti életéhez: A galéria 
és az egyesület több szálon kötődik a PTE különböző 
karaihoz, és ezek a kapcsolatok jelenleg is bővülnek.
A Művészeti Kar fiatal művészeit a bemutatkozási 
lehetőségek biztosítása mellett gyakorlati segítség- 
nyújtással is támogatja a galéria.

Hogy volt underground, azt tudjuk. De hogy az 
„új művészet” szabad nyilvánossága ilyen önfeledt és 
felelős vállalkozásokkal találkozzon, szükség van 
bátor és gondolatgazdag alkotókra. Az új művészekre. 
Itt vannak. ■

FOTÓ: VARGA RITA

Gyenis Tibor: 
A Hólyag multimédia
akció a Tv-toronyban

Bóbics Dia és 
Mojzer Tamás:
A hét műtárgy című 
multimediális akció

Tele Nomade 
francia-magyar 
művészcsoport 

Hólyag című 
multimediális 

előadása 
a Tv-toronyban
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Félidőben
Egerházi Attila a Pécsi Balett koreográfusa
A „Carmen” című darabját követő szakmai sajtópolémia (plágium-vád, reagálások), begyűrűzött e lap hasáb
jaira is, beszélgetésünket így aztán nem is kezdhetjük mással, mint ennek pedzegetésével.

— Senkinek sem privilégiuma egy mű szarkasztikus, vagy ironikus értelmezése, márpedig nálam 
erről van szó, ahogyan Mats Ek-nél is, akivel összevetettek.

— Műved -  mint azt egykori Ek-táncos létemre megírtam: valóban erős hasonlatosságokkal 
bír a svéd koreográfus azonos című darabjával.

— Óhatatlanul hasonlít a mozgásnyelvem a példaképeiméhez. Mats Ek, akárcsak Jirí Kylián, 
közéjük tartozik, mert mindketten a mozdulat erejével hatnak, mozdulattal rajzolnak történetet. Ez nem jelenti 
azt, hogy bármit lemásoltam volna. Betehetjük egymás mellé a két darabot videón, ott nem található semmi, 
ami egy az egyben megegyezne. Scsedrin zenéjének szövegkönyve adott, azon én semmit nem változtattam, 
s Ek is csak kevéssé. Ez tehát máris ad egy közös dramaturgiai vonalat, de ő másként szerkesztette a 
történetet: behozott pl. olyan főszereplőt is (Carmen testvére), aki nálam nem szerepel. Főhősei is egész más 
alakok: az ő Carmen-je egy szivarozó bestia, az enyém egy bohókás lány. Az ő torreádora valódi torreádor
figura, az enyém egy Elvis Presley-paródia. Számtalan ponton eltérő dramaturgiai fordulatokat használunk.
Én ezt egy tipikusan magyar polémiának érzem: nyugat-európai kollégáim közül senkit sem vádoltak még 
plágiummal azért, mert érezhető rajtuk ilyen, vagy olyan hatás. De te vagy az utolsó, akinek erről nyilatkozom, 
a következő újságírónak már nem fogok, mert provokatívnak érzem a téma felvetését. Én ezentúl is olyan 
szemlélettel készítek darabot, ahogyan én látok.

— Ezt a végszót ragadnám meg aktuálisabb téma bedobására: hogyan látod a Diótörőt, milyen a te olvasatod?
— Megőrzőm az eredeti Hoffmann-mesét, formanyelvét tekintve azonban természetesen más lesz, mint egy operaházi változat.
— Hogyan lehet egy romantikus mesét nem romantikus mozgásközegbe emelni?
— Visszautalnék a Carmenre: az is egy romantikus történet (miközben véres tragédia), a Diótörő is az (miközben mese), s ahogyan a Carmen esetében a 

szarkazmus, az irónia felerősítette a mű romantikáját, valami ilyesmi történik a Diótörő esetében is. Vegyük például azt, hogy ha fekete lapot helyezek valami fehér mögé, 
az felerősíti a fehérségét. Ezen az alapon a Diótörő meséjében rejlő romantika bontakozik ki még könnyebben a néző szeme előtt. Ez a szarkazmus azonban nem viszi el 
a mesét egy másik irányba, semmiféle polgárpukkasztás nem áll szándékomban. Fontos volt számomra az is, hogy a darab egyaránt szóljon a felnőttekhez és a gyere
kekhez. Hiszen a felnőtteknek szeretném megüzenni: lássuk meg a hétköznapokban is a csodákat, és akkor mindennap karácsony lehet. Az ünnep nem a naptári dátum
ban, hanem a szívünkben rejlik.

— Nem fél a pécsi nézők elvárásaitól?
— Való igaz, hogy az elvárások nehezen engedik el a konvenciókat, melyek kapaszkodók az élet sodrásában. A legtöbb ember szeretne például repülni, de 

valóban „odafönt” lenni, az már elég ijesztőnek tűnik. Meg kell próbálni. Az én feladatom, hogy bátran hozzam az új színeket, a változásokat. Az egyetlen igazi elvárás, 
amelynek meg akarok felelni az az, hogy a mű elérje célját: úgy hasson azokra, akik megnézik, ahogyan én azt szeretném.

— Hogyan oldottad meg azt, hogy a Diótörő eredetileg gyermekszereplős, nagy társulatokra íródott?
— Én mint koreográfus nagyon szerettem volna gyerekeket. Igen ám, csakhogy ez felvállalhatatlan adminisztrációt igényelt volna. Gyámhatósági engedélyek, 

utazás esetén újabb bonyodalmak; gyermekfelügyelők. A mozgásterünket nagyon behatárolta volna. így aztán egy dramaturgiai megoldással áthidaltuk a problémát: itt 
nincs az eredeti nagypolgári társaság: egy szűk, kispolgári családi körben játszódik ez a karácsony. Sikerült olyan szereposztást találni, amellyel a szülő-gyermek viszony 
is teljesen hiteles.

— Miért van az, hogy egész decemberben csupán két napon tűzte műsorára a színház a Diótörőt, amely pedig szezonális darab, elmenne belőle az 
ünnepek tájékán akármennyi!?

— Ezt én sem értem, de a színház vezetése azzal érvel, hogy azt a sok repertoárdarabot, ami műsoron van, játszani kell. Januárban viszont megy majd rende
sen. Jó jel, hogy azokra az előadásokra már most, látatlanban viszik a jegyeket. Lehet persze, hogy volt ebben a dologban a műsortervezés részéről egy adag óvatosság: 
jó lesz megvárni, mi sül ki ebből a másféle Diótörőbői, nehogy csalódást okozzon az ünnepre hangolt közönségnek.

— Miközben a Diótörőt készíted, koreografáltál egy szép művet a Magyar Nemzeti Balett Dohnányi-estje számára, s közben kiugrottál Prágába is, ahol 
tizenévesekkel dolgozol.

— A Prágai Konzervatórium pályázatot írt a Visegrádi Négyekhez egy ifjúsági nemzetközi táncprojekt támogatására, s nyert is. A Konzervatórium igazgatója, 
Antonín Schneider régóta ismer, többször tanítottam náluk. Kézenfekvő volt, hogy tőlünk is hívott fiatalokat: a Pécsi Művészeti Szakközépiskola és a Győri Tánc- és 
Képzőművészeti Iskola 2-2 növendéke vesz részt egy nemzetközi csapattal előadott kortárs produkcióban, Prágában. Talán az a legjobb az egészben, hogy a politikusok 
végre táncot is támogatnak. Ezért aztán a jövő szempontjából fontos, hogy ez az egész jól sikerüljön.

— Erről a diák-projektről jut eszembe: miért nem tanítasz a pécsi iskolában?
— Erre már végképp nem jut időm ilyen feszített menetben. Eleinte szó volt róla, de bebizonyosodott, hogy ez nem fog menni. Most viszont szerencsére talált 

az iskola olyan tanárt, aki rendszeresen és jól tanít modern táncot. A társulatnál természetesen tanítok: az a gyakorlat, hogy váltakozva tartunk klasszikus és modern 
tréninget, kivéve, ha meghívok valakit egy huzamosabb időre tanítani, akkor természetesen csak ő gyakoroltat.

— Végül a kötelező kérdés: így, hogy magad mögött tudsz csaknem másfél évadot, hogyan látod: érdemes volt belefogni? Céljaid olyan tempóban 
valósulnak meg, ahogyan eltervezted, vagy másképp?

— A megvalósítás tempójával kezdeném: az meglepően, a vártnál jobban halad előre. Azt gondoltam, hogy elég jó tempót tudunk majd diktálni, az agilis Keveházi 
Gábor és én, de hogy a táncosok képesek legyenek ilyen tempóban velünk jönni, arról álmodni sem mertem. Hogy megérte-e belevágni? Erre még korai lenne bármit is 
mondani. Én 2+1 évre írtam alá a szerződést, most még a közepén tartok, majd a 3 éves időszak végén készítenék összegzést. Aki a Párizs—Dakar versenyen elindul, az 
tudja, hogy ott hőség lesz, meg skorpiók, de útközben még számtalan olyasmit is lát majd, amit nem is sejtett. Ilyen társasággal azonban, amilyen a pécsi táncos csapat, 
érdemes belevágni a „Párizs-Dakar"-ba... ■
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Pécsi Nemzeti Színház
Az Imposztor Z Á B R Á D I  M A R I A N N
Elsötétítés
2002. november 28.

Spirók a PNSz-ben
Az Imposztor
Boguslawski, a XX. századi lengyel színjátszás 
legendája Gombrowicz kortársa volt. Spiró György, a 
lengyel drámairodalom avatott tudora az Ikszek című 
regényéből hívta elő Boguslawskit. Alakját kifejezetten 
Major Tamásnak írta. Legendák keringenek az 
előadásról, melyben Major a lengyel színház atyjaként 
Tartuffe szerepében leckét adott a vilnaiaknak 
színészmesterségről, csibészségről. Az 1983-as 
bemutató óta nem sokszor került közönség elé a 
darab. Az Imposztor tárgya maga színház. A színház 
léte, illetve nem léte, szerepe a nyolcvanas évek tár
sadalmi környezetében a mindennapok problémáihoz 
tartozott, ma talán kevésbé izgató, de ha csodával 
van fűszerezve, mégis érdekes lehet. Jó példa erre 
Thomas Bernhard: A színházcsináló című színműve, 
amit Gothár Péter rendezésében láthattunk az elmúlt 
évadban Budapesten a Kamrában. Haumann Péter 
Bruscon állami színész szerepében feledhetetlen 
alakítást nyújtott, Gothár rendezése pedig a színház- 
csinálás minden megkérdőjelezhető pontját 
megkérdőjelezte, melyben maga a néző is érintett 
kérdőjellé vált. Kevés szereplővel, a színházcsinálás 
egészéről itt mindannyiunkat megérintett a probléma. 
Kevéssé mondható ez el Spiró György darabjáról, 
mely a Pécsi Nemzeti Színházban került bemutatásra 
Hargitai ivén rendezésében.

Boguslawski korában a színházcsinálás élethalál- 
kérdés, még a Tartuffe-öt is cenzúrázzák, minden 
kimondott és elhallgatott szónak súlya van, a világ 
csupa politika, és hihetetlen erővel rohan a pusztulás, 
a pusztítás felé. Aktualizálása Jordán Tamás szemé
lyét tekintve túl direkt. Jordán Tamás színházi legenda
-  személye és teljesítményei szinte az egész szakma 
és a közönség számára is egyöntetűen elfogadható 
(nagy múltú, híres színész, színházalapító -  Merlin 
Színház -, aztán az ország első színházának első 
embere -  a Nemzeti Színház igazgatója -, az ország 
egyetlen színházi szakmai fesztiváljának -  POSZT -  
megújítója). Spiró darabjában megérkezik a befülledt, 
vidéki színházi miliőbe, ahol a Tartuffe címszerepébe 
kell beugrania, s aztán szépen, megalázóan kioktat. 
Jordán nem ilyen. Az életben egyáltalán nem ilyen, s 
ez jó. De a darabban sem, és ez rossz. Jordán fáradt
-  ismerjük terheit -  és sajnos valamiért azt gondolja, 
s rendezője sincsen az ellen, hogy jó az, ha ő csak 
szépen magát adja, ahogy jön. Nem jó. Jordán kife
jezetten erőtlen, ha lehet ilyet mondani, halvány civil 
a pályán.

Spiró igyekszik apait anyait beleírni a darabba, 
talán utolsó sokszereplős műve ez, felvonul itt a 
kikapós díva, a levitézlett díva, a ripacs, az iszákos

... hogy jó az, ha ő csak szépen magát adja, ahogy 
jön. Nem jó.

tehetséges, az iszákos tehetségtelen, a beszari, a 
harcos lázadó -  a prototípusok mind. A teljesítmények 
hullámzóak, talán N. Szabó Sándor alakítása emel
hető ki, Rogowski szerepében nem lazsál, nagy 
erőbedobással, igazi karaktert formál. Vagy Ottlik 
Ádám, akinek szótlan figurája az előadás első harma
dában kiváló, erőteljes színpadi jelenlétről árulkodik. 
Nem lehet nem figyelni rá.

A pécsi előadás erénye tehát nem a szerző 
szándéka szerint alakul. A darab főhőse Boguslawski, 
a „lengyel színház atyja” figurája itt eredeti jelentő
ségéhez képest eltörpül. Nem feszül a váll a vállnak, 
nem csordul könny a lengyel himnusz felcsendülé- 
sekor sem a nézőtéren (már aki egyáltalán felismeri), 
kifejezetten idegennek már-már ízléstelennek hat a 
Leonyid Brezsnyevet ábrázoló kép, mint önkényuralmi 
jelkép fellógatása. Az előadás simán lemegy, minden
ki teszi a dolgát, bár néha oly érzésem támad, mintha 
pörgetnék erősen, hiszen 10 órakor kezdődik 
a következő Spiró-mű.

Spiró György: Az Imposztor
Szereplők: Jordán Tamás, Rázga Miklós, N, Szabó Sándor, Fábián Anita,
Bajomi Nagy György, Unger Pálma, Pilinczes József, Sólyom Katalin,
Mészáros Sára, Harsányi Attila, Bánky Gábor, Ottlik Ádám, Németh
János, Krizsik Alfonz, Ujláb Tamás, Domonyai András, Tadics Ágnes,
Benyovszky Tamás, Csúz Lívia
Díszlet: Kovács Yvette
Jelmez: Kovalcsik Anikó
Dramaturg: Duró Győző
Zeneszerző: Weber Kristóf
Rendező: Hargitai Iván
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Elsötétítés
S az óra eljő. Egy másik világba lépünk át 
Spiró György segítségével, s ez már a mai. 
Kamaradarab a zárt vasfüggöny mögött -  a 
színpadon ül a néző, s történik az előadás is. 
Van ennek a sajátos rendezői formának hagy- 
omá-nya Pécsett, a Harmadik Színházban. A 
Vincze János rendezte Spiró-darabok (Kvartett, 
Szappanopera) hasonló miliőben játszódnak. 
Nincs menekvés, benne vagyunk. De miben?

A harmadik zsidótörvény kihirdetésének 
napján vagyunk, 1941-ben. Egy budapesti 
nagypolgári család otthona a keret, bár a dísz
let inkább csak jelzés értékű, a jelmezek, s a 
szöveg árulkodnak. Spiró témafelvetése nem 
új, radikális, következetes gondolkodásmódjá
nak, s feszes drámaírói tehetségének ered
ménye ez a díjnyertes dráma. Spiró igazi 
jellemdrámát írt, a dráma a lelkekben tombol, 
ennek színpadi megvalósítása nem kis feladat.

A férj kikeresztelkedett zsidó, az asszony 
nem. Kislányuk jövójén aggódva, a még 
ismeretlen elkövetkezendőktől való félelmében 
a férj arra a gondolatra jut, hogy elválik asszo
nyától, s azt férjhez adja egy „tökéletes" pedi- 
cjrével rendelkező, igaz magyar barátjukhoz, 
így az asszony is és gyermeke is biztonságban 
lesznek. A szérelmes fiatal nő először nem érti 
férjét, majd a riadt düh támad fel benne, hitvese 
ellen fordul, s féltékenységében az összes 
elfojtott indulatát rázúdítja.

Spiró drámája innen, a történteken túlról 
egyértelműen a férfit igazolja, ott és akkor 
viszont minden bizonnyal az asszony motivá
ciója is legalább annyira érthető, megélhető.

A szerző a drámaszerkezetet jól elkülönít
hető három részre tagolja. Az első az expozí
ció. A színen látszólag semmi nem történik.
Férj, feleség ülnek a fotelban és beszélgetnek. 
Köztük heves, egész individuális és társas 
létüket megkérdőjelező érzelmi hullámok csap
nak fel. A szerzői instrukció szigorú, se díszlet, 
se mozgás, csak a színész, a történet legyen 
jelen. Nehéz feladat, s alighanem a két pécsi 
színész bicskája bele is csorbul, Gráf Csilla és 
Lipics Zsolt házaspárja nem képes a spirói 
intencióval együtt szárnyalni. Igyekezetük nem 
vonható kétségbe, pillanatokra talán el is csíp

Férj (Lipics Zsolt), feleség (Gráf Csilla) ülnek a 
fotelban és beszélgetnek

ték, magukkal ragadták a fonalat, aztán játékuk 
ideges szövegmondásba fulladt. A férfi racioná
lis, érzi, hogy a békehangulat borzasztóan 
tünékeny, a végkifejlet (ami igazolódott később) 
számára evidens. A női ösztönlény más szem
pontokat preferál, ő még hisz a tisztaság, 
a szerelem erejében. Számára elég, ha férje 
illatát érezheti az ágyban. Mi a boldogság, mi a 
biztonság? Győz-e az asszonyi becsvágy, vagy 
inkább az antiszemitizmus kegyetlen kórképét 
előre vető férfi igazolódik, erről a helyről ma 
már nem kérdés.

A második részben végre megmozdul a 
színpad. Fillér István a családi barát szerepé
ben igazi lókötő aspiráns, értékeit szemérmet
lenül felsorolva, a busás haszon reményében 
természetesen rááll az alkura. Fillér igazi svihá- 
kot, afféle tökéletes házasságszédelgőt alakít.

A harmadik rész már a háború utáni szét
bombázott romokon mutatja be a kószáló férfit, 
a romok felett kutakodó lumpenelemeket, 
a történelmi végzet szereplőit, az új világ 
várományosait. A rövidre szabott jelenet tempó
ja, a zárt szerkezet megnyitása elsőre kicsit 
idegenül hat a miliőben, filmszerű epizód a 
színházban. Keserűen summázhatjuk, hogy 
szenvedélyeink, gyarlóságaink, minden, ami 
emberi, a történelmi, politikai helyzetek kény
szerére következmény nélkül eltaposható...
Nem marad utána más, csak a későn ébredő 
lelkiismeret.

A pécsi előadásban kevés jön át ebből, bár 
Balikó Tamás rendezése hűen követi a szerzői 
instrukciókat. A szerző nem hagy sok mozgás
teret, de nem először teszi ezt. A Kvartettben, 
a Szappanoperában is erősen statikus 
helyzetekbe, minimális díszletkörnyezetbe teszi 
szereplőit. Egyre többet bíz a dráma erejére. 
Nagy formátumú színészi alakításokra ad 
lehetőséget.

Itt viszont egy jól kiállított társalgási drámán 
túl nem történik több. A tér sokszor elnyeli a 
hangot is, a néző figyelme sokszor lankad, 
sajnálatosan suhan el mellettünk két ember 
végzete egy végzetes és megbocsáthatatlan 
történelmi helyzetben. ■

Spiró György: Elsötétítés
Szereplók: Lipics Zsolt, Gráf Csilla, Fillér István, Pilinczes
József, Vidákovics Szláven
Díszlet: Kovács Yvette
Jelmez: Kovalcsik Anikó
Rendező: Balikó Tamás

BALOGH RÓBERT

Árnyék, plafon, kacifánt
Bóbita Bábszínház
Németh Ákos: Szélhajtyikóré, huss! (Rendezte: Rumi László) 
2002. november 9.

A Bóbita Bábszínházban az évad első bemutatója Pavel Vasicek: 
Abrakadabra című fantáziajátéka volt, melyet Sramó Gábor ren
dezett, másodjára a Móra Ferenc meséiből készült berbencés 
játékot, a Csicseri történetet H. Nagy Katalin vitte színre. Az idei 
színházi szezonra tervezett bemutatók: Három narancs 
szerelmese Jámbor József rendezésében, a Szárnyas Malac 
napjára tervezett bemutató Voltaire: Candide-ja Sramó Gábor 
rendezésében, s a színházi évad zárását Swift: Gulliver adaptá
ciójával tervezik, melyet Hargitai Iván rendez. Nem hivatalos 
hírek szerint a Bóbita Bábszínház a közeljövőben felújítás elé 
néz.

A Bóbita Bábszínház harmadik bemutatója a kesztyűs báb 
és a különleges marionett technika kettősségére épül. A Németh 
Ákos mesedarabjából készült előadás nem véletlenül került a 
Bóbita Bábszínház kamarateremébe. A darab szerzője egyben 
a POSZT versenyprogramjának idei válogatója is, egy német 
mesét ültetett át bábszínpadra. A megszokott bábszínházi mese
fordulatokra ráismerhet a gyerekközönség, de mással is szem
besülhet. A bábtechnikák a színházi nyelv két dialektusaként 
jelentkeztek. A marionett, mint magasztosabb, udvari nyelvvál
tozat és a kesztyűs báb, mint a népiesebb tündér-boszorkány 
nyelvváltozat kezdetben versengett egymással, ám a történet
mondás szakadozottságát felváltotta a folyamatos mesemondás, 
a két nyelvváltozat, a két bábtechnika párbeszédével.

Az előadás létrehozóinak névsorából adódik, hogy a kreativi
tás fontos összetevője a produkciónak. Kovács Márton zene
szerző hangszerszámként kínálja fel a bábszínészek számára 
a színpadi kellékeket, díszletelemeket, így a csengés-bongás 
és dobogás-dobolás éppúgy része az előadásnak, mint a darab 
nyelvezetében megnyilvánuló kettőség: egy kifinomultabb, 
komolyzenei idézetekkel dúsított udvari muzsika (hangfelvételről) 
és egy kevésbé cizellált, improvizált népies muzsika (élő). 
Ugyanez a kettősség konzekvensen megnyilvánul a díszlet-, és 
bábtervezők munkájában (Grosschmidt Erik, Mátravölgyi Ákos).
A díszlet megértéséhez minimális történetismertetés is szük
séges: a palotában magányos, énkeresó ifjú Pitypang herceg 
elcsatangol az üvegkastélyból s összetalálkozik a mezőn 
Szélhajtyikóré boszorka-tündérkisasszonnyal, egymásra találnak, 
s némi bonyodalom után a mese jó vége gyanánt táncolnak egy 
nagyot. Egyikük sem szép, sem okos, sem jó, mégis sikerül 
nekik magukra találniuk. Az udvari világ egy saját tengelye körül 
forgatható, átlátszó palotából áll, a forgástengelyben egy üveg
oszlop, melyben halacskák úsznak, s bugyborékol a víz, a kinti 
világot -  a tündérboszorkák világát is egyben -  egy színes 
rongyokból varrott, könnyen felállítható paraván jelzi. A díszletele
mek ezen részét a színészek maguk hozzák be kezdéskor, s ők 
maguk is építik-bontják, az előadás menete szerint. A kinti világ 
zömében fából készült, organikus, lekerekítettség jellemzi.

A két szélsőség uralta előadást a plakát szerint 4 éves kortól 
képesek befogadni a gyerekek. A premierközönség gyermek
serege, remek kidolgozottság ide vagy oda, az előadás közepe 
tájt saját magával foglalkozott, unalma árulkodó és beszédes, 
mikor, hol lett volna szükséges a dramaturg beavatkozására, hol 
lett volna jobb az egyszerűsítés a feltétlen kacifántok helyett. De 
a darab eleje és a vége magával ragadó, sőt aki a hátsó 
sorokban ül, gyönyörködhet a plafonra vetülő árnyékokban is, 
ahogy pörög a palota, a marionettek mozgatórendszere a plafon
ra vetül óriás körhintaként. El-el lehet gyönyörködni finom rész
letekben. A rendező és a színészek munkáját dicséri a 
megszületett összjáték. Egy csipetnyi poézis hiányzott már csak 
ahhoz, hogy megszülessen valami igazán szép dolog. ■
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Yvonne, a burgundi hercegnő
Janus Egyetemi Színház Z Á B R Á D I  M A R I A N N
-  a Pécsi Nemzeti Színházban 
2002. november 25.

Mindenki alávaló?
Vagy vannak alávalóbbak?

A lengyel emigráns Witold Gombrowicznak az 1960- 
as évekből való darabja ritkán látható előadás magyar 
színpadokon. A rendező szemszögéből, aki a 
tökéletes Yvonne-t keresi, ez maximálisan érthető. 
Nem akad minden színházi szegletben igazi Yvonne- 
ra az ember. Nem egészen érthető azonban a befo
gadó szemszögéből, hiszen az Yvonne-i téma az 
emberi természet legmélyebb bugyraiba ásó, 
ugyanakkor a felszínen mindig is érzékelhető 
gyarlóságainkról mutat tükröt. (Talán éppen ezért?) 
Nagy-nagy szerencséje, vagy igen is jó szeme volt 
azonban Szilágyi Eszter Anna rendezőnek, aki nem 
először, de első igazi sikerrel rendezett előadást 
Pécsett, a Janus Egyetemi Színházban. Tökéletes 
Yvonne-ra lelt Nagy Lilian személyében, s egy 
értelmezésében és színrevitelében egyaránt izgalmas 
előadást rendezett.

A keret mesei: hol volt, hol nem volt, élt egyszer 
egy király. Ignác király olyan volt mint általában a kirá
lyok, kövér, önelégült, bőségben tapicskoló, paran
csolgató. Volt az ő felesége, Margit királyné, afféle 
kedves villámhárító a zordon felség, és szertelen fel
séges gyermeke, Fülöp herceg között. Az udvarnép 
talpnyaló, érdekérvényesítési harcban istent, s embert 
nem ismerő. Gongra viháncoló, vagy csatarendbe 
álló. Ki nem látott még ilyet?

Unalmas a sok víg lakoma, unalmas a sok víg 
udvarhölgy, a herceg hisztisen toporogva tettre vágy.
S akkor jőnek, kopogtatnak. Két csinos nörsz toszo- 
gat a színre egy ázott verebet, folyamatosan korholva 
őt. Legyen kedvesebb, bájosabb, mosolyogjon, 
viselkedjen előkelőén, ahogy illik. Ahogy illik. Yvonne 
pedig -  minden intelem ellenére -  rezzenéstelen arc
cal áll, nem, mintha nem értené, szemében oly tűz 
ég, mely az első pillanattól sejteti, hogy annak 
lángjánál valaki elég...

Nagy Lilian Yvonne-ja nem bepisilő, debilis király
lány, hanem egy egyszerű, ízig-vérig szeretni való, 
esetlen, az udvari ideáltól elütő lány. Egyszerűen 
más, mint a többi.

Mássága, csúfsága persze azonnal tettre ingerli 
a herceget, aki rögvest munkához is lát, hogy elcsá
bítsa, sőt, még nagyobb hecc (haha...) feleségül 
vegye. Udvaroncai készségesen segédkeznek, a 
szülők kiborulnak, majd beállnak a játékba. Yvonne 
pedig teszi a dolgát, szótlanul tűr, mert bár bélyege 
szerint bolond, érzéketlen csúfság, hamarosan kide
rül, mégis csak az egyetlen érző lélek -  szerelmes. 
Beleszeret a hercegbe, s a maga suta módján ki is 
fejezi érzéseit sorra. Tekintetében a fény már nem 
csak a riadalmat, hanem a szerelmet is sugározza.
A kegyetlen játék még inkább elfajul, nagyobb svun- 
got vesz, amikor megsejtik a lány érzelmeit, majd a 
visszájára fordul, veszélyesnek, elpusztítandónak íté
lik, s annak rendje s módja szerint -  ezt meg is teszik.

Yvonne története félelmetesen aktuális tükörképe 
annak a társadalmi közegnek, melynek mindannyian 
részesei vagyunk. Egy icipici másság elegendő a 
megbélyegzéshez, egy kicsit több pedig már tényleg

végzetes lehet. Gombrowicz drámája Szilágyi Eszter 
Anna rendezésében nagyon erős üzenet arra 
vonatkozóan, hogy ez tarthatatlan, az efféle alantas 
magatartás ellen küzdeni kell, legelőször is magunk
ban. Nincsen szó semmiféle direkt agitációról. 
Érzésekről, finom utalásokról, egyszerű, ám nagyon 
kifejező művészi eszközökről (díszlet, jelmez, zene) 
van szó. Yvonne másságának tolerálása egy a 
miénknél sokkal toleránsabb közegben lenne talán 
lehetséges, mely nélkülöz minden szélsőséges indu
latot, inkább egy befelé forduló, gondolkodó, reflexív 
világban lehetséges, nem a magamutogató, üres kül
sőségekben kimerülő harsány divatvilágban.

Nagy Lilian, mint már említettük, kiváló Yvonne.
A rendezői koncepció pedig, miszerint nem maszkí
rozza, csúfítja főhősét, különösen díjazandó. Yvonne 
tekintete, testjátékának nehézkes őszintesége végig 
kínos kontrasztja a társaság frivol könnyelműségének. 
Esetlensége kelthetne bennünk ingerlékenységet, 
lehetnénk vele elutasítóak, de tiszta, esendő tekintete, 
a kritikus pontokon mindig szeretetre szólít. Az 1989- 
ben Ascher Tamás rendezésében látott Yvonne (Csá
kányi Eszter) szánalmas, irtóztatóan elcsúfított figura 
volt, ót elutasítani, ellene fordulni nézőként is köny- 
nyebb volt, mint a pécsi előadás egyszerű figurájával 
szemben. Talán a pécsi Yvonne-ban mindenki felis
merhetett kicsit magából is. Ki többet, ki kevesebbet.

Mégis ott motoz a kérdés: tudnánk-e gyilkosaihoz 
csatlakozni, provokál-e minket szégyentelensége, 
esetlen engedelmessége, kihívó-e végtelen kiszolgál
tatottsága?

Kiváló alakításokat láthattunk a címszereplőé 
mellett sorra. Az előadás egyetlen profi színésze 
Bajomi Nagy György Fülöp hercegként kivirult.
Mindent beleadott, s mindent ki is hozott magából, 
igazi gonosz királyfi volt minden porcikájában.
Tóth András Ernő Ignác királya szintén telitalálat, 
mondhatni testhezálló szerep. Az ő gonoszsága 
sokkal árnyaltabb, fűszerezi konformista idiotizmusa, 
melyet kiválóan közvetít mindvégig.

Számtalan apróság színesíti, s tartja ébren 
az előadást, ezek közül csak egyet emelnék ki. 
Nagyszerű ötlet és hibátlan kivitelű szerepformálás 
a két nevelőnő figurája. Szabados Tímea és Várnagy 
Kinga karakterei, az amerikai illetve az orosz akcen
tust is beleértve érdekesek s egyben hibátlanok. 
Igazából egy jelenetük van a hosszú előadásban, 
amely mégis kiemelkedően emlékezetes. Margit ki
rályné szerepében Gelencsér Tünde elsőre feltűnően 
fiatal, ám a rátestált figura cseppet sem idegen tőle, 
létező anya figura. Ami tőle, mint anyától telik, azt 
látva cseppet sem meglepő, hogy „nevelése” ered
ménye, a gyermek, ily torz személyiséggé vált.

A JESZ előadásában látottak mindent egybevetve 
elgondolkodtató színházi élményt nyújtottak. Szépen 
összeérett társulati munka, jó darabválasztás, erőtel
jes rendezői jelenlét jellemzi. A társulat -  teljesen nyil
vánvalóan -  nagyon erős koncentrációval, kemény 
munkával hozhatta csak létre a produkciót, amely 
mint a legjobb értelemben vett amatőr előadások 
abba a csapdába azért belesodorta magát, hogy kicsit 
hosszú lett. Nagyon nehéz abbahagyni azt, amit az 
ember szeret csinálni, s tetejében jól is csinálja. Ám 
egy kicsivel feszesebb ritmus, némi szövegkurtítás 
jobbító hatással lett volna az imígy háromórásra nyúlt 
előadásra. ■

Witold Gombrowicz: Yvonne, a burgundi hercegnő 
Szereplők: Nagy Lilian, Tóth András Ernő, Gelencsér Tünde, Bajomi 
Nagy György, Rajnai Attila, Altziebler Edina, Domonyai András, Adorjáni 
Bálint, Szabados Timea, Várnagy Kinga, Vidéki Péter, Tóth Zoltán, 
Parádi Kristóf, Rubányi Anita, Jakó Viktória, Juhász Mátyás, Lönhárd 
Ágnes, Szemerédi Fanni, Rédei Éva, Schukert Viktória, Kiss Andrea, 
Horváth Krisztina, Michna Boglárka, Radnóti Judit, Jakab Petra, Fekete 
Judit, Tál Achilles
Díszlet, jelmez: Herczig Zsófia, Bozsó Nóra 
Rendező: Szilágyi Eszter Anna

„A rendezői koncepció pedig, miszerint nem masz
kírozza, csúfítja főhősét (Nagy Lilian) különösen 
díjazandó.” (Partnere Tóth András Ernő)
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Soha ne dőlj hátra!
Találkozás Balikó Tamással, 
a Pécsi Nemzeti Színház igazgatójával és a 
budapesti Nemzeti Színház művészeti tanácsadójával

— Ön mivel foglalkozik a Nemzeti Színházban?
— A szűkén vett színházi működés érint, ez a szakmám. Ami a színházi előadásokkal kapcsolatos, mind 

az én felelősségem. Minden döntés, minden tervezés közös Jordán Tamással és a vezetői teammel, hosszas 
eszmecsere előzi meg a döntéseinket. Az első évadban kizárólag magyar darabokat tűzünk műsorra, s tartjuk azt 
a bemutató-mennyiséget, ahogy az az előző vezetés terveiben szerepelt. Három nagyszínházi és három 
stúdiószínházi premiert vállalunk. Saját felelősségem a hat darab kigondolásában való részvétel, a műsorterv 
elkészítése a feladatom.

— Művészeti vezetőként még mivel foglalatoskodik?
— Feladatom a rendezők kiválasztása, a velük való tárgyalás, egyeztetés, díszlet-, jelmezterv-elfogadás, 

egy produkció csomagszerű költségvetési felügyelete és felelőssége. A produkciók folyamatának művészeti 
felügyelete, a főpróbák nézése, kontrollálás, egy előadás-széria felügyelete...

— Ez a tevékenység pécsi direktorságának részfeladata. Pécsett mi történik eztán?
— A most következő hat hónapban az új helyzettel ismerkedem. A színházi szezon, mint az iskola 

keresztféléves. Hiába nevezték ki az új vezetést január 1-től, egy költségvetési év első napján, akkor is egy szín
házi évad közepébe csöppenünk bele. A tavasz lesz az, amikor nekiállunk a következő szezont felépíteni.
Kiderül, adódik-e konfliktus Pécsett, vagy Pesten, például nem működik valami a távollétemben. Ameddig ilyen 
konfliktus nem merül fel, addig egyetlen helyzetet sem fogok bolygatni. Ha a későbbiekben a pécsi színház
vezetésen változtatni kell valami miatt, arra is felkészültünk, de ez a helyzet engem tevékenyen már nem illet,
a helyzetnek alanya vagyok, nem döntnöke. A pécsi önkormányzat felkészült arra, hogy mi történne akkor, ha én 
nem tudnám úgy ellátni azokat a teendőket, melyeket eddig.

— Ön országos hírű színész, jut ideje jövőre színpadra lépni?
— Rettentően deprimáló a kényszer, de az ügyintézéshez rengeteg idő szükséges. A színészetnél nincs 

mese, nem mondhatom azt, hogy jövök később, játsszatok lassabban, várjatok meg, valakit küldök magam 
helyett... A következő szezont a színházszervezői tevékenységnek kell alávetnem, nem a tevőleges színház- 
csinálásnak, bármennyire fájlalom is, de ez a helyzet.

— Mivel mindkét színházban vezető helyet foglal el, a két színház között erősödhet a kapcsolat? 
Létrejöhetnek előadáscserék? A pécsi színészeknek Pesten mennyivel lesz könnyebb dolguk? 
Említhetném, mondjuk Fillár Istvánt...

— És sorolhatnám a jó színészeket Pécsett. Újfajta kapcsolatot szeretnénk kialakítani -  eddig is sok 
vendégművész szerepelt nálunk, Bubik István, Lukács Sándor, Gálffy László... Nehéz volt velük egyeztetni, 
sokszor négy-öt színházat kellett összehangolni. Viszont, ha a budapesti Nemzeti Színház jó értelemben vett 
fővárosi színészeiből álló társulat és egy jó vidéki színház társulata között az egyeztetés már csak két színházat 
fog érinteni, minden egyszerűbb lesz. Előadás-, és rendezőcserék természetesen oda-vissza létrejöhetnek, de 
színészcserének is ki kell alakulnia, hiszen a POSZT is Pécshez köt bennünket. Kézenfekvőnek tűnik, hogy köl
csönösség, mindkét színház számára profitálási lehetőséget nyújt.

— A Pécsi Nemzeti Színházban az utóbbi két évadban pozitív változások jeleit lehetett érzékelni, 
például a színészek önszerveződő módon előadásokat hoztak létre. A direktori székből ugyanez hogyan 
látszik?

— Egy folyamatot érzékelek. Tizenegy éve már, hogy igazgató vagyok Pécsett. Tíz lezárt év kell, amíg 
az ember azt a nyelvet kezdi használni, amíg kommunikálni tud a közönséggel, egy várossal az ízlésén 
keresztül. Ez nem siker vagy sikertelenség kérdése, ez kommunikáció. Én komolyan veszem, hogy a közön
séggel is kötöttem szerződést. Nem hagyom, hogy elmaradjon előadás. Nem szeretném, ha a közönség aláren
delt helyzetben érezné magát. Az eltelt tíz év alatt akadtak buktatók, de konzekvens kommunikációs szándékunk 
az elmúlt néhány év óta olyan szituációt teremtett -  Babarczy László mondta, amikor igazgató lettem, hogy 
hátradőlni sose lehe t!- hogy már bátrabbak, szabadabbak lehetünk. Például az Elsötétítés című előadásunkat, 
melyet este tízkor kezdünk, minden alkalommal telt ház előtt játszhatjuk, hiába féltek tőle még a színházban is 
többen. Ilyen erős gesztus egy évadban két Spirót, két Shakespeare-t játszani. Slágerdarab a Hamlet és
a Rómeó és Júlia is, ám hatalmas a feladat is. A színházba már bizalommal tér be a közönség.

— Mit szeretne, ha öt év múlva leülnénk beszélgetni, mit mondhatna az eltelt öt évről?
— Őszintén mondom, ugyanazt szeretném elmondani a budapesti Nemzeti Színházról, mint a Pécsi 

Nemzeti Színházról. Ugyanott szeretnék tartani öt év múlva a pesti épületben, mint ma a pécsiben. ■
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A z utolsó órában.
-  Kalotaszegi bál lesz a pécsi táncházban. Neti Sanyi 
bácsi muzsikál. Eljöttök... ?
Telt ház, zsúfoltság. A sugárzó, élettel teli muzsikusra 
és bandájára sokan kíváncsiak, hisz ő is része a népi 
kultúra utolsó órájának. Zenéjén keresztül híd, ami a 
régi rendből vezet a „jazzlegényes" felé. Falusi közös
ségből indult a közönség elé, az otthoni táncokból a 
táncházak felé, a megszokottságból a kuriózumok vilá
gába. S  mindennek nyomait magában hordozza. Folklorizmus
Ha megnézzük a régi falusi élet kincseiből táplálkozó 
mai művészeti ágakat, azok mind jól-rosszul a „nép” 
előtaggal kezdődnek -  néptánc, népzene, népdal..., 
holott mai művelőik nagy része nem tartozik azok 
közé, akik e világ megteremtői, akikre itt a „nép” szó 
vonatkozik. Az a kultúra, amelynek kedvelői, 
használói a mai néptáncosok, népzenészek, minden- 
napiságában már eltűnt, már csak egy-egy emberben, 
alkalomban van jelen. A néphez kapcsolódó fogalmak 
ma így olyan múltbeli kultúrát jelentenek, amely egy- 
egy közösségben, tájegységen belül teljes volt, amit 
érdemes megismerni és használni, üzenete van a mai 
helyzetekben, a mai „népnek” is.

A mindennapi használatból kiszakadó népi 
kultúrának, kissé leegyszerűsítve, ma két továbbélési 
útja van. Egyrészt a szerveződő közösségek -  
együttesek, népzenekarok -  és erre épülő szervezett 
programok -  minősítések, fesztiválok világa, másrészt 
az önszerveződő társaságok -  táncműhelyek, 
táncházak, népzenei bandák akik nem másoknak 
adnak elő, nem a színpad világában használják ezt 
a hagyományt. (Ez a kettő persze gyakran össze
fonódik, hisz a tánccsoportba tartozás és a táncházas 
lét kiegészítheti egymást.)

Szerencsés az a város, ahol mindkettőre van 
igény és lehetőség. Pécsen mind a „kötött" és a 
„kötetlen" folkéletnek fellelhető a hagyománya: a het
venes évek végén több, mint tíz együttes volt a város
ban, s ezek közül nem egynek saját táncháza is volt, 
ahova együttesi hovatartozástól függetlenül összejár
tak az emberek. Persze ez a táncházmozgalom 
kezdeti lendületének is köszönhető.

A mai kép átláthatóbb: a tánccsoportok sorában 
először a Mecsek Táncegyüttest kell megemlíteni, 
hisz ők képviselik a várost immár 47 éve. Az 
együttesvezetó Gálber Attila főként autentikus ele
mekből, de sajátos képszerűséggel építi fel számait, 
mintha egy film kockái peregnének a színpadon 
(mezőföldi, tiszaháti koreográfia). A hangszerelésben 
is van mindig valami sajátos „csend”; a táncosok és 
a tárgyak zörejkompozíciója. Az autentikus elemek 
közege így megváltozik, már nem a hagyományőrzés
nek szól, a színpadi látványt hirdeti. S hogy mennyire 
közel kerülhet egymáshoz a tánc és a színház világa, 
ezt is mutatja egy-egy koreográfia (Boros, Tóték 
tánca). Ellenpont, egy másik arca az együttesnek, 
Lévai Péter Küküllő menti száma. Itt a teljes 
improvizációval a régi táncosvilág megidézése a cél, 
ami ma talán nehezebb feladat.

A Tanac kisebbségi együttes lévén külön kategó
riába sorolandó. A többségében horvát nemzetiségű 
táncosok a sajátjukat táncolják legszívesebben, ezzel 
értek el legtöbb sikert -  legutóbb a szekszárdi feszti
válon a rendezvény nagydíját nyerték el Dráva menti 
lakodalmasukkal. A Balkán táncai mellett (bolgár, 
macedón) magyar táncok tanulásába is belekezdtek. 
Pécsen ez a két együttes a meghatározó, mindkettőt 
az új táncos irányok, a táncszínház világa felé való 
nyitottság, de a régi hagyományok megtartása 
egyaránt jellemzi. Érdemes még megemlíteni a Nagy 
Lajos Gimnázium Táncegyüttesét, akik az idei Helikon

Fesztiválon arany minősítést szereztek moldvai tán
cokkal. Léteznek még tánccsoportok mind a 
nemzetiségi, mind a magyar oldalon (Baranya, Dukát, 
Pannónia...), de róluk mostanság keveset hallani.

Sajátos átmenetet képeznek az együttesek 
világától a szabad táncalkalmak felé a táncműhelyek, 
így a Jakab-hegyi Táncműhely és a Táncoló Egyetem 
kurzus. Mindkettőt egyetemisták látogatják, akiket 
a tánc tanulása, s nem feltétlenül ennek bemutatása 
vonz. A Jakab-hegyi táncosok alkalmanként táncháza
kat is szerveznek a Sorházban.

Az önszerveződő táncalkalmakat a Pécsen rend
szerességgel működő táncházélet és ebből születő 
tánclehetőségek adják. Ennek kezdetei, s általános
ságban a városoknak a falu paraszti kultúrája felé for
dulása a hetvenes évekhez nyúlik vissza, a táncház
mozgalom idén ünnepelte a harmincadik évfordulóját.

Az első táncházat széki minta alapján szervezték 
Budapesten (Sebő Ferenc, Halmos Béla...), ’75-ben 
már Pécsen is tartottak magyar táncházat. Ezzel 
elindítottak egy új szemléletű, autentikus táncokra 
épülő táncos hagyományt, ami azóta is tart.

A kéthetenkénti táncháznak a Vasutas Művelődési 
Ház ad otthont, így a pályázatok egy része a házon, 
más része a Hagyománytár Alapítványon keresztül 
nyújtható be (elnök: Vass Oszkár).

A szervezést másfél éve Péter Judit (Banya) után 
a Mecsek Együttes négy táncosa vette át (Vass 
Oszkár, Papp Viktória, Molnár Péter és Kurucz Réka), 
ennek ellenére sem lett a táncház az együttes 
táncháza -  nem is ez volt a cél -, a kezdetektől tartó 
függetlensége így is megmaradt.

Ilyen rendszerességgel és függetlenül zenekartól, 
együttestől működő táncház Magyarországon nincs 
még egy. Általában egy nagy múltú táncegyüttes mel
lett nem nagyon férnek meg a csupán „táncházas” 
emberek, illetve a táncházak is az együttes 
szervezésében folynak. Hasonlóan Kaposvárhoz, 
ahol ott egy kiváló tánccsoport, s hozzá még egy jól 
működő művészeti iskola, ami felöleli a táncolni 
vágyókat, így táncházakat csak alkalomszerűen tar
tanak. Vagy akár vehetjük Budapestet, ahol sok 
táncház él egymás mellett, de azok majdnem mind 
zenekarokhoz kötődnek. Amellett sajátosság itt jó és 
rossz oldalával együtt a bennfentes jelleg, ahogy 
Porteleki Zoltán írta a vendégkönyvbe: „a régi isme
rősök, a mag most is itt van, ellentétben a budapesti 
táncházakkal”. Erre a magra épül a táncházas 
közösség, akik e kultúra jó ismerői.

Nagy segítség, hogy a zenészek és a táncot 
tanítók a tanítást, zenélést ingyen teszik. így marad
hat a pályázati pénzekből egy-egy vendég meghívá
sára.

Ez a hely a jókedvű együttzenélésről szól, még 
ha az összeszokottság hiányát alkalmanként érezni is 
a muzsikán. A pécsi zenészek egyébként is sokan, 
sokféle felállásban léteznek (Tárogató, Fanyűvők, 
Mahala Hóra...).

Ők tehát ugyancsak az önszerveződő folkloriz
mus részei, alkalmanként kísérnek együtteseket, de 
ezektől alapvetőleg függetlenek. Ez is sajátossága e

városnak, hisz inkább az egy táncegyütteshez való 
tartozás a jellemző, mint a Mecsek zenekarnál, vagy 
a Vizin zenekar is részben ide sorolható, hisz ók, mint 
a Tanac kísérő együttese gyakran lépnek színre.
A másik ágat az önálló népzenekar, jelen esetben 
a Zengő képviseli, akik egy bizonyos repertoárt előad
va működnek. Most épp kissé átalakulóban van az 
együttes, hisz Jagudics Balázs helyére új brácsás, 
Bogárdi Aliz került, aki más irányt is képvisel Pécs 
zenei életében (Intermagyar, Pavilon, P.É.P.). Most ő 
az, aki a magyar népzenét a maga közegében, sajá
tosságaival, és emellett más együttesekben, külön
böző zenei irányokkal keverve is használja. Ez is a 
népzene sokirányú használatát jelzi, hogy átívelhet 
az autentikus dallamoktól, a még stílushű feldolgozá
sokon át az etno, folkjazz irányzatokig. Mindennek 
egy-egy zenész illetve zenekar képében helye van 
Pécsen. Kár, hogy az idénre tervezett művészeti isko
la nem indult be, ami a népzenei utánpótlást bizto
síthatta volna. így nincs Pécsett szervezett -  „csak” 
önszerveződó -  formája a népzene-oktatásának, 
holott ez a környező kisvárosokban, Siklóson, 
Bonyhádon már megoldott.

A régi falusi néphagyomány mai városi életét 
tehát e kultúrára való visszagondolás, ennek tovább
gondolása és újragondolása adja. Egyrészt vissza
gondolás ez egy táncházban, ha a cél az autentikára 
törekvés, a régi rend megismerése, megélése mai 
közegben. Persze ez sem lehet a múlt hű lenyomata, 
itt a régi rendben való elmélyedés és az önkifejezés 
együttese adja a sajátos továbbélést. Másrészt 
újragondolás az együtteseknél, akik a meglévő kincs 
ismeretéből építkeznek, de már a színpadi helyzetből 
kiindulva. Harmadrészt továbbgondolás -  a régi világ 
új formába öntése, vegyítés két, már létező irányból 
egy új stílus létrehozására.

Mind a három formának megvan Pécsett a maga 
bázisa akár szervezett, akár önszerveződő formában. 
Ez is jelzi, hogy ennek a kultúrának a mai napig nagy 
hatása van azokra, akiket már megérintett, mert egy 
töredezetlen, teljes emberi világot fejez ki, melyben az 
idilli és a mindennapi még együtt van. Hiszen a kis 
közösségek és a természet mély kölcsönössége az, 
hogy ünnep- és mindennapjaikkal a régiek igazodtak 
a természet rendjéhez. Az íratlan szabályok, rende
zettség mellett azonban mindig teret kapott az 
improvizáció, az egyén önmegvalósítása egy 
közösségen belül, akár zenéről, táncról volt szó. 
Minden alkalommal újraélték, újraalkották „mondani
valójukat” a hangulatnak, igénynek megfelelően, mert 
az archaikus stílus képes átfogni az emberi érzések 
egészét az örömtől a bánatig egy-egy dalban, mozdu
latban.

A népi kultúrában levő ezen improvizációs 
képesség, érzelmi telítettség az, ami miatt bárki 
a maga kedvére meríthet belőle, s mégis kimeríthe
tetlen marad. A rend és az improvizáció, a kötöttség 
és szabadság együtt jellemzi. Ezért képes ilyen sok
féleképpen, szerveződő, önszerveződő formában, 
de ma is jelen lenni. ■
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Webtérítő (4 .)

kulturnetto.pecs.hu

Az Internet pécsi hálószemeinek vizsgálatát ígér
jük már régóta, és elmaradásunk pótlását most 
még aktuálisabbá teszi jelen számunk témája, a 
„Pécs mint kulturális főváros?” mottó.

Sokan, sokféleképpen vizsgálták, elemezték, 
reklámozták, vagy épp ócsárolták már Pécs kultu
rális potenciálját, annak kihasználtságát. A közké
zen (-szájon) forgó jelmondatok, reklámszlogenek 
mind-mind azt erősítik a helyiekben és az ideláto
gatókban, hogy városunk művészeti-kulturális tel
jesítménye messze meghaladja az átlagost, ezzel 
büszkeséget ad a városlakóknak, és vonzerőt te
remt a turisták számára. Mindennek van is, illetve 
lehetne is alapja, de... De most nem erről kell be
szélnünk, nem ezt a vetületet kell górcső alá ven
nünk. Mindaz, amink van, az csak egy adottság, 
melyet -  a csúnya marketinges szóhasználattal él
ve -  leghatékonyabban ki kellene használnunk, és 
ennek a nagy lehetőséghalmaznak egy felületet 
biztosítani, mely mind a pécsieknek, mind az idelá
togatóknak jó, talán, mint minden reklám, a való
ságnál jobb képet adna róla. Ennek az ablaknak 
egyik kazettája a web, az internetes megjelenés.

pécs.hu

Pécs város honlapja legutolsó vele foglalkozó írásunk 
óta (Echo, 2001. december) sokat változott, szeren
csére előnyére. Egy rövid átmeneti időszak után, 
melyben a régi, már nem működő honlapot felváltotta 
egy hasonló szervezésű, még nagyrész manuálisan 
karbantartott oldal, kaptunk egy új, korszerű technikai 
alapokon üzemelő, és az egy év tapasztalatait 
figyelembe véve jól működő portált. Megtalálhatunk 
rajta sok információt, és már angolul is üzemel, így a 
külföldi érdeklődőknek is hasznos turisztikai adatokat 
szolgáltat a városról. De nézzük csak meg a kultúra- 
boxot. A kis ablakban négy alpontot találunk: A.V.E.C.; 
Könyvtárak; Színházak; Kultúrintézmények, melyekre 
rákattintva részletesebb listát kapunk. Sajnos a 
könyvtárakról csak az alapinformációkat találhatjuk 
meg a honlapjukon, a színházaknál már jobb a 
helyzet. A Pécsi Nemzeti Színház oldalain -  szintén 
angol és magyar nyelven -  minden szükséges infor
mációt megtalálunk az intézményről, az ülésrendtől a 
programon át az épületről készült képekig. Itt is, mint 
a pécs.hu honlapnál egy nyitóoldallal találkozunk 
először, amelyen nyelvet választhatunk. Ez a 
megoldás itt is kicsit feleslegesnek tűnik, a dizájn- 
alapelemek ugyan megegyeznek, de a későbbi 
oldalak struktúrája teljesen más. Figyelembe kell 
venni azt is, hogy az idelátogatók nagyobbik része 
visszatérő látogató, nem biztos, hogy minden alka
lommal le szeretne tölteni plusz egy oldalt, amin nincs 
semmiféle különleges információ, és harmadszorra 
már nem is olyan érdekes, ráadásul a modemes inter
netezőknek költség is. A Bóbita Bábszínháznak talál
hatjuk még meg bemutatkozó oldalait, sajnos apróbb 
honlapszerkesztési hibákkal. Az alapötlet, a szárnyas

malac animácók nagyon jók, illeszkednek az 
intézmény imázsához, a szerkesztési hibák miatt 
elcsúszó területek azonban elrontják az összképet.

kultúra.net
A legnagyobb meglepetést a kultúrintézmények alpont 
megnyitásakor ért, a következő lista láttán: Pécsi 
Szimfonikus Zenekar; Pécsi Kulturális Központ; Pécsi 
Városi Könyvtár; Művészetek Háza; Mecseki 
Kultúrpark; Nemzetiségi és Kulturális Intézmények; 
Tanac Néptáncegyüttes; ANK Művelődési Ház; Pécsi 
Ércbányász Fúvószenekar. Egy kicsit kevésnek tűnik, 
bízzunk abban hogy nem ez Pécs átfogó kulturális 
képe.

Talán kezdjük a város kulturális intézményének, 
a Pécsi Kulturális Központ honlapjának vizsgálatával. 
Jó néhány éve változatlan az oldaluk, ami nem lenne 
baj, ha már a készítéskor korszerű technikai alapokon 
nyugvó, egy kulturális szolgáltatóhoz illő dizájnnal 
rendelkező webszájt élete nyúlt volna hosszúra.
A meglehetősen régimódi dizájn szerencsére csak 
a külső, információkkal megfelelően el van látva a 
keresgélő. Mondhatnánk, hogy költséghatékony 
(megint marketing) üzemeltetés, csak a száraz 
tények, semmi sallang. De ne vicceljünk ezzel.
A város kulturális honlapja nem lehet az egyik 
legszellemtelenebb honlap.

Erre a címre pályázhat még egy-két intézmény 
weblapja, de ez sem kifogás. Ha mást nem, a város 
portálstruktúrájában egy alfejezetet megérne.

Sajnos a listában nem találkozunk a pécsi 
galériák, múzeumok linkjeivel, talán a legtöbbnek 
nincs is, vagy a város nem tartja fontosnak bemutatni 
azokat. Nincs a listában, de beszélnünk kell min
denképpen a Pécsi Galériáról. Az ő címüket 
keresőprogrammal megtalálhatjuk, de ha jobban 
belegondolunk, ez egy kicsit furcsa. A város 
képzőművészeti életének egyik legfontosabb tényező
je nem szerepel a kulturális intézmények listájában, 
holott van honlapja. Egy okot találhatunk, nevezete
sen hogy a honlap utolsó információi 2001-ból szár
maznak. Egyébként is a PKK kategóriájához közelít, 
a rendkívül kevés információval, nagyon kevés képpel 
jelentkezik a honlap.

indegenforgalom.net
A kultúra egyik eltartója az idegenforgalom, ezért ezt 
a részt is meg kell vizsgálnunk. Sok helyen, sokféle 
információt találunk a hotelekről, panziókról, étter
mekről, kempingekről, sőt részletes ajánlatokat is 
Pécs és a környék idegenforgalmi látványosságairól.

Mivel ez a terület inkább a megyei, sőt a regionális 
kérdéskörbe tartozik, felkerestük a Baranya Megyei 
Kulturális és Idegenforgalmi Központ oldalait. Első 
benyomásunk az lehet, hogy mindjárt leszédülünk a 
székről. No nem az élénk színek, hanem a 
párhuzamosan jobbról balra mozgó két csík együttes 
hatására. A honlap erősen félkész állapotot mutat, itt 
is találkozhatunk méretezési problémákkal, a linkek 
egyik része nem is működik. A legszembetűnőbb 
azonban, hogy a szokásos, fentebb felsorolt idegen- 
forgalmi tudnivalók mellet egyetlen link sem vezet kul
turális tartalmak felé.

konkluzio.pecs.hu
A város megújult honlapja annak ellenére, hogy nem 
tekinthető formabontónak, nem tartalmaz nagy 
ötleteket sem a megvalósítás, sem a dizájn területén, 
ki kell jelenteni, hogy jól működik, megfelelően szol
gáltat információkat, ha vannak. A város, a megye és 
a régió kultúrával foglalkozó lapjainak fel kellene nőni 
feladatukhoz, nem csak a tartalom, hanem a dizájn 
területén is. A város vezetésének, művészeinek, a 
szervezőknek és a támogatóknak együttesen kell 
fellépni, hogy minden területen, a nyomtatott és az 
elektronikus médiában, a televízióban és a rádióban 
a lehető legjobb, legteljesebb és legkorszerűbb képet 
adjuk magunkról, egy kis szellemmel, művészettel 
fűszerezve. ■

A cikkben szereplő honlapok:
Pécs város honlapja: http://www.pecs.hu/
Pécsi Nemzeti Színház honlapja: http://pnsz.hu/
Pécsi Kulturális Központ honlapja: 
http://www.pserve.hu/kultur/
Pécsi Galéria honlapja: http://www.pecsgallery.hu/ 
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 
honlapja: http://www.baranyahaz.hu/

Képek és feliratok
pecs-intro.psd -  Pécs honlap intró -  szép, de minek 
pecs.psd -  Pécs város honlapja -  jól működő honlap 
pnsz.psd -  Pécsi Nemzeti Színház honlapja

-  minden információ egy helyen 
kulturalis-kozpont -  Pécsi Kulturális Központ honlap

ja -  rossz dizájn, jó tájékoztatás
pecsi-galeria.psd -  Pécsi Galéria honlapja

-  régi idők emléke
baranya-m-kult-idegenf-kozpont.psd -  Baranya 

Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ hon
lapja -  szédítő, és még nem működik tökéletesen
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Képzőművészet, vers-est, CD, koncert, 
könyv

Szemle
Pécsi Kisgaléria
2002. szeptember 13 -  október 6. 
Kígyós Borbála kiállítása

Borabo

Kígyós Borbála (Borabo) nevével már találkozhatott a 
pécsi közönség 1999 nyarán az Arthus Galériában. Itt 
állította ki akkori textilterveit, amelyeket Japánban ké
szített , és egy ottani gyár vásárolt is belőlük. Jelenleg 
Amerikában él és dolgozik kutatóorvos férjével.

Bori idei szeptemberi kiállításán már nem csak tex
tilben gondolkodott, hanem a borabós minták megje
lentek székhuzaton, porcelánedényeken, faliképek de
koratív elemeiként is. A kiállítás anyagának összeállítá
sán érződött az igényesség, a belsőépítészeti kellékek 
részletei és annak egységes megjelenítése iránt.

A kidolgozottság néhol hagyott kívánni valót maga 
után, de a Pécsi Kisgalériába belépőt kétségtelenül 
otthonosságot és harmóniát sugárzó környezet fogad
ta, mintha egy sajátos ízléssel berendezett lakásban 
sétálna.

Kígyós Bori fiatal festő- és textiltervező művész, 
aki több szempontból is kötődik Pécshez. Itt született 
Kígyós Sándor szobrászművész lányaként és itt tanult 
Lantos Ferenc festőművész Képzőművészeti Szabad
iskolájában. Ezután elvégezte az egyetem rajztanár
képző szakát Rétfalvi Sándor tanítványaként.

Külföldi tartózkodásai alatt érezhetően hatott rá a 
japán kultúra vizuális jelhasználó és jelteremtő rend-

szere, de finomsága, harmóniája is. Amerikában tanul
ta meg az önmenedzselés „amerikai útját” a kis ma
gángalériák hálózatában. Fontos, hogy fejlődési sza
kaszainak állomásairól beszámol itthon, a szülőváro
sában is, ahol sok fiatal kolléga, diákok és tanárok kí
váncsiak rá. Tanulhatnánk tőle céltudatos karrierépí
tést. Művei nem csak kiállítási darabok, hanem első
sorban megvásárolható használati tárgyak az igénye
sebb vásárlóréteg számára.

Borabo kiállított művei elsősorban egy újfajta vizu
ális kultúra részei általa tervezett „használati tárgyak
ra” vetítve. Hasonlóak egy mostani divatbemutatóhoz, 
vagy világzenei koncerthez, ahol különböző stílusok és 
kultúrák keverednek egymással.

Ugyanakkor a „művészetet mindenkinek” alapesz
méjével is találkozhatunk a Borabo-mintás hollóházi 
porcelán készleteken, amely nemcsak kiállítási tárgy
ként szerepelt, hanem kereskedelmi forgalomba is ke
rülhetett. Új külsejével, fiatalos lendületével egyéni stí
lusirányzatot teremt a korábbi kollekciók megszokott 
mintái között.

Merített papíron, selymen, bútorkárpitokon is meg
jelenik az egyéni díszítőelemek használata, mégpedig 
a hagyományos kézműves technikák sajátos értelme
zésében, de a művekből hiányzik a kiindulási alapul 
szolgáló eredeti japán kultúra szellemisége!

A múlt hagyományainak tiszteletét nem csak tech
nikákkal lehet kifejezni. És nem szervezés, ha aláren
delődik a kor elüzletiesedett, kizárólag az eladhatóság 
szempontjait figyelembe vevő gondolkodásmódjának.

Jegenyés Diána

Kígyós Borbála munkái

Komlói Színház és Hangversenyterem 
2002. október 14.
Senkiföldjén

Szeánsz és inkarnáció
-  egy Pilinszky-est margójára -

Nagyszabású vállalkozásba fogott Komlón egy pusz
tán definitíve amatőr művészcsoport, a hegedűssel 
(Gál Emőke) és két versmondóval (Harka Jenő, Hor
váth Péter) kiegészült Dantons gitáregyüttes (Dunai 
Péter, Gotthardt Viktor, Jakab Gergely, Józsa Tamás, 
Pásztó András). Pilinszky János verseiből zenésítettek 
meg, szerkesztettek koherens (tematikailag a születés
től a halálig ívelő) egésszé, s vittek színre egy kötetre 
valót; Dunai Péter vezetésével és Harnóczy Csabáné 
rendezésében. A kísérlet kivételes súlyú -  a Szélkiáltó 
(s újabban például a Pavilon) nevével fémjelezhető, 
akusztikus dalos kultúra hazai hagyományába Pi
linszky költészetének ugyanis mind ez idáig még nem 
„sikerült” beleírnia magát.

Pilinszky költeményeinek hangja egészen mosta
náig a világba vetett és nyelvébe zárt szubjektum (a 
költő szavával; a kreatúra) magányosan kitartott szóla
ma volt. Az esettség, az elesettség önmegnyilvánítása
-  az ismeretlenbe transzcendált hitigazság nem szűnő 
vonzásában. Énekes, zenekari előadásuk úgy „hang
szereli” át e verseket, hogy csupán a megszólalás 
módját, a beszéd mikéntjét alakítja polifonná -  a mon
dottakat s a mondottakhoz való viszonyt (a versbeszéd 
modalitását) alapjaiban hagyja érintetlenül. A művek 
versnyelvtana -  a színpad és a zene közegében -  ke
vésbé érvényesülhet ugyan, ám „az idő titokzatos alak
ja” (Borges definíciója a zenére) a nyelvi-poétikai meg- 
alkotottsággal egyenrangú tényezőként működik közre 
egy „közös retorika”, egyfajta dalköltészeti beszédmód 
megalapozásában.

Úgy hat, mintha az ember ontológiai árvaságának 
(s egyúttal szeretetre és megváltásra utaltságának) Pi- 
linszky-féle tapasztalatát az előadás a zene nyelvén 
egyetemesítené -  a legkülönbözőbb korok és stílusok 
hangzásvilágát idézve meg. A sajátosan romantizált 
(„túlérzékenyített”) felfogásban játszott dalokban egy
formán fontos szerepet kap a gitáralap archaikus mo
notóniája s a latinos jazz finoman pergő dinamikája, a 
magyar népdalok s a déli/balkáni népzenék ritmuskép
letei vagy a hol klezmeresen hajlított, hol bartókos 
diszharmóniába futó hegedűdallam. (Jellemző például, 
hogy az egyik meghatározó motívum többször s mind
ahányszor más és más alakban tér vissza: hegedűn és 
gitáron, énekelve és dúdolva, népdalos hajlításokkal 
és gregorián hatású előadásmódban.)

A hol zenei kísérettel, hol anélkül elhangzó szava
latok szervesen illeszkednek a műsor geometrikusán 
kimért rendjébe. Harka Jenő szövegmondásának re
zignált pátoszát remekül ellenpontozza Horváth Péter 
fiatalos daccal túlfeszített dikciója (az emberélet-tema
tikának megfelelően!). Különösen emlékezetes Harka — ►
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végsőkig kiérlelt Apokrif-szavalata s a kettejük által kö
zösen jegyzett Senkiföldjén modális (hangi-zenei) gaz
dagsága, változatossága. (A kritikus, ha magára vala
mit is adó színház volna, haladéktalanul lecsapna Har- 
kára -  s alighanem a még gimnazista(l) Horváth Péter
rel is tenne egy próbát...) Versmondás és hangszeres 
kíséret szép harmóniájára szolgáltat elemi erejű példát 
a Parafrázis interpretációja. Ebben Harka esendóséget 
sugallóan is celebrális hanghordozását a gitáralap iz
gatottsága, a taktusok szívdobbanást imitáló egyszerű- 
sége-bonyolultsága élesíti ki.

Csak dicséret illetheti a technikai körülményekért 
(hangosítás, fények) felelős munkatársak teljesítmé
nyét. Művészet és technika legszebben talán a nehe
zen feledhető Tanúk nélkühen dolgozik együtt: itt a 
széthangzóvá hangosított vokált a versmondók mé
lyebb fekvésű alámondása/aláéneklése súlyosítja me- 
ditációs lényegűvé.

Az előadás -  s ez talán legfőbb érdeme -  elkerüli 
annak kísértő kockázatát, hogy az adaptáció egyfajta 
kultikus rituálé gyakorlásában merüljön ki. Mert bár a 
Pilinszky-szövegvilággal tökéletesen adekvát, kopár 
szépségű díszletek (mintha nem is „pusztán” a senki
földjén, de egyenesen a senkiege alatt járnánk) közt 
fontos szerep jut az előtérben függő Pilinszky-portré- 
nak, a produkció minden ízében mentes a szerző sze
mélye előtti közvetlen tisztelgés művészetidegen gesz
tusától. A Senkiföldjén összetett esztétikája egyértel
műen felülírja az életrajzi alak előtti naiv hódolat kétes 
gyakorlatát, anélkül azonban, hogy elesnék a bensősé- 
gesség, a személyesség és a társiasság értékvonza- 
taitól. Nem szellemet idéz (Pilinszkyét), hanem szelle
miséget közvetít (a Pilinszky-versekét).

Az „örök inkarnációja a pillanatokra szabdalt idő
ben": egy Pilinszky-cikk határozta meg így az ünnepet. 
Október 14-e óta e mondat a Pilinszky-művek érvé
nyes és méltó megszólaltatásának allegóriájaként is ol
vasható.

Halmai Tamás

Pécs, Ifjúsági Ház Galéria 
2002. november 20 -  december 11.

Sas Miklós kiállítása

Sas Miklós festészettel kapcsolatos munkáját és küz
delmeit régóta figyelemmel kísérem. Az egyetem mű
vészeti karán öt évig tanítványom volt, de már jóval 
egyetemi évei előtt is járt hozzám a Martyn Ferenc Mű
vészeti Szabadiskolában. Régóta kapcsolatban va
gyok tehát vele, de amióta ismerem mindig festett, és 
azóta is, szinte folyamatosan folynak belőle sajátos ké
pi gondolatai.

Kezdetben inkább csak ösztönösen dolgozott.
A későbbiekben azonban fokozatosan, és egyete

mi évei alatt különösen, egyre tudatosabban foglalko
zott szabadon áradó képi szerkezeteivel, anélkül, hogy 
ösztönössége csökkent volna. Mindig bonyolult képe
ket festett -  amelyek lehet, hogy idővel egyszerűsödni 
fognak -  és sose kereste a könnyű megoldásokat.

Szerencsére -  abban az általános értékzavarban, 
amely ma szinte minden területen uralkodik -  ö tisztes
séggel és nagy odafigyeléssel megmaradt annál az ön
magát építő emberi és szakmai magatartásnál, amely 
már diákkorában is jellemezte.

Jó érzés, hogy a fiatalok között lehet találkozni 
ilyen következetes és igényes törekvésekkel, amelyek 
ismét hitet és értelmet sugároznak. Megpendítenek 
olyan szellemi igényeket, melyek szándékaikban -  az 
elődökhöz hasonlóan -  a művészeti teljességre törek
vést tűzik ki célul, és ettől az embernek jó kedve lesz,

mert érzi, hogy mégis csak lehet értelme a tiszta, ren
dezett aggyal és hiteles érzelmekkel készült műveknek 
-  szemben a divatos, mondvacsinált és destruktív ma- 
szatolással.

Sas Miklós kiállításán tehát jó érzése van az em
bernek.

Belépve a kiállítótérbe, rögtön megérint bennünket 
valamiféle rendezettség, valami nagyon bonyolult 
rendnek a jelenléte, amitől az emberek egy része első 
pillanatban talán meg is ijed, mert nem szoktak hozzá 
a tisztán fogalmazott formákhoz, a tiszta formakapcso
latokhoz, a tiszta funkciókhoz és a tiszta beszédhez.

Sas Miklós képei jól ötvözik az intellektuális és az 
emocionális pólust, a tudatosan indított vagy tudatossá 
váló intuitív megközelítéseket, nyitva hagyva az utat az 
értelem és érzelem asszociatív kalandozásai számára.

Bemutatott festményeinek szinte mindegyike vala
milyen értelemben a szimmetrikussággal függ össze, a 
bilaterális, a transzlációs és az inverz(centrális) szim
metria-műveletekkel, úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
egyszerűbb, bonyolultabb és még bonyolultabb szim
metriavariációk. (Tér és szerkezet, Illeszkedés, Össze

Sas Miklós: Tér és szerkezet

fonódás, vagy Tobozprojekt, melyet Benedek Barnával 
közösen készített.)

Tükrözései azonban néha eltérnek a megszokot
tól, miután néhány esetben síkról gömbfelületre tükröz- 
tet. így felborul a tükrözésnek a megszokott formája és 
látvány egy új rendet hoz létre, mely már esetenként 
nehezen követhető (pl. Görbetükör). -  Úgy gondolom, 
hogy ez az a pont, ahol már nem megérteni kell a ké
peit, hanem csak hagyni kell, hogy vizuális összessé
gükben hassanak ránk, érezve és átélve azt az él
ményt, hogy a világ, a természet egyszerű alapképletei 
milyen sokféleséghez és bonyolultságokhoz vezethet
nek.

Azok a terek és szerkezetek azonban, melyek Sas 
Miklós képeinek meghatározói, alapelveikben nagyon 
egyszerűek. Szavakkal történő megfogalmazhatatlan- 
ságuk azt bizonyítja, hogy ezek a formai -  és tartalmi -  
bonyodalmak csak sajátosan vizuális úton jöhetnek lét
re, ösztöneinkben éreztetve valami megfoghatatlant. 
Vagyis a rendnek, a nyitottságnak és a lehetőségnek 
egy sajátos ötvözetéről van szó, amelyik párhuzamos 
a természet rendjével, amit nem le/ábrázol, nem illuszt
rál, nem magyaráz, hanem sűrít és megjelenít.

Sas Miklós a rendben megmutatja a lehetősége
ket, a szerkezetben a költészetet, tereiben a bonyolult
ságot. Úgy gondolom, hogy ő nem „kifejezni” akar, a
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F E K E T É N - F E H É R E N

Pécsi Galéria Pincegalériája 
2002. október 2 1 -  november 10.
Böszörményi István kiállítása — A páncél alatt
Az eleai Zénón aporiáinak egyike a gyors lábú Akhillész és a lassú mozgású teknős 
versenyfutásának példáján a változás, a mozgás ellen érvel, bizonyítandó, hogy a 
mozgás időbeni helyváltozásként való feltételezése látszólag feloldhatatlan, logikai 
ellentmondáshoz vezet. Ha az ember az időt végtelen folytonosságként tételezi fel, 
akkor az a paradoxon adódik, hogy Akhillész egy futóversenyen az előnnyel induló 
teknősbékát sohasem tudná megelőzni. Ha Akhillész a teknősbéka kiinduló helyze
tét elérte, akkor az már egy szakasszal megint továbbment, és így a különbség 
ugyan kettejük között mindig kisebb lesz, de örökre megmarad. Ez az érv a való
sággal egybevetve lesz paradoxonná, az érzékelésre hagyatkozásból eredő ta
nácstalanság az, ami ezt az apóriát létrehozza. Zénón nem félrevezetni akar, ha
nem saját létfogalmának következményeit fogalmazza meg, amely a gondolat vilá
gát azonosítja a lét világával, a logikát az ontológiával, a nyelvet a léttel. Az eleaiak 
számára a lét kizárólag pozitívum, és képtelenek elgondolni a negatívumot is ma
gában foglaló „önmagát növelő” lét fogalmát: ezért kell megtartania a teknősnek elő
nyét mindig, ha egyszer már rendelkezett vele.'

Böszörményi István hatalmas kőbe vésett teknősei is paradox helyzetet jelení
tenek meg, természetesen a szobrászat sajátos és saját -  a figurális megformálás
sal, úgy tűnik, szobrászi pályáján újabb területekre lépő -  egyéni nyelvén: nevez
hetnénk vizuális apóriának azt a világot, amelyet nagyméretű teknőseinek csoport
ja megjelenít, vagy inkább kérdésként felvet, és gondolkodásra késztet. Hiszen az 
időt relativizáló mozgás-változás és a nyugalom-állandóság egymásnak ellentmon
dani látszó szinkronitása többrétűén jelenik meg ebben az installációban. Ponto
sabb lenne szoborcsoportot mondani, de még pontosabb plasztikus képről vagy 
egyfajta plasztikában megfogalmazódó erőteljes látvány képszerűségéről beszélni. 
Mivel a szobrok egy-egy jellegzetes mozgásformát ragadnak meg, a látogató a kő
teknősök feléje közelítő mozgását ér
zékeli, miközben lassanként észlejhe- 
tővé válik számára a kövek rögzített
sége, súlyossága is.

A kőteknősök megjelenítette nyu
galom-mozgás kettősség felidézi azt 
is, hogy a teknősök az élővilág azon 
lényei közé tartoznak, amelyek 200 
millió éve szinte semmit sem változtak.
A mesék és mítoszok kedvelt és ked
ves alakjai, és ellentétben más hüllő
társaikkal a teknősök általában a biz
tonságot, az okosságot, a bölcsessé
get testesítik meg. Legjellemzőbb kül
ső jegyük a hatalmas páncél vagy 
pajzs, ami a szobrok megformálásá
ban is kiemelt szerepet kap, kidolgo

zottsága, cizelláltsága révén. Az élő teknősök vízi vagy félvízi lények, evezőszerű 
végtagjaik vannak, melyek mozgásukban segítik őket, de szárazföldön rendkívül 
lassúaknak tűnnek. És a szobrok épp ezen a ponton csúsztatják be és hangsúlyoz
zák a ellentmondást: fokozatosan derül fény a többrétegű apóriára; hiszen első pil
lanatban a befogadó egy dinamikus és erőteljes mozgást imitáló teknőscsoportot 
lát, amely szinte érzékelhetően váltja ki a közeledés hatását. A hátpajzs, a mellvéd, 
a halánték nélküli koponya, a fogatlan, de nyitott száj megformálása a realitás vilá
gát idézi fel, egészen addig, míg az evezőszerű végtagok antropomorf jegyei ész
revehetővé válnak, és a meghökkenés heurisztikus felismeréssel és rácsodálkozás- 
sal vegyül: hiszen egy-egy végtag emberi kéz- illetve lábformává alakított ezeken a 
kőteknősökön.

Az archaikus és az időszerű találkozását elevenítik meg, a drámaiság és a já
tékosság találkozási pontján. A földön mászó antropomorf jegyekkel rendelkező tek
nősök nem csak eredetünk, de emberi lehetőségeink és céljaink kérdéseit is fesze
getik, egyben a véletlenszerűséget és esendőséget teszik nagyító alá. A menni 
(mászni) valamerre nem biztos hogy irányt is (előre) jelent, a sokan egymás mellett- 
ben nem biztos hogy kialakul az együttlét; elképzelhető ebben a vehemens vonu
lásban valamifajta támadás, ami felülnézetből groteszkbe, majdnem nevetségesbe 
fordul át. Ugyanakkor van ebben a keveredésben valami, ami a mítoszok félig em
ber-félig állat lényeire emlékeztet: a kentaurokra, a szirénekre, a szatírokra, a me
sevilág sellőire, rájátszva a mélyen rejlő, az ősrétegekben megbújó „emberállati" 
ösztönvilágra.

Megformálásukban, formavilágukban kigondoltak és pontosan megmunkáltak 
ezek a kőszobrok. A figuralitás lehetőségeinek egyik alternatíváját fogalmazzák 
meg, anélkül, hogy erőltetnék ennek a világnak az elsőbbségét. A hagyományt az 
archaikus formanyelv kimozdításával hozza játékba, és megteremti a szembehe- 
lyezkedés és a vita lehetőségét a megszokottal és a vélttel, azzal a gondolkodás- 
móddal, amely nem hagyja a rögzítettből kibillenteni magát, hiszen a nézőpontot az 
antropocentrikus egoizmusból kimozdítja és tágabb horizont felé nyitja ki. így a vi
tatkozás művészete -  az erisztika -  is benne van ebben a szoborcsoportban, amely

a viszonylagosságra, a vonatkoztatási 
rendszerek csupán feltételezett voltára 
is ráirányíthatja figyelmünket. A kő sú
lya, nyomatékossága, nehézkedése ek
képpen hozhatja mozgásba az anyag
talan, súlytalan és illékony gondolko
dást.
Böszörményi István szobrai nem tagad
ják a mozgást és a változást, sőt képe
sek felerősíteni éppen abban az apore- 
tikus plasztikai-képi világban, amely az 
egyik legsúlyosabb anyagot alakítva ké
pes az illékony mozdulatot hihetóvé-hi- 
telessé tenni. Nem versenyfutásról van 
tehát szó -  művészetről.
__________  Máthé Andrea
’  Vö. Nyíri Tamás, A  filozófiai gondolkodás fejlődése 
Szent István, Budapest, 1991., 46.

Elmelejtés, a járás lassú ritmusában
Teknősl: Nem fogok visszanézni, legfeljebb körül. Emlékeztet valamire a táj előttem, valami régi tájra messze mögöttem.
Teknős2: Kenyered javát már megetted. Kőkemény. A sziklák formája meszes, anyaga meglöki a vért meszes ereidben, mossa-feszíti falát.
Teknős3: Fulladtál már, kalimpált már, s nem az emléktől efféle tájon a szíved?
Teknős4: Minden emlékeztet valamire, ha előtted, ha mögötted. Élő szemekkel te vagy a kő.
Teknősö: A föld csontja vagy.
Teknős6: Mit a fej régen felvetett s elejtett, az indulattal kibuggyan a kőbe fagyott elme lékein.

Reminiszcenciák Böszörményi István szobrászművész kiállításán: Plutarkhosz, Zénón, Szent Ambrus, hagyományok és mítoszok, melyek -  a kiállítás médiumát -  a 
teknőst mint a bölcsesség, elmélkedés és halhatatlanság, a vizek termékenységének és a kozmosz stabilitásának attribútumaként tisztelik.

A tradíció sokféleképp elmesélt történetei támaszul szolgálhatnak, mégis a szobrok létüket inkább önmaguktól és nem meghatározásuknál fogva bírják. Egyúttal a te
ret olyan helyszínné lényegítik át, hol a teknősök között szemlélődő szellemileg is kényszerített összefüggések felfedezésére, és elsősorban számára értelemmel bíró kon
textusok létrehozására.

A kiállítás könnyed és fesztelen -  lényege a szobrok szoborszerűségében és konceptualitásában együttesen ragadható meg. Az öntörvényű tömegformálás, a meg- 
munkáltság és nyersesség különös összhangja, a szobortestek kecsesség és súlyosság közötti váltakozása, a felület hol tükörfényesre csiszoltsága, másutt meg ruszti
kus volta hangsúlyozza, hogy a művész a formaalakítás módszereit dramaturgiai elemként használja. Majd, mint egy varázsló: antropomorf jellegű tagokkal feszíti a tek
nősök törzsét, így a testtel való manipuláció az, ami rögtön felkínálkozni látszik a tekintetnek.

A szobrok -  azáltal, hogy nem kiemelten, posztamensen helyezettek -  mozgása természetes-zavarkeltő, de épp ez egyéni viszonyaik meghatározója. Mozognak va
lami felé, de helyzetük örök viszonylagosságot mutat korábbi kontextusuk irányába. Természet és profán esetlegesség őrlésében a teknősök csendes -  megkockáztatom 
-, metafizikai vándorlása végeláthatatlanná válik.

A kielégíthető éhségen, az oltható szomjúságon, a csillapítható érzékeken kívül esvén úsznak -  simogatnak -  kutatnak -  matatnak. Vágyakoznak. Egyidejűleg kint és 
bent lévén, a láthatóság és láthatatlanság között ingázván, bensőségességből kifelé haladnak úgy, hogy mindig indulásra készek a belső felé. Mozdulataik az elme rez
düléseit jelzik egy Ariadné-fonal mentén tájékozódva, olyan nyugvópont után kutatva, hol szilárdan lábat vethetnének azon kicsiny pontján a Földnek, hol a sorsok össze
futnak. Both Vilma
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szó magamutogató értelmében, nem kifejezni akarja a 
bánatát, örömét, a dühét, vagy bármi mást, hanem bi
zonyos konstruáló problémáknak különféle megoldá
sára törekszik, épít tehát, építi önmagát, és a képein 
keresztül másokat is önépítésre inspirál. Művészi és 
emberi magatartása tehát alapvetően optimista, nem 
arról beszél amit nem szeret, hanem arról, amit fontos
nak tart.

Azt hiszem, hogy ma ez a fajta művészi magatar
tás és inspiráció teheti ismét fontossá a festészetet, a 
képzőművészetet, általában a művészetet. Legalábbis 
a művészetnek azokat a törekvéseit, amelyek igényt 
tartanak arra, hogy az emberi életnek fontos és meg
határozó szereplői legyenek.

Sas Miklós nem lenyűgözni akar, nem talál ki ál-el
méleteket, mondvacsinált hangzatos címeket, csak 
azért, mert a képi ürességet valahogy pótolni kell, 
vagyis nem a címekkel akarja elmondani azt, amit a 
képen nem tudott megoldani. Képcímei egyszerűen 
csak a műveletre utalnak, és nem akarja rábeszélni a 
nézőt, hogy azt lássa a képen, ami egyébként sose jut
na az eszébe.

Nem ködösít, és nem maszlaggal eteti a nézőket. 
Hagyja, hogy képei maguk szólaljanak meg. Tisztes
séggel, komoly szellemi igénnyel szól az emberekhez, 
mint partnerekhez, akikben hasonló szellemi igényeket 
feltételez. Nem játssza tehát a megközelíthetetlen mű
vészt, hanem ember marad, egy komolyan játszani tu
dó ember, akinek sajátos tudása van, amit szeretne 
másoknak is átadni.

Lantos Ferenc

CD
Szabó Krisztián & Újházi János 
AZon játszik

Mi AZ? -  ezzel a játékos címmel kezdik az előadók a 
lemez rövid ismertetését. A szerzők találtak egy hang
szert, amelyet / „akit” az elmúlás előtti, vagy éppen a 
felújítás előtti pillanatban munkára bírtak.

„AZ eredetileg egy Bécsben gyártott Stelzhammer 
zongora volt. Többek között pedál sincs már rajta, ám 
bizonyos értelemben még ma is versenyzongora. Az 
idő erjesztő munkája nyomán, természetes úton létre
jött mai hangzás egyedülálló. A hallgató számára ke
vésbé zongora, mint inkább a harang, a lant, a klavi- 
kord vagy a cimbalom hangját idézi. AZ tehát nem pre
parált hangszer, viszont transzponál: a legtöbb helyen 
tiszta kvarttal lejjebb szól. Annak köszönhetően továb
bá, hogy nincs temperálva, csupán egynémely hang
nemben produkál tonális zenét. A legtöbb esetben 
azonban a tizenkétfokúságot negyed- és nyolcad han
gokkal bővíti, melynek eredményeképpen a klasszikus 
művek új dimenzióba kerülnek.” *

Kicsit olyan ez, mintha egy lesérült, senior sporto
lót küldenénk ki az aktív tízpróbások versenyére, szép
szép, hogy próbálkozik, mindenki szurkol neki, sajnálja 
is, és ez egy kicsit megalázó. Ráfoghatjuk, hogy új 
hangzást, modern szellemet sugároz magából az idő 
múlására figyelmeztető, szerzett adottság szülte minő
ség. Mondhatjuk, hogy a művek a tonalitás, a fizikai hi
bák, korlátok által új dimenzióba kerülnek, az előadási 
nehézségek eddig nem látott vetületeit mutatják a szer
zők (Bachtól Csajkovszkijig) alkotásainak.

„Jóllehet az előadó nem kevésszer találja magát 
szemben fizikai adottságokkal, az ezekkel való viasko- 
dás éppen a darabok expresszivitását növeli."*

Végighallgatva a lemezt, az ígéretek nem válnak 
valóra a hullámhosszok világában. A darabok inkább 
egysíkúak, mintsem expresszívek, a fizikai nehézsé
gekkel való viaskodás helyett inkább a művekkel való 
viaskodás, vagy inkább nem-viaskodás hallható.

„Annak viszonylagosságát, hogy mit érzünk kon- 
szonánsnak, bizonyítja, hogy a befogadó rövid idő után 
már nem hall mást, csak szórakoztatózenét.” *

A sokat hallgatott zenék egy idő után valóban be
épülnek a tudatba, a tudatalattiba. Jól ismerjük a „bele
ültette a fülembe a dallamot” érzést, amikor is nem várt 
pillanatokban egy-egy dallamfoszlány kerül a hallóköz
pontjuk felszínére, és onnan órákig nem is akar távoz
ni, szépen ringatózva hallójáratunk folyadékában, egy- 
egy utálatos dallammal borzolva az idegeinket, vagy 
egy kedvessel megnyugtatva azokat. Valamelyest is
merjük az agyi folyamatokat, melyek a zenei befoga
dás mikéntjéért felelősek. A nem ismert zenék megis
merése, a nem ismert szabályok befogadása agyunk 
feldolgozó-képességén múlik, a megismerés és meg
értés után a dallamok élvezhetősége ugrásszerűen nő. 
Ezért tapasztalhatjuk azt a jelenséget, hogy egy nem 
ismert, főként nem ismert rendszerű zenemű első hal
lásra nem tetszik, de ha vesszük a fáradságot annak 
többszöri meghallgatására, akkor a megértés által egy
re élvezhetőbbé válik az. Ebben az esetben is hasonló 
jelenséget tapasztalhatunk, a kezdetben idegesítő
kedves furcsa hangzás beépül zenei tárunk polcrend
szerébe, a megoldó kulcs alkalmazásával agyunk töre
dékenergiákkal képes értelmezni a hallottakat. De ez 
csak fiziológia. Ettől még nem lesznek jobbak az elő
adások, ettől még sablonosak lesznek a művek, akár 
Scarlattit, akár Mozartot hallgatjuk a lemezen.

Az ötlet nagyon jó. Szerény ismereteimet eddig 
nem gazdagította hasonló kezdeményezés, természe
tesen lehetséges, hogy már mások kitalálták ezt. Kár, 
hogy a jó ötlet -  mint annyiszor máskor -  most sem tel
jesedik ki. Ezt a hangzásvilágot ráhúzni a historikus, 
romantikus, vagy éppen modern zeneértelmezésre 
nagy lehetőséget rejtett volna magában. A varázs el
szállt, a hangsúly sajnos a feltételes módon van.

Vinter Miklós

* Idézet a CD borítójáról

CD
Tillai Aurái új, szerzői lemeze

Larghetto nostalgico
Városunknak ősidőkig visszanyúló művészettörténete 
-jelesül az itteni zenei élet -  majd’ minden korszakban 
fel tudott mutatni olyan alkotókat, akik az ország hatá
rain átsugározva öregbítették a település jóhírét. Hogy 
csak a legutóbbi két évszázadot pásztázzuk végig, a 
Haydn által is pártfogolt pécsi dómkarnagy és kompo
nista, Lickl János György és a fuvolista-zeneszerző, 
Amtmann Prosper az 1800-as években, a szenttamási 
Horváth Mihály, Maros Rudolf, és a most 100 éves Ta
kács Jenő a XX. század szülötteiként szereztek elis
mertséget az itteni zenei életnek. És ebbe a sorba -  
immár fél évszázada -  méltó utódként, hazai és nem
zetközi ranggal Tillai Aurél karnagy beletartozik.

Pécs University 
Chamber Choir 

Pécs Chambcr'Choir 
Sopianae 

String Quartct

W o rk s  by

ure
Elsősorban kórus-komponista. Eszményképeihez, 

Kodály Zoltánhoz és Bárdos Lajoshoz hasonlóan nép
dalfeldolgozások, egyházi művek és jeles hazai és kül
földi költők verseinek megzenésítései alkotják munkás
ságának gerincét. Modern, és nem modernkedő mes
ter! „Az állandó újdonságkeresés a közlendő hiányos
ságot takarja" (Petrovics Emil). Énekkari műveit or
szágszerte szívesen tűzik műsorra gyermek- és ifjúsá
gi kórusok, felnőttekből verbuválódott együttesek. Leg
első (diákköri) ilyen jellegű művei legális, majd illegális 
cserkésztáborokban születtek; délelőtt vagy délután a 
sátor mélyén, avagy a patak partján komponálta, majd 
este, a tábortűznél alkalmi kis kórussal megszólaltatta 
az új darabot...

A minap napvilágot látott szerzői lemeze -  három- 
tételes vonósnégyesét nem számítva (a második tétel 
tempójelzése: „Larghetto nostalgico” lett a gyűjtemény 
főcíme) -  Áprily, Weöres, Janus Pannonius, Kistétényi 
Melinda, Bényei József verseinek megzenésítéseit, 
zsoltár- és népdalfeldolgozásokat tartalmaz két ének
karra. A Pécsi Egyetemi Kamarakórus, a Pécsi Kama
rakórus, énekes és hangszeres szólisták, valamint a 
Sopianae Vonósnégyes tolmácsolja a darabokat a 
szerző vezényletével.

Nehéz lenne valamiféle rangsort fölállítani a 77 
percnyi, do-lá-studió által rögzített, 16 kompozíciót ma
gába foglaló (talán életmű-keresztmetszetnek is beillő) 
összeállításban. Annyi bizonyos, hogy változatos, a 
magyar és az európai zenekultúra legjobb tradícióit 
folytató műveket hallhatunk Tillai Auréléktól már évtize
dek óta ismert, hivatásos muzsikusoknak is becsületé
re váló tolmácsolásban.

A szerző testvérbátyjának, Tillai Ernőnek művészi 
címlapfotója pedig tovább gyarapítja a szerzői hangle
mez értékeit.

Ivasivka Mátyás
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Könyv
A Mecsek természetjáró kalauza 

Egy fontos és hasznos könyv

Nemrég tettek ki a pécsi könyvesboltok kirakataiba 
egy, stílszerűen zöldbe kötött, keményfedelű köny
vecskét, „A Mecsek természetjáró kalauzáét. A formás, 
kézbe vagy zsebbe simuló, kisméretű munkát hamar 
megvásároltuk, s nem bántuk meg a vételt. Egy kelle
mes és hasznos vasárnap délutánt kaptunk cserébe, 
ráadásul tartalma a jövőre nézvést is 
fontosnak látszik. Mindjárt el is helyez
tük íróasztalunk polcán, ahol a mun
kánkhoz állandóan használt kéziköny
vek, például Szőnyi Ottó Pécs útmuta
tója, a Dercsényi—Pogány—Szentkirályi
féle Pécs városmonográfia, a „Csekey", 
a „Madas”-kötetek, a „Baranya megye 
földrajzi nevei” sorakoznak a kezünk 
ügyében. Ebből bizonyára kiderül, hogy 
nem csak élvezetes, az átlagos olva
sóknak, a diákoknak ajánlható műről 
van szó, hanem olyanról, amelyet a 
szakember is eredménnyel forgathat. Ráadásul egy
szerű, de vonzó küllemén és becses tartalmán túl, a 
mai viszonyok között szolidnak minősíthető ára is a vá
sárlás mellett szól. Akár szép és hasznos ajándék cél
jára is alkalmas.

A Természet valamennyi élőlény, közöttük az em
ber bölcsője, élettere és sírja. A civilizáció fejlődésével, 
az urbanizációval egyre távolabbra kerültünk tőle, de 
mindig és egyre jobban visszavágyunk ölére. Ennek a 
nosztalgiának egyik gyümölcse a természetjárás, a tu
rizmus. Nálunk Pécsett a XIX. század végén jelentke
zett, s szervezett formát 1891-ben, a Mecsek Egyesü
let megalakulásával nyert. Ennek a nemes sportnak a 
jellemformáló ereje már régóta közismert, s a művelői 
által hirdetett erkölcsi értékrend e könyvecske elején is 
megfogalmazást nyert. A nékünk otthont adó természet 
megóvása, embertársaink megbecsülése a mai, kör

nyezetpusztító, elidegenedett világban talán már nem 
is morális parancs, hanem inkább szükségszerűség, 
fennmaradásunk alapfeltétele. Végre be kellene lát
nunk, hogy például egy fa felelőtlen kivágása, egy fa
sor, vagy erdő letárolása az emberi életnek, feltételei
nek a pusztítását is jelenti. A maga eszközeivel és te
rületén ehhez a szemléletváltáshoz is pozitív útmuta
tást nyújt a Mecsek természetjáró kalauza.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség égi
sze alatt született, Baronek Jenő-Strasser Péter szer
kesztőpáros jegyezte kötet számos szerző munkája, 
akiket bizonyára a természet, a kies mecseki táj és a 
turistáskodás közös szeretete hozhatott össze. Megér

demlik, hogy név szerint is felsoroljuk 
azokat a szakembereket és lelkes ama
tőröket, akik a könyv egy vagy néha 
több fejezetét írták: Balogh István, Ba
ronek Jenő, Bódog József, dr. Kevey 
Balázs, Kraft János, dr. Lakatosné No- 
votny Sarolta, Nagy Gábor, dr. Novotny 
Iván, Parragh Tibor, Rónaky Gizella, 
Strasser Péter, dr. Strasser Tibor, dr. 
Tóth Aladár. Amint fentebb aposztrofál
tuk a szerzőket, szakemberek és lelkes 
amatőrök. Ez bizony néha a könyv hul
lámzó színvonalán is meglátszik. Szá

munkra, lévén a természettudományokban eléggé já
ratlanok, az ezzel a témával foglalkozó fejezetek olva
sása sok új ismeretet nyújtott. Bár e területeken ama
tőrként nem mondhatunk megalapozott kritikát, úgy 
véljük, hogy a hegység földtani, hidrogeológiai, éghaj
lati leírását nyújtó, növény- és állatvilágát bemutató ré
szeket készítő szakemberek közérthető, de hiteles 
összefoglalói a tudományos ismeretterjesztés kitűnő 
példái. Különösen megfogtak bennünket a Mecsek for
rásairól és barlangjairól szóló, érdekes dolgozatok. 
Szintén kiemelnénk a természetvédelmi területek, a 
mecseki tanösvények, valamint védett növényritkasá
gaink és állataink ismertetéseit. Kevésbé voltunk elé
gedettek a történeti fejezetekkel, amelyeket -  szakte
rületünk lévén -  jobban meg tudunk ítélni. Ezek bizony 
nemegyszer gyengébbre sikeredtek. A szerkesztők 
munkájára sem vet jó fényt, hogy például a könyv kü

lönféle részein ugyanarra az objektumra gyakran elté
rő adatok, évszámok szerepelnek. Informatív a mecse
ki turistaság történetét bemutató összefoglalás. A terü
let műemlékeit ismertető, nyúlfarknyi terjedelmű fejezet 
nem csak a szakmai felkészültség hiányát mutatja, de 
nem egy esetben a helyismerettel is problémák lehet
nek. Például a hosszúhetényi római villa leírásából 
nem derül ki, hogy a Somkerék-dűlőben keresendő, s 
a Dombay János feltárta maradványokat ma a föld rej
ti. A Lapis címszónál azt olvashatjuk, hogy itt „castrum: 
római őrtorony” volt. Egy castrumnak lehettek őrtor
nyai, de egy őrtorony még nem castrum. Hasonlóak a 
gondjaink a Mecsek kislexikona című, egyébként hasz
nos és használható, de meglehetősen összecsapott fe
jezettel is. Például az itt szereplő jeles személyiségek 
némelyikénél feltüntették születési és halálozási évei
ket, többségüknél viszont megfeledkeztek erről, pedig 
ezek könnyen összegyűjthető, alapvető adatok. Mások 
mellett így járt a két mondatra méltatott Zsolnay Vilmos 
is, akivel kapcsolatban talán még ebben a kontextus
ban sem az a legfontosabb adalék, hogy tisztelői „Öreg 
úr”-nak hívták. Esetleg nem ártott volna történész 
szaklektor bevonása. Ezekkel szemben -  szeren
csénkre -  megalapozott tudásról, a megfelelő kézi
könyvek és a terület alapos ismeretéről tanúskodnak 
az amatőr szerzők készítette Túraajánlatok. Az egyes 
útvonalak látnivalóit, jellegzetességeit elősoroló, sok 
és pontos adat jó tájékoztatást nyújt a kirándulóknak, 
szakembereknek egyaránt. A biciklisták egyre népe
sebb tábora bizonyára örömmel fogadja, hogy részük
re külön programokat állítottak össze, s grafikonok mu
tatják be a terep leküzdendő nehézségeit. Érdekes 
színfoltja a könyvnek a Mecsek-vidék mondáinak csok
ra. Bár az utóbbi évtizedek változásai szinte teljes mér
tékben a múlt időbe tették a hagyományos paraszti kul
túrát, illene külön, illetve bővebben bemutatni a régió 
néprajzi értékeit. A túrázók speciális érdeklődését ki
elégítő (például a kulcsosházak adatait felsoroló) feje
zetek után, a kötet végén névmutató teszi könnyebben 
használhatóvá a kalauzt. Az irodalomjegyzék elég bő, 
de lehetne jobb is. Az amatőr fotókról készült, színes 
képek nyomása nem a legsikerültebb, de minőségük 
javítása bizonyára jelentős mértékben megnövelné a 
kiadvány árát. Ennek ellenére jobb lett volna színes 
térképek elhelyezése a kötetben, vagy a végén, bár 
említés esik a Mecsek új turistatérképéről. A szövegkö
zi, kedves rajzocskák némelyike (Plaszauer István 
munkái) mutatja, hogy az amatőrizmus nem csak ne
gatív kategória lehet.

Képletesen szólva -  a könyv szerzőinek nem kel
lett csapást vágniuk az áthatolhatatlan bozótosban. Az 
elmúlt évszázadban Pécsett megjelent, számos ha
sonló munka révén, csak a már meglévő turistautak to- 
vábbgondozása, bővítése, a jelek újrafestése volt a fel
adatuk. Ennek a célnak jól megfelel a könyv, amely 
nem csak összefoglalja az elődök munkáit, de az új
donságokat, a szükséges bővítéseket, kiegészítése
ket, módosításokat is tartalmazza. Apróbb hibái, hiá
nyosságai ellenére, áttekinthető szerkezetével, dicsé
retes adatgazdagságával megbízható kalauza a Me
csek mai vándorainak. Eligazítja az egyszerű kirándu
lókat, azokat a pécsieket, vagy messzebbről érkezett 
látogatókat, akik először, vagy csak alkalmanként kere
sik fel a városunk fölé magasodó hegyeket, de a rend
szeres túrázók számára is hasznos kalauz. Végül a te
repet hivatásszerűen járó szakemberek zsebéből, úti
poggyászából sem hiányozhat ez a rég várt és öröm
mel fogadott kötetecske, mint topográfiai segédlet. Az 
élvezetes olvasmányt és egyben hasznos kézikönyvet 
jó szívvel ajánljuk mindenki figyelmébe.

Sonkoly Károly
Baronek Jenő-Strasser Péter szerk.: A Mecsek természetjáró kalauza. 
Gálos Nyomdász, Kiadói és Kereskedelmi Kft., Pécs, 2002. 415 oldal, 
40+1 színes fotó, valamint számos szövegközi fekete-fehér rajz, térkép és 
ábra. Ára 1650 Ft.

A Pécsi Művészetek Háza hangversenyeiről
Elképesztően gazdag kínálat és hihetetlen változatosság jellemezte a Ház őszi programját. Itt járt Perényi Mik
lós és Szokolay Balázs. Ók ketten még soha nem koncerteztek együtt. Lélegzetelállítóan gyönyörű produkció
juk, változatos műsoruk, már megszokott szerénységük mellett telt házat, hatalmas sikert eredményezett. Pe
rényi az a művész, kinek hallatán a tökéletes hangszerjáték, technika és hang abszolút magától értetődő, ha a 
koncertről emlékezem, mindig a játszott művek szépsége az, amiről beszélni kell és érdemes. Szokolay Balázs 
nagyszerű partnernek bizonyult.

Pár nappal később Játék a zenében címmel izgalmas műsort adott Lakatos György fagotton, Klenyán Csa
ba és Rozmán Lajos klarinéton. A középkortól napjainkig tartó tág időszak intellektuális zenei játékaiból adtak 
ízelítőt mindenki gyönyörűségére. A hangverseny kötetlen hangvétele jól párosult az előadott zenék tökéletes 
megvalósításával. Unikum volt a javából.

Folytathatnám a sort abból, ami volt és abból, ami még ez évben lesz. Meglepő egyensúllyal van jelen a 
Ház életében a már befutott, nagy érdeklődésre számot tartható, valamint a még szinte ismeretlen, pályája kez
detén lévő előadóművész vagy zeneszerző. Szerzői estek (legutóbb Sáry László és fia, Sáry Bánk), lemezbe
mutatók színesítik a palettát. Komoly zene a szó szoros értelmében és tágan: neves jazz-művészek vagy meg
lepő formációjú próbálkozások egyaránt megismerhetők a hangversenyeken.

Amióta (több, mint négy évtizede) Pécsett élek, úgy tapasztaltam, létezik egy ún. hivatalos hangverseny
élet: ki van plakátozva, be van bérletezve, művészeti életként és társadalmi eseményként egyaránt jól funkcio
náló. Azonban mellette mindig is volt egy másik: amely nem kap akkora nyilvánosságot, talán csak egy-egy ré
tegnek szól, keresi helyét a városban. Sok koncertre alkalmas terem között sohasem válogathatott. És ez a ket
tő így együtt a város koncertélete. A Művészetek Háza programjai mindkét oldalt reprezentálják: orientálnak a 
nemzetközi élmezőnyről és a városunkban élő és alkotó művészekről egyaránt, kibővítve a magyar művészeti 
élet különös és jelentős eseményeivel, alakjaival. Tájékozottságból mutatnak példát az itt élőknek. Megszerzik 
az aktuálist, éltetik az értékeket.

Csupán zenei téren éreztem létjogosultságát mondandómnak. Kiállítási programjuk, színházi produkcióik, 
filmbéli orientációik szintén nélkülözhetetlenek a városban. Ha egyszer Pécs a kultúra fővárosa lehetne -  be szép 
álom, micsoda tradícióban gyökerező vágy! -  a Művészetek Háza a kulturális főváros „városházájává” válnék.

Kircsi László
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Könyv
Csajághy György:
A magyar őstörténet egyes zenei 
emlékeiről

„Mély a múltnak kút
ja” * s a mélységgel 
együtt nő a sötét
ség. Kevés a ka
paszkodó, bátorság 
kell az előrehala
dáshoz a fényben 
bízva. Azonban épp 
ez a tulajdonság, a 
még fel nem tártság 
vagy közhelyekkel 
eltemetett kérdések 
megválaszolatlan- 
sága ad egyfajta iz

galmat, nyit meg új utakat őstörténetünk jobb megis
meréséhez.

A „Kik vagyunk mi s honnan jöttünk” kérdésre a há
rom tanulmányt tartalmazó könyvében Csajághy 
György a zene nyelvén keresi a választ, bár tudja, más 
tudományok nélkül ez lehetetlen. Ő az embert és az ál
tala teremtett zenei világot keresi, „síppal, dobbal, nádi 
hegedűvel" hirdeti a magyar népzene és hangszereink, 
s így népünk keleti, közép- és belső-ázsiai lovasnépek
hez kötődő eredetét.

Sokan sokféle oldalról ingatták meg már a főként 
nyelvészetileg feltételezett finnugor eredetet. A mű új
szerűsége két terület, az őstörténet és a zenekutatás 
tudományának rendszerezett összekapcsolása, ami 
saját kutatás, a gyakorló zenésztapasztalat illetve a 
meglévő adatok kritikusan elemző felhasználásával jött 
létre.

Az adja a már külön is publikált tanulmányok ve
zérfonalát, egy könyvbe szerkesztésének alapját, mi
szerint a magyarság ősi zenéje, dalai, hangszerei szo
ros kapcsolatban állnak a magyar őstörténettel, érde
mes így is nézve belőlük meríteni.

Az első tanulmány, mintegy „bevezető", a két tudo
mányág párhuzamba tétele, egy már korábban megje
lent művének: „A magyar népzene bölcsője: Kelet" rö
vid összegzése. Ebben a szerző arra következtet, hogy 
a különböző típusú népdalainknak van olyan belső
ázsiai párja, mely két, egymásra már nem hasonlító 
dallamunkkal párhuzamba hozható. Különös rokonság 
figyelhető meg a jugar (mai Kína területén élt, hun ere
detű népcsoport) és a magyar dallamvilág között. Csa
jághy György népdal-összehasonlító munkája arra 
utal, nem kizárt, hogy a jugar népdalokban benne van 
a magyar dalok ősállapota. Ezt bizonyítja a parlando- 
rubato előadásmód, „éles" „nyújtott” és „szinkópa” rit
musképietek, hangsúlyok... Emellett a szerző megem
líti a magyar ősi dallamok indiai és iráni párhuzamait is, 
bár ez nincs kibontva, cél itt az elgondolkodtatás.

A dallamvilágon túl ősi zeneszerszámaink gyökerei 
is Keletre mutatnak, üzenve a mának. Ezek közül a tá
rogató-síppal, mint ősi hangszerünkkel és a cserépsí
pokkal foglalkozik a következő két tanulmány.

Csajághy György mestere a ma már csak kurió
zumként használt hangszernek -  nemrégiben megje
lent Tárogatómuzsika című CD-je is erről tanúskodik. 
(Echo, 2000/4-5.) így mind a zenekutató, mind a táro
gatóművész szól szavaiból, a hangszerfélék részletes 
elemzéséből. Érezni a hangszerszeretetet, akár a 
hangszínről, a hangszer felépítéséről szól részletesen 
inkább a szakmabeliekhez, akár a zeneszerszám 
használatának örömét osztja meg az olvasóval. Tükröt 
tart az eddigi eredményekről, rácáfol, vagy megerősít, 
majd bizonyít saját világával.

Tarthatatlannak véli az eddigi feltételezést, misze
rint a hangszert oszmán-törökök ismertették meg ve
lünk a török hódoltság idején. Szerinte az ázsiai lovas
népekkel, szkítákkal, avarokkal, hunokkal együtt, az 
előmagyarok is használták már a Kárpát-medencébe 
való bejövetel előtt a keleti eredetű, kettős nádnyelvvel 
megszólaló sípokat -  így a tárogató-síp valamely ősét 
is -, majd a lovasnépek terjesztették népvándorlásaik 
során el ezeket Európában, megelőzve az arabokat, 
akik ugyancsak ismerték a kettős nyelvű sípokat.

A szerző elsődleges célja meggyőzni az olvasókat, 
hogy a magyarság nem csak ősidők óta ismeri, hanem 
a kuruc korig többé-kevésbé, de folyamatosan hasz
nálta a keleti eredetű tárogatóval rokon oboaszerű síp
féléket. Egyben cáfolja azon megállapítást, hogy az ősi 
oboaszerű, illetve a kuruc kori tárogatónak semmi kö
ze nincs az újraalkotott, modern tárogatóhoz.

így jutunk el az ősi oboaféle sípoktól a kurucoknál 
hadisípként használt tárogatón az 1800-as évekből 
ránk maradt (Bethlen, Virág, Ligats...) hangszereken 
át, a Schunda Vencel József, majd Stowasser János- 
féle korszerűsített tárogató hangszerekhez. A szerző, 
aki többek között megvizsgálta és megszólaltatta a 
Magyar Nemzeti Múzeum „töröksíp”-tárogatóit, emel
lett aktív használója a mai tárogatónak, bizton állítja, 
hogy a magyarság joggal vallhatja magáénak az ősi 
„töröksípot’’, annak modernizált változatát.

Ki ne ismerné gyerekkorából vagy gyerekkori ol
vasmányból, a Kincskereső kisködmönből, a körtemu
zsikát. Azt már kevesebben sejtik, hogy ez az egysze
rű „játék" az eurázsiai cserépsípok magyar változata. 
Gyakran karcolnak is e körtealakra, a szemek, fülek 
helyén hangnyílás van, megidézve így egy emberi ar
cot. Csajághy György szerint ez nem véletlen, kapcso
lódik a körtemuzsika az ősi gyökerű honfoglalás kori 
emberfejű cserépsípokhoz, melyek alakja ezer eszten
dőn át megőrződött a magyarság tudat alatti emlékeze
tében.

Ilyen hangszerős a Tatán 1920-ban előkerült baju
szos férfifejet ábrázoló, körte alakú, honfoglalás kori 
cserépsíp, amit Csajághy „táltossípnak” mond. Véle
ménye szerint az arcvonásokból is ítélve a sípot egy 
hajdani magyar táltos használhatta kultikus, gyógyító 
szertartás közben. Mivel ősi szokás szerint a meghalt 
sámán utódja a halott sámán koponyájával vagy annak 
másával sámánkodik, feltehető, hogy a tatai lelet a leg
korábbi sámánábrázolásunk. A sípot Kralovánszky 
Alán elemezte eddig régészeti oldalról, ám mint hang
szert eddig Csajághy Györgyön kívül más nem vizsgál
ta. A szerző, aki készített a leletről egy másolatot, saját 
hangszeres tapasztalatait osztja meg az olvasóval, 
megidézve a múlt hangjait a jövő számára.

A könyv igazi kuriózum. Nemcsak e témához kap
csolható széles körű szakirodalmi összefoglaló, hanem 
azt értékelő, zenei oldalról tovább- illetve újragondoló, 
saját kutatásra alapozó mű. Egyes részek talán épp 
ezért a szakmának szólnak, kevésbé olvasmányosak, 
de a „laikus” olvasó is találhat csemegéznivalót, főként 
a cserépsípok misztikus világában. Szépek az illusztrá
ciók, segítik a megértést, egy-egy hangszer fejlődésé
nek követését, kedvesek a saját készítésű rajzok, 
amikkel a szerző még személyesebbé teszi mondani
valóját, jelezve elfogultságát a téma iránt. Hangjuk lesz 
a bemutatott hangszereknek az olvasó képzeletében, 
meg lehet szeretni szavakban is ezeket a hangokat, 
amelyekről a mű elolvasása után már nem az „úgy vet
tük át” mondat jut eszünkbe.

Csajághy György őseink „zenei” kultúráján keresz
tül üzen a mának: a magyarság az egyetlen olyan 
fennmaradt képviselője a lovasnépeknek, amely hidat 
tudott teremteni Kelet és Nyugat között, amire méltán 
lehetünk büszkék.
___________  Fekete Etelka
•Jankovics Marcell

Ha
a hétköznapok sűrűségéből egy kis 

kikapcsolódásra vágyna...
Az első lépés, hogy benéz hozzánk, 

és biztosan talál kedvére valót:

0  welness hétvége bel- vagy külföldön,
0  aktív pihenés (síelés, rafting, hegymászás, 

túrázás),
O pihenés csodaszép tengerpartokon,
0  városlátogatás,
0  egzotikus kirándulások 
O és még sok más egyedülálló lehetőség

És akkor jön a második lépés, hogy 
elképzelését mi megvalósítjuk, 

így a választott pihenés után újra 
jól állja majd a sarat a mindennapok 

forgatagában.

„Hiszen tudja, a mi tippünk 

mindig biztos és megbízható!"

Informálódjon a részletekről irodánkban:

GRAND TOURS
7621 Pécs, Király u. 5.

Tel./fax: 06-72-211-213, 211-522, 213-996 
E-mail: grand@axelero.hu 

http: www.siut.hu és www.udulesinfo.hu
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A pince

mélyén,
az ízek

csúcsain!

GELIARIUM
étterem,

•  •  •  •  -r -rsorozo
Pécs, Hunyadi út 2.

Telefon: (72) 314-453

1‘czsgöliáz -  É tterem

LitiKe Pezsgőim/ Kit.
a r t m i u v - u i k

A Pannónia Pezsgőhöz 
ajánlata:

•  színvonalas kiszolgálás

•  különleges ételek

•  nemes borok

• pezsgőbár

•  kóstoló a Pezsgőhöz (emlékeiből

•  rendezvények lebonyolítása helybenti %/ *

250 főig

•  „Utazás a bor körül" -  borkóstolóval 

egybekötött előadások egyetemistáknak is

Liliké Pezsgőhöz Kft.
Pécs, Szent István tér 12. Telefon: (72) 2HHMI1 

(Rippl lléla, Faragó István)
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MódiStudió Baranya megyei képviselete
Oszoli és Boda Építésziroda 7625 Pécs, Nyíl utca 14. T.: 72/315-722




