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E L S Ő  O L D A L

Értsd
aztán

meg,
megbocsátod (?)
Világunk sutba vetett kulissza /  Tekints rá: itt is, ott is átlyukad /  ám résein nem látszik a Valóság -  írta Weöres Sándor. Az 
idézetnek talán ad valami kis fontosságot, hogy ez a költő számára korántsem kézenfekvő és megragadható „Valóság” a mai 
magyar közgondolkodás fő vonalait kifejező és meghatározó tv jóvoltából komoly mítoszmentesítő eljárásoknak lett alávetve, és 
hogy mindez távlatosabb következtetések megfogalmazására is alkalmat ad. Az általánossá váló benyomás, hogy ti. „nincs titok”, 
hogy minden látható, megismerhető, hogy egyszerű technikai eljárás csupán a „Való és a Világ” leleplezése, és, hogy ezt a „nagy 
testvéri” szándékot ezúttal éppen a szórakoztatás dimenzióiban képezi le két műsorfolyam -  hogy Hamlet szavait használjuk - ,
„ez visszadöbbent”. Olyan fesztávon „foghatók” most ezek a társadalomalakító minták, és olyan időben, helyen mutatkoznak, 
amikor és ahol -  elvben -  a „titkok”, a „miértek” sokszorosan lefátyolozott közegeinek feltárására irányuló -  a „show-tech- 
nológiánál” szakszerűbb, differenciáltabb -  vizsgálatoknak kellene bekövetkezniük. Nagyobb számban és hatékonyabban. Fokozott 
felelősséggel és akár törvényhozási hajlamokat is-csiklandozva. Miért is?

Tolakodónak tetszik a kérdés, ilyent ma csupán a gyomorbajosok, a jó tanulók, a Római és Budapesti Klub tagjai, néhány 
bíboros és Nobel-dijas írók tesznek fel. De ebben a „Valóságban” ők az emberiség leghaszontalanabb parányai. Mert lehet ám 
izgalmas az itt felvetett kérdés a közösség, és nem az erős személyiségek, vagy a kivételes társadalmi helyzetek szempontjából is. 
Nem a nagy felfedezések, a nagy aszkézisek, az önfelmorzsoló teremtés vagy lélegzetelállító kockáztatás perspektívájából kivetítve, 
hanem a találékonyságtól mentes, lemondásra és önátadásra, kockáztatásra képtelen személyiségek irányából, akiknek semmi, de 
semmi nem kínál vigaszt azon a körön kívül, amelyen belül viszont az „ehess, ihass, ölelhess, alhass” örömszerző minimálprog- 
ramja megvalósulhat. Ahol a „felfelé igazodás” lehetőségét ellentmondó önvédelem gyanánt még az arra alkalmassá tévő 
képesség, a munka és tanulás, műveltség lebecsülésével is korlátozzák. Ahol kialakul az ellenállás vizuális és zenei frazeológiája, 
viselet, frizura és tetoválás normája is, amit a szolgáltatások alázatosan mozgékony csatornái azonnal követnek konfekciós 
kínálatukkal. Mi pedig itt úgy vázoljuk fel a kritikai álláspontot, mint a kulturális történelem erős és sikeres pozíciójából kioldott 
ellenvéleményt. Holott létezik az érvényesülés bármely szintjén a tömegesen sikertelen és önállótlan honfitársak közössége, amely- 
lyel kapcsolatban talán lehetne élnünk a francia közmondás ajánlásával: „Értsd meg, aztán megbocsátod...” Ha ebben a megbo
csátásban nem rejtőznének további, a társadalom sorsának kimenetelére nézve, a demokrácia alakulása tekintetében veszélyesnek 
látszó következmények.

Megállapítjuk, hogy egy, az önművelésről, az olvasásról, a szóbeli „közlekedés” lehetséges csapásairól, a felelősségről és 
feladatokról, számonkérésről leszoktatott társadalom azoknak a szájmozgását „ismeri” csak fel, akik belül tudnak maradni az 
ötszáz szót tartalmazó álomhatáron, akiknek gesztusaiban a tervezés és mérlegelés morzsái sem fedezhetők fel. Megállapítjuk, 
hogy képtelenül súlyos mondanivaló megformálásának kötelezettsége terheli a „magas” kultúra embereit, a művészetek 
páholyából valóban üresnek látott képekre tekintve. Megállapítjuk, hogy a kultúra hiányát a divatipar nagy hatékonyságú 
megújulása sem pótolhatja. Rögzítjük, hogy a hagyományosnak mondott kultúra megszűnésével a teljes értékmentesség, a 
„semmi” eszkalációja következhet be, amelyben minden kiszámíthatatlanná, vagy önkényessé válik. Rettegünk attól, hogy a jelzett 
folyamatok miatt a húsz évvel ezelőtti ellenállás kulturális alakzatai elveszítik jelentőségüket, legyen ez a táncházmozgalom, klub- 
mozihálózat, avantgárd képzőművészeti gyűjtemény, kísérleti zenei műhely, balett-stúdió stb. És miért van, lehet ez így? Nem 
téves-e a diagnózis?

A korábbi tájékozódási pontjait veszített, újat pedig csak ösztönösen, valamiféle ősi, biológiai alapú, ezért egyszerű 
boldogságvágy kielégítésének reményében keresgélő többség természetszerűleg lesz erősebb, mint a találékonyság összetettebb 
formáit alkalmazó, az ösztönösséget elnyomó egyéni vagy kiscsoportos munkálkodás. Mindeme összefüggések mögött meg ott 
a negyvenéves tapasztalat: a közösség érdekét a jog is többnyire szembeállította az egyénével, még akkor is, ha így szellemi, 
erkölcsi és tárgyi értékek sokaságát semmisítette meg. Itt van a helyzet, amikor a közösség tagjai kielégülésük jogában és 
lehetőségeiben már nem korlátozzák magukat. Mert van mód hivatkozni évtizedes aszkézisre, a kulturális felszabadultság 
állapotából való kirekesztettségre, aminek most véget lehet vetni. A kultúra és a művészet a jelképek birodalma. A „való világ” 
képletes birtokbavételének most megismerhető stratégiái azt fejezik ki, hogy az egyén egyszeri és tartalmas különössége újra 
helyettesíthető a közösségi döntésekkel. Ez fontos kulturális lépés lenne. Még azt is mondhatnánk, hogy magának a demokráciá
nak a tükörképe. Ha igaz volna. Fantomokkal bajlódunk azonban. Ahogy Freud mondja, „az egyéni szabadságvágy nem kultúr- 
kincs”. A közösség számára igenis a gazdasági kalkulusok birodalmában eligazodó, a tőkefelhalmozás tárgyában képzett, erős 
individuumok teremtik meg a boldogság délibábos közegét, a „való világot”, amely önmagában csupáncsak együgyű, olykor frivol 
sorminta alig írástudók számára. De a közösséghez kapcsolódva mitikus jelentőségű eligazítás közege, amelyben a mítoszok 
mintái szerint akad válasz minden lehetséges emberi kérdésre. Mint „teremtett valóság” valóban mérhető a tapasztalt, drámai, 
nem szerkesztett valósághoz. Mondjuk ahhoz, amit a mostani Játékfilmszemle dokumentumfilmjei tártak fel. Ezekből azonban nem 
látunk egyet sem. Se főműsorban, se máskor. Mert a kulturális politika mai trendje szerint az igazi, egzisztenciálisan jelentős 
valóság képe ma nem vethető össze a tömegízlés vágyképeivel. Már csak financiális okok miatt sem. Miért hiszi rejtőzködőnek 
a valóságot Weöres Sándor? Ő abban a valóságban látja a művész feladatát, amit nehezen lehet megtalálni, ő abban hisz, ami 
nem úgy tárul fel, mint M bugyija a program szerint 23:3o-kor. Amit nyílegyenes sztrádán sem lehet megközelíteni. Ami nem 
felkínálkozik, hanem amit birtokba kell venni. Ha lehet.

De ne feledjük, a szabadság hangoztatása származhat attól a személyiségtől is, akit nem „szelídített meg” a kultúra. Akit nem 
győzött meg a titok. Aki ezért öntudatlanul is kultúraellenes. És hogyan lehet a kielégítést egy ösztöntől megvonni? Veszélyesen 
sokasodnak a romboló gesztusok, és fogy a meggondolt gondolat. Az önzetlenség és szorgalom. A társadalom szétszakadása a 
kulturális konvenciókhoz kötő viszonyok szempontjából is látványossá vált. Lehetetlen figyelmen kívül hagynunk, hogy a hatékony 
kultúra milyen mértékben épül az ösztönökről való lemondásra, és hogy a társadalomban összesűrűsödő hatalmas ösztönök 
kielégítetlensége, elnyomásuk vagy éppen elfojtásuk a kultúra működésének mennyire a feltétele. Pécsett 160 ezren élnek. 
Kultúrájának alakításában aktívan részt vesz 300 fő. Feldolgozásában 3000. Mit mondunk a többieknek?



A reneszánsz műhelytől 
az európai zenekarig

A pécsi közgyűlés Horváth Zsoltot a Pécsi Szimfonikus Zenekar megbízott igazgatójává nevezte ki, miközben 
pályázatot írt ki a poszt betöltésére. Horváth Zsolt a zenekar muzsikusa, szakszervezeti titkára is egyben, aki
nek célja egy regionális szerepkört betöltő együttes kialakítása, aki helyt áll az európai hangversenypódiumo
kon is. Hét éve tanít a Művészeti Szakközépiskolában. Tanítványai rendkívüli eredményeket érnek el a külön
böző versenyeken, ami annak is köszönhető, hogy mesterük igazi reneszánsz típusú műhelyt alakított ki szá
mukra.

Horváth Zsolt: kulcskérdésnek tekintem a zenekar
marketingjének a megteremtését, hogy 

Pécs városa mindig érezhesse, 
a zenekar támogatása jó befektetés. ”

-  Voltaképpen milyen jogkörökkel bíró 
vezetőnek neveztek ki?

-  Teljes jogkörrel ruházott fel a közgyűlés, a 
pályázat elbírálásáig, illetve a végleges vezető kine
vezéséig fontos változtatásokat kell végrehajtanom. 
Hosszú távon gondolkodom, nemcsak azért, mert 
magam is indulok az igazgatói posztért, hanem 
mert meg kell teremteni egy modern nagyzenekar 
szervezeti-szerkezeti hátterét. Tehát nem egyszerűen 
ügyvezető vagyok, hanem új pályára kell állítanom 
az együttest. Ez a szakmai fejlődés a holnap 
elvárható minőség elérésének egyetlen útja.

-  Pontosan mi a feladatod?
-  A 2002. október 3-i közgyűlési határozat 

végrehajtása, vagyis egy 73 fős hangversenyzenekar 
és egy 22 fős színházi zenekar létrehozása. El kell 
készíteni az új szervezeti és működési szabályzatot, 
s a kollektív szerződést, utóbbi 1992 óta hiányzik. 
Megléte kötelező ugyan, de a törvény nem szab 
határidőt, és ha az igazgató dokumentálja, hogy tár
gyalásokat folytat ez ügyben, akkor a megállapodás 
a végtelenségig húzható; engem, szakszervezeti 
titkárként az igazgató kéthetenként fogadott, csak 
megállapodásra nem jutottunk. A kollektív 
szerződés léte pedig azért fontos, mert 
Magyarországon nincs zenekari törvény, miközben
a zenekari létnek különös sajátosságai vannak.
A közgyűlési határozat szellemisége a minőséget és 
mérhetőséget állítja a középpontba: ehhez újra kell 
gondolnunk például a próbajáték-szabályzatot, 
hiszen több új álláshelyet kell betölteni.

-  A zenekar szétválasztása milyen szempontok 
szerint történik meg?

-  A cél az, hogy a két önálló zenekar külön- 
külön színvonalasabb legyen, mint a mai. Nem arról 
van szó tehát, hogy jókra és gyengébbekre bontjuk 
a zenekart, hanem arról, hogy a hangversenyzenekar 
és a színházi együttes más-más igényeket támaszt. 
Emellett a kollégák életútjuk más-más szakaszában 
vannak, kialakították már életvitelüket. A fontos az, 
hogy a zenészek az egyes produkcióra koncentrál
hassanak, s ne fordulhasson elő például az, ami 
korábban gyakori volt, hogy egy-egy vonós havonta 
csak egyszer játszott el egy operát. Ez pazarlás és 
visszaélés a művész energiáival, megosztja a 
figyelmét. Természetesen, ha egy színházi produkció 
nagyobb létszámot kíván, a hangversenyzenekarból 
egészítjük ki, és viszont is így lesz. A szétválasztást 
a művészek igényeit és adottságait figyelembe véve, 
a zenekar különböző szakmai testületéivel konszen
zusban hajtjuk végre, de a végeredménynek szak

mai szempontból kifogástalannak kell lennie. Ezeket 
az egyeztetéseket most kezdem.

-  Eltérő lesz a két csapat javadalmazása?
-  A közalkalmazotti besorolás alapján azonos 

alapfizetésük lesz, és ha az intézménynek 
lehetősége nyílik a minőségi bérpótlék beállítására, 
amely egyébként önkormányzati ígéret, akkor abból 
mindkét társaság tagjai részesülhetnek egyéni telje
sítményük alapján.

-  Az önkormányzat a végleges igazgatói posztra 
pályázatot ír ki, amelyen nyilvánvalóan te is indulsz. 
Milyen elképzeléseid vannak egy ilyen poszttal 
kapcsolatban?

-  Én elsősorban menedzser-igazgató kívánok 
lenni. Hosszú távú céljaimat a pályázatom rögzíti, 
vagyis, ha a közgyűlés mellettem dönt, akkor ennek 
a szakmai programnak szavaz bizalmat. Innentől az 
igazgató feladata megtalálni azt a zeneigazgatót, aki 
azonosulni tud a zenekar hosszú távú céljaival, és a 
koncepciót sikerre viszi. És ettől kezdve a zeneigaz
gató feladata a programok kidolgozása, megállapí
tani azt, hogy a siker eléréséhez Beethoven 5. vagy 
6. szimfóniáját kell-e játszani. Az igazgató másik 
feladata minden lehető erőforrás előteremtése a 
zenekar számára. Ez nem új gondolat, így működ
nek a világ minden részén a zenekarok, többnyire

még Magyarországon is, Pécsett, helyi sajá
tosságként, nem. Szintén kulcskérdésnek tekintem 
a zenekar marketingjének a megteremtését, hogy 
Pécs városa mindig érezhesse, a zenekar támo
gatása jó befektetés.

-  A szervezés és az erőforrások megteremtése 
önmagában sem kis feladat

-  Olyan csapatot építek magam köré, aki 
alkalmas erre. 2004. január í-től lehetőség lesz két 
menedzser felvételére, akiknek velem együtt az lesz 
a feladatuk, hogy a zenekart vonzóvá, keresetté 
tegyék a városon kívül is. Hogy a már meglévő, 
vagy még csak alakuló mecenatúra ismerjen és elfo
gadjon bennünket. Egyikük tehát a marketingért 
felel, a másik pedig operatív munkát végez.

-  Vagyis világosan áttekinthető viszonyrendszer 
valósul meg az intézményen belüL

-  Igen. Ennek következményeként a mostani 
havi helyett egy évre előre elkészített próbatervet 
szeretnék megvalósítani, hogy mindenre időben fel 
lehessen készülni, ez a minőség egyik garanciája. 
Mert bár a zenekar döntő többségében kiváló 
muzsikusokból áll, a produkciók végeredménye a 
jelenlegi struktúrában mégsem mindig tükrözi ezt. 
Márpedig, meggyőződésem, hogy jó szervezéssel 
létre lehet hozni magasabb művészi értéket. S az

2 echo 2003/1

FO
TÓ

K:
 T

ÓT
H 

LÁ
SZ

LÓ

C S E R I  L Á S Z L Ó



igazgató' dolga menedzserként az, hogy ebben 
segítsen és az intézmény szerepét, súlyát helyben, 
a régióban és a magyar zenei életben is növelje. 
Tizennyolc éve önálló a zenekar, de Pécs városában 
is sokan vannak, akik még mindig a színház 
zenekarának gondolják. Márpedig igen rövid távon 
fel kell mutatnunk, hogy ez egy önálló és magas 
szakmai követelményeknek megfelelő hang
versenyzenekar.

-  Nem sok zenekar lehet Magyarországon, 
amelynek kettős funkciója van, vagyis ellát színházi 
feladatokat is.

-  A pécsi az egyetlen kétfunkciós, másutt nem 
is alapítottak ilyeneket. Az együttes a színházból 
indult el annak idején, de középtávon számunkra a 
regionális szerep erősödése a kihívás, azt 
szeretném, ha erősítené a város régióközponti 
szerepét. Növelni kellene jelenlétünket Szekszárd és 
Kaposvár zenei életében is, a cél az, hogy ők is 
magukénak érezzék az együttest, ezáltal jó befek
tetésnek a zenekar anyagi támogatását. Pécs ma 
rendkívüli áldozatokat hoz, hiszen ilyen méretű 
zenekarokat Nyugat-Európában tartományok tar

szerepvállalás mellett az sem mellékes, hogy jelen 
van-e a világban a pécsi zenekar vagy sem. A nyil
vánosság pedig a tudás legitimációja. A mindenkori 
tulajdonossal szemben fellépő anyagi igényeinket is 
úgy lehet megalapozni, ha a városnak imázsértéket 
jelentünk, ehhez hozzátartozik az Európa hang
versenytermeiben való jelenlét is.

-  Ezek után milyen perspektíva bontakozhat ki 
az előtt, aki a színházi csapatba kerül?

-  A színházi muzsikusság is teljes életpályát 
jelent. Elsősorban azokra a kollégákra gondolok, 
akik a művészi pálya mellett intenzíven tanítanak is, 
és életükben e kettő harmonikusan összetartozik. 
Fontos, hogy olyanok tanítsanak, akik művelik is a 
zenét. Nem gondolom, hogy egy széles zenei spekt
rummal bíró városban ez alárendelt szerep lehet. Az 
operajátszás fontos, aki azt tudja, az mindent el tud 
játszani.

-  Korábban szó esett a zeneigazgatói posztról. 
Gondolom, ezt meg is lehetne személyesíteni, 
hiszen Hamar Zsoltról van szó.

-  Ha én leszek a pályázat nyertese, akkor 
bizonyosan. Elismertsége a hazai zenei életben, és

mészetesen nagyon kevés, ezért a város vezetőinek 
támogatását kérem ahhoz, hogy legsikeresebb 
tanítványaimat megtarthassam. Bírom a sok 
munkát, olyan családból származom, akikben 
a munka és a munkával elért eredmény a legfőbb 
értékek közé tartozik.

-  Tanítási módszereid sem mindennaposak.
-  Bécsben egy világkarriert befutott amerikai 

professzor tanítványa voltam, akinek teljesen más 
módszerei voltak, mint az európaiaknak.
Ma Magyarországon világszínvonalúnak mondható a 
trombitaoktatás, különösen a konzervatóriumokban. 
Én Pécsett voltam középiskolás, ám ez a négy év 
nem mondható éppen zavartalannak, hiszen négy 
trombitatanárom is volt, ami nagyon szerencsétlen 
dolog. Akkor értettem meg, hogy a magas színvo
nalú játékhoz tehetséges gyerek és jó tanár 
egyaránt szükséges, akik a négy évet együtt élik 
meg úgy, hogy közben a fiatal önálló személyiséggé 
válik, s alkalmas lesz arra, hogy ezután a játékmó
dok és a stilisztikai elemek közt válogasson.

-  A tanítás ezek szerint sajátos életmódot is 
kíván.

-  Én nem pusztán tehetséges gyereket keresek 
a felvételikor, hanem társat, mert csak ebben az 
esetben alakulhat ki a mester-tanítvány viszony.
A növendék számára is az a fontos, hogy személyi
ségjegyei harmonizáljanak a tanáréval, neki mestert 
kell választania, nem pedig iskolát. Mindez persze 
feltételezi, hogy a tanár felvételikor már ismeri a 
gyereket, ezért azt megelőzően tehetségkutatást kell 
folytatni. A szabadidőm egy részét erre áldozom, 
az egész régiót bejárom, és már ötödikes koruktól 
figyelem a gyerekeket. Ha találok figyelemre méltót, 
akkor rajta tartom a szememet, s hetediktől a legte
hetségesebbek előkészítőre járnak hozzám, ami 
a képzésen kívül a személyiségek összecsiszolására 
is jó alkalom. A négy évre már kialakult módszertani 
tematikám van, amelynek emberi alapja a feltétlen 
bizalom. Én a csapatomnak más mércét áflítok, mint 
az iskola. Szigorúan megkövetelem a gyakorlást, 
egyfajta életformát próbálok bennük kialakítani.
Az eredmény pedig a versenyeken való kiváló 
szereplés. Hét tanári évem alatt mindkét országos 
versenyt megnyertük. Vagy például az, hogy egykori 
növendékem az akadémiáról is visszajár időnként, 
hogy hallgassam meg.

-  Az együttlakás miről szól?
-  Nemcsak a trombitáról. Mert amíg a hangsze

res órákon nagyon szigorú vagyok, utána a viszony 
oldott, beszélgetünk, könyveket adok a kezükbe. ■

„Tizennyolc éve önálló a zenekar, de Pécs városában is sokan vannak, akik még mindig 
a színház zenekarának gondolják. ”

tanak el, akkor is, ha az együttes -  például a linzi 
Bruckner zenekar vagy a salzburgi szimfonikusok -  
egy város nevéhez kötődik. 2004-től pedig, az 
Európai Unióba való belépésünktől kezdődően 
nálunk is kialakulnak a regionális önkormányzatok, 
s ez jelenti majd a kiutat a finanszírozási gondok
ból. Az EU-s pályázatok is csak regionális zenekarok 
számára nyújtanak lehetőségeket, ezekkel pedig 
élnünk kell.

-  Említetted, hogy jó szervezéssel létre lehet 
hozni magasabb művészi értéket De milyen mód
szerekkel mérhető egy zenekar minősége?

-  Számos fesztivál zajlik Európa-szerte, amelyek 
között vannak nagyon rangosak is. A cél az ezeken 
való szereplés, s tulajdonképpen a meghívási kör 
jelzi, milyen együttesnek tartanak minket. A jövőben 
nem a megélhetési turnékon való részvétet a 
szándékunk, de nem kívánok elvágni minden szálat, 
mert nem szabad lerombolni azt, amit már felépítet
tünk. A középtávú cél az, hogy olyan meghívásokat 
fogadjunk el, ahová a zenekart önmagáért invitálják, 
nem pedig azért, mert szükség van egy zenei szol
gáltatóra, amely voltaképpen mindegy, hogy Pécsről 
vagy Kassáról érkezik, a fontos csak az, hogy biz
tonságosan oldja meg a feladatot. Az utazásokat 
tehát szorgalmazom, mert a pécsi és a régiós

támogatottsága a város vezetői részéről megkérdő
jelezhetetlen. Hamar Zsolt zenekar melletti hosszú 
távú elkötelezettsége is ismert. Nagyon jónak tar
tom a szakmai elképzeléseit, jól harmonizálnak az 
én terveimmel, Pécs városának óriási lehetőség az 
ő jelenléte. Kiváló képességű személyiség, a 
zenekart tökéletesen meg tudja jeleníteni. Ez utóbbi 
ugyanis sehol sem az igazgató feladata.

-  Milyen változásokat fog észlelni a közönség?
-  A jelenlegi közönségünk felbecsülhetetlen 

érték, akiét azonban ki kell és lehet szélesíteni, mert 
sokan nem járnak koncertre. A különböző csopor
tokat más és más programmal lehet megszólítani, 
ez irányba is teszünk jól észrevehető lépéseket. 
Távlatokat nyithatna egy új hangversenyterem, de 
azt nyilvánvalóan uniós és állami szerepvállalással 
lehet csak megvalósítani.

-  Tanítasz a szakközépiskolában, sőt egy 
reneszánsz típusú műhelyt is kialakítottál, miután 
házadban laknak legjobb növendékeid. Lesz ere  
ezentúl is időd?

-  A magasabb vezetői posztra vonatkozó jogál
lás szerint talán heti két órát taníthatnék, ami ter

Horváth Zsolt 1971. január 12-én született 
Nagykanizsán. Tanulmányai: 1990-1999 
Universitat für Musik und Dartstellende Kunst 
in Wien; 1999. június 2. Magister dér Künste 
mit Auszeichnung bestanden (Mesterdiploma 
állami kitüntetéssel). Trombitatanulmányait 
Carole Dawn Reinhartnál, kamarazene-tanul
mányait Heinrich Brucknernél (Wiener 
Symphoniker) és Hans Ganschnál (Wiener 
Philharmoniker), zenekari menedzsment tanul
mányait Günther Beérnél folytatta. 2002-ben 
a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság- 
tudományi Karán MBA képzés-Marketing- 
menedzser szakközgazdász diplomát szerez. 
1996. szeptember í-től zenekari művész a Pécsi 
Szimfonikus Zenekarban, a Pécsi Művészeti 
Szakközépiskola trombitatanára,
2002 szeptemberétől a PTE Művészeti Kar 
trombitatanára.
2003 februárjától a Pécsi Szimfonikus Zenekar 
megbízott igazgatója.
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Érzéki, érzékeny üzem
Rázga Miklós három stúdiószínházi rendezéséről

Tizedik évadját tölti a Pécsi Nemzeti Színházban 
Rázga Miklós. Három évaddal ezelőtt rendezőként is 
debütált, az Emberbarát című előadása rávilágított, 
olyan önszerveződő stúdiószínházi munka is folyik 
ebben a színházban, amelyre érdemes figyelni. Az 
elmúlt évadban bemutatott Ványa bácsi után az 
idén Pirandello Ártatlan bűnök (nem tudni hogyan) 
című darabbal tovább színesedett a kép. Adott egy 
színész, aki rendez. (Leültünk egy kávéházi beszél
getés erejéig, dőlt betűvel szedve a Rázga Miklóssal 
folyatott beszélgetésből kiragadott részletek 
olvashatók.)

Amikor hetedik éve játszottam itt, éreztem, 
változásra lenne szükségem, el is mehettem 
volna, a rendezést választottam. Első 
darabom igazi stúdiómunka volt, a barátaim
mal magunk kedvére fogtunk bele. 
Részleteket adtunk elő, díszlet, jelmez nélkül, 
Balikó Tamás a látottak alapján javallottá,

■ legyen belőle előadás.

A három Rázga-rendezés alapján levonok néhány 
következtetést: Rázga stúdióelőadásai sokszor éret
tebbek, mint az anyaszínházában műsoron lévő 
legtöbb diplomás rendező által készített produkció. 
Előadásaiban a működő koncepció nem fojtja meg

a színészt, a színpadi jelrendszer és a színész
vezetés harmonikus egységet alkot, az előadás 
közben a közönség, s a színész is motivált. Az 
előadások izgalmat, titkot, érzékenységet rejtenek 
magukban. Alkalmasak arra, hogy többször is meg
nézzük. Ahogy erről beszélgettünk, szabódott:

A stúdió más közeg, el lehet szöszölni olyan 
apróságokkal, amire a nagyszínpadon nem 
jut idő. A nagyszínpadon a közönség is 
távolabb van, a gesztusok is nagyobbak, a 
színész betanul egy modort, vagy beidegződ
nek a gesztusok, észre se veszi, s panelossá 
válik. Ha ugyanezt stúdióban teszi, rögtön 
kiütközik az intim közegben. Ott nem lehet 
hazudni. A stúdió alkalmas tér a modorossá
gok levetkőzésére.

Milyen az, ha egy színész rendez? Színházi pletykák
ból hallottam, hogy a próbákon néha nem ment 
minden simán, barátok összevesztek, viták, ordí- 
tozás, sírás...

A próbákon vitatkozunk, veszekszünk, de 
nincs ebből baj. Nehéz egy öltözőtársat ren
dezni, én is lehetek rossz egy darabban, és 
akkor mi alapján kérhetek számon tőle

valamit a saját rendezésemben?Ha meg
találom a megfelelő hangot, ha nem csak az 
erőmet fitogtatom, hanem jobbá akarom 
tenni az előadást, akkor nem öncélúan 
veszekszünk. Nehéz a demokrácia határait 
kijelölni, az Emberbarát próbái például idilli 
módon folytak, a Ványa bácsi már 
keményebb játszma volt.

Ahogy beszélgettünk, azt éreztem, a színész 
Rázgának valami hiányzott, amit a rendező Rázga a 
fiatalabb generációs színészekkel közösen létreho
zott.

A színház gondolkodó műfaj. A főiskolán 
magunknak csináltuk a jeleneteket, ahogy 
belekerültem a színház körforgásba, egyre 
jobban éreztem, hogy ez hiányzik. Rendező 
rendezőt követett és azt éreztem, hogy a gon
dolat szabadsága elvész. Nem akarok 
feltétlen a rendező szerepkörében tetszeleg
ni, de minden színésztől elvárom, hozza saját 
ötletét a szerepével kapcsolatban... 
Elképzelésem van a darabról. Ha nem 
működik a próbán, amit otthon kitaláltam, 
újraolvasom a darabot, s már a színészt 
látom magam előtt.
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Amikor azt firtatom, hogy itt talán egy műhely kezd 
kialakulni, számomra érdekes fordulatot vett a 
beszélgetés. Mintha P. Müller Péter elemző írása 
került volna elő az Echo első számából.

Egy időben joggal és jogtalanul is kapta a 
színház a kritikákat. Egyet ne felejtsünk el, ez 
az állampolgárok adójából fenntartott szín
ház. A népszínház, mint vád vajon jogos 
lehet?Arányokról beszélhetünk, az érdeke
sebb alap. Mi menjünk a közízlés uszályában, 
vagy a közízlés jöjjön miutánunk? Viszont a 
stúdióban a rétegigényeknek is meg tudunk 
felelni. Idén a harmadik stúdióelőadás bemu
tatója lesz a napokban. Érzékelhető, hogy 
a színházat érő külső támadások kezdenek 
megszűnni, és a stúdióelőadásoknak van egy 
jó értelemben vett szurkolói rétege.
Visszatérő arcokkal találkoztam a Ványa bá
csin, az Ártatlan bűnökből eddig hat előadás 
ment le, ott is. Van rá igény, a közönség újból 
és újból megnézi.

Rázga Ványa bácsiját az működtette, ki tud nagyob
bat harapni a darab egészéből, én magam Jelena 
néni címet adtam volna az előadásnak Melkvi Bea 
erős játéka miatt. Úgy tűnt, a rendező nem csak a 
saját egoját hagyta érvényesülni.

A n n yi önzés m egjár a színésznek, ha kiharap Rázga Miklós: „A színház gondolkodó műfaj. A főiskolán magunknak csináltuk a jeleneteket, ahogy belekerültem
eg y ó riási szelet „tortát” az előadásból, az  0 színház körforgásba, egyre jobban éreztem, hogy ez hiányzik. Rendező rendezőt követett és azt éreztem, hogy a
m ár az övé, m egdolgozott érte, nem veszem  gondolat szabadsága elvész. ” 

el tőle.

Ez nem sikerült mindenkinek.

Nem, de én sem tudtam teljes mértékben 
elmondani az előadással, amit akartam. Talán 
túl sokat markoltam egyszerre. A színházban 
sokszor az a bajom, hogy nem látom, miért 
vette elő a rendező azt a darabot, s nem 
jövök rá, mit akar elmondani vele. Egy 
jelenetet majdhogynem bárki színpadra tud 
állítani. Nem kedvelem, ha színészek ren
deznek -  magam ellen beszélek - ,  általában 
egy színész ügyesen le tud bonyolítani egy 
előadást, de semmi fűszer nincsen benne. 
Ennek ellentéte a hihetetlenül koncepciózus 
rendező. Én e kettőből próbálok összhangot 
teremteni.

A három előadás sikerének fontos eleme az 
összjáték. Óvatosan említem Rázga vízilabdás 
múltját, azt, hogy csapatjátékos, és kérdezem, 
a vízilabdának van-e köze a színházhoz.

Abszolút fontos a vízilabda. Én csak a csapat
játékokat szeretem. Az a jó  csapat, ahol a 
sztárok és a vízhordók kölcsönösen elismerik 
egymást, mert enélkül nem működik az 
egész.

Nehéz dolog meghatározni, mitől működik az 
„egész”. Fontos a dialógusvezetés, fontos a ritmus, 
fontos éreznünk, ki miért áll fel, indul el, mi az oka 
annak, hogy neki akkor el kell indulnia, ne unalmas 
lötyögést, zsebre dugott kézzel mászkálást és 
hadonászást lássak csak, hanem valami többet. 
Valami ott és akkor szülessen meg. A titokba avas
sanak be, ne kínszenvedésbe, vagy unalomba.

Minden színész mankókat keres, meg akar 
fogni valamit, le akar ülni... ízlésem szerint a 
pontos elemzéseket bele kell sűríteni 
szuggesztív, fegyelmezett gesztusokba, hogy 
csak olyan gesztusokat használjunk, ami a 
lényeget fejez ki. Például Pirandello minden
féle naturalizmust kivet magából. A benne 
lévő feszültségeket ki kellett sütni, ez erős 
színészi koncentrációt igényel.

Az is az „egészhez” tartozik, hogyan oszt szerepet 
a rendező. A Pécsi Harmadik Színházban nincs tár
sulat, szerepre hívnak színészt, a PNSZ-ben relatívan 
kicsi és nagy is a társulat. Rázga előadásaiban nem 
láttam kényszeredett színészt. A jó szereposztás -  
színházi közhely -  már fél siker. Ha csak az utóbbi 
darabot vizsgálom, a Mészáros Sárára és Harsányi 
Attilára osztott szerep telitalálat volt.

Minden színészt két-három évenként talál 
meg egy igazi szerep. A népszínházban min
den műfajban meg kell felelni. Én is játszot
tam már olyan szerepet, amit nem osztottam 
volna magamra, de lehet, hogy a társulatban 
én álltam legközelebb a figurához. Tavaly a 
Valmont-ot nem magamnak adtam volna, 
mégis, a stresszhelyzet kiráncigált a pácból, 
és remélem sikerült bebizonyítanom, nem 
volt tévedés a szerepet rám osztani. 
Gondolkodni kell a színésznek. Vannak 
ösztönösen zseniális színészek, vannak nem 
annyira hiperszenzibilis alkatok, mint én, 
akiknek meg kell dolgozniuk a szerepért.
Mert megengedhetetlen, hogy egy színész 
készületlenül jöjjön próbára, hogy ne is tudja,

hol van. A színésznek együtt kell lélegeznie 
a rendezővel.

Ha leírni próbálom, amit a Rázga előadásokon lát
tam, akkor az alternatív színházi inspirációt is meg 
kell említeni. Olyan önkifejezést, megszállottságot, 
ami hatalmas energiákat igényel, ami a kőszínházi 
üzemszerűségben sem fakult meg. A színház egész 
társulatának jót tett a stúdiószínházi katalizátor 
szerepe, ahogy jót tett a Janus Egyetemi Színház 
vendégeskedése is a PNSZ-nek, Ottlik Ádám fel
bukkanása a társulatban, s még Hargitai Iván vezető 
rendezői ténykedése is kiforrhatja magát.

Talán nekem is van egyfajta érzékenységem, 
odafigyelek, hogy egy előadás érzéki és 
érzékeny legyen. Különösen kedvelem a nők 
kapcsolatát a színpadon, ahogy 
versenyeznek egymással. Megmutatni érzéki
ségüket, burkolt erotikával, ahogyan 
megszületik bennük a vágy a másik ember 
érintésére.

Nem gondolom, hogy Rázga Miklós kiforrott ren
dező, inkább utat kereső színházi ember, akinek 
ténykedését szimpátiával figyelem. Egyszerre 
színész, aki rendez, s rendező, aki színész. 
Kritikusként a rendező érdekesebb. ■
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A Közelítés 
Művészeti Egyesület

-  távolról
Pécs aktívnak mondott képzőművészeti élete, 
a város közelében évtizedeken keresztül 
tevékenykedő, nemzetközi hírű művésztelepek, 
alkotók, műhelyek alakították ki már a hetvenes 
évek elején azt a benyomást, hogy a magyar 
vizuális kultúrának itt egy igazi vidéki centruma 
teremtődött meg. Egy település kulturális értékének 
alakulás-történetében mindig érdekfeszítő fejezetek 
azok, amikor még a „végkifejlettel” számolni nem 
tudván, csupán regisztrálhatunk formációkat, szemé
lyeket, amelyek, akik ekkor -  a szemle pillanatában 
-  még legfeljebb ígéretek csak. Érdekfeszítő lesz 
majd aztán az is, amikor az idő haladtában 
bizonyítékokat szerzünk a csoportok, művészek 
„beérkezéséről”, mások elhalkulásáról, pályael
hagyásáról. De nem lehetett itt sem kétséges: a 
művészi hatékonyság bizonyított garanciáit adják 
meg többek között a deklarált műhelyek.
A „műhely” jól ismert fogalom a művészettörténet
írásban. A modem kultúra és művészet azonban 
kissé átrajzolta a történeti képet. Ma már gyakorta 
átvitt értelemben is használjuk, éspedig akkor, 
amikor,nagyjából azonos nézeteket valló, valame
lyest a kifejezésmódot illetően is rokonságban álló 
alkotók megmozdulásairól, munkákról beszélünk.

Pécsett az utóbbi időben több összefüggésben 
is érvényesnek látszott rákérdezni a helyi művészeti 
műhelyek helyzetére, mint olyan problémára, amely 
akár elvezethet a „kulturális főváros” perspek
tívához. Problémának és problematikusnak azért 
mondjuk ma ezt a kérdéskört, mert mintha növekvő 
kétkedéssel fogadná a közönség a város művészeti 
megnyilvánulásait. És ennek a tartózkodásnak a 
hátterében ott van az a felismerés is, hogy mintha 
elgyengültek volna a helyi teljesítőképességük okán

korábban olykor erősnek tekintett műhelyek.
Vannak természetesen ma is hivatalos és pro
fesszionális pozíciói a színpadi táncnak, színházi 
előadások is születnek úgy, hogy azokat egy-egy 
műhelynek tulajdoníthatjuk, és folyamatosan 
találkozunk más-más elnevezésű zenei műhelyekkel. 
Építészetben az egykori Ifjúsági Iroda, 
képzőművészetben pedig a Pécsi Műhely alakította 
a bevezetőben említett benyomást.

A mai szemlék kétségtelenül színes képet 
mutatnak, de ezekben feltétlenül erősebb tónusokat 
követelnek maguknak az egyéniségek és személyi
ségek, mint a csoportok. Meglehet, hogy létezik egy 
korábban nem emlegetett szempont is, az nevezete
sen, hogy a csoport a gyenge érdekérvényesítés, 
vagy kevésbé határozott érték „forgalmazásának” 
kerete is lehet, ekként morális szempontból nem 
feltétlenül vállalható. Léteznek aztán iskolai csopor
tok, egyetemi, akadémiai évfolyamok, doktori 
iskolák az erős egymásra találások, szervezett 
együttműködések helyszínein, ahol az együttlét 
ténye értelemszerűen biztosít nagy felhajtóerőt 
a megszületett gondolatoknak.

Pécsett nyolc éve, 1995 óta létezik egy különös 
formáció, amely mintha egyszerre mindent megmu
tatna, érvényesítene az imént említett jelleg
zetességekből. A Közelítés Művészeti Egyesület, 
ha tetszik csoport, ha tetszik csupán egyéniségek 
megmutatkozására alkalmat biztosító intézmény.
Ha tetszik szakmai érdekérvényesítő szervezet, ha 
tetszik, kiállításokat rendező vállalkozás vagy 
közművelődési funkciókat ellátó, nem haszon

Rostás Bea: Emberpár, 2001 
Csávás Eszter: Portré, 2002 
Szikora Imre: Léghajó, 2002

érdekelt alapítvány. Ha tetszik véresen eredeti, 
professzionális programokat megvalósító „cég”, 
ha tetszik, pályakezdő művésznövendékek számára 
az első bemutatkozás lehetőségét biztosító 
szárnyék. A hagyományos műhelyekhez képest 
nincs olyan meghatározó mester, elv, vagy módszer, 
akit és amit követniük kellene. Vezetőiket ciklikusan 
maguk választják, miközben aligha lehet kétséges, 
hogy vannak alkotói-művészi példaképeik. Szinte 
megtévesztő az egyesület gyakorlata, amely az első 
pillanatra semmiképpen sem az elkülönülést, hanem 
elvegyülést látszik erősíteni, aztán pedig kiderül, 
hogy a szervezet végső célja az együttműködések 
széles körén át eljutni az egyéni reprezentációk 
fettételének megteremtéséhez. Egyik alapvető felis
merésük például, hogy Magyarországon a kortárs 
képzőművészetet a közönség nagyobb része 
értetlenül vagy idegenkedéssel fogadja és ezért 
a jellegzetes fogyasztói magatartásokon keresztül 
is megpróbálnak kapcsolatokat teremteni evvel a 
közönséggel. Ennek a törekvésnek volt az ered
ménye az a tavalyi kiállítás és akció, amit „Asztal” 
címmel rendeztek a belváros szinte valamennyi 
néven nevezhető „kultúrhelyén”, vendéglőjében 
és egyik húsboltjában.

Az egyesület felismerte, hogy Pécsett és a 
régióban több olyan intézmény is létezik, aki 
fontosnak tekinti a kulturális és művészeti gondola
tok áramlásának szabadságát, de ezek között 
nagyon kevés az, amelyik a fiatal és kísérletező, 
bizonyos értelemben forradalmi képzőművészet 
jelenlétét is elismerné. Ezért aztán szakadatlanul 
keresik a kapcsolatokat, a beépülés lehetőségét, 
a megbélyegzően szubkulturálisnak tekintett beál
lításukat megváltoztatni képes cselekvési 
lehetőségeket, helyzeteket. A város és egyetem
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jóvoltából rendelkeznek egy saját galériával a 
Mátyás király utcában, ahol szinte folyamatosan 
rendeznek kiállításokat és különböző művészeti 
akciókat. Szinte mindegyik megmozdulásuk jól 
szervezett szakmai kooperáció eredménye.
Az egyesület tagjai fiatal művészek, akik a város 
és régió szellemi életét figyelemmel követve 
érzékenyen tárják fel önnönmaguk érdekében a 
megmutatkozás és közös munka számára adott 
területeket. Ilyen volt, amikor megyei kulturális 
igazgatással hoztak létre mú'vésztelepet a zalai 
Hahóton, vagy amikor az egyetem közelében létre
hozták az Alapzaj projekt rendezvényeit. Ezen 
zenészek és képzőművészek mutatták be az inter- 
média lehetőségeit. A hahóti tábor és az Alapzaj 
rendezvényei azután éveken keresztül vonzották 
a fiatal művészeket, ez utóbbi program 1999-ben 
kreditálható egyetemi programként még a 
művészképzésbe is bekerült. Jó együttműködést 
alakítottak ki az Alliance Francaise-zel, így közösen 
szervezték meg az egykori CoBrA-tag, Serge 
Vandercam kiállítása és pécsváradi tartózkodása 
körüli workshopot. Azonnal „lecsaptak” a városban 
tartózkodó külföldi képzőművészekre, kiállítóhelyet 
ajánlottak fel a számukra és rávették őket az anké

te te k  Anikó: Tapintható kép, 2002

tokra, szakmai beszélgetésekre is. Közös projektet 
készítettek egy marseilles-i művészcsoporttal, a 
Triangle-lal és a bresti Tonerre de Brest-tel, amely
nek eredménye lett az azóta is tartó magyar-francia 
kiállítás és akciósorozat, amelynek egy-egy 
eseményéről az Echo is beszámolt. Bár alapvetően 
képzőművészekből verbuválódik a tagsága, korsza
kosán jellemző és figyelemre méltó, hogy mennyire 
nem idegenkedve tekintenek a szomszédos alkotási 
területek eseményei, alakjai vagy problémái felé. 
Láthatóan nincsenek előítéletek és fenntartásaik 
a korábban privilegizáltnak tekintett alkotási 
területekkel kapcsolatban. Minden érdekli őket, ami 
az emberi helyzetek, tárgyak, funkciók és anyagok 
megformálásával érintkezik és ez a bizalommal teli 
közvetlenség, a dolgok elfogulatlan szemlélete 
avatja a közösséget a látszatok ellenére izgalmas 
csoporttá.

Talán valóban nem műhely a Közelítés 
Egyesület a szónak, fogalomnak abban a történeti 
értelmében, amit mi megszoktunk. Mégis találka
hely, mégiscsak erős szakmai érdeklődés nyomán 
létrehozott fórumok sorozata. Mégiscsak tagsága 
van, amely alkalomadtán és rendszeresen bemu
tatkozik és az sem kétséges, hogy szakmai orientá
ciója a ma leginkább aktuális gondolati - formai - 
technikai megoldásokhoz közelíti mindazokat, akik 
közösséget vállalnak vele. ■

Az ANTIKART
és

MODERNART 
Galéria

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

Gábor Jenő (1893-1968) 
Önarckép gitárral, akvarell

ziz/ODERN/IRT
/7ALÉRIA
7626 Pécs, Király u. 85.
Telefon: (72) 324-051 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, 
szombaton 10-12.30 óráig.
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Szöktetés
2003. február 14. jeles nap a jelenkori magyar ope
rajátszás történetében: a véletlen folytán Pécsett és 
Szegeden egyidejűleg örvendhetett premiernek a kö
zönség. Csak remélhetem, hogy ezt az örömet a két 
társulat igencsak ellentmondásos helyzetének tudata 
nem csorbította senkiben. A Magyar Televízió jóvoltá
ból országos nyilvánosságot kapott szegedi Gounod- 
bemutató egy szükségállapotot hirdetett színház 
messze földön elismert operatársulatának hosszú 
időre talán utolsó produkciója. A Pécsi Nemzeti Szín
ház operatagozatát viszont a helyismerettel bíró ze
nészek és laikusok egy része már-már leírta, gondol
ván, hogy az -  úgymond -  „népszínházi” vezetési 
koncepció, a mindössze néhány fős állandó társulat, 
a félévekre bemutató és hetekre bármiféle operapro
dukció nélkül maradó város aligha lehet a továbbiak
ban jelentős élmények forrása. És mégis! -  a látottak- 
hallottak arról győztek meg, hogy talán nincs veszve 
minden.

A Singspiel-kereteket oly nagyszerű tartalommal 
megtöltő Mozart-mű, a Szöktetés a szerájból most 
Nagy Viktor rendezésében, Horesnyi Balázs dísz
letében és Rátkay Erzsébet jelmezeivel került 
színre. Napjainkban már szinte senki nem bízik 
abban, hogy az operalátogatók legalább egy nyitány 
időtartamára képesek lennének csak a zenének 
hódolni: ezúttal rokokó szobácskábán, közelebbről 
meghatározhatatlan nemű billentyűs hangszeren ját
szó férfi, előtte marionettbábokat mozgató nőalak 
-  Belmonte és Constanze saját bábfiguráikkal? talán 
Mozart és az Ő Constanze-ja? -  tölti ki az időt.
E díszletrész a nyitány elmúltával a jobb fenékre 
húzódva, amolyan gondolkodó-megfigyelő 
szobaként funkcionál tovább, miközben a játékteret 
mindvégig az említett hangszer -  XVIII. századias 
gyűjtőfogalommal élve: davier -  sokszorosára nagyí
tott, fölénk és a szereplők fölé magasodó monstru
ma tölti ki; lábain időnként le-fel mászkálnak, a 
szöktetéskor pedig testéből bújnak ki. Az említett 
bábok expozíciója is folytatásra lel Constanze 
hangsúlyozottan marionettszerű mozgásában, amit 
a magam részéről igen sajnálok, tekintettel az ötlet 
antagonisztikus viszonyára a női főszereplő 
szólamának zenei tartalmával: különösen második 
felvonásbeli két áriájának jelentése fordul visszájára 
a groteszk mozgás révén. A játék ettől eltekintve -

„A Szöktetés labilis pontjaival 
és vitára ingerlő részleteivel együtt is következetesen és 

muzikálisan megformált, valódi színházi élmény volt..”
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azaz inkább ennek ellentmondva! -  friss, vérbő, 
ötletteli volt, különösen a pénteki premieren -  a 
szombaton bemutatkozott második szereposztásban 
a szereplők többsége valamivel halványabb, vissza
fogottabb színészi teljesítményt nyújtott. A színpadi 
mozgás kidolgozottsága Kéri Nagy Bélát dicséri.

Amennyivel lefokozza e rendezői koncepció a 
Belmonte-Constanze párost, értelemszerűen annyi
val felértékeli Pedrillo és Ozmin jelentőségét. Teheti, 
mert Pécsett mindkét Ozmin színpadi jelenléte 
élményszerű: Rácz István spontánabb, primer 
nyerseségű figurájával Kuncz Lászlóé állja az össze
hasonlítást, bár utóbbinak érezhetőleg le kell 
ereszkednie az indulatosság és faragatlanság itt 
kívánt megnyilvánulásaihoz, és tónusa sem találja 
úgy telibe Ozmin karakterét, mint Ráczé.

Györfi István évek óta amolyan ügyeletes 
tenorként hordozza lankadatlan igyekezettel mind
azon terheket, melyeket a színházi gépezet 
működtetői -  hangkarakterével, profiljával nem 
sokat törődve -  reá osztanak. Hangja az évek során 
nem lett szebb, de stabilitása, kifejezőkészsége 
rengeteget javult. Most mindkét szereposztás 
Pedrillójaként erős szimpátiát keltő, vokális korlátáit 
is feledtetően jó és elkötelezett játékkal, imponáló 
formálással vált az előadás meghatározó 
tényezőjévé.

Váradi Mariann esete viszont azt példázza, 
hogy egy nagyszerű hangadottságokkal induló, s

lefegyverző ritmikai tartással éneklő Vermes Tímea.
Legkevesebb örömem a két Belmonte produk

ciójában tellett. Urbán Nagy Róbertról végső soron 
kellemes, de halovány emlékek maradnak a hall
gatóban. Haramza Lászlónak viszont végképp nem 
való ez a szerep: hangja törik, már kevéssé szédítő 
magasságokban is túlterheltnek mutatkozik, és 
egész jelenléte valamiféle tanácstalanság, bizonyta
lanság tüneteivel terhes.

Rázga Miklós Szelim basa megszemélyesítő- 
jeként még keresi helyét a mélylélektani ihletésű 
drámaformálás és az igénytelenül leegyszerűsítő 
operaszínpadi karakterizálás szélsőségei között.

Dicséret illeti a Pécsi Szimfonikus Zenekart 
a hallhatóan alapos, a fontos részletekre is kellő 
figyelmet fordító próbamunkáért, a nagy részben 
stílusosan artikulált és választékos játékért. Jó lenne 
hinni, hogy a felkészültség, a tudás érzésének meg
tapasztalása elegendő motiváció a zenekar tagjai 
számára ahhoz, hogy ne érjék be többé kutyafut
tában összetákolt produkciók csalóka sikereivel. 
Cser Miklós karmester mindenekelőtt az előadások 
fiatalos lendületének fenntartására, a stabilitás 
megőrzésére törekedett, olykor talán túlzottan is 
tartva a szemlélődőbb, részletezőbb megoldások 
kockázatától, s -  ahogy lenni szokott -  ez az 
önmegtartóztatás mégsem bizonyult elegendően 
nagy árnak a különösen kényes helyek -  így az 
I. felvonás zárótercettje, a III. felvonás recitativo

a korszak zenéjéhez kiváló érzékkel nyúló énekest 
is kifáraszthat, megalkuvásokra kényszeríthet az 
állandósult túlterhelés. Az ő Constanze-figurája így is 
árnyaltan megrajzolt, de ebben jóval kevésbé épít
het a kulcs-áriák karakterizáló erejére, mint a 
második szereposztásban teszi azt a drámai for
málás gazdag fegyverzetét felvonultató Nagyági 
Mariann.

Egymástól igencsak eltérő módon, de egyaránt 
szimpatikusán állította Blonde figuráját színpadra a 
fölső regiszterben kissé nyers, és kellő mélységgel 
sem rendelkező, középütt viszont erőteljes 
muzikalitású Kővári Eszter Sára, illetve a kissé 
operettes-negédes tónussal, de kiegyenlítetten és

accompagniato-ja -  megingásmentes 
kivitelezéséhez. A Witterle Gábor vezette színházi 
kórus felkészülten töltötte be küldetését.

A pécsi Szöktetés labilis pontjaival és vitára 
ingerlő részleteivel együtt is következetesen és 
muzikálisan megformált, valódi színházi élményt 
nyújtó, összességében vokális szempontból is 
kielégítő produkció; olyan, amely képes felmutatni 
Mozart zenéjének lenyűgöző üdeségét és 
gazdagságát, színpadi koncepciójának eredetiségét. 
És ez még a pécsiek rendkívül sanyarú működési 
körülményeitől eltekintve is elismerésre méltó 
művészi tett. ■
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Mozart: Szöktetés a szerájból
Pécsi Nemzeti Színház 
2003. február 14.
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Pirandello: Ártatlan bűnök
(Nem tudni hogyan)
Pécsi Nemzeti Színház 
2003. február 7.

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

Vétkezni szóval, 
cselekedettel, mulasztással...

megtörtént a Pécsi Nemzeti Színház stúdiójában a »csoda«. ” 
(Harsányi Attila — Simon Andrea és Mészáros Sára)

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ

„Zord bűnös vagyok, azt hiszem, 
de jól érzem magam.
Csak az zavar e semmiben, 
mért nincs bűnöm, ha van. ”

József Attila

Pirandello a XIX-XX. század fordulójának nagy
hatású elméje, tudós, költő, próza-, és drámaíró. 
Élete magában is egy regény, zűrzavaros, kusza 
szerelmi és rokoni szálakkal, regénybe, drámába illő 
történetekkel. Jómódú családja több ízben kitagad
ta, mert nem megfelelő lányt jegyzett el, ám 
nélkülöző életet ezen időszakok alatt sem kellett 
soha élnie. A római egyetemen végezte nyelvész 
tanulmányait, ám indulatos kritikai hangja miatt 
eltanácsolták. Pirandello nem hogy zavarba nem 
jött, de meg sem állt a bonni egyetemig, ahol aztán 
nyelvész doktorátust szerzett.

És szerelem, szerelem kövezte útját, amerre járt. 
Persze addig és csakis addig, amíg a lángolás tar
tott. Első regénye -  A kitaszított -  minden bizony
nyal ezen a tengernyi tapasztalati élményen alapul
va egy olyan asszony életéről szól, aki hűséges a 
férjéhez, környezete mégis csapodámak tartja. Mikor 
azonban „végre” sorozatban megcsalja férjét, hirte
len a külvilág tisztességes, hűséges nőként viszo
nyul hozzá. Az igazság és a hazugság felcserélése, 
a tragikus és komikus hatások egysége jellemző 
egész írói életművére. így az Ártatlan bűnök-te is.

Az igazi szerelem a vérbő szicíliai életében 
tragikus formában érkezett el. A gyermekekkel is 
megáldott szerelmi házasság nem sokáig tartott, az 
iditlnek az vetett véget, hogy a család anyagi rom
lásba dőlése után a feleségen kóros búskomorság, 
majd súlyos elmebaj uralkodott el. A hősszerelmes 
ezen a kritikus ponton szokott továbbállni korábbi 
nőügyeiben, most viszont hűséges ápolója lett 
asszonyának, egészen haláláig. Ára volt azonban 
a kitartó és odaadó ápolásnak. Az asszony megha- 
sonlott személyiségét csak úgy fogadhatta el, ha 
maga is beleilleszkedett az ő kényszerképzeteibe.
E történet ismeretében érthetőek igazán drámái, 
a tudat állandó kettősségének reális színrevitele 
a jellemábrázolásban. Legismertebb drámái a Hat 
szerep keres egy szerzőt és a IV. Henrik is ékes 
példája ennek, de a kevésbé ismert, s talán kevés
bé sikerült Ártatlan bűnök is ebbe a gondolatvilág
ba hívja kalandra olvasóit, nézőit.

„Hányszor van úgy, hogy valamit elkövetünk 
álmunkban és másnap úgy érezzük, mintha 
valóságosan is megtörtént volna? Hányszor van 
úgy, hogy valamit elkövetünk valóságosan, és 
később úgy érezzük, mintha meg sem történt 
volna -  legfeljebb csak álmunkban. Bűn-e az, ha 
valamit akaratunkon kívül követünk el?Ártatlan 
bűnöket-nem  tudni hogyan.”

Ezek a mélylélektani rétegeket boncolgató 
kérdések nem ismeretlenek a mindennapi ember, 
a néző számára sem.

Ezért izgalmas Rázga Miklós darabválasztása, 
még akkor is, ha magában a darabban talán nincs

Örök igazság, hogy a szereplőválasztás mindig 
az első jó passz a gól felé. Egy pszichodrámánál 
ezért felettébb fontos, hogy a színész szenzibilis, 
mélyérzelmű legyen, olyasmi, amit 
Sztanyiszlavszkij is álmodott a színészről, aki teljes 
szellemi és fizikai energiáinak koncentrálásával 
hozza létre az általa megtestesített figurát.

A Twean Peaks című pszichotriller televíziós 
sorozat szlogenje cseng óhatatlanul ide. A baglyok 
nem azok, aminek látszanak. Hát itt senki, és 
semmi nem az, aminek látszik. Vagy mégis?

Megcsalta vagy nem csalta meg férjét a szép 
asszony, valóban követett-e el a múltban gyilkossá
got Rómeó -  mindegy is ahhoz képest, amit hiszünk, 
vagy hinni akarunk. Mint a hűtlen asszony eseté
ben, a fent említett, A kitaszított című regényben is.

Rázga rendezői elképzeléseinek láthatóan nagy 
segítségére voltak a Tresz Zsuzsa által tervezett 
hűvösen elegáns jelmezek, a látszat és valóság 
határát súroló, egyszerű díszletelemek is.

A rendszeres színházba járás átka, de az örökké 
éber kisördög pedig megint nem bír szótlan marad

ni. Mi a bűn? Szó, cselekedet, mulasztás...
Bűn például rendezőként nem élni a kezünkbe 

adott, megkérdőjelezhetetlenül kiváló darab fel
színes, értelemtől és érzelemtől szegény meg
valósításakor, vagy bűn rosszul élni a felkínált nagy 
lehetőségekkel. Van erre is példa sajnos, itt azon
ban az ellenkezője történt.

Rázga Miklós nem nagy ziccerhez jutott, mint 
például Csajkovszkij Diótörője, csak egy icipici 
gyöngyszemet talált, egy kis történetet, melyet 
aztán munkatársaival együtt nagy-nagy műgonddal 
csiszolt, alakított, míg kibomlott az egész estét 
betöltő, mélylélektani kaland, melynek nézői, 
részesei lehettünk. Nem tudni hogyan-

írta: Luigi Pirandello 
Fordította: Lator László
Játsszák: Harsányi Attila, Mészáros Sára, Köles Ferenc, 

Simon Andrea, Domonyai András 
Díszlet-jelmez: Tresz Zsuzsa 
Dramaturg: Dúró Győző 
Rendező: Rázga Miklós

is -  úgymond -  három felvonásnyi anyag. Ezzel 
együtt megtörtént a Pécsi Nemzeti Színház 
stúdiójában a „csoda”. Az a csoda, amely egy 
hajszálnyi távolságot tart a valóságban és a lélek
ben játszódó reális, vagy gondolati játékok között.
A darabban szereplő házaspárok hol valóságos, hol 
képzeletbeli történetei, játékai -  még ha félünk is 
bevallani -  akár a mieink is lehetnének. A felismerés 
félelmetes, reagálni különbözően lehet rá. Harsányi 
Attila, Mészáros Sára, Köles Ferenc, Simon 
Andrea és Domonyai András játéka mindent meg 
is tesz, hogy a hatást elérje. A kicsi, zárt térben 
(még a penetráns szagú, odaégetett, rántott hús 
víziója ellenére is) nehéz kívül maradni a nagy 
pszichikai hatást gyakorló kiváló színészi játék alól, 
amely mind közül leginkább Harsányi Attila játékát 
jellemzi.
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Háy János: A  Hemer Ferike faterja
(Istendráma két részben) B A L O G H  R Ó B E R T
Rendezte: Vincze János 
Pécsi Harmadik Színház

E N

Ősbemutató: 2003. január 29. Otelló Gyulaházán
Avagy közmunkás az árok partján bölcseleg

A színpadon egy árok, benne három közmunkás, 
beszélgetnek, esznek, isznak, s közben dolgozgat
nak, mindezt két részen át, az első cselekményte- 
lensége ősszel, második tavasszal „zajlik”. Ez a 
három alak lehetne akár sírásó a Hamletben. A szín
darab a jelen pillanat szegénységábrázolása, sokféle 
hagyományhoz kapcsolható, egyszerre dokumentum 
értékű, de nem szociográfia, csak irodalom. Egy 
társadalmi réteg szociológiailag hiteles ábrázolása 
általános emberi problematika és nyelvfilozófiai

kérdések megjelenítése... A Herner Ferike faterja 
szereplői sorsukat elszenvedik, nem alakítják, a 
beszélgetéseik a félállati mindennapjaik nehezen 
artikulált mellékzöngéi egymást kommentálják.
Ezek a véglények ismerősek lehetnek Kafka, Beckett 
műveiből, valamelyest Tar Sándor prózájából, ám 
Háy János bohózatot ír. Novellái világát helyezte át 
színpadra. Első darabja a Géza gyerek a 2002-es 
POSZT-on szakmai és közönségsikert vívott ki 
magának, de emellett Vincze János a fesztivál OFF 
programjaként felolvasó-színházi bemutató 
keretében színre vitte Háy: A Herner Ferike faterja 
című istendrámáját, s fél év elteltével a Pécsi 
Harmadik Színházban már az ősbemutatón tapsol
hatott a közönség. A Pécsi Harmadik Színház 
műsorstruktúrájába illő kortárs darab folyamatosan 
nevetésre készteti a nézőt, a zsigerekig ható fekete 
komédia azonban átitatódott költészettel.

Vincze János a több idősík ábrázolását színpadi 
helyszínek csoportosításával oldotta meg. Huszty 
Edit díszlete kilenc-tíz helyszín praktikus megje
lenítésére alkalmas, a szereplők bizonyos jelenetek 
lezajlása után is színen maradnak, mintegy ottfelej- 
tődnek, vagy mozdulatlanul egy veszekedés után

tehetetlenül nézik a tévét, belefagynak egy érzésbe, 
vagy pedig a cselekvésfolyamat már félhomályban 
elkezdődik, s folyik percekig, előkészítve a 
következő jelenet tettváltás-sorozatát. A hely-, vagy 
időszakváltozást fényváltozással érzékelteti a ren
dező, a színpadon párhuzamos jelenetek zajlanak, 
így kaphat a néző teljes színházi élményt. Vincze az 
egész színpadot kihasználja, az oldalszínpadokon, 
ráadásul homályban is élményszámba menő szín
házi pillanatok történnek, mint például Krekács Béla

muterjának (Dévényi Ildikó) a jelenete (irdatlan 
méretű zsíros deszkát készít a kis Krekács Bélának, 
aki nem veszi ki a kezéből, s az Anya magára 
marad az ujjnyi zsírral megkent kenyérrel, s enni 
kezdi, már-már maga az elmagányosodás metaforá
ja, közben a színpad közepén -  mintegy 30 év 
múlva -  zajlik a traccsparti). Kovács Yvett jelmezei 
a főszereplők három generációjában segítenek eliga
zodni, ki kicsoda (az egy családba tartozókon 
azonosítható jelet találunk, svájci sapkát, dögcé
dulát...), s jellemeznek is, Marika (Dóka Andrea), 
a titkárnő miniszoknyája, parfümje...

A helyi napilapban megjelent egy ajánló 
cikkecske, amely műbalhét igyekezett csapni

a darab nyelvezetét firtatva. A színpadi durva 
beszéd, mint alap a már-már magyar drámairodalom 
klasszikusának számító Spiró Csirkefejével (Vincze 
ezt a darabot is bemutatta) beépült a köztudatba, 
ahogy abban a darabban is, úgy Háy darabjában is 
a káromkodás nem valami mesterkélt, botránkoz- 
tatási szándékkal utólagosan a szövegkönyvbe 
beleírt manír, hanem a szereplők nyelvhasználati 
módjába szervesült kötő és nyomatékosító elem. 
Ahogy a három, tíz év körüli gyerekszereplő (Dargó 
Gergely, Takáts Dániel, Fülöp Gergely) megbirkózott 
nyílt színi bazmeg, geci stb. szavakkal, átfutott a 
nézőtéren a moraj. Ugyanaz a moraj, mint az első 
bazdmegeknél. Aztán ezt is megszokta a néző füle. 
Sőt, az árokkaparók monologizálása közepette a 
nyelv költészetté alakul. Nemhiába költő a szerző, 
nem hazudtolja meg magát. Vincze szerencsésen 
nyúlt a darabhoz, a benne rejlő költészetet át tudta 
ültetni színházi jelrendszerbe, így felerősítve a 
szöveg elemelkedési képességét, hogy az istendrá
ma a fekete komédia és az irónia eszközeivel 
tudjon megszólalni a végén abszurd csattanóval.

A darabot meglepően népes színészi gárda vitte 
színre, az utóbbi időben kamaramérethez szoktunk 
a Harmadik Színházban (holott Vincze jó évtizede 
Kornis Halleluja című darabjában ugyanezen a szín
padon egy teljes osztályt vonultatott fel, statisz
taként). A színészi gárdáról nehéz lenne rosszat írni. 
Kiemelhető a darabból Lipics Zsolt félőrült figurája. 
Lipics képes arra, hogy újból és újból lángba 
boruljon az arca, ez vagy alkati képessége, vagy 
magas fokú koncentráltságot mutat. Németh János 
is egyénített figurát épített fel, a nagyhangú, heves 
gesztikulációjú, idült kocsmafigurát, a harmadik 
árokkaparó Ujláb Tamás, a kisfiús arcú, rácsodál
kozó félidióta. A három közmunkás faterját alakító 
színész-triumvirátus szereposztása igazi telitalálat. 
Jakab Csaba, Horváth György és Pilinczes József 
kocsmajelenete olyan tökéletesen poentírozott, akár 
egy Menzel-film. Bánky Gábor Papi Jóska figuráját 
mintha egy Dosztojevszkij regényből emelték volna 
a színpadra, s a darab műfaja -  istendráma -  így 
talán a nézőben is tudatosulhat.

A második rész úgy indul, hogy egy korhű 
fekete-fehér televízión át az Otelló Gyulaházán című 
örökbecsű magyar filmből részben láthatunk, vagy 
inkább hallhatunk részletet. Valami ilyesmiről, hogy 
Gyulaházán operettet szabad csak játszani, a próza 
bukásra ítéltetett. Később egy jelenet végén kis 
Mézga családot is hallhatunk, de nem a közismert 
főcímdalt. Az egész előadásban egyetlen pillanatra 
sem szólalt meg zene, csak zajok, mint például 
Trabant motorral ellátott fűnyíró, és a titkárnő 
mopedjének pöfögése, még a rádiót is, ha bekap
csolták, abból is csak szócséplés hallatszott.
A Vincze-rendezés világába nem fért bele a színházi 
zene, csak a zaj illusztrálhatott. Vincze nagyon 
ügyelt a korhűségre, csak a műfaji megjelölést nem 
vette véresen komolyan. Istendrámát és keserű 
komédiát rendezett bambákkal, akik bölcselegnek 
az árokban, és ha tragédiával szembesülnek, 
megszeppennek, lármásan fejezik ki a 
megdöbbenésüket, menekülve attól, hogy bármit 
is igazán megértsenek. ■

„Vincze az egész színpadot kihasználja, az oldalszínpadokon, ráadásul homályban is élményszámba menő színházi 
pillanatok történnek...” (Ujláb Tamás, Lipics Zsolt, Németh János és Dóka Andrea)
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Kakukkfészek
Pécsi Nemzeti Színház 
Kamaraszínháza 
2003. február 18.
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B O G N Á R  J Ó Z S E F

Ideg, elme

Tán még a fertőtlenítő szaga is érződik...”

Ha idegesít, elmegyek -  mondhatta volna a 
képzeletbeli néző, ha fenntartásokkal indul el meg
nézni a jól ismert darabot. No, mindjárt az elején 
csalatkoznia kellett volna, ugyanis alighogy 
elfoglalták a nézők a helyüket, az ápolók gondosan 
bezárták az egyetlen „menekülési” útvonalat, sőt 
még a vasrácsot is behúzták.

Csak most néztünk igazán körül, hová is csep
pentünk. Ez bizony maga a zárt osztály. Hosszan 
elnyúló terem, monoton, fekete-fehér kockás 
burkolólapokkal, rideg neonvilágítás, tán még a 
fertőtlenítő szaga is érződik. A tér egyik végében a. 
Főnéni üvegfalú rezidenciája, középtájt ferde rámpa 
és lengőajtó jelzi a műintézmény további helyi
ségeit. Mi nézők (vagy beutaltak?) a terem négy 
sarkában csoportosulunk, így a későbbiekben kiváló 
tehetőségünk nyílik, hogy pszichológiai megfigyelé
seket tegyünk a szemközt ütő sorstársaink előadást 
követő arcjátékát meglesve.

No, de ne vágjunk az események elébe.
Egyelőre szorongunk, mert sorra érkeznek az ápolók 
és ápoltak. Az elmebajok különféle mentális meg
valósulásaival szembesülünk, a szelíd bambulástól 
a kacifántosabb rángásokig. Szorongásunkat fokoz
za a hisztérikus, néhol monotóniába szelídülő, ám a 
kellő pillanatokban sokkolóan harsány zene, mellyel 
Weber Kristóf lepi meg a nézőt. Azért e 
meglepetés, mert Weber szerencsére sikeresen elke
rülte azt a kézenfekvő csapdát, hogy egy elme
gyógyintézet akusztikai világát naturális emberi han
gokból -  hörgés, ordítás, suttogás, sikoly -  építse 
fel. Ehelyett kiváló montázst hallhattunk zörejekből, 
ütőhangszerekből, szintetizátor-leleményekből, sőt, 
egy-egy megnyugtató pillanatban Vivaldi is felcsen
dült. Élvezetünket még fokozta a szerző -  mármint 
Weber Kristóf -  személyes megjelenése is a színen, 
aki ápoltként, félrebillent fejjel, időnként szemmel 
látható örömmel elszívott egy cigarettát.

A nézőtér és a játéktér összeolvadása miatt las
sacskán személyes ismerőseinkké válnak a bentlakó 
szerencsétlenek: a vigyorgó, a suta, a szigorú tekin
tetű, a bamba, az öreg és egy furcsa, még a töb
bieknél is „szótlanabb” -  ha lehet ilyet mondani 
egy táncjáték kapcsán -  figura: az Indián (Lencsés 
Károly), akiben -  mint utólag kiderül -  lomhasága 
ellenére a legtöbb életerő lakik.

Ebbe a derűsnek egyáltalán nem mondható tár
saságba csöppen bele -  persze akarata ellenére -  
McMurphy (Pataki Szabolcs), a bőrdzsekis vagány, 
aki magával hozza a friss levegőt a külvilágból.
Mint új lakó, benne még élénken élnek a jóízű 
kocsmázások és csajozások emlékei, melyeket 
igyekszik megosztani a bentiekkel, az ápolók 
(Gombosi László, Horváth Sándor, Horváth 
László) és a Főnéni (Czebe Tünde) legnagyobb 
rosszallására. Neki még van cigarettája is, egy pil
lanat alatt minden ápolt a haverja lesz, életvidámsá
ga ragadós, még a mozdulatait is leutánozzák.

Ha már a mozdulatoknál tartunk: a táncjáték 
formanyelve a teljesen civil gesztusoktól az akro
batikus modern táncig, széles skálán mozog.
Egyúttal ez egy feloldhatatlan ellentmondást is rejt 
magában. Ugyanis az a táncos, aki az imént még 
púposán csoszogott, a válla rángatózott, a kezét

kacskán tartotta, hirtelen dob egy kifogástalan tigris
bukfencet, féltalpon háromszor megfordul a tenge
lye körül, majd stabilan, egyenes háttal talajt fog.
E mozgásbéli kettősség alól üdítő kivétel az öreg, 
vietnami veterán figurája (Tóth Sándor), akire hál’ 
isten a koreográfus nem bízott technikailag 
kivitelezhetetlen feladatot, így ő „csak” 
mimikájában, saját gesztusaiban, kifejező tekin
tetében bízhatott, ettől jelenlétének az előadás 
kiemelkedően őszinte pillanatait köszönhetjük.

Ugyancsak jól elősegítette érzelmi azonosulá
sunkat a McMurphy-t alakító Pataki Szabolcs, aki 
lezserségével, közvetlenségével méltó ellenfele volt 
a Főnéninek, aki bármilyen szigorúnak és kegyetlen
nek akart is látszani, sajnos nem féltünk tőle igazán. 
Talán csak akkor, amikor a remek szcenikának 
köszönhetően árnyéka félelmetesen felnagyítva 
vetült a hátsó függönyre. Ennek az ámyéktechniká- 
nak az alkalmazásával „láthattuk” azt is, amikor a 
lázadó-rendbontó McMurphy-t büntetésképpen elek- 
trosokk-kezelésnek vetik alá, így a néző mentesül
hetett a művelet közelebbi, naturális megtekintése 
alól. Nem volt ilyen szerencsénk viszont azzal a 
jelenettel, amikor az egyik ifjú ápolt -  akinek röpke 
boldogságélményét durván megtöri a Főnéni -  a 
színfalak mögött öngyilkosságot követ el, viszont 
vérben úszó, törékeny tetemét a meghökkent nézők 
elé terítik.

Élénk kontrasztot jelentett az előadásban 
a „való világ” megjelenése, amikor is McMurphy 
utcalányokat csempész az intézménybe az ápoltak 
legnagyobb örömére. Végül McMurphy nem kerül
heti el a sorsát, a következő „büntető kezelés” már 
akarattalan, bamba bábut csinál belőle, akin 
megkönyörül a mindig ott „sertepertélő” Indián...

Keveházi Gábor, a darab koreográfusa érthetően 
követi a regény cselekményét, a helyszínből adódó 
feszültség végig a levegőben lebeg, a szereplőknek 
és a nézőknek egy pillanatuk sincs lazítani.

Időnként boldogan ismerünk rá a többszörös Oscar- 
díjas filmadaptáció egy-egy motívumára is. Talán 
ebből az összehasonlíthatósági kényszerből fakad 
a darab végének megoldatlansága is: a filmben ez 
ugye úgy történik, hogy az Indián a súlyos 
trafószekrényt bevágja az ablakba, és az így 
keletkezett nyíláson át elillan a szabadság irányába. 
Esetünkben az Indián kitépi a terem közepén álló -  
a táncosok által mindvégig kerülgetett -  
trafószekrényt a helyéről, lassan közelít az ablak 
felé, majd sötét és iszonyú üvegcsörömpölés. Fény 
fel, az ablak szabályosan tárva-nyitva, a szekrény az 
ablak mellé helyezve, Indián és üvegszilánk sehol.

Mindezzel együtt katartikus, jó előadást láttunk, 
nézzék meg! ■

Kakukkfészek
-  egyfelvonásos táncjáték 70 percben -
Ken Kesey Száll a kakukk fészkére című regénye alapján
színpadra írta: Batikó TamáS, Keveházi Gábor és Weber
Kristóf
Szereplők:
McMurphy Pataki Szabolcs (Vincze Balázs)
Főnéni Czebe Tünde Harangozó-díjas (Spala Karina) 
Indián Lencsés Károly Harangozó-díjas 

(Keveházi Gábor Kossuth-díjas)
Billy Nagy András (Egerházi Attila)
Candy Hucker Katalin (Nagy írisz)
Utcalányok Vörös Henrietté (Hucker Katalin)

Tóth Larisa
Bolondok Kéri-Nagy Béla, Szalka Krisztián, Valkai Csaba 

Csanád, Czár Gergő, Weber Kristóf,
Tóth Sándor Érdemes-művész 

és ápolók: Gombosi László, Horváth Sándor,
Horváth László .

Zene: Weber Kristóf 
Jelmezterv: Tresz Zsuzsa 
Díszlettervező: Balikó Tamás 
Asszisztens: Daczó Eszter 
Koreográfus: Keveházi Gábor Kossuth-díjas
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Néptáncantológia
Tóték tánca T A R R  I L D I K Ó
Erkel Színház, 2003. január

Mecsek=néptánc-színház (is)?
A Mecsek Táncegyüttes 1955 óta része Pécs kul
turális életének. Hol jelentékenyen, hol kevésbé 
hangsúlyosan, de jelen volt és van a város táncos 
színeinek sokféleségében. Az elmúlt év nem hordo
zott jelentős évfordulót, kiemelkedő ünnepet az 
együttes életében, amelynek kapcsán illő 
összegezni, elgondolkodni múlton és jövendőn. 
Hogy mégis írni kell a csoportról, és éppen most, 
azt olyan szakmai siker indokolja, ami nem volt 
jellemző az elmúlt két évtizedre.

Ha a Mecsek néptánchoz való viszonyát vizs
gáljuk, s azon belül is a hetvenes évektől kezdődő 
időszakot, egyértelmű, hogy az autentikus folklór 
mellett tették le a garast. Bodai József vezetése 
idején az akkori táncházas szemlélet terjedésének 
hatására a néptánc eredeti megjelenítésének igénye 
fogalmazódott meg a színpadon is, kizárva minden 
más [ehetőséget. A '93-as vezetőváltás után hosszú 
ideig a létfenntartás, a csapatépítés volt az 
elsődleges cél. A nehéz küzdelmek után felfelé 
induló együttes szép sikereket ért el bel- és 
külföldön egyaránt, továbbra is szem előtt tartva 
az elődök hagyományozta szemléletet.

Molnár János művészeti vezető értő partnerre 
és tehetséges koreográfusra talált Gálber Attila 
tánckarvezető személyében, így technikai tudásban 
és előadókészségben is előrelépett a csoport.
A meghívott vendégkoreográfusok tovább gazdagí
tották a repertoárt, személyiségük termékenyítőleg 
hatott a táncosokra.

A fejlődés igénye hívta elő az újabb utak 
keresésének lehetőségét is, ami nem előzmény 
nélküli a táncegyüttes történetében.

A hatvanas években, Simon Antal művészeti 
vezetése alatt több díj is elismerte a táncosok tel
jesítményét. A zalaegerszegi és szolnoki fesz
tiválokon sikert aratott koreográfiák a korszak 
elvárásainak megfelelően valamilyen tematikát hor
doztak, a néptánc eszközeinek felhasználásával.

Zalaegerszeg azóta is a táncszínház felé közelítő 
alkotások bemutatkozásának helyszíne, s mint ilyen, 
nagy hagyományokra tekint vissza.

Nos, 22 év után ide tért vissza a Mecsek, és 
hivatásos együttesekkel versengve első nekifutásra 
elhozott egy koreográfiái díjat, valamint együttesi és 
szólista nívódíjat is. (A két utóbbi díj odaítélésében

szerepet játszott a Huncut mese című alkotás is, 
Molnár Péter koreográfiája.) 2002-es mérlegnek 
nem is hangzik rosszul az iménti felsorolás.

Mivel, még inkább kivel és mi módon lehetett 
elérni ezt a robbanást?

Amikor a művészeti vezetőnek az a törekvése, 
hogy vonzó programot alakítson ki táncosai 
számára, igazi műhelyt kell teremtenie, ahol a tehet
ségesebbek izgalmas feladatokkal találkozhatnak.
Ha ehhez alkotótársat is talál, ráadásul saját 
városában, akkor vétek nem felismerni, nem 
kipróbálni valami mást is, mint ami az utóbbi két 
évtizedben történt.

Nos, Bognár József személye jelentette a nagy 
felismerést. Az a Bognár, aki hajdani „Baranyás” 
táncosként és koreográfusként aratott babérokat, 
majd különböző együttesekben és táncszínházi 
produkciókban is kipróbálhatta alkotó fantáziáját.

A felkérésből kompozíció született: Tóték tánca 
-  Tisztelet Örkény Istvánnak címmel.

Mindenki előtt ismert Örkény tragikomédiája, 
a belőle készült film is, tehát jogos a kérdés: mit és 
hogyan lehet elmondani a néptánc nyelvén úgy, 
hogy rövid, frappáns módon ragadja meg a mű 
lényegét?

Bognár óriási ötlettel állítja szembe a színpadon 
Tót, Tótné és a lányuk hármasát az Őrnagy személyi
ségével. Az előbbi három yilágát a Csárdáskirálynő 
operett dallamaival jellemzi, míg az Őrnagyot a szat
mári magyar verbunk feszes ritmikája, szigorúsága 
jellemzi. Az egyik oldalon az édeskés-szirupos 
keringő, míg a másikon a pregnáns, alkumentes, 
kemény verbunk. Ezt kell „dobozolnia” Tótnak és 
családjának, míg fel nem lázadnak, s lázadásukban 
agyon nem ütik a kérlelhetetlen vendéget.

A postás, a falu bolondos figurája itt a har- 
monikás, aki hol andalítóan, hol a magyar ver- 
bunknak megfelelő keménységgel játszik, túlnőve 
alakításával egy egyszerű zenekíséretet szolgáltató 
figurán.

Az adaptáció nem nélkülözi a humort sem.
A tizenhárom perc sűrítményét adja a színműnek, 
megmutatva Tót kisember-esendőségét, majd 
lázadását, a nők alakjában az alkalmazkodóbb, 
simulékonyabb jellemeket.

Kamaradarabot látunk tehát, mindössze öt 
szereplővel. Gálber Attila az Őrnagy szerepében 
telitalálat. Testalkata, gesztusai, mimikája, biztos 
táncos fellépése maga a határozottság és kérlel- 
hetetlenség. A második szereposztásban Pallós 
Balázs sem hagy bennünk hiányérzetet alakításával. 
Vass Oszkár Tót-ja néhol humoros, máskor bizony
talan, esetlen, aztán belenyugvó, majd elkeseredet
ten lázadó. Papp Viktória és Nemes Krisztina 
Tótnét, Török Zsófia a lányukat alakítva hiteles, jól 
megformált figurái a produkciónak. S végül a 
postás-bolond szerepben a harmonikás, Molnár 
Péter, aki nagyszerűen végigharmonikázza a számot, 
nem akármilyen koncentrációval és alkalmaz
kodóképességgel.

Bognár József alkotása és a profi megjelenítés 
érdemelte ki a díjesőt Zalaegerszegen. Az adaptáció 
novemberben meghívást kapott Budapestre a Thália 
Színház Kortárs Néptánc válogatásába, majd január
ban az Erkel Színházba, az Antológiára. S tovább 
tart a mű sikersorozata, mert március végén bemu
tatják a Nemzeti Táncszínházban is Budapesten.

A Mecsek természetesen továbbra is az auten
tikus folklór tolmácsolását tartja legfőbb feladatá
nak. Külföldi szerepléseiken, Tajvantól Kanadán át 
Európa számos országában ezzel jelenítik meg 
hazájuk tradícióit, gazdag örökségét.

De elkezdődött, s talán folytatódik egy másik 
út is, ami nem mond ellent az eddigi törekvé
seknek. Olyan nyitás ez, ami tágítja a horizontot, 
növeli a kedvet a további munkához, s nem utolsó
sorban színesebb palettát tár a táncot szerető 
közönség elé. ■

„Az egyik oldalon az édeskés-szirupos keringő, míg a másikon a pregnáns, alkumentes, kemény verbunk. ’ 
(Molnár Péter, Vass Oszkár, Kőszegi Júlia, Nemes Krisztina és Gálber Attila)
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Zsolnay gyár
Művészetek Háza 
Martyn Ferenc Galériája 
2002. december -2003. január 
T. Surányi Anna kiállítása 
Pécsi Kisgaléria 
2002. dec. 6 -  2003. jan. 5.

Múlt-jelen-jövő
A két egyidejű kiállítás -  egymást mintegy 
kiegészítve -  annak a rendezvénysorozatnak nyitó
eseménye, amellyel a Zsolnay gyár fennállásának 150 
éves évfordulóját köszönti. A Művészetek Házában 
bemutatott anyagban a gyár díszedénygyártásának 
és kiváló, művészi szecessziós falicsempéinek 
néhány patinás, mára már múzeumba került darabja 
idézi a hagyományt, a világhírt szerző nívót. Néhány 
mai, illetve a gyár közelmúltjában készült másolat, 
régi modell felújítása a régi Zsolnay gyártmányok 
iránti keresletet igyekszik üzletileg kiaknázni, egyút
tal bizonyítandó, hogy a régi díszítőtechnikák bir
tokában vannak, ma is képesek a XX. század elején 
gyártott különleges lilás-kékes eozinok és szecesszi
ós edényformák, vagy a sárgás alapszínű, magas
tüzű zománcú fajansz készítésére. A barokkos ét
készletek, néhány kedvelt mintakinccsel (mint a 
bambuszos, vagy a virágdíszes süteményeskész
letek) néhány alaptípusra szűkülve a hagyományt 
képviselő tömegáruvá lettek. A dekornak az a széles 
változatossága, ami Zsolnay Vilmos egykori készít
ményeinek jellemzője volt, a manufakturális jelleg 
a mai termelési tempónak és nyereségvágynak nem 
gazdaságos. A rendszerváltáskor pedig éppen az 
iparművész tervezőgárdájától szabadult meg a gyár 
vezetősége, akik pedig a gyár újabb kori, az államo
sítás utáni korszakát karakteressé és korszerűvé tet
ték: ezt e kiállításon Fürtös György, Gazder Antal, 
Móker Zsuzsa, Nádor Judit, Török János jelzéssze
rűen szereplő egy-egy kisplasztikája, dísztárgya is 
bizonyítja. A jelen egyáltalán nem ad okot sok opti
mizmusra. Az étkészleteket, használati porcelánt és 
fajanszedényeket többnyire néhány barokkos, régi 
forma uralja, amin edényfestők által adaptált, pár 
egyszerűsített, régi dekor próbál helyet találni elfo
gadható mértéktartással. Csupán ahol külső ipar
művészek egy-egy alkalmi feladatban 
közreműködtek, hozott jó eredményt: például 
Krawcun Halina új és egyszerű tálakkal bővített 
étkészlete a gingko biloba-levél motívum díszítéssel 
végre egy kis korszerű fuvallatot hozott „e köldök
néző”, csak saját régi dekorkönyveire kancsingató 
mai edénygyártásba. Móker Zsuzsa egyszerű egykori 
asztali edényei, Nagy Márta keramikus tervezte 
tálak, Kádasi Éva dekorjával készült készlet is jelzik, 
hogy az iparművészek forma- és dekorújító 
közreműködését nem nélkülözheti a gyár, ha jövőjét 
biztosítani akarja, s a túlélésre számít.

A gyár egykori iparművész gárdájából csupán 
T. Surányi Anna vészelte át a rendszerváltást 
követő átszervezéseket, akinek sokoldalú tervező- 
munkájáról külön kiállítás tájékoztat. A Pécsi 
Kisgaléria első termébe eozin-díszedényei, a 
másodikba a fajanszok és pyrogránit edényei kerül
tek. Számos ötletes vázaformájának plasztikáját 
ezúttal a felületén alkalmazott máz, az eozinok 
fémes vagy harsány színvilága, csillogása olykor 
optikailag módosítja. A tervező a gyári előállításnak 
megfelelően sorozatokban gondolkodik: a formálás 
több fázisát, így a gerezdek kobakforma, a hullámos 
tagolás, a barázdák megcsavarása, a cikkelyek ívelt, 
vagy hegyesszögben találkozó síkok bemetszésével 
tagolva díszíti a bonboniereket, gyertya-tartót, 
klasszikus vázaformát. Az 1997-1999 között készült 
„Jade” fantázianevű termékcsalád össze-nyomott,

lapos testű korongvázáinak testét ellentétes irányú 
ívek tagolják. Ahol a szájnyílás vonal-vezetéséhez 
igazodnak az edénytestet ritmizáló barázdák, 
esztétikus hatásúak, de a mandorlaszájú vázák 
esetében az edényformával nem harmonizáló 
reliefdíszítésen a zöld, lila, arany színekben játszó 
magas fényű eozinok túlzott csillogása már nem 
szerencsés megoldás. Az eozinok festői hatása 
igazából a sima felületeken érvényesül, s Zsolnay 
nagyon ritkán élt és kellő mértéktartással a fémes, 
rideg, magas fényhatású ragyogással. Ezek könnyen 
vásárivá tehetik a tárgyat, valamint a nyers és 
harsány színek is.

A legyezőszerű gyűréssel, gerezdeléssel, vája- 
tokkal tagolt felületdíszítés variációit játssza végig 
T. Surányi Anna különféle méretű fedeles díszdobo
zokon, mély tálakon, vázákon, gyertyatartón.
A mélypiros eozinok és lilásarany reflexű variánsai 
egy keleties, kupolás, orsóforma illetve báb alakú 
fedeles edénysorozaton, egzotikumukkal fogják meg 
a látogatót, s feltehetően sikerre számíthat, derűs, 
intenzív színvilága, bohókás formái miatt. 
(Háziszellemek tárolására.) Valójában inkább 
plasztikák ezek, mint edények.

A cakkos, mély, csontszín alapú „virág”-tálak 
meglehetősen funkciótlanok, csupán néznivalók, 
amelyeknek geometrikus dekorjuk ugyan sokféle, 
kulturált színvilágú, de értelmetlen kiosztásúak, 
inkább a hímzőlányok tanulókendőinek kései utó
dai, amin a nekik tetsző mintakincset gyakorolták, 
s lexikonszerűen tároltak motívumokat, technikákat. 
Gyümölcsöstálnak szűkek, falra sem valók, 
mélységük miatt a mintájukat is torzulva látjuk, így 
díszítésük értelmetlen. Eozin kivitelben a gerezdéit 
testű, mély tálak elfogadhatóbbak, bár használ
hatóságuk, helyük egy lakásban számomra rejtve 
maradt.

Mindemellett sok modern díszedényével 
(„bibe”, reliefes, bordás vázák), s újszerű eozin- 
használatával bizonyítja e kiállításon T. Surányi 
Anna tervezői rátermettségét, de ahogy „egy fecske 
nem csinál nyarat”, úgy ahhoz, hogy a nemzetközi 
színtéren a gyár újra nagy hagyományaihoz méltón 
szerepelhessen, a kortárs keramikusok élvonala 
termékeny közreműködésének megnyerésén kéne 
fáradoznia. ■

T. Surányi Anna „Fatime" sorozat 
Doboz, 2002. Egytüzű eozin, 23 cm x 22  cm
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SLOG 70/80
Az 1970 és 1980 között született S O M O G Y I  K R I S Z T I N A  
szlovén építészek és dizájnerek
munkái
Közelítés Galéria, Café Dante
2002. december 1 3 -
2003. január 3. Beszéljünk róla •  •  •

„Nálunk könnyű ismertnek lenni. Alig kétmillió 
ember lakik Szlovéniában. Nagy család vagyunk, 
mindenki mindenkit ismer. Fontos, nagyon fontos 
ezért, hogy legyen külső visszajelzés. Nagy 
lehetőség ezért számunkra, hogy külföldön is meg
mutathatjuk magunkat. Pécsett korábban nem jár
tam, a várost nem ismertem, de az a tény, hogy 
egy régióban élünk és egyszerre lépünk az EU-ba, 
feltehetően hasonló helyzetet teremt építészeinknek. 
Ez különösen izgalmassá teszi számomra a mai 
alkalmat, kiváltképp az esti beszélgetést.” 
Hangoztatta Mojca Lenart építész, szervező a 
Közelítés Galériában, a harminc év alatti szlovén 
építészek kiállításán.

A kiállítótérben tolongtak az építészhallgatók.
A már befutott építészek közül is többen eljöttek. 
December volt, az utakat jégpáncél bontotta. A 
megnyitóra az 1970 és 1980 között született szlovén 
kiállítók hada késve érkezett meg: félrevezette őket 
a térkép. „Nem tarthat tovább az út, mint Bécsig” -  
hitték. Tévedtek.

Tudom, hogy lassan illene rátérnem a munkák 
méltatására, a bemutatott építészetre és designra, 
de a projektek emlékét újra és újra felülírja az est 
élménye: a szlovén és magyar építészhallgatók 
szembesülése a Café Daniéban rendezett vetítésen. 
A közös érdeklődés okán joggal hihettem, hogy 
élénk eszmecserének leszek hallgatója, titkon remél
tem, olyan érvelések és elgondolások kereszttüzébe 
kerülök, amely egy álmosító téli napon pezsgésbe 
hozza elmémet. Az előadások során felvillantott 
munkák jellemzően két nagy kategóriába voltak 
sorolhatók: egyrészt ötletek, pályázati anyagok és 
diplomamunkák, másrészt megbízásra készült 
épületek és tárgyak kerültek elénk. Úgy gondolom, 
e két alaptípus eleve két különböző diskurzust 
indikálhatott volna. Az építészet nagy kérdéseiről 
ugyanúgy kialakulhatott volna érdekfeszítő 
párbeszéd, mint egy-egy alkotó szemléletéről, a 
fiatal szlovének helyzetéről, a konkrét problémákról 
vagy lehetőségekről. A komolyabb eszmecsere 
azonban elmaradt: ebben bizonyosan közrejátszott 
az idő relatív szűkössége (sok építész sok terve várt 
befogadásra) és a szerkesztés hiánya. A sokféle 
munkák közt ugrálva valóban nehéz átfogó, a lé
nyegre koncentráló kérdéseket feltenni, mégis hiba 
lenne nem észrevenni, hogy kommunikációs szem
pontból sajnos alulképzettnek tűntek a fiatal 
magyarok. Az okok részletes elemzésére nem vál
lalkozom (szociológiai és pszichológiai téren tanul
mányaim ehhez nem elég megalapozottak), de egy 
jövőbeni beszélgetés érdekében érdemesnek érzem 
rögzíteni a tapasztaltakat.

A diplomamunkák kiváló típuspéldája volt az 
elsőként bemutatott Aqua Living Modul. A szerző 
hosszan ecsetelte a turistaszezonra szánt, önellátó, 
a tengeren úszó lakóegység előnyeit, beszélt a 
napenergiáról és a fekália újrahasznosításáról. Ajda 
Vogelnik-Saje a szlovén tengerpartot kívánta ter-

A Ljubljanai Dohánygyár, irodabelső kialakítás.
Tervező: Bozo Rozman

Ikerház felújítás. Maribor. Tervező: Miha Miholic

vével felszabadítani: utópiájában a vízre kitelepített, 
bérelhető lakóegységek ideiglenes jelenléte oldaná 
a part túlterheltségéből adódó feszültségeket. A terv 
diplomamunkához illően volt merész és alapos. így 
a labda rögtön az első tervnél, a beszélgetés tizedik 
percében magasra lett dobva. Vajon valóban 
ökologikus a felkínált megoldás? Turistaként örül- 
nénk-e annak, ha a horizonttól kiszaladó hullámok 
látványa helyett lágyan ringatózó fémladikokon 
pihenhetne meg tekintetünk? És egyáltalán hódíthat- 
e magának még több teret az építészet? Sajnos a 
lényeget egyetlen hallgatói kérdés sem firtatta. Sem 
esztétikai, sem etikai megjegyzés nem érkezett. 
Pedig az építészet esszenciáját pont ilyen és hason
ló tervek kapcsán firtathatnánk. Pont egy tartalmas 
beszélgetés adhatna az ilyen ötleteknek valódi értel
met, dimenziót. A határtalan szabadságban fogant, 
a hétköznapi kötöttségektől mentes ötlet-projektek
ben az alkotó (építészeti) értékrendjét tisztán kell 
tudni olvasni. Ha valakiben az merült fel, hogy való
di gondolatok helyett manírok, gégék, tetszetős, de 
üres formák kerültek át 3D-be, akkor abba bele is 
kell tudni kérdezni! Elméleti vita ugródeszkájának 
több projekt is kiváló apropót adhatott volna. Ilyen 
volt a Zaha Hadidtól megszokott, transzparens 
falakkal, transzparens emberekkel láttatott üveg fel
hőkarcoló Ljubjana belvárosában (Lidija Dragisic), 
a „Viator” névvel illetett, új kulturális centrum terve 
(Spela Roger), az a mobil konstrukció, amit 
Maribor központi piactereként képzeltek el az 
alkotók (jaka Bezan, Spela Rogel, Lidija Dragisic), 
egy sikátorszerű, sötét utca kereskedelmének fel
lendítésére kitalált, szalagszerűen végigfutó üveg
tetővel lezárt passzázs (Mojca Lenart, Sandi Pirs) 
vagy a „Macrolab” vándor laboratórium elképzelése 
(Matevz Francié, Aljaz Lavric). Valóban sajnálom, 
hogy az érdekes felvetések ellenére ezek a gondola
tok egyáltalán nem találtak visszhangra a magyar 
közönségben. Mintha teljesen lecsengett volna az 
a kor, amikor az egyetemek folyosóin, vagy mond
juk a Bercsényi kollégiumban forradalmi szemlélet
tel, a világot újragondolni vágyó aggyal és lélekkel 
vitatkozott a jövő építész generációja. A Daniéban 
úgy tűnt, kizárólag az életben való érvényesülés 
gyakorlati problémája érdekli a hallgatókat.
A közönséget láthatólag az izgatta, mi a receptje az 
ügyfélszerzésnek. Egyszeri szegénylegényként azt 
tudakolták volna, merre is induljon szerencsét 
próbálni, aki boldogulni akar. A feltett kérdések és 
a vélemények így általában nem a gondolkodásmód 
milyenségét, tehát az alkotói folyamat vagy egy 
szemlélet lényegét firtatták, hanem sokkal prózaibb 
módon, szinte kizárólag a megvalósult munkák 
részleteire irányultak.

Persze megbízásra készült, megvalósult terv is 
volt a vetítésen épp elég. Közülük említsük elsőként 
a Baterija csoport munkáit. Elsőként pénztervüket 
ismertették. A Totar 10. jubileumára kiírt, 
össznemzeti pályázat győztes munkája, az évforduló 
alkalmából vert nemesfém pénz összetett jelen
téssíkjait sajnos épp csak felvillantották. Érdekes 
lett volna kézbe venni az érmét, érdemes lett volna 
árnyaltabban látni a gondolatot. Izgalmas volt az a 
társasházuk is, amely Lesce városában, egy még
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részben működő láncgyár közelében épült meg. 
Lendületes és látványos enteriőrnek mutatkozott 
Niki Bonetti picinyke ékszerboltja, több nagyvonalú 
megoldást is ígért Bozo Rozman ljubjanai dohány
gyárának belsőépítészete. A magyar valóságot szem 
előtt tartva külön figyelmet érdemelt Miha Miholic 
ház-átalakítása Mariborban. A hagyományosan sem
milyen ikerház egyik felének mai személettel történő 
felújítása számunkra is jól érthető kontextusban 
mutatta be az építész gondolkodásmódját. Firtató 
kérdések bár voltak szép számmal, valahogy az volt 
az érzésem, a lényeget nem nagyon súrolta egyik 
sem. Mélypontként talán az utolsó magyar 
megszólalást citálnám: nektek hogy van ilyen sok jó 
munkátok? -  érdeklődött valaki. Érthető módon az 
érdemi válasz elmaradt.

A Dantéban rendezett est tulajdonképpen nem 
volt több, mint a kiállítási anyag vetítéssel és 
személyes magyarázattal spékelt megismétlése.
A pluszt a vendégek személyisége, a szereplés 
milyensége adta. Ebben -  úgy tűnt -  az előadók 
előttünk járnak. A fiatal szlovének minden szem
pontból meggyőzően artikulálták magukat. Persze 
érződött, hogy művészi-építészi kifejezésmódjukban 
nemzetközi mintát követnek. Nemzeti karakterje
gyeik keresése vagy erőteljesen individuális kife
jezésmódok helyett láthatóan a kortárs építészeti 
nyelvezetben mélyítik jártasságukat. Megjelenésük 
azonban megnyerőén kulturált volt. Öltözködésük
ben, retorikai képzettségükben, prezentációs 
eszköztárukban nem maradnak el nyugati pályatár
saiktól. A kis nemzetek komplexusaitól mentes, 
magabiztos fellépésük őszintének tűnt, érdekesnek 
és alkalmasnak tudták láttatni magukat.

Öltözködés és prezentáció? Nem felszínes ez 
így? -  háboroghat most Ön, kedves olvasó. A tervek 
minősége a fontos, csak az számít -  hallom belül 
az érveléseket. Hát nem, a helyzet nem ennyire egy
szerű! Hadd osszam meg Önökkel egy amerikai 
élményemet! Chicagóban, a világ egyik legnagyobb 
képzőművészeti vásárán magyarázta egy galéria 
tulajdonosa, hogy a képek eladásánál az alkotó 
személyisége legalább olyan meghatározó, mint 
maga az alkotás. „A képet nem tudom jó áron elad
ni a festő személyisége nélkül. A munkák mellett az 
alkotót is meg kell ismertessem a világgal. Ez már 
csak így van: a kortárs képet a művész személyi
sége hitelesíti” -  hangsúlyozta a kereskedő. A kap
csolat elfogadható. Igazságtartalma miatt akár 
építészekre is átírható. Érthető, hogy a kulturált 
megjelenés, a jól artikulált érvelés, a mai vizuális 
nyelven előkészített prezentációs anyag ugyanúgy 
része az általános megítélésnek, mint a puszta 
építészeti gondolat. A külső szemlélő (adott esetben 
akár a megrendelő) komplex helyzetben, komplex 
benyomások hatására hozza meg döntését. Alkotó 
és alkotás benne is összefügg. Úgy hiszem, hogy a 
divat- és trenddömpingek, sztárok és manírok, blöf- 
fök és formalizmusok korában az igényes tervező, 
a minden szempontból hiteles személyiség biztosan 
érték, s így talán kelendő.

A szlovének hazautaztak, de mi itt maradtunk: 
párbeszéd nélkülük is folytatható. Szerencse, hogy 
a szervező Bencze Zoltán az egyetem falain kívül 
rendezte meg a beszélgetést. A szakma művelői, az 
építészet iránt érdeklődő laikusok és az építészhall
gatók között talán el tud indulni valami. Érdemes 
lenne fórumot teremteni fontos kérdéseknek.
A feladat persze nem könnyű. Beszélgetni, pontosan 
fogalmazni, jól kérdezni, logikusan érvelni vagy 
egyszerűen csak szellemesen csevegni, kevesek 
számára otthonról hozott adottság. Azonban a 
retorika (mint annyi minden más, pl. az építészet) 
nemcsak tehetség kérdése: kitartással és gyakorlás
sal tanulható. A gondolat, a szófordulat, mint kavics 
a vízben, az idők során szépen csiszolódik.
S ha már kavics, s ha már retorika: gondolatban 
tisztelegjünk most Demosztenész előtt. ■

Bérház, Lesce. Tervező: Baterija csoport, Sasa Buncic és Matevz Cetik

Bevásárló utca lefedése, Ljubljana. Tervező: Mojca Lenart és Sandi Pirs
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Svédasztal a galériában
Közönségbarát módon mutatta be Svédország 
XX. századi építészetét az a vándorkiállítás, amely 
az elmúlt évben számos országot (Lett, Észt, 
Szlovénia) megjárva, Budapest után a Pécsi 
Galériában is bemutatásra került. A túlnyomóan 
színes fotókon dokumentált épületeket, városrész
leteket csupán kevés tervrajz kísérte, viszont a szük
séges adatközlésen kívül oldalnyi magyarázatok 
ismertették a tervezési körülményeket, hívták fel a 
figyelmet az anyagbeli és technikai sajátosságokra, 
építészeti értékekre.
A pécsi bemutató idején már a szakfolyóiratokban 
(Balkon, 20 0 2.12 . szám: 40-41., Oktogon, 2002.
5. szám: 28-33.) is olvashattunk e kiállításról.
A rendezési koncepció mellőzte az időrendet, vagy 
a mesterek szerinti csoportosítást.

Akinek a rendezés ez az utóbbi évtized teljesít
ményeire összpontosító és építészettörténeti for
dulópontokat, jelentős műemlékeiket bemutató 
válogatásából a történeti stílusösszefüggések, 
időrend nem derült ki, az bármely könyvtárunkban 
kézbe vehette az 1987-ben a Műszaki Könyvkiadó 
gondozásában megjelent „A mai svéd építészet” 
című könyvet. A további tájékozódáshoz a szeren
csésebbek pedig megvásárolhatták ezúttal a Pécsi

Galériában Svédország építészetének angol nyelvű 
kalauzát (Várnamo, 2002), pazar kiállításához 
(380 képpel) és igényességéhez mérten csodálni- 
valón olcsó áron, amelyben a kiállításon látottakat 
is feltalálhatták a topográfiai rendben bemutatott 
műemlékek között. A pécsi kiállításnak igazi ajándé
ka volt a Svéd Építészeti Kutatóintézetnek ez a 
munkája, ami pillanatok alatt elfogyott, jóllehet 
Svédország nem tartozik a nálunk frekventált 
turistacélpontok közé.

A XX. században talán éppen Svédország tette 
meg az építészet terén a legnagyobb lépést, hiszen 
a városodás, iparosodás dinamikája feladatainak 
a kor technológiai szintjén történő megoldása hatal
mas kihívás volt. Nemzeti építészeti hagyományaik 
a kisléptékű faépítészet mellett történelmi kapcso
lataik révén a környező országokból érkező hatá
sok: a XIX. századi angol Árts and Crafts mozgalom 
kézműves igényessége, valamint a dán és német 
téglaépítészet hatásával formálódott. A XIX-XX. 
századforduló építészeti kultúrája is már sajátos 
eltéréssel jelentkezett, itt a szecessziót inkább 
néhány építész egyedi, szabad plasztikus formálás
módja jelenti csak. Israel Wahlmann templombel
sőjének parabolaíveiben (1914), vagy gerendaházá

nak sarokalakításában (Tallom villa, 1904),
G. Wickman változatos meredek tetőformákkal 
alakított kirunai templomán érhető tetten.

Stockholm jelképévé vált a városháza pompás 
téglaépülete, tornyán a három koronával, amely a 
régi királyi várra utal (Ragnar Östberg 1902-1923).
Az I. világháború után, akárcsak Európa más orszá
gaiban a klasszicizálás és monumentalitásra 
törekvés egy hulláma itt is jelentkezett, különösen 
az állami reprezentáció épületein, például Erik 
Gunnar Asplund tervezte sölvesborgi Bíróság 
épületén (1919-1921), vagy stockholmi városi 
könyvtárán (1918-1928). Nem is annyira díszít
ményeit alkalmazzák e stílusnak, mint inkább a 
szimmetriát, tömbszerűséget. Egyszerűség, monu
mentalitás érződik az Asplund és Sigurd Lewerentz 
tervezte stockholmi temetőegyüttes tájformálásán 
és három kápolnáján, ahol a felekezeti szim
bólumok hiányzanak a szakrális épületekből. 
Mindezek a tankönyvekből ismert klasszikus példái 
a svéd építészettörténetnek.

Az 1920-as évek végén az osztrák C. Sitté 
várostervezői elvei alapján egész városnegyedek 
kiépítése indult meg, a kislakás-építési program ide 
is elérkezett. A németországi Bauhaus hatása az 
1930-as stockholmi építészeti kiállításukkal válik 
átütővé, ami a funkcionalizmust az elkövetkező fél 
évszázadra minden tervezés vezérelvévé emelte.
A szociáldemokraták 1932. évi hatalomra kerülése 
céltudatos lakásépítési politikát eredményezett, ami
hez eszközeik igazán csak az 1940-es évektől lettek 
meg, a tömeges építést olcsóbbá tevő szab
ványosítással, előregyártással. Sven Markelius és 
Unó Ahrén iskolaépülete (1928-30) és kollektív 
háza (1935 Stockholmban) a modernizmus úttörő 
példái. Ezek racionalizmusa, eszköztelensége, 
közösségformáló ideái megnyernek, emberléptékű, 
internacio-nális épületek. Ez a haladó jellege a svéd 
építészetnek éppen akkor kezdett eltorzulni, amikor 
nagyszabású távlati terveit főként a lakásépítkezés 
terén kezdte megvalósítani. Mivel a háború elkerülte 
Svédországot, így anyagi ereje is jobban megvolt 
városfejlesztési terveinek megvalósításához. Az 
angol L. Mumford várostervezői elvei, valamint 
a fogyasztás, igények, közlekedés elemzésével

Stockholm -  Hötorgcity, 1952-56.

Stockholm -  Kulturhuset. Peter Celsing, 1968-73.
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tudományos alapokra helyezett távlati fejlesztő 
tervek készültek, kimunkálásába a funkcionalizmus 
híveiből a zsidóüldözés elől odamenekült 
építészeket is bevonták: a pécsi születésű Forbát 
Alfréd 1938-tól 1972-ig aktív részese lett e fejlődési 
folyamatnak. Az 1950-es évekkel kezdődött a 
„csinált városok”, a bolygóvárosok, az önálló 
városközponttal kulturális, szociális ellátó és igaz
gatási épülettel, munkahellyel ellátott városrészek 
létrehozása, sokféleképp csoportosított házakkal, 
amelyek csillag alakú elrendezésüknek köszön
hetően szélvédett udvarokat, játszótereket fogtak 
közre. Fűrészfogas elrendezésű, kétszintes sorházas 
lakótelepekre, szabadon álló egységekből kom
ponált lakótelepek, előre gyártott elemekből épített 
szalagházak bizonyítják a városképzés sokféle mód
jának tudományos igényű megoldási kísérleteit.
Az antropozófiai elvek is megjelentek az 
építészetben a Steiner-Szeminárium épület- 
együttesén (Asmussen, 1967-1992).

A templomépítészet viszont mindvégig a 
szabadabb, expresszív formálás területe volt: bár 
itt is a protestantizmus puritanizmusa, aszketikus 
szelleme érvényesült. Különlegesen zártak újabb 
kori templomaik, centrális terűek, magasan, vagy 
szokatlanul elhelyezett ablakokkal, lapos tetővel. 
Sigurd Lewerentz erődszerű temploma (1956-1960) 
széles fehér fugázású, sötétre égetett téglafalaival 
szép kontraszttal kapcsolódik a kecses nyírfaerdőbe.

A növekedés optimizmusa a racionalitás és 
funkcionalitás elvének végletekig fokozott precíz 
keresztülvitelével párosult. Az 1966-ban indult 
program, amely egy évtized alatt egymillió lakás 
építését tűzte célul, jó minőségű lakásokat, de 
meglehetősen sivár lakótelepeket eredményezett.
Le Corbusier vasbeton-építészete és elmélete is 
befolyásolta a svéd tervezői gyakorlatot. A sokféle 
funkciót egybefoglaló kultúrházak (Népházak) és 
a változtatható belső elrendezésű, tagolású iro
daházak, munkahelyek ilyen igénye nem volt igazán 
kihasználva, ugyanakkor az épület külseje megle
hetősen indifferens volt, nem fejezték ki külsejükkel 
kulturális rendeltetésüket.

Bármennyire is sivár városképileg és sok megol
datlanságot mutat a mai szemlélőnek e „stílustisz
ta”, egy szellemben fogant városok, a sokféle szo
ciális igényhez (pl. egyedülállók) alkalmazott alapraj
zú lakásokkal, szervezettségükkel működőképes és 
a maguk korában a legkorszerűbb megoldást nyúj
tották. Még egy jóléti államnál is az eszközök, anya
giak ésszerű szervezésével és korlátozásával lehetett 
ilyen nagyszabású és mennyiségű építkezést 
megoldani.

Az amerikai nagyváros dimenziójához idomuló 
városközpont kialakítása Stockholm egy régi 
negyedének szanálásával jó működőképessége 
ellenére az internacionalista stílus olyan iskolapéldá
ja, valamint a felduzzadt létszámú állami hivatalok

Stockholm -  Villa Tallom.
Lars Israel Wahlman, 1904-06.

elhelyezésére létesült Gamizon negyed (1964-1972) 
házainak tagolatlan hosszú szalagja eloxált alumíni
um-üveg homlokzatával, vagy akár a sokféle 
funkcióra szolgáló (kultúrház, kiállítás, ren
dezvénytermek) stockholmi kultúrház (Peter 
Celsing, 1968-1973) hatalmas tömbje tanulságai és 
a lakótelepek monotóniája, esztétikai hiányosságai 
járultak hozzá a modernség e formáit meghaladni 
kívánó posztmodern jelentkezéséhez. E törekvés 
jegyében történt változás Svédországban is az 
utóbbi évtizedben: az 1990-es évektől tagoltabb 
és esztétikusabban formált lakóházakra, kulturális 
épületekre (golfklub, egyetem, múzeum), a termé
szeti környezetbe illő komponálás és az azt megóvó 
magatartást, arra tekintettel levő tudatosabb energia 
és anyaghasználatot érvényesítő újabb törekvésekre 
láthattunk példákat. Ilyen a göteborgi kikötőnegyed

Lidingö -  Millesgarden. Johan Celsing, 1996-99.

Stockholm -  Markuskyrkan. 
Sigurd Lewerentz, 1956-60.

revitalizálása, modem, az épület formájával vállalt 
imázsát alkotó, a városképben karakteresen megje
lenő gyárépület (Astra Hassle, Mölndal, 1989-1996).

Különösen a múzeumépületek, galériák (Lidingö, 
Millesgárden, 1996-1999. Johan Celsing) jelzik 
a léptékváltást és változatosabb, kifejezőbb, 
környezettudatos formálást: a Vasa hajó bemutatá
sára létesült dokkszerű múzeum, valamint az 
Építészeti és Modem Művészeti Múzeum épület- 
együttese a példa erre, ahol az épület részben a föld 
alá terjeszkedett, s jóllehet külföldi tervezője volt, 
ő is alkalmazkodott a helyi tradíciókhoz, léptékhez: 
felső bevilágító sorral tagolt tömeggel, a zárt és 
nyitott homlokzat arányával. A textilmúzeum pirosra 
festett épülete a vidéki faházak hagyományához 
illeszkedik. Az épületbelsők anyaghasználatában 
a faburkolások, vagy a fal anyagának megmutatása 
a részletképzés karakteres eszközei. Magas szintű 
hőszigetelési és épületgépészeti, energiakezelési 
tudást és tudatosságot sugall a nagy térmagassá
gok, függönyfalak, nagy üvegablakok alkalmazása.
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Operett-tangó-pop-hop 
-szobadiszkó és jegenyezene Találkozások 

Amorf Ördögökkel
„Forró a róna, mint Verona erkélye délután 
Tajga Galambom puszta kalandból legyél a Júliám! 
Mondd meg mit vegyek, hogy a Rómeó legyek!”

Az idézet a zenekar első, Betyár a Holdon albu
ma címadó számának kezdősorai, a végén az azóta 
szállóigévé vált csattanó sem akármi: „A két remix- 
király: Bartók és Kodály”... Igazi unikum a hazai 
könnyűzenei életben az Amorf Ördögök formáció. 
Példa, hogy lehet és érdemes is a szórakoztató-, 
avagy tánc- illetve partizenében is minőségre 
törekedni. Igényes, alternatív tánczene. Alternatíva 
a gagyi, giccses, semmitmondó, futószalagipari 
konzum-műanyag zenékkel szemben úgy, hogy 
mindvégig megőrzi könnyedségét, kedélyes, vagy 
ha kell vidám, vagy épp borús hangulatú. A nosztal
gikus retroérzések mai elektronikus alapokon lóg
nak, de nem ez a meghatározó, hisz a kíséretben 
egyre inkább az élő hangszerek is teret kapnak.
A stílust nemigazán lehet behatárolni, a félreismer
hetetlen egyéni hangzás összetevői a kupié, sanzon, 
csasztuska, táncdal, blues, kesergő, ballada, vagy 
saját meghatározásuk szerint: operett-tangó-pop- 
hop-szobadiszkó... A szövegek pedig igen lelemé
nyes, költői munkák, újszerű fordulatokkal, csava
rokkal, idézetek beolvasztásával, átértékelésével.

Három éve úsztak be a köztudatba Ullman 
Ottó-S.Nagy István: Nekem a Balaton című „hall
hatatlan opuszának” elektronikus alapú átiratával.
Az ósdi, enyhén szólva is könnyed dalból jól kijöt
tek, bájos partislágert varázsoltak. 2000-ben lett 
kész az említett debütáló korong, tavaly pedig a 
„Molylepke minibár” című második. Az eltelt rövid 
idő alatt elsősorban a fővárosi körökben mozogtak, 
de egyre több helyre hívták őket szerte az országba. 
Pécsett eddig kétszer léptek fel: 2001. szeptember 
14-én a Dante Kávéházban igazi szobadiszkóval, 
2002. december 11-én pedig a Sorházban forró 
hangulatú koncerttel. Érdekes összevetni a két 
időpontban készült interjúkat, hisz előnyére válto
zott a zenekar, bővült a hangszeresek sora, és kiér
leltebb lett a zene.

Az Amorf Ördögök igazi művészformáció, hisz 
a három alaptag közül az énekesnő, Péterfy Bori 
színész, az I. Pécsi Országos Színházi Találkozón két 
darabban is játszott, a Krétakör Színház leszerződött 
tagjaként a Liliomban (Molnár Ferenc), és a Sehova 
kapuja című darabban a SZKÉNÉ társulatával, de 
előzőleg is több alternatív színházzal szerepelt már 
városunkban. A tavalyi POSZT-on pedig a nagy 
vihart kavart W-Munkáscirkusz-ban láttuk. A Pécsi 
Harmadik Színházban is fellépett társulatával a 
Liliomban. Szerepelt Szomjas György Gengszterfilm
jében, Schilling Árpád Nexxt-jében és Szőke András 
több filmprodukciójában. A 2002-es Kispál és a 
Borz CD-maxin is közreműködött. Tariska Szabolcs 
dalszövegíró, énekes -  egyébként művelődésszer
vező -  élete a filmezéssel, forgatókönyvírással, 
asszisztenskedéssel, filmszerepekkel forrt össze. 
Játszott Szőke András három mozijában:

a Tündérdomb-ban -  eredetileg ehhez a 
romafilmhez növesztette meg jellegzetes kackiás 
bajuszát - ,  A Három-ban, és A helyfoglalás, avagy 
a mogyorók bejövetele-ben, ehhez a forgatókönyvet 
is ő írta). A Szerelem utolsó vérig című filmben, 
Dettre Gábor Velencei utazás-ában is dolgozott. 
Ficsku Pál íróval, Gábor Péter filmrendezővel hár
masban írták a Lemerülés forgatókönyvét, talán 
egyszer ebből is film lesz. A közelmúltban 
Pacskovszky József Miért nem tudjuk megbeszélni 
a dolgainkat című új filmjében a szerepe mellett 
másodasszisztens is volt. És megint eljátszott -  még 
a nagy bajuszával -  egy cigány-szerepet (Bika Janit). 
Tövisházi Ambrus zeneszerző, énekes, billentyűs, 
hangmintafelelős. Szakmája informatikus, Erik 
Sumo/Samovar néven DJ, a Tilos Rádióban is 
tevékenykedik. A régi zenéket gyűjti, a hatvanas, 
hetvenes évek fekete zenéit, a soult és funkot, meg 
az afrikaiakat, de ezeknek a régi zenéknek a mo
dern, mai újraértelmezéseit is. Más DJ-kkel közös-, 
meg szólómunkákkal foglalkozik, de a főállása: 
az Amorf Ördögök zajkereső zeneillusztrátora.
Az, hogy ennyifajta teljesen különböző dologgal 
foglalkoznak, alakíthatta ilyen újszerű keverékké 
zenéjüket. Szinte a semmiből bukkantak fel hirte
len...

♦

Péterfy Bori: Ambrus és a Szabolcs együtt jár
tak gimnáziumba, ott tették le a zenekar alapjait, de 
ez igazából még „megmaradt a szobában...” Aztán 
megismerkedtek velem, és én is belekerültem, 
s „kimentünk a folyosóra, meg a teraszra...”

Tövisházi Ambrus: 1993-ban alakult a zenekar 
első felállása, s csináltuk a szuperszonikus művein
ket, csak amikor a Borival megismerkedtünk, alakult 
át nagyon az egész. Elkezdtünk hagyományosabb, 
szebb női formákra emlékeztető dalokat is írni.
S valahogy olyan dalszerű kompozíciókat sikerült 
létrehozni, hogy felkeltettük egy kis kiadó érdek
lődését, s ennek az lett a vége, hogy először '99 
végén megjelent a Nekem a Balaton maxilemez -  
általában erről ismerik legtöbben a zenekart - ,  majd 
2000-ben az első album, a Betyár a Holdon.

-  A Bizottság óta nem hallottunk ilyen jópofa 
zenét.. Hogyan ötlltek ki ezeket a számokat 
mert a szövegek, a zene, az előadásmód tele 
van gegekket ami a kiforgatott kommersz egy
fajta kritikája egyben.
Tariska Szabolcs: így éljük meg a világot, 

viccesen próbáljuk felfogni azt, amit egyébként nem 
tartunk elfogadhatónak, vagy számunkra nem na
gyon kielégítő: ez a nyomulós tempó, az amerika- 
nizáció, és hogy minden a pénzről szól, semmi sem 
az érzésekrőL..

Tövisházi Ambrus: Globalizációellenes kritika... 
Péterfy Bori: Szabolcs nem ebbe a világba való 

embernek érzi magát, ezzel biztos sokan vannak 
így, és ezt a „bánatát” ilyen versekbe fogalmazza 
meg, amiket aztán Ambrus megzenésít...

Tariska Szabolcs: Ez nem mind bánat, egy 
csomó vidám szám is van, vagy inkább groteszk...

-  Nagyon sok hangulat is keveredik benne, 
sokszor kontrasztként a szöveggeL 
Péterfy Bori: Azért van ennyi régi stílusú és

hangulatú, régi sanzonokra emlékeztető dal, mert 
mindannyiunkban van nosztalgikus beütés, vonzó
dunk a régi dolgokhoz...

-  Fiatalként miért vonzódtok az ilyen régies 
dolgokhoz?
Péterfy Bori: Jó az értékeket megőrizni, és ha 

ezek új, egészen modem dolgokkal keverednek, az 
is jó tud lenni.

-  A hatvanas évek fiataljai tulajdonképpen az 
akkori kommersz tánczene ellen hozták létre a 
beatzenének elkeresztelt rockzene-kezdeteket 
Most ti tánczenei elemekkel is operáltok, ezt 
komolyan gondoljátok, vagy poén?
Tövisházi Ambrus: Szeretjük, ha táncolnak az

emberek a koncerten, jó érzés. Pl. Taljándörögdön, 
a Művészeti Napokon játszottunk, ment a nagy tán- 
cikálás egész végig, pedig jó későn, hajnali fél 
háromkor kezdtünk. A koncertprogramunk sokkal 
táncosabb, mint a lemezünk, a serkentő dalokat is 
szeretjük. Egyébként nagyon nehéz élőben 
megszólaltatni ami a lemezen van, annyiféle a 
hangszer benne. A zene jó része koncerten gépekről 
megy: számítógéppel készített alap szól. Erre ját
szunk rá élő hangszereken, és éneklünk rá. Az élő 
felállásban elektromos zongora, gitár, ütőhangsze
rek, fúvós hangszerek szólnak.

-  Azért két különböző dolog a lemez és a kon
cert, hisz aki elmegy egy fellépésetekre, kicsit 
be akar indulni, egész más állapotban van, mint 
aki esetleg otthon, vagy autóban, vagy bárhol, 
bármilyen akció közben hallgatja...
Tövisházi Ambrus: Azért akaratlanul is jóval

homogénebb a hangzás a koncerten. De nemcsak 
a kemény diszkó durvaságot nyomatjuk, hanem a 
lassúbb, melankolikusabb, finomabb dalokat is: pl. 
a Megsárgult konfettik a Holdfény bárban című szá
mot is sokan szeretik.

-  Koncerteken általában melyik a legnagyobb 
siker, amit a közönség követel?
Péterfy Bori: A Virágos kert az élet meg a 

Nekem a Balaton, az ránkmerevedett...
Tariska Szabolcs: Meg a Betyár a Holdon, las

san kész ebből az új videóklipünk, Szolnoki József 
barátunk jóvoltából. Egy szuper 8-as jó kis klip, 
nagy történettel: Derrick meg a segédje (Harry) 
elrabolja a Borit, fölviszik a Holdra, mi kerten a 
Brusival meg kiszabadítjuk a Holdról, s mivel Horst 
Tappemek kicsit drága a gázsija, papírkivágásos ani
máció, vicces avantgarde film... Tréfás kaland-akció- 
videoklip.

Visszatérve a koncertekre, igazából mindig csak 
abból mérhető le, hogy mi tetszik, vagy mi nem 
igazán, hogy mire táncolnak az emberek, és ez vala
hol elég rossz dolog.
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F E K E T É N - F E H É R E N M-f
Tövisházi Ambrus: Miért rossz, a könnycsep

peket kéne számolnunk?
Tariska Szabolcs: Mert ha lassú szám megy, 

akkor mindenki csak áll, vagy ül hátul.
Péterfy Bori: Attól még az is tetszhet, ha nem 

táncolnak...
Tariska Szabolcs: Tetszhet, de azt nem látjuk, 

hogy tetszik-e...
Tövisházi Ambrus: Az agyakba bele kéne ve

zetni egy érzékenységmérőt, a könnyet, könnyzacs
kókat kéne mérni, hogy mennyire aktivizálódnak 
a dalra, és akkor totálisan le tudnánk mérni, hogy 
milyen hatása van, de ez sajnos megoldhatatlan...

-  Mikorra várható az új lemez, nem kerestek
meg bennetek nagyobb kiadók?
Tövisházi Ambrus: Jövőre fog megjelenni, 

s hála a jó Istennek nem kerestek nagy kiadók.
Tariska Szabolcs: Ha nagyobb kiadónk lenne, 

azzal csak baj lenne, mert mindenbe beleszólnának. 
Hogy még egy refrént ide, még egy dobot oda, 
hogy harminc másodperc után jönni kell a refrén
nek, mert különben nem adja le a kereskedelmi 
rádió... Mi inkább a magunk szája íze szerint csinál
nánk, nem úgy, ahogy a kereskedelmi szabályok 
diktálják. Az operett-tangó-pop-hop-szobadiszkós 
Betyár a Holdon lemez után, most az újon leváltjuk 
a stílusunkat, már lerövidíthetjük az egészet, hogy 
jegenyezene...

„Még egy tánc, s a télnek vége 
Pipára gyújt a nap és kihajol 
A trojkából egy lápos rétre 
Pocsolyával bekap egy Posztin őrt...”

Ezek már a tavaly megjelent új album kezdőso
rai. Hogy jegenyezene, azt nem tudom, viszont a 
Motylepke minibár tényleg továbblépés, hisz az első 
lemezhez képest letisztult, a hangszeres zene felé 
tolódott el a hangzás, s így jobban érvényesülhettek 
a reggae, a latin, a sanzon, a jazz, az easy listening, 
a fűnk, a diszkó stb. hatások. A pozitív változás a 
profi háttérnek is köszönhető, hisz az egyik legjobb 
hazai jazzgitáros, Eichinger Tibor (Eichinger 
Quartet, Eichinger Bánd, Vertetics Orkestar, Timeless 
Life, Nexxt színdarab, zeneszerzés, zenetanítás) mel
lett a kubai ütőstech ni kákát tanult Pápai István 
(ZUM, Black Milk, Gosara), Mikó György ütő-, 
csörgő-, fúvós hangszeres, hangszerkészítő, Drapos 
Gergely basszusgitáros és Dudás Zsombor dobos 
(ZUM, Szemző Tibor, Gordiusi Comó, Black Milk) 
a kísérők. A változások közé tartozik Tariska 
Szabolcs egyfajta fazonváltása is, eltűnt a jel
legzetes bajusz, az Amorf Ördögök egyik imidzse.

Tariska Szabolcs: Sosem érdekeltek ezek az 
imidzs dolgok. Minek bámuljanak az utcán, akik azt 
sem tudják, hogy ki vagyok, elég feltűnő voltam 
Pesten ilyen nagy bajusszal, meg kalapban. Talán 
a városellenesség vagy lázadás is eltűnt belőlem. 
Négy-öt évig eléggé kötődtem egy faluhoz, 
Taljándörögdhöz, no meg a Szőke Andráshoz, s ez 
a szakasza az életemnek úgy tűnik, most már 
lezárult. Nem mintha összevesztünk volna, csak 
nem nagyon tudunk mit mondani egymásnak, vagy 
valamit együtt csinálni. Egyébként úgy nyolc évvel

ezelőtt derékig érő rasztás hajam volt körbe föl
borotválva, meg nagy szakállam, még így érettsé
giztem. Azt is egyik pillanatról a másikra levágattam, 
mert mentem az Operettszínházba jegyet szedni és 
azt mondták, hogy úgy nem lehet... S akkor másnap 
bementem szépfiúként, úgy már lehetett jegyet 
szedni.

-  Koncerten és lemezen is kifbrrottabbnak
érzem a korábbiakhoz képest az új produkció
tokat
Tariska Szabolcs: Két évig készült a lemez, 

zeneileg biztos, hogy sokkal jobban összeállt, talán 
profibb is, hisz most már fixnek tűnik a felállásunk, 
sokkal jobban együtt zenél ez a nyolc ember, mint 
régebben. Az első lemez bája: kis esések, bukdá
csolások stb., az is jó volt valahogy, de ez talán 
eltűnt már. Stílusa sem az előzőnek, sem ennek 
sincsen, ebben is mindenféle van, talán több a 
reggae, de van funky, sokféle... És a balkáni íz vala
hogy eltűnt, ez talán messzebb tájakra tekinget ki, 
afrikai hatásokkal, dél-amerikaiakkal, meg különös 
hangszerekkel. Mint szövegíró, jóval többet dolgoz
tam rajta, mint az előzőn. A Molylepke minibár cím 
hosszú alakulási folyamaton ment át: először 
Molylepke befőttbár, aztán Molylepke mulató, majd 
Molylepke bisztró lett, s akkor mondta valaki, hogy 
Molylepke minibár legyen. Mert a mi stílusunk ilyen 
visszarévedős, kicsit poros, amit már a molylepkék 
esznek, a régi dolgokat próbáljuk visszahozogatni.
A minibár pedig a szobadiszkós vonalat idézi fel, 
nem a hatalmas népstadionok, és a nem tudom 
mekkora nagy helyeket töltőkét, mi ilyen 
minibármegtöltők vagyunk...

-  Úgy vélem, ötletekért most sem kellett a
szomszédba menned, ezek csak úgy kipattan
nak belőled?
Tariska Szabolcs: Az ötletekért azért a szom

szédba szoktam menni... (nevet), gyűjtöm a 
szavakat a tévéből, rádióból. Vagy az utcán megy 
egy öreg néni és az Oktogonon cirmos szegfűt kér -  
milyen szép szó - ,  és ilyeneket feljegyezgetek. Meg 
olvasmányaimból, könyvekből összegyűjtögetek, 
tehát abszolút a szomszédból hozom a dolgokat 
és a sokféle jegyzetből áll össze valami a végére. 
Valahogy kifolyik belőlem, ezt a folyamatot meg
magyarázni nem nagyon tudom, hogy jön össze az 
egész. És mindig attól félek, hogy már többet nem 
fog jönni, többet nem diktál nekem senki semmit.. 
De aztán mindig jön megint valami. Benne vannak a 
világ eseményeire reflektáló dolgok is, a New York-i 
tragédiáról is, ahogy mi sejtjük az egészet. Aztán 
a MIR állomás lehozataláról a MIR helyére az űrbe 
című szám. Ezért is készült ilyen lassan, mert történ
ni kell dolgoknak velünk, illetve a világban is, hogy 
legyen miről írni...

Péterfy Bori: Sokszor Szabolcsnak olyan szavak 
is megtetszenek, amiket nem is ért. Kint voltam 
hosszú ideig Párizsban a Krétakörrel, és egyszer 
csak jött egy SMS tőle, hogy mit jelent az, hogy 
Posztinor... (nevet). Gondolom az idősebbek még 
tudják, sajnos még én is belecsúsztam... Ez egy 
esemény utáni fogamzásgátló tabletta volt a nyolc
vanas években... Na, teljesen meglepődtem, és 
megírtam Szabolcsnak a választ és bele is került -  
szerintem kicsit indifferens, de végül is érthető 
helyen -  a Muskátlis teraszokon című számba. Ilyen

a Szabi, hogyha meghall egy jól hangzó szót, és 
megtetszik neki, felhasználja.

Tariska Szabolcs: Gondoltam, ha a Bori ismeri, 
talán mások is... De volt olyan, hogy kijegyzeteltem 
az idegen szavak szótárából a számomra kellemes 
hangzásúakat, és összegyúrtam egy történetet 
belőlük. Eredetileg az volt a címe, hogy Villő és a 
zsebkendőkirály, s a végére ebből lett a Még egy 
kulőr.

Péterfy Bori: Ilyen sor van benne: A Lizsé 
foyer-jában kereng megannyi parvenü... -  nagyon 
költői...

Tariska Szabolcs: Olvastam Uhrin Benedek 
nyilatkozatát, hogy a régi bálokban ő volt a zseb- 
kendőkiráty, és döglöttek érte a nők és izé... így 
meglett az egyik szereplője a számnak. A másikat 
meg az idegen szavak szótárából néztem ki, hogy a 
villő egy halott menyasszony, aki hotdvilágos éjsza
kán halálra táncoltatja többedmagával az erdőben 
járó férfiakat. És a két szereplőt, a zsebkendőkirályt, 
aki nagy táncos, és döglenek érte a nők, illetve a 
villőt, aki halálra táncoltatja, összeraktam, és megír
tam a történetet. Tele idegen szavakkal, majd kisila- 
bizálják...

-  A hazai színházi élet egyik különleges társu
latának, a Krétakörnek vagy tagja, de a 
zenekarod sem mindennapos. Mennyire jön át 
koncerteken a színésznői mivoltod, itt is 
próbálod eljátszani a történeteket?
Péterfy Bori: Nem volt könnyű dolgom, mert 

színésznőként megszoktam, hogy szerepek mögé 
bújok. Az első koncerteken mindenféle nap
szemüvegeket, kalapokat, meg mindent felvettem, 
mert egyszerűen annyira nem tudtam azzal a 
helyzettel mit kezdeni, hogy Péterfy Boriként min
denféle szerep nélkül kiáltok a színpadra. Ez most 
már hál’ Isten teljesen eltűnt, és nem is akarom 
magam frontemberként előtérbe tolni, hogy bohóc
kodjak, színészkedjek, csak jól akarom magam 
érezni, meg a lehetőségekhez képest jól énekelni...

-  Az új anyagnál mire kellett nagyon figyelned? 
Péterfy Bori: Több és zeneileg bonyolultabb

számot kaptam, mint az első lemezen, tehát ének
lés szempontjából is nagyobb kihívás volt. Már az 
első lemezen is nagyon sok szólamot énekeltem, 
sok hangfekvésben. De ezen is van, ahol 3-4 
szólamot, tehát már olyan 4-5 nő helyett énekelek 
(nevet) egyedül... Sajnos ezt élőben nem lehet pro
dukálni. A Delikát bisztró című szám azért a ked
vencem, mert szerintem azon énekelek a legjobban, 
pedig nagyon sokat szenvedtünk a refrénjével... 
Tehát magamnak is meglepetés volt, hogy olyan 
hangot sikerült megütnöm, ami már tetszik, mert 
sokszor nem szeretem a saját hangom, vagy nem 
mindig vagyok elégedett. Én nem mondanám 
a szöveg szempontjából olyan letisztultnak az 
anyagot, mert ezek nagyon bonyolult szövegű 
számok, többszöri hallgatásra fogják csak megérteni 
az emberek. Sőt egy-kettőt kifejezetten figyelmesen 
kell hallgatni, mert olyan jó kis történetek, amik 
első hallásra nem is fognak kiderülni. Pl. a Borvirág 
és szvithárt az egyik kedvencem, bár azt nem én 
énekelem, az egy férfisors, de nagyon ajánlom min
den férfinak, hogy figyelmesen hallgassa, mert 
nagyon eltalálta Szabolcs, kicsit szomorú, 
pesszimista, amilyen az élet., (nevet). ■
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Szemle
Művészetek Háza
2003. január 27 -  február 16.

Császár Péter kiállításáról

Amerikai családi mozifilmekben gyakorta látni a 
zöldövezeti telkeken honos, fatörzsekre eszkábált 
gyermekházikókat. A gondtalan életű kispolgári 
csemeték ezekben a kertvégi kuckókban étik család
jukéval párhuzamos magánéletüket, persze csak hal

Császár Péter: XII. Failak, 1589

Császár Péter: Szoba a semmiben, 2001

lótávolságra a konyhaablaktól. A kunyhóba nyilván 
minden túléléshez szükséges eszköz „ki van hord
va”, de a mini háztartás legértékesebb darabja a 
titkos napló, a titkos feljegyzésekkel. A „bunki” 
rejtélyét még csak a szomszéd kölyök ismeri, de ő 
megbízható, nem fogja elfecsegni, hogy a legszebb 
lány a suliban... Hogy jöhet mindez ide?

Császár Péter feilak-jai (fara épített alkalmi 
tartózkodási hely =  fai-lak) nem egészen ilyen 
házacskák a Művészetek Háza Martyn Ferenc 
Tetőtéri Galériájának kiállításán. Ezekbe már nem 
jutnak el az uzsonnára hívó szavak, és nem jár 
beléjük játszani, csak a szél. Titkuk viszont ezeknek 
is van. Hogy ez mi, azt döntse el mindenki maga, 
ha elég biztos benne. Ez a döntés-ügy érdekes, 
néhány szót arról, hogy ki, miféleképpen dönt.

Császár Péter képzőművész. Legalábbis nehéz 
másképp értelmezni erőfeszítéseit, melyekkel a 
közösségét éppen egy kiállítóteremben szeretné 
szolgálni. A kiállítás tanúsága szerint ugyanis immár 
harmadik évtizede magaslesek, magaslatok 
telepítésével foglalkozik. Hogy itt mégis másról van 
szó (nagyon másról vagy kicsit másról -  ez is függ 
a művészethez vagy éppen természethez kötő 
alanyi viszonyunktóD, mint erdészeti tevékenységről 
vagy önként vállalt közhasznú munkáról, azt maguk 
az építmények bizonyítják. Hiszen feljutni ezekre -  
létra híján -  nem lehet. A 80-as évek második 
felében készült első munkák még formai szempont
ból sem követték a lehetséges modellként szolgáló 
vadlesek felépítését. Inkább csak ingatag 
deszkatákolmányok, lélekvesztők voltak ezek, nem 
minden ok nélkül hordozva a „felmászni életveszé
lyes” figyelmeztető feliratot. Egyikük-másikuk sta
tikai okok miatt talán alkalmatlan is lehetett efféle 
mutatványokra, éppen elég volt megtartaniuk saját 
súlyukat. Nem is látszhattak ezek egyébnek, mint 
holmi „kiszállásra utaló” dekadens akarat megnyil
vánulásának, amely felszabadít néhány deszkabódét, 
kutyaólat a nehézkedés törvénye alól. Maga a lep
lezetlen diszfunkció is megerősíti azonban azt a 
képzetet, hogy itt egy látszólag értelmetlennek tűnő 
emberi gesztusról van szó. Jelhagyásról, üzenetről. 
Művészetről.

Császár Péter építményei fotódokumentáció 
formájában kerültek a nézők elé. Valójában tehát 
művek kétdimenziós reprodukcióival állunk szem
ben. Valamiféle redukcióval, ami eszünkbe idézi a 
konceptuális művészet egy-egy fordulatát. Az eredeti 
munkák az Óbuda környéki dombokon helyezked
nek el, vagy helyezkedtek el, attól a két kivételtől 
eltekintve, melyek a Vili. kerületi Orczy-kertben, 
illetve Pécsett, a Jakabhegyen állnak.

Műfeji -  vagyis a művészettörténetben oly 
megkerülhetetlen osztályozási -  szempontból, 
nagyon is valóságos mivoltuk alapján tekinthetnénk 
őket plasztikának, térkonstrukciónak is, de mivel 
az alkotó állagmegóvást nem végez rajtuk, illetve 
nincsenek műalkotásként megkülönböztetve a 
környezetben, amelyben „élnek”, gyakorlatilag pusz
tulásra vannak ítélve. Ez egészen különös jelleget 
kölcsönöz a munkáknak, az „elmúlás-potenciált” 
a művész tudatosan ki is használja azzal, hogy 
a tornyok sorsáról elbeszélő fotósorozatot közöl. 
Mondhatjuk, hogy itt magánmitologizátás zajlik: 
Császár Péter helyeket jelöl ki ég és föld között,
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elkeríti azokat, menedéket hoz létre kóbor lelkek, 
mindenféle odúlakók és bizonyos mohafélék 
számára. Ezután magukra hagyja őket, majd beszá
mol ezen organikus szimbiózis pusztulásáról. Sorsot 
ad deszkáknak és léceknek...

A fényképnek mint médiumnak jelen esetben 
kettős szerepe van. Egyrészt eszköz arra, hogy a 
műveket eljuttassa a nézőhöz, másrészt archívuma 
a már elpusztult, tönkrement alkotásoknak. Erről a 
szerepről is kellene valamit írni, mármint az „ilyen” 
fotó jelentőségéről.

Akkor sem egyértelmű viszont a helyzetünk, ha 
a kiállításon látottakat a fotográfia műfajába kíván
juk sorolni. A képek ugyanis egész egyszerűen nem 
rendelkeznek azokkal az esztétikai minőségekkel, 
amelyek alapján ezt megtehetnénk.

Évek során át a kezdetleges léckunyhók a ma
gasba törés figyelemre méltó emlékműveivé változ
tak. A primitív technológia megmaradt, de az 
összeguberált nyersanyagok eklektikáját idővel pro
fesszionális jártasság váltotta fel. Az egyszerű, talált 
anyagok alkalmazása nem tett ugyan lehetővé nagy 
méreteket és szerkezeti következetességet, de a 
tornyok ezen formájukban nagyon tisztán fejezték ki 
a művészi szándékot. Később az anyaghasználat és 
a szerkezet egyre határozottabb és tudatosabb lett. 
A méretek fokozatosan nőttek. Tanúbizonyságul ott 
vannak az akkurátusán jegyzett paraméterek, 5 in
tői egészen 25 m-ig! A hitelesítő adatok szorosan 
hozzátartoznak a nyilvántartáshoz, egyúttal vilá
gosan fogalmazzák meg a földtől való elrugasz- 
kodási kísérletek romantikus szándékát. Az Orczy- 
kertben magasodó 25 m-es torony viszont már min
den naivitást félresöprően komoly ácsteljesítmény.
A nagy méretek és tömegek miatt a fundamentum 
felépítése is megváltozott. A háncsolt fenyőfapóznák 
olajoshordókba öntött betonlábazatokon állnak a 
90-es évektől. A megfelelő teherbírás elérése mellett 
ez a szerkezeti megoldás új formai elemekkel is 
gazdagítja a tornyokat. Esztétizálásról -  akárcsak 
ipari esztétikától -  azonban továbbra sincs szó.
A felépítmény őrzi ál-konstruktív szerkezetét, meg
marad kvázi-konstrukciónak, és bár maga a lakó- 
egység is ablakokkal tagolódik, továbbra sem vezet 
fel lépcső.

A fotósorozat (failak sorozat) legújabb darabjai 
egy másfajta csapásirányt is kijelölnek a korábbi 
művekhez képest. A Szoba a semmiben című képe
ken a lombkorona szédítő magasságában külön
böző berendezési tárgyak, háztartási eszközök 
lebegnek, kirajzolva egy képzeletbeli otthon belső 
terét. A szoba közepén álló heverőn cilinderében 
pózol a félbolond tulajdonos: jelenlétével fogja 
össze a kényelmét szolgáló tárgyhalmaz darabjait.
A kollekció az életünkkel összenőtt használati tár
gyak szánalmas együttese: mosogatótálca, lámpa
bura, tv-készülék, a nagyvárosi kislakás szimbolikus 
egzisztenciája. Környezetükből kiszakítva, vezeték és 
hálózat nélkül működésképtelenné válva paródiái a 
távoli valóságnak, amely a hagyományos energiafor
rások és apparátusok nélkül totálisan életképtelen. 
Ez volna, ami röghöz köti a XX. századi embert, a 
víz és a villany? Akkor hát, a szabadságvágy hajtot
ta ki Császár Pétert a lakótelepről, a beszáradt lelkű 
és érzéketlenné vált társadalomból? Elvonulás ez a 
természetbe, önkéntes száműzetés, remeteség?

A failak-ok persze csupán ideái, megvalósulva 
metaforái egy organikusabb, szabadabb életforma 
nomád vonalvezetésének. De az is lehet, hogy a 
funkcióját vesztett, leszázalékolt képzőművészet 
szelleme tanyázik ezekben a hajlékokban. Egy ván
dor cigány, kóbor vagabund vagy csóró hajléktalan. 
A formavilág ismerős...

A lebegő enteriőrök nincsenek falakkal 
lehatárolva, mégis a magaslesek belső világaként 
képzelhetjük el őket. Ugyanannak a gondolatnak a 
térbeli fonákjai. Ezekben az esetekben viszont már 
maga a fénykép az elsődleges médium. A modellel

egybekomponált beállítás pillanatszerű, és az envi- 
ronment darabonként rögzített elemeinek elhe
lyezése is az expozíciónak van alárendelve. Ennek 
megfelelően a felvételek technikai színvonala jóval 
magasabb a korábbiakhoz képest. A fejlődésnek 
ezen íve egyébként az épületeken is kitapintható.
A 84-ben készült, 5 m magas I. Failak még csupán 
építkezések után hátramaradt hulladékokból épült, 
a tudatos tervezést pedig háttérbe szorította a 
meglévő nyersanyagok szabta mozgástéren belüli 
improvizálás. Ennek az „együgyűségnek” már 
nyomait sem találjuk a legutóbbi műveken. Itt azon
ban nem egyszerűen arról van szó, hogy Császár 
Péter beletanult a szakmába, elsajátította a magas
építés gyakorlatát, hogy kikristályosodtak az 
elképzelései. Az Orczy-kertben intézményi támo
gatással a háta mögött egy forgalmas belvárosi 
parkban építkezett. Ez már nem a kívülállás roman
tikus gesztusa. Amatőr, peremkerületi jellegét levet
kőzte, nagyban gondolkodik. A megfogalmazás 
egyre jótneveltebb, a háttér egyre professzionáli
sabb. Ez természetesen elengedhetetlen ahhoz, hogy 
egy jelenkori művész helyet kapjon a kortárs művé
szet fórumain. Az igényes interpretáció alapfeltétel. 
Kérdés azonban, hogy a formai konszolidáció vajon 
nem árt-e meg Császár Péter eredeti alapgondolatá
nak. E kérdésre úgy gondolom a Szoba a semmiben 
című képek adják meg a nemleges választ. Ez a mű 
úgy folytatja az életművet, hogy elkerüli a felszínes 
attrakcióvá válás veszélyét. De a tornyoknak éppen 
emiatt nem használ a városi környezet. Elveszíti az 
üzenethordozó képességét és függetlenségét, egy 
homályosan meghatározott funkcióhoz rendelt ellen
pont esztétikai szabályaként hat.

Igenis a városszéli ugaron, vagy még kijjebb, 
a természetben van a helye ezeknek a felkiáltó
jeleknek. Bukkanjunk rájuk turistaként, szerelmes
párként vagy kutyatulajdonosként, és ismerjük fel 
ott, a helyszínen, hogy ezekre nem lehet felmászni, 
nem biztonságosak, átfúj rajtuk a szél és nem jók 
semmire. Csak így tisztelhetjük bennük a művészi 
akaratot, amely életre hívta őket. A fotók pedig 
legyenek technikailag kifogástalanok, nagyok, 
igényesek, és kerüljenek olyan kiállítótérbe mint 
amilyen a Művészetek Házában a tetőtéri galéria. 
Csöndes, fából ácsolt, hétvégeken nehezen hozzá
férhető...

Fejős Miklós

Ifjúsági Ház
2003. február 18 -  március 6. 
Bolgár busójárás

Kunkovács László maszkjai

Számos európai népnél a farsangi időszakban a tél
temetés, a tavaszköszöntés ősi rítusai elevenednek 
fel. Nálunk a mohácsi busójárás, Bulgáriában a 
hasonló jellegű „kukeri” játék napjainkig megőrizte 
ezt a hagyatékot. A maszkba öltözés, az állatbőrbe 
bújás, az éktelen ricsaj lényegében mágikus csele
kedet, amely a gonoszűzést szolgálja -  a gonosz ez 
esetben a tél, a hideg, a rossz, amely évszázadokon 
át annyi szenvedést okozott az embereknek.
Az ijesztő maszkok, a madártollak, a kifordított 
bundára akasztott csörgő, csillogó díszítések 
a valóságból való kilépéshez, az átváltozáshoz 
segítenek, amely a sámánizmusban gyökerezik.
A kiválasztott személy a felsőbb világba jutva 
befolyásolja a földi valóságot, s így segítve a pozitív 
erők, a természet megújulásának győzelmét.

A pécsi Ifjúsági Házban a Bolgár Országos 
Önkormányzat pécsi csoportja által megrendezett 
fotókiállításon Kunkovács László Bulgáriában készült 
felvételeit láthatjuk. Ezek a képek a farsangi nép
szokás pillanatait rögzítik, megragadják a tovatűnő 
látványt. Az akkor és ott látható élményt idevará
zsolják, látjuk, halljuk, érezzük a történéseket -  
mintegy képmágiát közvetítenek. Kunkovácsnak 
különleges érzéke van ahhoz, hogy a pillanat 
varázslatát megörökítse. A népszokások, a folklór 
mindig egyszeriek és megismételhetetlenek. De 
ezeken a képeken talán megérzünk és megértünk 
belőlük valamit.

Kunkovácsot nehéz kategóriába sorolni. Mi is ő 
tulajdonképpen? Etno-fotográfus? Vizuális antropoló
gus? Néprajzi gyűjtő fényképész? Ámyéktolvaj? 
Vándorsámán? Modem garabonciás?

Talán elsősorban néprajzi gyűjtő és kutató; aki 
felfedez, feltár, rögzít. Bejárta már a Kárpát
medencétől Mongóliáig a magyar kultúra számtalan 
forrásvidékét és megörökített sok-sok olyan jelen
séget, amelyről a kutatószobákban szöszmötölő 
„tudósok” kijelentették, hogy az már régen eltűnt, 
kiveszett. Az ősépítmények, a kőbálványok, az ősi 
halászeszközök kötetbe megjelenve adnak hírt 
népünk kulturális hagyatékának fontos jelenségeiről.

Kunkovácsot ugyanakkor „fotográfus nép
művészének is lehet tartani, mert ugyanúgy él, 
lélegzik, gondolkodik, mint a képein látható 
emberek -  csakhogy ő nem táncol, farag vagy 
énekel, hanem fényképen örökíti meg a népi kultúra 
értékeit. Valamennyi képét áthatja az empátia, az 
emberekkel való azonosulás érzése. A magyar 
fotográfiában talán a szociofotósok -  Balogh Rudolf 
és Kálmán Kata voltak az elődei. De közel áll az 
etnofotóhoz is, mert képei mindig dokumentum 
értékűek -  akár Plohn József vagy Gönyey Sándor 
felvételei.

Kunkovács azonban nem csak közöl és doku
mentál; mert fotóművész is -  minden képe 
esztétikailag magas szintű, bárki számára élményt 
nyújtva izzik és él -  hírt adva nekünk egy olyan 
világról, amely ugyan eltűnőben van, de a kiválasz
tottak számára még megadatik, hogy felszínre 
hozzák és közkinccsé tegyék értékeit.

Tarján Gábor

Kunkovács László: Bolgár busójárás (color)
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2003-as kosaras falinaptár 

Ajándék a MiZo-PVSK-tól

A MiZo-Pécsi VSK női kosárlabdacsapata és edzői 
teljesítményének méltán tiszteletet kiváltó szelle
misége miatt természetessé vált az utóbbi időszak
ban a páratlan közönségtámogatás mellett, a rek
lámszakma és a hirdetők-befektetők figyelme is.

A világszerte ismert, jegyzett, nagyhírű csapat, 
valamint a város, és a mindennapi élet színterei egy 
fémszerelvényeket előállító cég által támogatott kis 
kiadványban, egy naptárban találtak ezúttal egymás
ra. A kedves, és a sporttal kapcsolatos

Károlyi Andrea 
és Újvári Eszter

F E K E T É N - F E H

képzettársításoknak, valamint bizonyos reklám
igényeknek is megfelelni igyekvő kiadvány azonban 
nem lett nyögvenyelős, mert meg tudta őrizni a 
játékosok életkorából és egyéni karakterjegyeikből 
összeadódó kedvességet és frissességet.

A PVSK címer fekete tónusából következően, 
arra visszautalva, mint állandó keretből ugranak ki 
a hónapok rendjében a színes portrék, a fotók, 
amelyek a csapat játékosait és edzőjét ábrázolják 
megszokott vagy éppen nagyon is szokatlan és 
meglepő pózokban. Olykor persze teljesen póztala- 
nul is. Tudnivaló: egy naptár grafikai tervének 
elkészítésekor rengeteg szempontnak kell megfelel
ni. Ez nem sikerült mindenben, de van abban vala
mi mulatságos, ahogy Jolanta Vilutyte a Tettye 
sziklái előtt lóbálja a sílécét, miközben az erdő 
mögötte méregzöld, a naptár pedig januárt mutat. 
De a barátságos arcra, a „harctéd’-ről ismert alakra 
figyelünk leginkább és ő itt is ki tudja tölteni a 
képet. És hiába jelzi a naptár -  újabb szelíd 
következetlenség -  a februárt, itt meg az őszi 
erdőben látjuk Sandra PopovicoX, finom mosolyát, 
itt éppen kötött kardigánt bemutató manökenként. 
iványi Dalma szerencsésen találkozott össze egy 
szépségszalon reklámjával, jól áll neki a szerep, 
mert jelenlétével ő is be tudja bizonyítani, hogy 
nem neki van szüksége a szalonra, hanem a szalon
nak őrá. így a márciusra nem jutott lomb, vagy 
virág -  Iványi feledteti. Áprilisban úgy tetszik, az 
elektromos gépek divatja következik, Újvári Eszter 
mindenesetre belevalóan vadnyugati kohómunkás 
jelmezében indul egy láncfűrészes „fordulóra”. 
Minden elektromos a képen, tekintet, mosoly, 
fogak, fűrész. Látszik, hogy jó a játék. Mi is élvez
zük. Albena Branzovámk a májusi high-tech jutott 
egy aktív zuhanyrózsával. Elenyésző jelentőségű 
szerkezetek a jól formált test, széles mosoly mellett. 
Kevés furdőruhás női képet lát az ember ilyen fino
man adagolt erotikával. Itt a sport szépsége szólal 
meg, majdhogynem klasszikusan hellén receptre. 
Komoly kaland lehetett Károlyi Andié, akinek a fér
fieleganciával kellett valamit kezdenie. Kezdett is, és 
olyan sűrű nőiség, rezignált atmoszféra árad a kép
ből, mint a legjobb divatlapok és reklámműhelyek 
profi felvételeiből. Az igazi szépségnek sok szabály
talanságra van szüksége. Itt megkapja. Hogy melles
leg június van, talán utalhatunk erre is. Júliusban 
Rátgéber László sörözik. Helyes ő is, de érthető 
azért, ha viszonylag gyorsan lapozunk, mert augusz
tusban Szakács Ildi és Burgmann Bernadett vár 
már bennünket az uszoda szélén. Sport és szépség 
egybevágóságáról kevesebb világos tétel vázolható 
fel, mint e kettős portréban. Allison Tranquilli 
autószalont reklámoz a város felett szeptemberben, 
Béres Timi pedig az októberi körvadászatra indulást 
igyekszik elhitetni velünk az őszi Tettye völgyében. 
Itt „csak” a fiatalság és a szépség jut az eszünkbe. 
Meg a szabadság és a szépség. Keller Annamáriá
nak igazi manökenszerep jutott, s ha éppenséggel 
nem is a november jut az eszünkbe róla, az éppen 
nem baj, hogy ebben a nem jó emlékű hónapban 
az ő szőkesége, mélyen ülő, gyönyörű szemei 
tekintenek ránk. Füzy Ákos decemberben már 
megengedhetett magának egy kis hülyéskedést. 
Térfogatából következően derekas reklámfelülettel 
rendelkezik, amit ki is használnak. Mögötte azonban 
szép a kivilágított város.

A kosaras lányok és edzők szinte bizonyos, 
hogy többszörösen izgalmasabb naptárt tudtak 
volna létrehozni, ha lett volna idejük, ha kicsivel 
többet spekulálhattak volna a különböző képek, 
szerepek, alakok egymáshoz kapcsolódásán. A siet
ségre utal, hogy a nevek lemaradtak a lapokról, 
hogy nincs feltüntetve a fotográfus neve a naptáron. 
A fekete előlapot nemigen szabad fogdosni, mert 
azonnal ott marad az ujjlenyomatunk. Pedig nagyon 
jólesik végigpörgetni ezeket az oldalakat.

Aknai Tamás

É R E N

Pannónia
Pezsgőház

• színvonalas kiszolgálás

• különleges ételek

• nemes borok

• pezsgőbár

• kóstoló a Pezsgőház 
termékeiből

• rendezvények 
lebonyolítása helyben 
250 főig

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

Littke
Pezsgőház Kft.
Pécs, Szent István tér 12.

Telefon: (72) 210-084 
(Rippl Béla, Faragó István)
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Pécsi Kamarazenekar 

Emlékek egy kamarazenekarról..

Valamikor, úgy bő tíz évvel ezelőtt elindult egy 
lelkes kis csapat, és Pécsi Kamarazenekar néven 
adtak távlatokat ígérő koncerteket. Régóta nem 
hallani róluk, s talán sokaknak hiányoznak a város 
zenei kínálatából.

Hiányoznak? Szükség volna rájuk?
Ha arra gondolunk, hogy milyen érdeklődés 

kíséri a néha idelátogató Budapesti Vonósokat, 
joggal feltételezhetjük, hogy lenne közönsége az 
igényes kamarazenekari produkcióknak. Bár az is 
igaz, hogy a jól csengő név is vonzza a közönséget, 
hisz tudja, nem éri csalódás, ha ellátogat a hang
versenyre. A zeneirodalom bővelkedik megszólal
tatásra váró remekművekben, van miből meríteni az 
előadóknak. Ha itt helyben lenne lehetőség magas 
művészi színvonalú együttes létrehozására, üzleti 
szempontból sem lenne közömbös, hogy mennyibe 
kerül egy-egy koncert megvalósítása. (Utazás, 
honorárium stb.) Márpedig mai világunkban ez 
a kérdés sem hagyható ki.

Valószínű Erdélyi Zoltán hegedűművészt is 
hasonló gondolatok foglalkoztathatták akkor, 
amikor a Pécsi Szimfonikus Zenekar tagjaiból, 
főiskolásokból, sőt szakiskolás növendékekből 
életre hívta zenekarát.

Mit is akartak? Együtt muzsikálni.......arról van
szó, hogy ebben a szűkebb társaságban valame
lyest másképp, más koncepció szerint játsszunk 
együtt.” -  nyilatkozta Erdélyi az ÚDN 1992. decem
ber 12-i számában. Saját örömükre, a saját igényeik 
szerint, szinte „szabadidős tevékenységként”, ahogy 
az újság fogalmazott.

Volt ebben valami naiv idealizmus? Hiszen nem 
volt támogató, fenntartó, csak elszánás és akarat.

Vegyük sorra, mit sikerült felmutatniuk néhány 
éves, rendszeresnek nem mondható tevékenységük 
alatt.

J. S. Bach Karácsonyi oratóriumának előadása 
Várdai Istvánnal és a Bach Énekegyüttessel 1993- 
ban. Később ugyancsak szép karácsonyi hang
versenyek a Művészeti Szakközépiskola 
Leánykarával, majd a Veszprémi Vegyeskarral. 
Lehetőséget teremtettek tehetséges növendékeknek 
szólistaként való bemutatkozásra, mint például 
Ardai Zsolt, Prehoffer Gábor, Molnár Zsófia, ifj. 
Várdai István és Kelemen Barnabás. De a már 
érett, kiváló művészek is szívesen álltak ki a

zenekarral, így Barth István, Király Csaba, 
Gyöngyössy Zoltán. A barokktól a huszadik 
századig igyekeztek kialakítani repertoárjukat, 
Purcell-től Mendelssohnon át Weinerig. 
Megmutatkozhatott koncerten Fodor Gabriella 
Mozart zongoraverseny szólistájaként, de szívesen 
állt az élükre Vashegyi György is Monteverdi 
Vespro-jának megszólaltatására.

Talán a legnagyobb szakmai siker az Óbudai 
Társaskörben 1997-ben rendezett VII. Kamarazenei 
Találkozó és Kurzus volt, amelyet Rolla János tar
tott a Liszt Ferenc Kamarazenekarral. „Remélem, ez 
csak kezdete az együttműködésnek! Gratulálunk!” -  
írta Rolla a kamarazenekar emlékkönyvébe.

Nos, 2000-ig folytatódik még a történet vidéki 
városokban tartott koncertekkel, de egyre ritkul az 
események sora. Ma nem találkozunk olyan hang
versenyt hirdető plakáttal, amelyen a Pécsi 
Kamarazenekar neve szerepelne.

Nem valószínű, hogy elfogytak a lelkes, tehet
séges muzsikusok. De talán ebben a körben is 
megváltozott a világ, a kezdeti naiv lelkesedésből 
már nem lehet „megélni”. A hajdani növendékek 
máshol élnek, a fiatal nők családanyák lettek, 
akiknek nem könnyű összeegyeztetni a szakmai 
igényességet a mindennapok feladataival. A fiatal 
uraknak keményen pénzt kell keresni. Márpedig 
tudjuk, a kamarazenélés mindenkitől a maximumot 
követeli, fél gőzzel, rendszeres gyakorlás nélkül nem 
lehet a pódiumra kiállni. S akkor még nem 
beszéltünk arról, hogy mennyire fontos egy ilyen 
együttesen belül egymás és a művészeti irányító 
elfogadása, még ha sokszor vitákban, közös gondol
kodásban is csiszolódik a végső zenei elképzelés.

Fölösleges belebonyolódni az anyagiak hiányá
nak taglalásába, abba, hogy komoly menedzsment 
nélkül nem működhet semmilyen művészeti cso
port, hogy támogatói háttér kell a fenntartáshoz és 
a felkészülés lehetőségének megteremtéséhez, s ez 
bizony egész embert kíván, mondhatni külön szak
mai feladat. Sem Erdélyit, sem muzsikus társait nem 
erre képezték a Zeneakadémián.

Marad tehát a csendes belenyugvás abba, hogy 
volt egyszer egy Pécsi Kamarazenekar? Erdélyi 
Zoltán nincs feladatok híján, az ugyancsak általa 
létrejött Sopianae Vonósnégyes egyre többször hall
ható Pécsett és más városokban.

De még egyszer kérdezem: nem hiányzik a 
város zenei életéből egy jó kamarazenekar?
Én tudok válaszolni. Nekem hiányzik.

Molnár Ildikó

A Sopianae Vonósnégyes

Régi pénz- 
Régiségbolt
7621 Pécs, Szent Mór u. 2. 

Telefon: (72) 332-048 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 

9-12.30 és 13.30-16 óráig

Régi pénz-régiség adás vétele;
—  papír pénzek
—  fém pénzek
—  kitüntetések
—  plakettek
—  részvények
—  régi és új Zsolnay eozinok
—  olajfestmények 

és egyéb régiségek
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Együtt -  majd
(Talán, végeredményben, azután, 
tulajdonképpen, mindazonáltal, a pénz, 
sajnos, de...) — je g yző k ö n yv

2003 Január 30-án, pénteken délután négy órakor 
a Művészetek Háza nagytermében azért gyűlt össze 
vagy százötven ember -  a város művelődési életé
nek színe-java hogy a város új, kulturális ügyekért 
felelős alpolgármesterével találkozzon, és hogy 
gondolatokat cseréljen a nagyralátó programról, 
amit Pécs lehetséges kulturális centrum szerepével 
kapcsolatban hirdettek meg. Három hónappal 
ezelőtt dr. Toller László főpolgármester emlegette 
először többféle összefüggésben, mintegy a 
depressziós város egyik kitörési pontjaként a kul
turális pozíciók visszaszerzésének és fokozásának 
programjaként a „fővárosi” ambíciókat. A poten
ciálisan „legalább ebben” hatékony városi 
értelmiség egy emberként felmutatta érdekeltségét.
A mindenkit lázba hozó perspektíva tapasztalhatóan 
sokakat megmozgatott, a beváltható remény a ma 
igazán nem túlzottan aktív kulturális háttér életerő
vel feltöltését sejttette, és a nosztalgiák, valamint az 
aktuális megoldáskényszerek és a szociális felelős
ségérzet sokakat sarkalltak a rögzült gátlások oldá
sára egy érdemi vitában. Sajnos a program valóra 
váltásáért hivatalból leginkább felelős dr. Kunszt 
Márta (MSZP) alpolgármester Portugáliába utazott, 
helyette Gonda Tibor alpolgármester (MSZP) és 
Meixner András, a Kulturális Bizottság elnöke, 
városi tanácsnok, az MSZP pécsi vezetője jelent 
meg a teremben.

A találkozás moderátora Ágoston Zoltán, a Jelenkor 
folyóirat főszerkesztője volt. Vita nem bontakozott 
ki, a beszélgetés azonban barátságosra, ugyanakkor 
sajnálatosan egyoldalúra sikeredett, hiszen a 
résztvevők megfogalmazta nézetek és tézisek szinte 
kivétel nélkül visszapattantak a felületről, amit a 
városi tisztségviselők részint a létező, fenntartott 
intézmények, események, rendezvények kétségeket 
kizáróan sikeres statisztikáiból, részint a minden 
lépést meghatározó pénztelenség adataiból építet
tek fel. Egyszerűbben: ami ma Pécsett kultúraként 
megmutatkozik, az jó, megfelelő, alapja a perspek
tíváknak, illetve, ha akarnánk valami mást, azt úgy
sem lehetne megvalósítani a financiális szükségál
lapotok miatt. A helyszínen készült hangfelvétel 
alapján a beszélgetés rövid összefoglalását az aláb
biakban tesszük meg.

A protokolláris bemutatás után a főszerkesztő 
beszélt a speciális Echo-szám megjelentetésének 
legfőbb motívumairól. Az ellátó hálózat, a mai 
intézményrendszer formátuma, korábbi hatásfoka, 
nemzetközi és hazai reputációja veszített eleven
ségéből, érdemes ezért megkapami a felszínt, hogy 
a változás miértjére magyarázatot találjunk.
Felidézte, hogy a nagy hírű intézményrendszer, amely 
a hetvenes évek elején fejtett ki helyi és országos 
hatást, lényegében az „Aczél-korszak” kreatúrája 
volt, és ez mára nem gyarapodott, csak kopott. 
Nyilvánvalóan, és nem a kritikai tónus könyörtelen 
magunkra erőltetése miatt, hanem a rátalálás 
nyomán adódó tények okán ébred némi nyugtalan
ság ma az emberben. Az összehasonlítások megnőtt 
sugarú köre miatt, az európai összemérések 
késztetései miatt és a törekvések irányának határo
zottságában mutatkozó különbségek miatt a lap 
sietős áttekintései sem sikerültek derűsre. Nem 
rózsaszín a kép, de a lap maga a beköszöntőben és 
az összegzésben nagy elkötelezettséggel és öröm
mel nyugtázza azt a tényt, hogy egyáltalán történt 
valami, aminek a kultúra területén esetleg 
következménye lehet. A lap a világon semmi mást 
nem szeretett volna elérni, mint egy párbeszédet 
kezdeményezni abban a kérdéskörben, ami a 
kultúra helyzetét és továbbépítésének lehetőségét 
érinti itt Pécsett. Valójában mindenki érintett ebben 
a kérdésben, az élet egyetlen értelme a kultúra 
megteremtése, amelynek kérdéseire ha választ 
adunk, akkor tevékenységünk legfőbb mozgató
rugóit találjuk meg. Miért adunk át ismereteket utó
dainknak, miért gyűjtjük javainkat, ezekkel kapcso
latban miért fogalmazunk meg reflexiókat? Milyen

Aknai Tamás és Meixner András

állapotban van az a közeg, amelyben mindez fel
vetődik? A panoráma elkészítése közben érintkezés
ben leszünk épülettel, utcával, reklámmal, zenével, 
képei, színházzal. Koncerttel, környezetkultúrával 
ugyancsak, közben definiáljuk és megfogalmazzuk 
azt, hogy amivel találkoztunk, az mit és mennyit ér 
nekünk egyénileg vagy a közösségünknek. Ezek 
summája hozza létre a gyúanyagot azokhoz a 
lendületes következtetésekhez, amelyeknek a 
magva még az is lehet, hogy Pécs alkalmas egy 
valamilyen léptékű térség kultúrájának szervező
meghatározó centrumává lenni.

Ágoston Zoltán szerint az Echo a szimbolikus 
értékek körében kontextust teremtett a közléseivel. 
De az is nyilvánvaló, hogy a másik pontján a 
kérdésnek az anyagiak vannak. Talán elképzelhető, 
hogy már a költségvetés is figyelemmel tud lenni 
a kulturális főváros programjának kialakítására? 
Hogyan néz ki ebben a vetületben a kultúra ügye, 
van e valamilyen stratégiai elképzelés erre figyelem
mel -  kérdezte. Mi az, amivel számolni lehet, milyen 
ötletek vannak ebben a tárgyban -  tette hozzá, 
amire a hallgatóság látható helyesléssel reagált.

A kérdésre Meixner András kísérelte megadni 
a választ. Elmondta, hogy a felvetett körben jóval 
előbb megkezdődött a tervezés. A „mi lesz veled
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a „kulturális főváros” jegyében 
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Pécs?” kérdésben csak egy szelet Pécs kultúrája, 
mert mindenki tudja, hogy a bányavállalatok 
összezuhanáSa és az ipar szétesése után a korábbi 
formák mind másodlagossá váltak, nem lehetett 
olyan hangsúlyos az ipar, mint a hetvenes-nyolc
vanas években. Ezért valamilyen kitörési pontot 
meg kellett fogalmazni. Pécs nem lesz a 
közeljövőben sem olyan ipari centrum, amely egy
magában ki tudna fejleszteni más ágazatokat, vagy 
forrásokat. Önmagában hordozza viszont a kultúrá
nak azt a magvát, amelyből kinőhetnek olyan 
tevékenységformák, amelyek ide tudnak vonzani 
ágazatokat, a kultúrától az iparig. Pécsnek ma is 
el kell adnia önmagát. Mi az alapanyag, amellyel ezt 
el tudja ma végezni? Ez Pécs kulturális híre, a pécsi 
egyetem. Hozzátette még, hogy nem utolsósorban 
és nemcsak az önkormányzat alá tartozó ágazatok
ban kell gondolkodni, hanem ide kell érteni mind
azon szervezeteket, embereket akik itt, mármint a 
kultúra területén dolgoznak. Az önkormányzat csak 
arra alkalmas, hogy szervezzen, ide vonzzon teljesít
ményeket bizonyos helyekről és pénz csoportosít
son bizonyos helyekre, de „önmagában alkalmatlan, 
vagy ha nem, hát elégtelen ahhoz, hogy Pécsett 
megteremtse mindazt, amit a pécsiek szeretnének.

Meixner András felidézte még, hogy Pécsett 
működnek a megyei művelődési intézmények és 
ezek között vannak ellentmondásosak is, mint pl. 
hogy a várostörténeti múzeumi gyűjtemény a 
megyei múzeumi szervezethez tartozik. Amikor 
kimondunk egy jelszót, nevezetesen, hogy Pécs 
legyen kulturális főváros, hogy európai léptékben 
legyen az, akkor meg kell tölteni tartalommal, 
párhuzamosan kell megtenni a felzárkóztató 
lépéseket, a városi és megyei intézményhálózat, 
az egyházi intézmények és egyetem, kiemelten a 
Művészeti Kar együttesen gondolják át, hogy egyál
talán lehetséges-e mindez. Hasonlatot használt:
„a város motor tud lenni, de, hogy lesz-e autó”, 
amiben a meghajtás műveletét elvégzi, arra most 
nem lehet választ adni. Erre kell hogy jusson pénz. 
Végig kell néznünk azt, hogy kinél milyen források 
vannak, amelyeket összerakhatunk, akkor 
megláthatjuk, hogy melyek a lehetőségek, amelyek
kel számolhatunk. Az biztos, hogy a költ
ségvetésünkben kultúrára elkülönített összegek 
kisebbek, mint amekkorát a kultúra egyes területei 
szükségesnek tartanak. De nincs olyan ágazata

Az „Echo”.

Pécsnek, amelyben az igényeknek megfelelően 
tudná a város a költségvetését felosztani. Fontos, 
hogy összerakjuk, amink van és megnézzük, 
eljuthatunk-e innen valahová. Utalt arra, hogy Kocsi 
László államtitkárral is beszélt, ő is azt mondta, 
hogy a minisztérium is támogatja Pécset, de le kell 
tenni egy olyan programot, amit támogatni lehet. 
Természetesnek mondta Meixner András, hogy létre 
kell hozni egy szervezetet, aki összerakja a 
lépéseket időben, mert hiszen távlatban kell gon
dolkodnunk és minden évben megpróbálunk majd 
valamit megvalósítani a tervekből. Aztán előbb- 
utóbb meglátjuk, hogy mennyi támogatásra lehet 
szert tenni kívülről. Nemcsak helyi és régiós, hanem 
uniós forrásokat is meg lehet szerezni ezekre a 
célokra. Pécsnek azon túl, hogy ilyen tervei vannak, 
„kicsit motorjának kell lenni az országos kultúrának 
illetve a megyei városok szervezetében példamu
tatónak kell lennie”, hogy ilyen kezdeményezések 
is megjelenjenek. Utalt e városszervezetek kulturális 
bizottsági képviselőinek legutóbbi ülésére és úgy 
látta, hogy a városok önmagukkal vannak elfoglal
va, a saját intézmények fenntartásával. Miközben 
a művház, színház sorsa is a feladat része, arra is 
gondolnunk kell, hogy miképpen tudjuk a magyar

A FOTÓKAT TÓTH LÁSZLÓ KÉSZÍTETTE

kultúrát az európaiba beilleszteni, ezért megfelelő 
propagandát kell kifejteni, ami nem arra szolgál 
persze csak, hogy mi elmondjuk milyen jók és kul
turáltak vagyunk, hanem arra, hogy ők is eljuthas
sanak hozzánk, mi is megismerhessük őket. Ez már 
a városmarketing területe. „Gondolkodnunk kell 
tehát azon, hogy miképpen jutunk előre és ebben 
az ilyen jelszavak megfogalmazása nem rossz” -  
mondta Meixner András. Tetszett neki az Echo 
kezdeményezte problémafelvetés, fontos a 
számvetés, a körbetekintés. „Ez egy jó indulás, mert 
látjuk, hogy hova kelt eljutnunk. Látjuk, hogy mit 
kell változtatnunk és melyek azok a területek, 
amelyeket fejleszteni kell.” Mindez akkor is fontos, 
ha kulturális főváros kívánunk lenni, és akkor is, ha 
egyszerűen csak teljesíteni kívánunk egy-két felada
tot, saját kultúránk érdekében.

Ágoston Zoltán szerint itt megfogalmazódott egy 
tizenöt éves távlat, amelyben a megvalósítható ter
veket valósággá lehet változtatni és az állami támo
gatás lehetősége is felvetődött. De tudni kell, hogy 
rendkívül komoly pályázatokat kell elkészíteni az 
uniós pénzek fogadásához. A magyar kulturális 
intézmények harmonizációját is kikényszeríti az EU -  
mondta. Utalt arra, hogy nagyságrendekkel nagyobb 
összegeket kell betenni a pécsi kulturális életbe 
mint jelenleg, hogy ennek milyen forrásai vannak, 
azt egyelőre nem tudjuk pontosan, ezért pusztán az 
akarat megfeszítéséből, a „sollenből” nem szár
mazik eredmény.

Hogy az egyetlen kitörési pont volna a kultúra, 
erről a főszerkesztő szólt újra. A kérdés, hogy a 
pécsi kultúra múltja milyen alapot ad ennek a 
vélekedésnek a megerősítésére, bizonyítására? 
Mennyire megalapozott egyáltalán egy ilyen 
törekvés? Aknai Tamás erre elmondta, hogy szerinte 
kitörést a kultúra legszélesebb körében, tehát a civi
lizációs fejlődéssel párhuzamosan lehetséges csak 
elképzelni. Összehasonlította az európai középvárosi 
fejlődés néhány adatát, Tübingent, Lyont,
St. Etienne-t, valamint a nehéziparra szakosodott 
városokat, ahol meg kellett szüntetni az ipari ter
melést. Ahol a bezárt gyárak helyén ma egyetemek, 
diák-lakótelepek, ellátó központok, kiadók, stúdiók, 
nagy kiállítótermek és hatékony múzeumok vannak. 
Az idézett városokban a turizmusnak is erős pozí
ciója van, mert gondoskodnak arról, hogy fotyama-

Meixner András, Gonda Tibor és Ágoston Zoltán
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tosan és meg-megújulóan felmutassanak valami 
páratlan, eredeti teljesítményt. Ha nincs komoly 
adóbevétel, nem marad hadra fogható finanszírozó, 
tehát eminens feladat, hogy a támogatók körét 
újraírjuk, teremtsük. Ez lehet az állam, a fogyasztó, 
de lehet az érdekeit itt felismerő bármely tényező is. 
A másik tényező a tradíció. Ezért is idéződhet fel 
a múzeum utca, amelynek a létrejöttéhez kellettek 
zseniális múzeumi vezetők, de államigazgatási 
szakemberek is, akik kijárták a fizikai feltételek 
biztosítását. Létrejöttek könyvkiadók, tudjuk, ma 
milyen nehézségekkel működnek, de tudjuk azt is, 
hogy belőlük meg lehetne teremteni Közép-Európa 
legjelentősebb, ugyanakkor városunkhoz kötődő 
szellemtudományi kiadóját. Megvoltak a műhelyek, 
amelyekre ma is építeni lehetne. De ha Pécsről a 
kulturális emisszió olyan mértékű lesz, mint ma, 
akkor aligha lehet alkotó értelmiségi jelenléttel szá
molni. Kivérzik a város, ha az értelmiség elmegy. 
Nem érzékeli a „meglévő értékek megtartására 
irányuló tervező aktivitást”, csak improvizációkat, 
aminek következtében Pécs egy félbemaradt város 
benyomását kelti -  mondta. Az Echo ebben a folya
matban a lehetséges viták gerjesztésének a fóru
maként szerepel csupán, de eltökélt abban, hogy 
a viták végeredményét felmutassa.

Gonda Tibor mindehhez hozzátette, hogy a 
kultúra mint kitörési pont megfogalmazása már egy

évtizede evidencia. Az MTA pécsi Regionális 
Kutatások Központja 1996-ban elkészítette Pécs 
stratégiai fejlesztési tervét, amit vonatkoztatni lehet 
a kultúrára is. A kultúrát az intézményeket fenntartó 
gazdasági rendszerrel együtt kell működtetni. Hogy 
mit tett a város ennek érdekében? Az elszámolásnál 
bizonyos hiányosságokról számot kell adni. Hogy az 
érdeklődők megértsék, milyen nehéz helyzetben van 
a város, néhány adatot sorolt fel. Az idei költ
ségvetés várhatóan 28-29 milliárd körül alakul. 
Ebből, ha tetszik, ha nem tetszik 20 milliárdot 
intézményfenntartásra kell fordítani. Tehát nagyon 
meg van kötve a város keze abban, hogy mire 
költse a pénzt, hiszen a fennmaradó összegnek is 
megvan a helye. Amikor a bizottsági elnökök és 
szakapparátusok felelősséggel megfogalmazták az • 
igényeiket, hogy mire lenne szükség a város 
dinamikusabb fejlesztése érdekében, akkor hét
nyolc milliárddal több jött össze, mint a költ
ségvetési keret. A város költségvetésének elle- 
hetetlenülési folyamata idén sem fordul meg, 
ugyanolyan szűkös gazdálkodással küzdünk, mint 
az elmúlt években, tehát maradványelven fogjuk 
finanszírozni nemcsak a kultúrát, az útépítést, a 
sportot, a többi területet. „Ugyanilyen joggal mond
ják nekem, mint városfejlesztéssel foglalkozó alpol
gármesternek, hogy a csatornahálózatot mikor hoz
zuk rendbe?’ Hol van tehát a kitörési pont? Ez fel
vetett egy gondolatot, amit Ágoston Zoltán is érin

tett. „Úgy érzem, hogy a következő években meg
nyílnak majd források, amelyeknek elosztása szak
mai szempontból megnyugtató és demokratikus 
lesz.” A város felelőssége abban áll -  és itt nem
csak a szakapparátusra gondolok -  hogy az 
együttműködésre kész embereket olyan fejlesztési 
projektek elfogadására kell késztetni, ami esélyt biz
tosít az európai pályázatokra -  tette hozzá Gonda 
Tibor. A világörökségre van egy fejlesztési projektje 
a városnak, amiben másfél, kétmilliárdos összeg 
szerepel. Itt azonban a Nemzeti Fejlesztési Tervben 
biztosított keretekre is lehet pályázni. Ez nemcsak 
az ókeresztény emlékanyag látogatását, hanem a 
szabadtéri színpad helyreállítását is segíti majd. 
így az a színházi fesztivál, vagy bármely rendezvény 
fogadására alkalmas lesz. Pécs sajnos a hazai 
városfinanszírozási normák között kell vergődjön, 
hiába látjuk a kitörési pontokat, új kapaszkodókat, 
forrásokat kell találnunk, hogy eljuthassunk hoz
zájuk. Cselekvési program kellene tehát, de emellett 
is tennivalók sokaságát kell elvégezni.

Cseri László felvetette, kérte, hogy a város kul
turális intézményeinek állapotát és hatékonyságát 
vizsgáljuk meg, mert számos alapvető összefüggés 
homályos. A deklarációk és a tények nem kapcso
lódnak össze. Nem lehet tudni például, hogy tény
leg lesz-e hangversenyterme a városnak, vagy nem. 
Utalt arra, hogy a galéria elveszítette a hatóerejét, a 
színház vezetése is szokatlan személyi feltételekkel 
működik, és hogy az anomáliákat, kettősségeket fel 
kellett volna már régen számolni a város és megye 
viszonyában.

Meixner András válaszát avval kezdte, hogy a 
kérdéseket nagyon egyszerű feltenni, de nem lehet 
azokra válaszolni egyszerűen. A költségvetési 
törvény ugyanis korlátokat szab a képzeletnek.
A lehetőségek? Vagyoneladás, vagy hitel. Ez kell 
a finanszírozáshoz. De létre kellene hozni az 
együttgondolkodók társaságát az érdekegyez
tetéshez, amelynek során a kulturális koncepciót 
a helyére raknák. Párhuzamosítani kellene a forrá
sokat. Sok parciális érdek van a kultúrában, így 
roppant nehéz az együttműködést fenntartani, 
miközben a város bárki segítségét elfogadja a 
megoldás érdekében. Meixner András aztán elmond
ta még, hogy a város ma is százmillióval támogatja 
a világörökség-programot. A hangversenyteremhez 
azonban központi források kellenek. Magát az 
intézményt valamennyien akarjuk, de nem tudható, 
hogy a támogatás mikor szerezhető meg.
Az egyetemmel is össze kell fogni. De meglesz 
a repülőtér, és a Nádor felújítása is elindul. 
Többfunkciós rendezvényközpontot kívánnak építeni 
a Megyeri úton, a mai vásártéren és ennek majdani 
sikerét, a siker garanciáját a két Ybl-díjas tervező, 
Bachman Zoltán és Kistelegdi István biztosítják, akik 
„megálmodták” és megtervezik azt.

Többen hozzászóltak az elhangzottakhoz, és 
szinte valamennyien a témakörrel összefüggő 
konkrét problémákat vetettek fel, amelyek a műem
léki, várostervezési kérdések megoldatlanságáról, 
bizonyos emlékművek leromlottságáról, akciók tar- 
talmatlanságát tették a nyilvánosság számára meg
ragadhatóvá. Többen hiányolták a minőség propa
gandáját, és azt, hogy a város „kiállna” a minőség 
mellett. Befejezésként az Echo felkínálta hasábjait a 
vitázó felek, a vitaképes megnyilvánulások számára. 
A város vezetői eredményesnek, a résztvevők ered
ménytelennek találták a találkozást. ■

26  echo 2003/1



V I S S Z H A N G

Párbeszéd, vagy pár beszéd...
Gondolatok egy diskurzus margójára

2003. január 31-én került sor a Művészetek 
Házában arra a nyilvános vitadélutánra, amelynek 
kiindulópontjául az Echo Kritikai Szemle 2002. 
decemberi számában megjelent cikksorozat szolgált. 
Szűkebb pátriánk, Pécs Európa kulturális fővárossá 
történő avanzsálása feltételrendszerének szám
bavétele kapcsán Aknai Tamás, Cseri László, 
Patartics Zorán, Wittner Kálmán, Gönczy László 
és Koszits Attila tollából körvonalazódott egyfajta 
kulturális körkép városunkról.

A cikkekben felvetett problémák megvitatására 
példaértékű kezdeményezés eredményeként létrejött 
az ominózus vitadélután.

Fokozott érdeklődés, 
vagy passzív érdektelenség?

A borongós, hóeséses, hétvégébe hajló péntek 
délutánon teljesen megtelt a Fülep Lajos Terem 
előadó- és alkotóművészekkel, muzeológusokkal, 
építészekkel, oktatókkal, tudományos és intézményi 
munkatársakkal, médiaképviselőkkel, kiadókkal stb., 
valamint a város kulturális jelenét és jövőjét szívén 
viselő érdeklődőkkel. A téma fontosságát és aktuali
tását tükrözi, hogy szűkösnek bizonyult a terem, 
néhányan a folyosóra szorultak. Mindezzel együtt a 
jelenlevőket mintegy 100 fő körüli létszámra becsül
tem. Megjegyzendő, hogy az Echo szerkesztősége, 
mint a rendezvény iniciátora, közel 500 db névre 
szóló meghívót küldött ki mindazon személyeknek, 
akiket potenciálisan érintetteknek véltek a szélesen 
vett kulturális értékképzés folyamatában.

Ha botcsinálta statisztikusként eljátszom az 
alábbi hipotetikus gondolattal: a meghívottak 2 0 % - 
a volt jelen, ugyanennyinek (20%) nem volt alkal
mas az időpont, és további 2 0 %  a kedvezőtlen 
időjárás miatt nem jött el, akkor ez összesen 6 0 % - 
ot tesz ki. De mi a helyzet a további, távolmaradt 
40%-kal? Talán a fásultság, érdektelenség, szakmai

elidegenedés, frusztráció, reménytelen küzdelmek 
tapasztalatai, pesszimizmus, szakmai, vagy személyi 
sérelmek, munkahelyi túlterheltségből fakadó sza
badidő fokozott igénye, netán politikai nézetkülönb
ségek miatt nem tartották kellően fontosnak jelen
létüket az egyébként minden elismerést megérdem
lő kezdeményezés diskurzusán? Ha a magyaráz
kodás okait kutatnánk, feltehetően még számtalan 
érvvel lehetne gyarapítani a kifogások listáját. Jelen 
esetben azonban irreleváns, hogy hány további 
megalapozott, vagy mondvacsinált indokot lehetne 
találni az exkuzálásra.

Persze az is lehet, hogy a számokkal történő 
fenti „tamáskodás” csak naivitásomat tükrözi, 
hiszen a szervezők -  vélhetően korábbi tapaszta
lataikra alapozva -  pontosan behatárolták az érdek
lődés várható nagyságrendjét. Ugyanis ellenkező 
esetben olyan helyszínt választottak volna, amely 
nagyobb létszámú hallgatóságot képes befogadni.

Talán nem lett volna haszontalan összeállítani 
egy VIP-listát, akiknek (csak halkan merem megje
gyezni) okvetlenül ott lett volna a helyük, ha másért 
nem is, de legalább munkahelyi beosztásukból 
adódóan. Hiszen a téma súlyát, horderejét tekintve 
a kulturális élet színtereinek irányításáért, 
működéséért felelős vezetők jelenléte legalább 
jelképesen utalt volna a probléma iránti 
érzékenységükre. Feltehetően pozitívan erősítette 
volna azt a benyomást, hogy munkájukat a megél
hetést biztosító anyagi ellenszolgáltatás megszer
zésén túlmenően talán még szeretik is és érdekeltek 
mindazon innovatív folyamatokban, amelyeket a 
nevezett terület professzionális művelőiként, széles 
rétegek kulturális fogyasztását, és bizonyos mértékig 
kulturális életesélyeit is meghatározó 
tevékenységükkel befolyásolni képesek. Vagyis a 
kulturális közérdek területén vállalt szerepük és az 
ebből fakadó munkahelyi funkciójuk exponáltsága 
miatt a velük szemben támasztott követelmények

egy -  az „átlaghivatalnoktól” -  magasabb szinten 
várhatók el.

Lehet, hogy az általam hiányolt szakemberek 
távolmaradásának okát kissé eltúlzom, mindeneset
re a valós okokat örökre homály fedi. A tárgyi
lagosság jogán azonban fel kell tételezni távol
maradásuk jóhiszeműségét, esetleg szigorúan 
racionális okát. Nevezetesen, éppen a professziona
lizmusuk miatt nem tartották fontosnak a személyes 
részvételt, hiszen tisztában voltak a vitatéma kom
plexitásával és sokszínűségével. Nostradamusi 
módon előre sejteni vélték a kifejletét: néhány óra 
még arra sem lesz elegendő, hogy a problémákat 
alaposan körüljárják, nemhogy érdemi megoldások 
szülessenek. Úgy gondolom, ennek a találkozónak 
nem is ez volt az elsőrendű feladata, hanem hogy 
egyfajta közös gondolkodás elinduljon és 
megteremtődjön a párbeszéd lehetősége.

Két kérdés azonban továbbra nyitott maradt:
-  Mindössze annyi embert érdekel Pécs kulturális 

jövője, mint amennyi jelen volt?
-  Mennyire motivált a kulturális SZAKMA távol

maradt része?

Szcenárió

A szóban forgó vitaestnek a elsődleges funkciója az 
lett volna, hogy az újságcikkekben megfogalmazott 
problémákra reagálhassanak mindazok, akik érintve 
érzik magukat, beleértve a város kulturális vezetését 
is. Továbbá, hogy lehetőség nyíljon mindazon 
megalapozott, vagy egyesek által netán megala
pozatlannak tartott aggályok eloszlatására, amelyek 
gátat szabhatnak a további kulturális fejlődésnek.

A bulvárlapok szenzációhajhász stílusában fogal
mazhatnánk úgy is, hogy a cikkek alapján a vitában 
az amerikai tömegkultúra termeléséből ismert krimik 
kommunikációs szerepleosztása volt várható: vádló 
(szerzők), vádlott (önkormányzat), bíró (vitavezető), 
esküdtszék (közönség).

Az önkormányzat képviseletében Gonda Tibor 
alpolgármester (aki színházi nyelven szólva csak 
beugrott a darabba, hiszen dr. Kunszt Márta alpol
gármester asszonyt hivatali kötelessége külföldre 
szólította), valamint Meixner András a Kulturális 
Bizottság elnöke vállalta a valóban nem könnyű 
megmérettetést. A párbeszédet kezdeményezők 
részéről pedig Aknai Tamás főszerkesztő és négy 
cikkíró kolléga tették verbálisán is nyomatékossá 
a korábban papírra vetett gondolataikat.

Összességében megállapítható, hogy stílusában 
igen kulturált vitaestnek lehettek fül- és szemtanúi 
a jelenlevők. Tartalmi szempontból már nem ennyire 
egyértelmű a megítélés annak ellenére, hogy az 
esetenként igen cizellált megfogalmazás nagyon 
kellemes nyomokat hagyott az értékekre érzékenyen 
reagáló közönségben. Egy-két kérdéskör kivételével 
úgy éreztem, mintha a felek nem azonos nyelvet
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beszélnének. Némi túlzással olyan kép kezdett 
kialakulni a vita jellegéről, amely egy felemás és 
erősen szelektív kommunikációra épül, vagyis mind
egyik fél tökéletesen érti mit mond a másik, de csak 
a saját anyanyelvén hajlandó megszólalni. Jelen 
esetre vonatkoztatva, a szakmai felvetésekre poli
tikai argumentációk és politikai felvetésekre pedig 
szakmai argumentációk születtek.

A felemás kommunikáció benyomását tovább 
erősítette a felek két idősíkban megjelenő érvrend
szere. Az eltérő nézőpontok felvázolásánál egyik 
oldalon a jövőbe vezető út keresésének szándéka 
nyilvánult meg, míg a másik oldalon az eddig 
elvégzett munka eredményeit és helyességét 
bizonyítandó, valamint a nehézségeket felvillantó 
eszmefuttatások kerültek előtérbe. Bizonyos pon
tokon úgy éreztem, mintha a történés egy művész
film forgatókönyvének analógiájára menne végbe, 
ahol különböző idősíkok párhuzamosan futnak. 
Minden jelenet saját aspektusában és idősíkjában 
autentikus, de kizárólag és csakis a sajátjában. Pont 
az érvrendszerek önmagukban való érvényessége és 
parallelitása még jobban kihangsúlyozott számomra 
egy további, vasúti sínpályához hasonlító 
párhuzamot, amely egyben magában hordozza az 
egymás melletti „elbeszélés” hosszú távú 
lehetőségét is.

A demokratikus elvek betartása érdekében, 
nagyon helyesen már a kezdetkor közös megál
lapodás született a tekintetben, meddig szándékoz
zák a felek egymást győzködni, igazuk validitását 
bizonygatni. Bár egyetértve az előre behatárolt 
időintervallum kijelölésével, meg kell vallani, hogy 
a szervezők és a moderátor által fontosnak tartott 
kérdéskörök nagy száma miatt nem adatott meg 
annak lehetősége, hogy az ún. „ködös” válaszok és 
elképzelések mögött rejlő valós tartalmi elemek rész
letei tisztázásra kerüljenek. Ebből következően szá
momra elég sok kérdés megválaszolatlan maradt.

Politikum vagy szakmaiság?

Valójában az előbb említett két érvrendszer mögött 
két eltérő szemlélet húzódott meg: az egyik oldalon 
a kultúra szakmai (funkcionális) szempontból 
történő értelmezését hallhattuk, míg a másik 
oldalon meg a politikum szemszögéből történt 
a probléma megközelítése.

Az Echo cikksorozata azt a kérdéskört állította 
fókuszba, hogy Pécs városa válhat-e kulturális 
fővárossá, netán Európa kulturális fővárosává.
Már a kérdésfelvetés is számtalan értelmezésre ad 
tehetőséget, amelyek közül az alábbiakban csak ket
tőt emelnék ki, hangsúlyozva hogy álláspontom 
csak a szóban forgó fogalom kulturális kontextusára 
vonatkozik.

Az első és legfontosabb annak mérlegelése, 
mitől válhat egy város kulturális fővárossá? Vegyük 
először a politikai vetületet. Elsősorban döntés 
kérdése és ezen a szinten nem jelent egyebet, mint 
az érintettek konszenzusát az adott tárgykörben, de 
facto egy határozattal ratifikálható a hőn vágyott 
cím. Gyorsan hozzáteszem, hogy a döntés 
meghozatala és a cím elnyerése számtalan egyéb 
feltétel teljesülése és megléte alapján lehetséges. 
Titulus szempontjából csak az Európai Unió 
keretében gondolkodhatunk erről, hiszen hazánkban 
nem létezik ilyen cím sem a közéleti, sem pedig a 
közigazgatási szférában. Arról sem szabad megfeled
keznünk, hogy az adományozott privilégiumok igen 
gyakran egyfajta állapotra és behatárolt időinterval
lumra vonatkoznak. így van ez az Európa Kulturális 
Fővárosa címmel is, amely egy évre adja meg a vele 
járó kedvezmények kiaknázásának lehetőségét.

A másik, általam talán fontosabbnak ítélt szak
mai szempont a funkcióra helyezi a hangsúlyt. 
Nevezetesen arról van szó, hogy a kulturális főváros 
egy olyan rangot jelent, amely konzekvensen ter
vezett folyamat eredményeként jön létre, az adott 
város szellemtörténetben betöltött helye, a jelenben 
prosperáló, funkcionális szerepe, valamint a határo
zott jövőképet is felmutatni képes jegyek alapján. 
Okvetlen meg kell említenem, hogy szerintem a kul
turális főváros értelmezése egyfajta területi dimen
ziót is magában hordoz, amely bizonyos földrajzi 
kiterjedésre, területi egységre, régióra történő vonz
erőt is magában foglal. Kizárólag egy tudatosan 
építkező folyamat eredményeként emelkedhet ki 
egy város a többi közül, ami pedig a szakmai ter
vezést nem nélkülözheti.

Hosszú távú tervezés, vagy ha úgy tetszik kon
cepció vonatkozásában sajnos egy viszonylagos űrt 
érzek a pécsi kultúra területén. Nagy ívű 
elképzelésekről lehet hallani, de a praxis oldaláról 
csak néhány olyan kezdeményezés tapasztalható, 
amely a jövő jegyeit: konkrét feladatok, teendők, 
kivitelezésért felelősök és anyagi források meg
jelölésével, ha csak terv szinten is, de magán viseli.

Valójában egy olyan közös gondolkodás és 
főleg effektív cselekvési tervben kellene gondolkod
ni, ahol a kulturális jövőképünk formálása nem csak 
kultúrpolitikai dimenzióban, hanem gyakorlatorien
tált projektekben realizálódik. Ehhez viszont szükség 
lenne, a jelenleg domináns szerepet játszó kultúr
politikai vélemények megjelenítése mellett, a kul
turális szakma tudásbázisának sokkal aktívabb 
bevonására.

Álom, vagy realitás?

Nem vitatva, sőt hangsúlyozva az Európai Uniótól 
elnyerhető kitüntető cím fontosságát, érdemes és 
jelen esetben kardinális kérdésként tartom megvizs

gálni valós esélyeinket. Jelen esetben nem kívánok 
a cím elnyerésének egyéb kritériumrendszerével 
foglalkozni, mindössze azt vizsgálom, hogy Pécs 
ilyen jellegű ambíciója mikor válhat realitássá, ugyan
is amióta ez a kérdéskör bekerült a köztudatba, az 
időfaktorról még nem esett egyetlen szó sem.

Feltehetően némi képzavart okozott az a felröp
pentett hír, miszerint Budapest 2006-ot illetően 
pályázni kíván az Európa Kulturális Fővárosa címre. 
Ebből laikusok igen könnyen arra következtethet
nek, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén a 
pályázni kívánt időpont megválasztása bármikor 
egyéni döntés alapján lehetséges.

Foglalkozásomból adódóan számtalan 
nemzetközi kulturális projektben volt alkalmam részt 
venni, többnyire nyugat-európai országokban, így 
többé-kevésbé megismerhettem az ottani tervezés, 
döntéshozás és kivitelezés alapetveit, valamint 
gyakorlatát. Kíváncsiságom nem hagyott nyugodni 
és elkezdtem kutatni, milyen ide vonatkozó anyag 
lehet irányadó egy az Európai Közösséghez jövőben 
csatlakozó ország esetében. Elismerve, hogy nem 
könnyű eligazodni az Unió -  szakértők szerint majd
nem 100 ooo oldalra becsült -  joganyagában, illetve 
az erre hivatkozó számtalan forrásban, de végül 
kísérletemet siker koronázta.

Be kell vallanom, nem kell attól tartani, hogy 
idő szűkében vagyunk a pályázat benyújtását 
illetően. Mindenekelőtt szükségesnek tartok pár 
alapinformációt megosztani azokkal, akik esetleg 
nem foglalkoztak az Európa Kulturális Fővárosa cím 
elnyerésének kérdéskörével. Az ötlet Melina 
Mercouri görög színésznő és korábbi kultuszminisz
tertől származik 1985-ből. A jelenleg érvényben lévő 
jelölés 2004-ig van érvényben, az új szisztéma 
pedig 2005-től lesz irányadó. Ennek értelmében a 
jelölt városok névsora 7 tagú, független szakértők
ből álló zsűri elé kerül (a zsűri tagjait az Európai 
Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Régiók 
Bizottsága jelölik ki). Az értékelés szempontjai közé 
tartozik többek között az is, hogy mivel járult hozzá 
a pályázó város az európai kulturális trendek ter
jesztéséhez, illetve részese volt-e a város (más euró
pai nagyvárosokkal együttműködve) hosszú távú 
kulturális együttműködési projekteknek. A zsűri 
jelentéstétele és a Parlament javaslatának meghall
gatása után a végső döntést a Tanács hozza, a 
Bizottság ajánlását is figyelembe véve (az eddigi 
kiválasztás alapja a kormányközi egyeztetés volt). 
Már 1999-ben meghatározták az Európa Kulturális 
Fővárosa címre jelölő országok sorrendjét, egész 
2019-ig, azaz két évtizedre előre® az alábbiak 
szerint:

2003 Graz, 2004 Genova és Lilié, 2005 Cork, 
2006 Görögország, 2007 Luxemburg,
2008 Nagy-Britannia, 2009 Ausztria, 2010 
NSZK, 2011 Finnország, 2012 Portugália,
2013 Franciaország, 2014 Svédország,
2015 Belgium, 2016 Spanyolország, 2017 
Dánia, 2018 Hollandia, 2019 Olaszország.

Az adatsorból egyértelműen kiderül, hogy 16 
évig elvi esélyünk sincs a listára való felkerülésre. 
Potenciális jelentkezőként első kísérletünk 17 év 
múlva jöhet számításba. Megjegyzendő, hogy 
Graznak, a 2003. évi kitüntetettnek is csak a har
madik alkatommal benyújtott pályázatát koronázta 
siker. Ebből következően, mintegy 20 év múlva már 
realisztikusnak tűnhet a kitüntető cím elnyerése. 
Vagyis amikorra a most születő generáció nagyko
rúvá válik, jogos elvárásai lehetnek e tekintetben.
De csak akkor és nem korábban, ezt tudomásul kell 
vennünk.

Egyébként a két évtizeddel sem lenne semmi 
baj, ha anyagi okokra hivatkozva nem a cím elnye-
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résével járó anyagi források megnyílásához kötnénk 
olyan beruházásokat, mint például a hang- 
versenyterem kérdése. A vitadélutánon ugyanis pont 
ezzel kapcsolatban hangzott el az önkormányzat 
képviselői részéről az az álláspont, hogy célszerűnek 
látszik összekötni a nagyobb volumenű 
fejlesztéseket a cím elnyerésével, mivel ekkor EU-s 
pénzforrások is rendelkezésre állhatnak.

Mikor ez a kijelentés elhangzott a szóban forgó 
délutánon, attól a pillanattól kezdve komoly 
aggályaim támadtak kulturális jövőnk megalapo
zottsága tekintetében. Arra gondolni sem merek, 
hogy eme kinyilatkoztatás a korábban hivatkozott 
jelölőlista ismeretében történt, ugyanis ez azt 
feltételezné, hogy a XXI. században alapvető kul
turális infrastruktúra körébe tartozó beruházásokkal 
még kb. 20 évet kellene várni. A szerencsétlen állás- 
foglalás további magyarázata lehet és talán ez tűnik 
a legvalószínűbbnek, hogy az illetékesek nem ren
delkeztek a szükséges információval.

Ugyanakkor eszembe jutott a városunk 
közéletének ismert és tisztelt alakja interpretálá
sában elhangzott kijelentés, miszerint „vitára csak 
felkészülten szabad kiállni”. Megállapításával maxi
málisan egyetértek, de úgy gondolom ez az eset 
a kivétel kategóriába tartozott és csak erősíti 
a szabályt.

A hatalom kultúrája, vagy a kultúra hatalma?

A hatalom kultúrája kifejezést Agárdi Péter egy 
korábbi újságcikkéből kölcsönöztem, mindössze 
a szemléletesség kedvéért. Úgy gondolom, hogy 
felelősen gondolkodó politikusok és szakemberek 
egyaránt a kultúra hatalma mellett teszik le a vok- 
sukat, hiszen ez az egyetlen út, amely lehetővé 
teszi, hogy városunk európai dimenziójú kulturális 
centrummá, vagy ha úgy tetszik kulturális fővárossá 
váljon, még ha csak 20 év múlva is.

Nem vitatva a város kultúrpolitikáját alakítók 
jobbító szándékát és nyitottságát, szükségesnek 
érezném annak alaposabb átgondolását, hogy egy 
hosszú távú kulturális koncepció, amely magában 
foglalja a közép és rövid távú elképzeléseket is, 
milyen határidők mentén realizálódhat és milyen 
újabb inputokkal gazdagítaná kulturális jövőképün
ket. Természetesen a kitűzött célok megvalósítását

biztosító pénzügyi háttér tervezése is feltételezi egy 
stratégia meglétét. Talán nem lenne haszontalan, 
ha már a tervezés fázisában olyan szakemberek 
bevonása is megtörténne, akik az európai dimenzió
jú kulturális projektek kialakításában bizonyos 
tapasztalatokkal rendelkeznek.

Indokoltnak tűnne a város kulturális 
intézményrendszerének felülvizsgálata, mennyire 
felelnek meg a XXI. sz. elvárásainak úgy személyi, 
mint tárgyi feltételrendszerükben, szakmai irányítá
sukban, kommunikáció- és kooperációkészségük
ben, valamint koncepciójukban. Végül, de nem utol
sósorban mindazon együttműködések alaposabb 
áttekintése városi, megyei, hazai és nemzetközi 
relációban egyaránt, amelyek jelenleg sok esetben 
átfedésekkel, vagy kommunikáció hiányában az 
elvárható hatásfok alatt működnek.

Az élethosszig tartó tanulás alapelve már 
hazánkban is deklarálásra került. így függetlenül 
kortól, a szakmában eltöltött évektől, nem hiúsági 
kérdésként kezelendő, és meggyőződésem szerint 
nem is szolgálna hátrányunkra, ha mindazon 
ismereteket (európai tagságunkból eredő 
lehetőségeinket és kötelezettségeinket egyaránt), 
amelyek számunkra netán még az újdonság erejével 
hatnak, de abban a közösségben, amelyhez mintegy 
400 nap múlva csatlakozni szándékozunk, axió
maként kezelik, célszerű és egyúttal elemi érdekünk 
lenne részletesen és kellő időben megismerni. 
Tudniillik releváns információk birtokában egyrészt 
csökkenthető lenne a félreértésekre okot adó nyi
latkozatok és álláspontok száma, másrészt kiszéle
síthetnénk a biztos tudáson, garanciákon nyugvó 
szakmai szempontból nem csak hiteles, hanem egy
ben megvalósítható kulturális elképzeléseinket.

Amint a korábban hivatkozott uniós jelölőlista is 
szemlélteti, elkerülhetetlennek tűnik a kulturális ter
vezés szemléletében egyfajta paradigmaváltás. Idő 
és hely hiányában eltekintek a kultúra fogalmának 
UNESCO által is deklarált legújabb értelmezésétől, 
viszont kiemelném a tervezés térben és időben 
egyaránt tágabb dimenziójú megközelítésének 
fontosságát.

Mindenképp hasznosnak tűnne, ha a korábban 
viszonylag gyakran tapasztalható „uniós potyautas” 
szerepköréből ki tudnánk lépni. Konkrétan arra gon
dolok, hogy mindazon kulturális nemzetközi

együttműködések és/vagy a hozzá kapcsolódó infra
strukturális beruházások, amelyek létrejötte minden 
kétséget kizáróan saját jól felfogott érdekünket szol
gálná és meglétéből egyértelműen mi tudnánk 
profitálni, csak akkor válik fontossá számunkra, ha 
a megvalósítással járó költségek teljes egészében 
külföldi forrásokból fedezhetők. Természetesen 
tisztában vagyok azzal, hogy anyagi forrásaink 
szűkösek. De ne felejtsük el, ahhoz, hogy mint 
újdonsült uniós jövevényt felnőttként kezeljenek, 
végérvényesen meg kellene válni attól az attitűdtől, 
amelyet a köznyelv „tarhálás” kifejezéssel illet. 
Tudniillik az Európai Unió egyik alapja az a közössé
gi szellem, amely a partnerséget tekinti kiin
dulópontnak. A partneri viszony viszont feltételezi a 
felek közti egyenrangúságot, amely egyfajta morális 
és etikai tartást követel mindenkitől. 
Meggyőződésem, ha mindig csak koldulni akarunk, 
akkor sosem válunk egyenrangúvá. Mindezt csak 
azért bátorkodtam megemlíteni, mert korábbi 
személyes tapasztalataim alapján nem egy esetben 
ilyen konzekvenciákat kellett levonni a külföldi 
együttműködés lehetőségeiről. Sajnálatos módon ez 
az érzés továbbra is, igaz kimondatlanul, de látens 
módon ott vibrált a vitadélután levegőjében.

Összességében nagyon hasznosnak ítélem a 
kezdeményezést, amely mindenképp folytatásra 
érdemes. Mivel a kultúra fogalma, értékrendje, 
funkciója, finanszírozása, irányítása és fogyasztása 
végtelenül komplex és egyben sokszínű, ezért szük
ségszerű a lehető legszélesebb körben megvitatni a 
jövőnket meghatározó lehetőségeinket és teendőin
ket. Amennyiben kialakítható az a közös -  politika, 
szakma és társadalom részéről azonosan 
értelmezett -  értékrend és kommunikáció koheren
ciája, akkor megvan minden esélyünk, hogy Pécs 
Európa egyik ismert kulturális fővárosává, interkul- 
turális centrumává váljon. A több mint 2000 éves 
múlt, a hagyományok, az itt élő emberek tenni 
akarása, a régióban betöltött kulturális szerepünk 
mind-mind predesztinálja erre városunkat. De ez 
önmagában még nem elegendő.

„Odafigyelni a másikra, 
az ellenszólamra és a disszonanciára;
Ezek a zene alapszabályai, 
de egyben tükrözik magát az életet.”

Yehudi Menuhin ■
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Ismét
„kulturális főváros-köszöntő”

Ami a korábbiban is benne van
Csak éppen továbbgondolásra érdemes, vagy vitára 
késztető. Mindenekelőtt az, hogy Pécs új hosszú 
távú programjának, kulturális stratégiájának mi 
legyen, mi lehet a fundamentális eleme? Továbbá, 
hogy funkcióváltásra van-e szükség, avagy a XX. 
század második felében létezett -  az Echo szerzői 
által is elismert -  országos kisugárzású szerepekhez 
és funkciókhoz való visszatérés kísérletére, a helyi 
művelődés, kultúra karakterjegyeinek ismételt fel
erősítésére? Olyanokéra, amelyek eredményeként 
Pécs az 1960-70-80-as években nem csak az orszá
gos trendeket követő, hanem gyakran azok előtt 
járó, azokat aktívan formálni képes kulturális 
központ volt. Ekkor ugyanis a pécsiség vállalása -  
jól emlékszem szegedi egyetemi éveimből erre -  
irigylésre méltó státust jelentett mások, gyakran 
még fővárosiak szemében is. A város kulturális 
életét meghatározó művészek és együttesek jogos 
büszkeséggel tölthették el az itt élőket. A legjobbak 
nevét az ország ismerte, és a Pécsi Balett esetében 
nem csak a legendás Eck Imréét, hanem számos 
táncosét is. Ki mondhatja el ezt ma magáról? Szóval 
meg kellene fejtenünk ennek titkát, s felhasználni a 
szürkébb (?) jelenben.

Mint ahogyan ugyanezt tehetjük egy jóval 
korábbi örökségünkkel is, hiszen hasonló mondható 
el a XIX. század utolsó harmadában -  hazai értelem
ben véve -  modem nagyvárossá fejlődő település
ről. A remélt kulturális stratégia erről sem feled
kezhet meg. Pécs ugyanis ekkor nem egyszerűen 
„figyelemre méltó” település, ahogyan Aknai Tamás 
írja, aki szerint azonban mégsem rendelkezett azzal 
a képességgel, hogy „bármely tekintetben vezető 
szerepet követelhetett volna magának, mondjuk a 
XIX-XX. század fordulóján”. A helyzet azonban nem 
egészen így áll. Ugyanis éppen az idézett időszak
ban léptek működésbe és teljesedtek ki a külön
böző városfejlesztési tényezők, gazdaságiak és kul
turálisak meg egyebek egyaránt, melyek részben a 
városiasodásban, részben az európai -  gazdasági 
és kulturális -  vérkeringésbe történő bekapcsolódá
sunkkal jártak együtt. Nem tanulmányt írunk, 
néhány felvillantására van tehát csak lehetőségünk.
A gazdaságiak közül mindenekelőtt a kőszén
bányászatot említhetjük, amely -  a DGT-nek köszön
hetően -  ekkor éli át a kis, magántulajdonú bányák
ból a koncentrált nagyüzemi gazdálkodásra történő 
áttérést. Ami -  ezt is jól tudjuk -  nem csak új ter
melési kultúra és technika, technológia megje
lenésével járt együtt -  amelyet időnként külföldiek 
is figyelő szemekkel tanulmányoztak nálunk - ,  
hanem a településfejlődésre is ható 
következményekkel, lakótelepek építésével, 
kereskedelmi hálózat, egészségügyi intézmények, 
művelődési lehetőségek biztosításával. És emellett
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szerencsénkre itt voltak -  a többnyire külföldről jött, 
vagy idegen származású -  a mesterségüket vándor
útjaik során megtanult, az európai útvesztőkben is 
tájékozódni tudó iparos családok, amelyek néhány 
évtized alatt hírükkel, nevükkel túllépték a város, 
a vármegye és az ország határait, ösztönösen vagy 
tudatosan építve a város imázsát (is). Angster- 
József, Zsolnay Vilmos és Miklós, Engel Adolf, 
Littke József és Lőrinc, Höfler Jakab és társaik per
sze mindezt a termékeikkel érték el. A minőséggel. 
És hogy a Törley márka -  amelynek a Littke-pezsgő 
valaha messze előtte járt, egyébként több konti
nensen létező forgalmazásával, továbbá azzal is, 
hogy a Monarchia vasúti kocsijain is kizárólag e 
márka volt fogyasztható -  ma gyakori szereplője 
a tv-reklámoknak, és a Littke márkanevet a feledés 
homálya fedi, több mint szimbolikus jelentésű. Sok 
minden más mellett benne van egész viszonyunk, 
kapcsolatunk azon korszakhoz, amely talán a 
legtöbb megszívlelendő tanulsággal, hasznosítható 
tapasztalattal, felmutatott értékkel és példaadó 
személyiséggel ajándékozta meg ezt a kis „dunán
túli metropolist”, ahogyan nevezték éppen ez idő 
tájt a várost.

De térjünk vissza a városfejlesztési tényezők 
felvillantásához: nem feledkezhetünk meg például a 
közlekedési infrastruktúra kiépüléséről, a DGT által 
1857-ben átadott első vasúttól (Pécs-Mohács) az 
1882-ben átadott Pécs-Budapest vonalig, amelyek 
eredményeként a korabeli Pécs megközelíthetősége 
korántsem minősíthető rossznak. A nem gazdasági 
jellegű településfejlesztő tényezők között ott találjuk 
a település korszerű iskolai hálózatát, melyért 
például éppen a század utolsó évtizedeiben tett oly 
sokat a város Aidinger polgármester vezetésével, de

nem feledkezhetünk meg a kor színvonalán 
modernnek tekinthető egészségügyéről sem, hiszen 
aligha lebecsülhető adat, miszerint a századvégen 
orvoslétszámban országosan az 5., ágyszámban 
pedig a 3. helyen álltunk, utóbbiban mindössze a 
főváros és Pozsony előzött meg bennünket. És hát 
ezenkívül 1870-től, a szabad királyi város cím elnye
résétől létező törvényhatósági státusunk, püspöki 
székhely mivoltunk, a századfordulón -  éppen 
a városvezetés ésszerű és takarékos gazdálkodása 
következtében -  történt jelentős beruházások, 
melyek eredményeként kialakult a belváros máig 
létező, amiben el nem rontottuk, vonzó, mediterrán 
hangulatú (?), vagy talán inkább a különböző korok 
történelmi levegőjét egyidejűleg árasztó, mondén 
arculata és jellege, szóval mindezek együtt e kor
szakhoz köthetők, s véleményünk szerint több mint 
„figyelemre méltók”. Elemezni és hasznosítani 
kellene e polgárosodó város vonásait, felhalmozott 
értékeit, melyek újrapolgárosodó világunkban 
megkülönböztetett jelentőségűek. Pártoktól, politikai 
szimpátiáktól, kulturális szekértáboroktól 
függetlenül. Mert nem integrálódtak eléggé múltunk
ba, volt ennek ideológiai, politikai akadálya épp 
elég; nem szervesülnek így megfelelően 
jelenünkben sem. Különösképpen nem az egészen 
más kulturális értékrendben szocializálódó fiatalabb 
korosztályok számára.

És itt eljutottunk újabb kérdésünkhöz, ahhoz, 
hogy valóban olyan korlátozott volt-e a mozgásra, 
a változásra való fogékonysága Pécsnek, mint azt -  
úgy tűnik -  sokan gondolják? Hol vannak azok a 
mutatók, melyek ezt bizonyítják? Mert milyen is volt 
a település fejlődésének mértéke, üteme? És a 
település egésze harmonikusan fejlődött-e, avagy
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az egyenetlenség jeleit hordozta magán? Létezett és 
hatott-e a településfejlesztési tényezők összhangja? 
Épített-e a város a megelőző korok átörökíthető, 
átörökítendő értékeire? Végezetül a mennyiségi és 
a minőségi változások üteme szinkronban volt-e a 
történelem által felkínált lehetőségekkel? A válaszok 
adhatnak feleletet a mozgásképesség, az innovációs 
képesség kérdésére is. A helytörténeti irodalom 
jelentős részének ismeretében egy bizonytalansági 
tényezők által árnyalt igent azért megkockáztatnánk. 
És hogy a modernizációs változások személyekhez 
köthetőek? Mi sem természetesebb! Néhány dolgot 
sikerült ebből talán felvillantanunk a Pécsi panteon 
című könyvünkben is. De hozzá kel! tennünk, hogy 
a mozgásképesség és modernizációs igény nem 
csak a piaci versenykényszer miatt is mindig újat 
akaró, kezdeményezőkész, szorgalmas és ismereteit 
folyton gyarapító vállalkozói, polgári réteghez 
köthető, hanem a város egyre erőteljesebben és 
egyre gyorsabb ütemben polgárosodó egyéb 
rétegeihez is, például művelt, iskolázott (egyházi és 
világi) csoportjaihoz.

Itt kell vitáznunk a „tüke idétlen” rajzával kap
csolatos megállapításokkal. Ez ugyanis nem valami
féle konzervatív jelleget igazoló, archív képződmény, 
hanem Pécs szociális struktúrájának változásaiban 
gyökerező -  korántsem a rossz értelemben vett 
provincializmust, az elmaradottságot kifejező, 
s így szégyellni való, ellenkezőleg, megőrzendő, sőt, 
ápolandó -  érték. Nem tudjuk, ki használta először 
e kifejezést, azt azonban igen, hogy a város gyors 
ütemű létszámgyarapodásától elválaszthatatlan.
1850 és 1910 között ugyanis évente átlagosan 
1,9%-kal nőtt a város lélekszáma. Ez azonban szinte 
kizárólag bevándorlásból származott! A hatvan év 
alatt 15 821 főről 47 844-re növekvő településen a 
helybeli születésűek aránya fokozatosan csökkent, 
1910-ben már csak 37% -o t tett ki. A város „önrepro
dukciójának” ez a gyengesége „értékelte fel” a 
tűkét, azaz a helyben születetteket, amely foga
lomhoz a tradícióknak megfelelően egy kis hegy
oldali szőlő is társult, s értéknövelő tényezőt jelen
tett a többgenerációs helyben születés. így aztán 
mindez megkülönböztetett jelentőségűvé vált, sajá
tos önérték hordozójává. A jelentéstartalom -  a 
korabeli sajtó ismerői számára ez evidencia -  
tovább bővült, színesedett, mígnem azonossá vált a 
legjobb, legnemesebb értelemben vett lokálpatriotiz
mussal, a közért, a közösségekért (volt belőlük jó 
néhány!), és persze a városért önzetlenül tenni 
akaró, áldozatokra is kész, erkölcsiekben és anya
giakban egyaránt testet öltő, példaadónak tekintett 
magatartásformával. Mai félreértelmezése alapján 
kár (hiba!) lenne a modernizáció bűvszavát közép
pontba állító fejlesztési stratégia áldozatává tennünk

ezt a ma is motorizációs erőt jelentő pécsi hagyo
mányt. A tüke ugyanis korábban sem az 
elmaradottságnak, a posványba süllyedésnek, 
a silányságnak volt a szinonimája, hanem éppen 
ellenkezőleg, a színvonaltalanságtól, a középszertől 
történő megszabadulásnak, a kiemelkedésnek a 
személyi tényezőivel függött össze. Csak az arra 
munkájukkal érdemeseknek járt ki ez a „cím és 
rang”, ami származástól és vagyoni helyzettől 
függetlenül honorált és minősített egy ma is 
értékesnek tekinthető mentalitást és magatartást. 
Még a kiemelkedéshez elengedhetetlen teljesít
ménykülönbségek létrejöttéhez is hozzájárulást 
jelentett.

Színesebbre festjük a képet a valóságosnál, 
mondhatja a kétkedő olvasó. Neki azt válaszol
hatjuk, hogy az ismeretlen költő egykoron 
„Magyarhon Athénjának” nevezte Pécset, ahol 
a művészetek sokasága virágzik; Dzselalzáda 
Musztafa, a neves XIV. századi államférfi -  elragadó 
fekvése alapján -  „Paradicsomhoz hasonló régi és 
nagy városinak írta le, melynek „egész környéke 
kert és rózsaliget”; az egy évszázaddal később 
idelátogató francia utazó, Jean-Claude Flauchart úgy 
ítélte meg, hogy ennyire kedves várost 
Magyarországon még nem látott; F. S. Beudant fran
cia geológus „a város igen csinos fekvését és jól 
megépítettségét” dicsérte; a „legszebb városok 
egyike, amit valaha láttam” -  szólt róla nagyrabe
csüléssel a német arisztokrata, gróf Hoffrnannsegg, 
aki rovarokat és nem várt gazdagságú élményeket 
gyűjtött Magyarországon. Bódai Ferenc egyenesen 
„boldog városnak” nevezte, amely „a maga 
határában megtalálja nemcsak azt, ami élelemre, 
hanem azt is, ami gyönyörködtetésre való”. 
Megannyi elismerés, dicsérő szó, amivel Pécset 
illették hazaiak és idegenek az évszázadok során. 
Többségük a város kedvező fekvését, vonzó ter
mészeti környezetét, jó adottságait méltatta. Ám 
ettől aligha lett volna „földi Paradicsom”, mert 
ahhoz kellett még valami, amiről Baksay Sándor író, 
költő, református püspök 1896-ban így írt: „a pécsi 
ember nem is hágy mindent a természetre; maga is 
igyekszik környezetét szebbé, életét édesebbé tenni. 
A tudomány és áhítat csarnokai mellett a művészi 
érzék elevenen fejlődik társadalmában. A festészet, 
a szobrászat, az építészet, a zene, a színház, vala
mennyi megtalálja a maga közönségét, pártfogóit”.

És amiről az Echóban sem szólt a Fáma...
Nem véletlenül vált tehát a külföldi utazók által 

a XVIII—XIX. században kedvelt szlogenné: „Német
nek Bécs, magyarnak Pécs”, ami meglehetősen 
hízelgőén hangzik egy-másfél évszázad múltán is. 
Olyannyira, hogy talán elgondolkodhatnánk ennek 
kapcsán városunk lógójáról és jelmondatáról,

miszerint „Pécs a mediterrán hangulatok városa”. 
Igaz, ezt elég sokan -  nálunk „mediterránabbak” -  
is elmondhatnák magukról, bár nem hiszem, hogy 
teszik. De nem is ez a fő probléma. Inkább talán az, 
hogy csak némi képzelőerő segítségével tarthatjuk 
valósnak, még nagyobb képzelőerővel igazán 
vonzónak. Történelmi múltunk viszont sokféle 
lehetőséget felkínál, olyasmit is, melyben egy euró
pai nagyvárossal, egy valódi és vitathatatlan kultúr- 
centrummal helyeznek bennünket egy szintre, állí
tanak egy sorba. Talán érdemes lenne elgondolkod
nunk rajta. Bécset ugyanis többnyire ismeri a világ, 
vele karöltve hamarabb megismerhetne bennünket 
is...

És még mindig az örökségnél maradva, vajon 
amit a tudomány és a művészetek, a zene és a 
képzőművészet teremtett a város ősi falai között, 
része lehet-e az ezredforduló kulturális stratégiájá
nak? Vajon a városi identitásunkhoz hozzátartozik-e 
Janus és Csorba, Klimó és Surányi, Várkonyi és 
Kodolányi, Fülep és Thienemann, Tolnai és Halasy 
Nagy, a Janus Pannonius Társaság és a Dunántúl, 
más folyóiratok és könyvkiadók, a Sorsunk és a 
Jelenkor, a Dunántúli Magvető és a Pro 
Pannónia? Van-e mindezeknek valamiféle integratív 
ereje, jelent-e sajátos teljesítménytöbbletet más 
városokkal szemben? Egy új kulturális stratégia, 
amelynek középpontjában csakis uniós csatlakozá
sunknak a kultúra eszközeivel történő elősegítése 
állhat, vajon figyelmen kívül hagyhatja-e ezt a 
kiemelkedően gazdag kulturális tradíciót? A jelent 
vizsgálva azt, hogyan épül be mindez hétköznap
jainkba, része-e a legcsekélyebb mértékben is az 
oktatásnak, tudásunknak, ismereteinknek, okkal 
szkeptikusak lehetünk. Legfeljebb abban bízhatunk, 
hogy mások, más nációk nem a konzumkultúra 
szolgaian másolt fércmunkáira kíváncsiak, hanem 
nemzeti örökségünkre, helyi hagyományainkra. 
Benne a „magas” kultúrára, a minőségire, mindarra, 
ami Hamvas szerint megnemesít, amitől az életszint 
egy fokkal feljebb lép(het). Ez a fajta kultúra pedig 
még olyan vonzerőt is jelenthet, hogy létrehozza a 
kultúra és az idegenforgalom „kézfogását”, 
megteremti a -  fizető -  kulturális turizmust. Pécsett 
is. Amihez az ökörsütés és a borkóstolás tereket 
átfogó kínálata kevésnek fog bizonyulni, 
Idelátogatóknak és ittlakóknak egyaránt. Mert bebi
zonyosodik, hogy a gasztronómiai élvezetek, a kul
turális kirakodóvásárok, a tánc és a zene nagy folk
lórtalálkozói mindenekelőtt nem önmagukban jelen
tik a város kulturális kínálatának koncentrált alkal
mait, hanem a komolyzene, a képzőművészet, az 
irodalom, a színház nem csak a tömegigényt 
kielégítő, hanem valódi minőséget képviselő teljesít
ményeinek attraktív bemutatásával együtt. És akkor 
a város hivatásos, intézményes kultúraformálóinak 
szerepe sem merülhet ki az eddig betöltött tartalmú 
és jellegű szerepekben, hanem csakis olyan hangsú
lyok felerősítése mentén szerveződhet, melyek biz
tosítják Pécs és kulturális vonzáskörzete (megye
határokat messze meghaladó távlatú) minőségi 
kultúra iránti igényeinek magas színvonalú 
kielégítését. Vele megalapozását a kulturális főváros 
szerepkör későbbi betöltésének. E vonzáskörzet 
fokozatos bővülése egyre szervesebben foglalhatja 
magában a -  mindenekelőtt Nyugat felől érkező -  
kulturális turizmus igényeit, olyan teljesítményekkel 
ajándékozva meg az idelátogatókat, amik ered
ményeként megteremtődik bennük a következő 
évben történő visszatérés igénye. Mindehhez olyan 
-  a város egyedülállóan gazdag művészeti értékeit 
bemutató -  kiállítási, múzeumi háttér is szükséges, 
amelynek megteremtése Pécs és Baranya közösen 
megoldandó feladata. Ebben a(z egykori) Múzeum 
utca magas színvonalon működő állandó kiállításai
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éppoly fontosak, mint például a Modern Magyar 
Képtár -  ma fűtetlen raktárban „heverő” -  óriási 
értéket képviselő s idegenforgalmi vonzerőt jelentő 
anyagának bemutathatóvá tétele.

És amit kérdezni szeretnénk...
Mindez persze ábrándozásnak is tűnhet, ám 

„kitörési pont” ma aligha látszik másutt, mint a 
kultúra és az idegenforgalom területén. A Városi 
Önkormányzat és a Megyei Közgyűlés forrásai 
meglehetősen szűkösek, ami a Művészetek Házában 
a témából rendezett diskurzuson is egyértelművé 
vált. Néhány olyan tényezőre azért érdemes 
figyelmünket fordítani, melyek közelebb vihetnek 
a nagy álom valóra váltásához. Az egyik a rendel
kezésre álló, korlátozott erőforrásoknak néhány 
területre, kulturális beruházásra történő koncen
trálása. Nyilvánvaló, hogy ez vitákkal, 
érdekütközésekkel jár, mégis a forrás-szűke 
helyzetben aligha járható másik út. Vállalni kell 
tehát a döntést valami mellett, valaminek a kárára, 
másként egy távlatosabb kulturális elképzelést 
C,stratégiát”) európai nívón szolgálni képes 
fejlesztés nem képzelhető el. Legyen hát bátorsá
gunk „prioritások felállítására”, eldöntve, hogy 
hangversenyterem, konferenciaközpont, múzeumi 
kiállítóterem (együttes), vásárközpont és egyebek 
közül mit is akarunk az előttünk álló ciklusban 
(melyből egy év már lassan elszelelt) megvalósítani. 
Valami szükségeset, a stratégia megvalósításához 
elengedhetettent, nemzetközi színvonalút, 
maradandót.. Másodszor: Pécs város és Baranya 
megye -  átlépve a korábbi időszakok ásta árkok 
fölött -  egyeztetett, közösen vállalt módon megte
hetne mindent a kiválasztott fejlesztés érdekében, 
lobbilehetőségeit célirányosan együtt hasznosítva 
ennek érdekében. Harmadszor: itt pergett előttünk a 
„régi idők mozija”, amikor is felvillantottuk a múltat, 
bár nem szóltunk példaadó összefogások soráról, 
néha egészen jelentős tervek megvalósítása 
érdekében. Megkísérelhető lenne ez a jelenben is. 
Ilyen horderejű és ilyen távlatos célokért hihető, 
hogy megnyerhető vállalkozó és városlakó egyaránt. 
A sok ezernyi kapillárison át folydogáló támogatói 
és mecénási forintok egy gyűjtőmedencébe kerülve 
le nem becsülhető forrást jelenthetnének. Mert a 
kultúra formálói és fogyasztói -  jogi státusukat, 
működési formájukat tekintve -  egyaránt sokfélék. 
Jól tükrözte ezzel kapcsolatos szemléletünket az 
Echo idézett száma és a diskurzus egyaránt. Hiszen 
a kulturális élet civil szférájáról esett szó. Pedig 
kultúraformálás és -fogyasztás nem csak a közszféra 
részéről, a költségvetési forintokból folyik. A for
málók és fogyasztók nem jelentéktelen -  hiszen 
egyre növekvő -  része a civil szféra profitorientált 
vagy nonprofit szervezetekhez kötődő szereplője. 
Sokuk gúzsba kötötten, pengeélen táncolva folytatja 
elszánt küzdelmét azon értékekért, melyeket egye-
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sülete, alapítványa stb. képvisel. A kommersszel 
szembeni elszánt küzdelmük a magas kultúra 
képviselte értékekért megszívlelendő, mi több, olyan 
erkölcsi értéknek is hordozója, amelynek alapján 
eljött az ideje annak, hogy az új kulturális stratégia 
egyenrangú résztvevőivé váljanak. Értékrendünkben 
is erősödnie kellene a kommerszre fittyet hányó, 
annak engedményeket nem tévő, az értékek mellett
-  nehézségeik ellenére is -  voksoló, ezért akár még 
egzisztenciális problémákat is vállaló civil szereplők 
nagyobb megbecsülésének. A mindenkori hatalom 
(a városi is) csakis partnert láthat bennük, építve a 
közszférában létezőnél gyakran nagyobb innovativi- 
tásukra, szerényebb feltételek közepette folytatott 
értékőrzésükre, -teremtésükre és -közvetítésükre. 
Nélkülük a kulturális fővárossá válás mítosza csak 
mítosz marad. Velük -  ha segítjük, elismerjük és 
támogatjuk tevékenységüket -  az álomból ébredve 
akár még a kultúra fővárosában is találhatjuk 
magunkat. Negyedszer: úgy véljük, elgondolkod
tatóak -  s valószínűleg az igazsághoz közel átlóak -  
azok a vélekedések, melyek négy-ötszáz kultúrafor
málóról, s mintegy hatszor ennyi kultúrafogyasztóról 
szólnak a 160 ezer fős városban. Utóbbiak megle
hetősen jó ismerői egymásnak, hiszen a rendez
vénytermeket rendre ugyanők töltik meg. Felmerül 
azonban a kérdés: hol vannak a többiek, a város 
értelmisége, sok száz tanára, orvosa, jogásza, 
közgazdásza, s mindenekelőtt a sok ezer egyetemis
tája? Miért nem járt sikerrel évtizedeken át az 
egyetem és a város „kézfogása”? Továbbá: a város
-  különböző profilú -  folyóiratai (Echo, Jelenkor, 
Pécsi Szemle) hogyan és milyen mértékben szol
gálják a helyi és a minőségi kultúra ügyét? Mennyire 
tekintik feladatuknak a város kulturális életének

követését, regisztrálását, az értékes törekvések 
felkarolását, az ízlésformálást, megírható lesz-e 
egykoron a korszak művelődéstörténete az egyes 
évfolyamok végigtallózásával? És persze nem kerül
hető meg a kérdés: mit tesznek mindezért a helyi 
médiák, hol a helye kulturális, minőségnek és a 
minőségi kultúrának nálunk, az ő szerkesztési 
elveikben és gyakorlatukban? Talán egyszer ezekre 
a kérdésekre is választ kellene adni, mert a kultu
rális életünk és kulturális állapotaink általános rom
lásának viszonyai csakis velük karöltve és nem 
ellenükre változtathatóak meg, ha megváltoz
tathatóak egyáltalán. És mindebben kitüntetett hely 
illeti meg az elektronikus médiát. Vajon ő kellő 
hatékonysággal segíti-e elő egy új kulturális straté
gia létrejöttét és megvalósulását?

Egyelőre várnánk a válaszokkal, melyek csakis 
folyamatos párbeszéd, széles körű diskurzus ered
ményeként születhetnek meg. Kultúraformálók és 
-fogyasztók, a város döntéshozói és polgárai, állami 
és civil szereplői közös töprengéseinek, vitáinak 
eredőjeként. Csakis úgy, hogy a városlakók jelentős 
részét érintő, a város arculatát befolyásoló, a 
környezeti kultúránk amúgy is sebzett állapotával 
összefüggő döntések ne születhessenek meg a 
polgárokkal folytatott előzetes párbeszéd nélkül. 
Legyen szó akár a belvárost, akár a Mecsek-otdalt 
érintő kérdésekről, építkezésekről, a város történel
mi arculatát, hangulatát, atmoszféráját megváltoz
tató elhatározásokról. Mert szerencsére növekszik 
az ilyesmire érzékenyek, a várost magukénak érzők 
száma. Ők Weöres Sándorral együtt vallhatják: 
„Sziklát zúznak, föld húsába törnek: /nem  fáj az 
a kőnek, sem a földnek, /d e  fáj énnekem”.
És e fájdalmak közül néhányat végigszenvedtünk 
a közelmúltban is...

Befejezésül mint kívánhatunk magunknak? 
Kevesebb fájdalmat, több örömet, még több 
esztétikai gyönyört és élvezetet, szóval mindazt, 
amit a kultúra, s csakis a kultúra képes nyújtani.
És hogy mindez mikor valósulhat meg? Hamvas 
szerint „minél inkább helyettesíti az erőt az erény, 
a hatalmat a műveltség, annál intenzívebb az, amit 
úgy hívnak, hogy kultúra”. A Várkonyi Nándor 
szerkesztette Sorsunkban 1943-ban megjelent Dél 
és Nyugat géniusza című írásból ki-ki levonhatja a 
megfelelő következtetést. Ha elfogadjuk Hamvas 
álláspontját, akkor azt mondhatjuk, hogy e kultúra 
eljövetelére még várnunk kell. Ami persze nem 
akadályozhat meg bennünket abban, hogy merjünk 
álmodni. Akár arról is, hogy egyszer Európa kul
turális fővárosa is lehetünk. Ám ehhez sokféle 
weöresi fájdalmat kell még leküzdenünk, s számos 
hamvasi erény birtokába kell még kerülnünk. Mert 
a „nemes irodalomnak, nemes morálnak és a 
nemes emberfajtának” nem kedveznek az idők 
a mai világban. ■

Meghívó
2003. április 3. 

18  óta 
Pécs,

Művészetek Háza

Újabb összejövetelt szervez az Echo mindazoknakl, akik szívesen találkoznának dr. Kunszt Málta alpolgánnesteneL 
Várunk mindenkit, akik szívesen folytatnák a korábbi beszélgetést Pécs városának kulturális-művelődési életéről, intézményeiről, 
azok helyzetéről, műemlékeinkről, a világörökségi helyszínekről, a pécsi építkezésekről, a kiállításokról és színházi előadásokróL 
Mindenről, ami a város értékének, elismertetésének része lehet
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