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A tengerszint alatti Hollandia újkori történelme 
csaknem azon múlott, hogy akad-e mindig valaki, 
aki a gátakat magasítja, aki a zsilipeket a szükséges 
pillanatban felhúzza és lezárja. Szinte megmagya
rázhatatlan, hogy a folytonos létveszélyben egy 
virág, a tulipán végül nemzetgazdasági tétellé vál
hatott. A szükség kényszere és a szépség törékeny 
finomsága mutatkozik meg ebben az együttállás
ban. Oda nem a török hadak vitték, mint hozzánk. 
Importálták. Aztán egy leydeni botanikaprofesszor 
fedezte fel nemesítésének elképesztő variációs 
lehetőségét. Feljegyezték, hogy egy gyűjtői!) ezer 
font sajttal, négy ökörrel, nyolc disznóval, egy tucat 
birkával, egy ággyal és egy rend ruhával fizette ki 
a Viceroy nevű tulipán egyetlen hagymáját. Amikor 
1637-ben tönkrement a tulipánpiac, beleremegett 
az egész holland gazdaság. A tulipán kultusza is 
mutatja, hogy a XVII. századi Németalföld 
művészeinek és filozófusainak figyelmét nem kerüli 
el a valóságnak hitt jelenségek egyetlen apró moz
zanata sem. Ezek szerint az élet alapformája itt a 
társaság. Emberek egymás között: kocsmákban, 
templomokban, kikötőkben, vendéglátás, vadásza
tok és téli jeges sportok közben. Szenvtelen 
ridegséggel, vagy szépelegve, de az együttműködés 
szelleme bámulatra méltó életformákat ered
ményezett, amelyek egyaránt adva voltak hugenot
táknak, muzulmánoknak, szefárdoknak, a lehetséges 
vallásokhoz és emberi rasszokhoz tartozóknak. Ők 
e csoportokon belül gyilkolták egymást, és persze 
nemcsak a koldusok voltak már ekkor is korhelyek. 
A feszes tempójú, egyszerre kényszeres, ugyanakkor 
a lelki komfort teljességét biztosító tevékenység és 
az elismertetésére irányuló reprezentáció izgalmas 
példáit leljük meg ezen a tájon. A tulipán szépsége 
és a nemzetgazdaság érzékenysége olyan képletet 
alakított ki, ami mai történelemalakító 
műveleteinkben már nem bukkan fel.

Alain Queen, francia szociológiaprofesszor 
2001-ben -  a nyilván jól megalapozott előfeltevések 
birtokában megfogalmazott felkérésre -  készített 
egy vizsgálatot arról, hogy a francia kultúra és 
művészet milyen fokon vesz részt a nemzetpropa
gandában és arról, hogy ez a részvétel milyen más 
funkciókkal képes párosulni. A külügyek felől feltett 
kérdésben magában is ott rejtőzik a felismerés: a 
művészet fényeinek és eseményeinek létezik egy 
nem esztétikai és morális természetű dimenziója.
Az, hogy szolgálhatja a kulturális kompetencia a 
többi nemzeti érdek megjelenítését is. Mintha 
bizonyos félelem mutatkozott volna itt meg, félelem 
attól, hogy ha a művészek nem tartoznak éppen
séggel a leginkább hatékony, meghatározó, 
leginkább vitatott alkotók közé, akkor ez a tény 
hátránnyal jár az ország általános megítélésére 
nézve. Mi magunk sohasem fogalmaztunk erősen, 
amikor a kultúra fogyatékait általános hátrányként 
kellett volna rögzíteni. Nem voltunk erősek abban, 
hogy a művelődés helyzetét valóban, ténylegesen 
összekössük a társadalmi élet egyéb alrendszereivel. 
Queen következtetései figyelemre méltóak. 
Megemlítette például, hogy a francia Capital által 
számba vett legnépszerűbb művészek 34 % -a  
amerikai, 3 0 % -a  német, 7 ,5 % -a  angol és csak 4 % -a

E L S Ő  O L D A L

Made in Europe
francia. Innen aztán több irányban elágazik a tanul
mány, számunkra azonban itt mégiscsak biztosít 
néhány továbbgondolásra érdemes mozzanatot.
A leginkább kézenfekvő következtetés: hát persze, 
erős kultúrára, erős és eredeti művészetre van szük
ség, ami -  éppen azért, mert ilyen -  alkalmas arra, 
hogy önmagán kívüli területekre is nagy energiával 
fényt sugározzon, ezáltal az értelmezésben olyan 
komplexitással követeli a források és feltételek 
számbavételét, hogy így mindez messzemenően 
már nem csak a művészet ügyének minősül. Miért 
van így és milyen teendők olvashatók ki ezekből 
a kétségbevonhatatlan adatokból? Mindenekelőtt az, 
hogy teljesítmények híján képtelenség hatásos fel
lépésről gondolkodni. A magas hatóerejű teljesít
mények azonban létrejöttük és befogadásuk szem
pontjából is sajátos feltételeket követelnek.
A feltételek első szintje az alkalmasság. Erről 
nagyjából elismert bizonyítékok vannak.

A magyarság az egyetemes tudás történetében 
népességi arányaihoz képest derekasan megvillan
tott leleményes dolgokat. Más a helyzet a kulturális 
örökséggel, amelynek további feltételként biztonsá
gos talapzatot kellene kínálnia minden elru
gaszkodáshoz. Nem érzékeli az ember a törődést, 
az értéktudat regiszterein jelentősége nem hangsú
lyos. Pedig hatalmas tartalékai volnának, kiindulási 
és hivatkozási alapok az európai mértékek és 
minőségek honosságával kapcsolatban. A nyugati 
reflexiókból már két évtizede folyamatosan kapjuk 
az elismeréseket: a magyar művészet, magyar

művészek egyetemes integrációja nem kétséges.
A lokális és az egyetemes értékek képviseletében, 
a felfedezés és kísérletezés kockázatainak vállalá
sában tiszteletre méltó magyar képviselet jött létre. 
De a fesztiválokkal, a kampányokkal zárójelbe 
tétetik a munkálkodás szerves folyamatossága. 
Ehhez ugyanis nem akciók, hanem kipróbált, terhel
hető és tervezhető iskolák, műhelyek kellenek. 
Intézmények, amelyeknek professzionális 
működtetése felhalmoz adatot, módszert, szintetizál 
elszigetelt kutatásokat és feladatkörének tiszta 
tudatával mutathatja meg azt a legfelül lévő réteget, 
ami a mindenkori közönség számára az értéket 
jeleníti meg. De amely mögött ott halmozódtak fel 
az érték apróbb elemei, a munka, a kidolgozás rész
letei. Mint a múzeumok raktáraiban, a színházak 
adattáraiban. Az intézmények támogatása teremti 
meg a tartósság és szolgáltatásra képesség alapját. 
És ez függ leginkább össze a második regiszterrel, 
a befogadás feltételeinek megteremtésével. Ma 
egyetemi hallgatók és fiatal értelmiségiek körében 
tökéletesen megalapozottnak tetszik a vélekedés, 
hogy ti. már minden annyira összefügg mindennel, 
hogy semmi nem függ össze semmivel, így a tárgy 
és az önmeghatározás többé már nem viszonylatok
ban ragadhatok meg. Nincs semmiben biztonság, 
mert ritkán kaphatóak meg ennek alapjai a család
ban, az érzelmek világában, az iskolában, a törvény- 
hozásban. Merthogy vége a történelemnek. Hogy 
nem kellenek tervek sem. Menekülőre kell fogni, 
vagy hatalmat szerezni és így uralkodni mindezen 
bizonytalanságok felett. Lehet ugyanis. Nincs mese, 
az önmegvalósítás (önzés) világában élünk, és aki 
menekülőre fogva zár ki mindenkit a világából, 
éppúgy intoleráns, mint aki hatalmával emelkedik 
a másokat meghatározó viszonyok fölé. A kicsi 
lekicsinyli a nagyot, a nagy a kicsit. Hogy mi van az 
önérzettel? A mindent átjáró feleslegesség érzése, 
később tudata az, ami mindent, az önérzetet is 
viszonylagossá teszi. A feleslegesség élményében 
értéktelen lesz a gondolat és a gesztus. Ennek az 
élménynek az udvarában nem kell tartani 
következményektől, mert az is mindegy és különben 
sincs kétségünk önkénye felől. Felesleges azért, 
mert nem érdemes és azért, mert nem is tartjuk 
szükségesnek. De mert tenni kell, hát feleslegesen 
teszünk sok mindent, ráadásul egyik-másik még 
valamiféle érzéki örömöt is jelent. Kitűnni: ez a 
korszerű jelszó, de ezt is többféleképpen lehet.
Lehet minőséget létrehozni: gondolkodással, kon
centrációval, a forma megteremtésének kínjaival 
vagy könnyedségével. Vagy: kitűnni meghökkentés- 
sel, szenzációval, örökségre tekintettel nem lévő 
individualizmussal, ezerszeresen közismert 
poénokkal, „meztelen nőkkel és almafákkal.” 
Minőséget teremteni ugyanis fesztiválokkal nem 
lehetséges, még ha azoknak van is minőségük.
Mert a minőség a tartósság és megbízhatóság 
ellenőrizhető érzetén felül ismerettel, tudással is alá 
van támasztva. A kulturális teljesítőképesség 
számára Pécsett az Európa Kulturális Fővárosa cím 
elnyerése irányt adhat és ebben a mederben rende
ződhetnek a szétszórt erők, a maguk kis világába 
zárt egyéni energiák.



IV. Pécsi Országos Színházi Találkozó 
Pécs
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Csipetnyi kultúrsokk

A  Pécsi O rszágos Színházi Találkozó 

programjait, a szinte szám ba vehetetlen 

m ennyiségű társrendezvényt úgyszólván 

az esem ényekkel párhuzam osan idézték, 

emlegették, értékelték a legkülönbözőbb 

sajtófórumok. Az összegzések méltó meg

fogalm azásához talán adott azonban se

gítséget az e g y  hónap, ami a POSZT 

után elte lt Előadások, színészek, díszle

tek, könyvek, kam araszínpadok és iro

dalmi estek emlékei sűrűsödnek össze a 

sum m ában, am it m o s t július közepén kí
vánunk lapunkban közreadni.

„Egyszer volt, hol nem volt, a Kaukázusi krétakörön 
innen, a Hemer Ferike faterján túl, volt egyszer egy 
Macskajáték. Részt vett abban boldog-boldogtalan. 
Teomachia volt a jelszavuk, Fekete tej az italuk, és 
Csak egy szög az eledelük. Kiráj a Siráj, de kéne 
még Három madár -  nyögték a Karamazov 
testvérek, és nagyot néztek, amikor Roberto Zuccóra 
lecsapott a Mikroszkóp fantomja. Ivanov belátta, 
hogy sorsa nem más, mint Jaques avagy a behó- 
dolás. Via Italia, kiáltották mindannyian, és elszáll
tak, mint a Buborékok. Aki nem hiszi, járjon utána 
a POSZT-on.”

Ez a szellemes -  a versenyprogram címeitől 
ihletett -  egyveleg, mely évek óta hagyományosan 
a POSZT versenyprogramjának kínálója, újfent elindí
totta a lázas színházközeti tömegeket egy irányba. 
Pécsre, az immár IV. Pécsi Színházi Találkozóra.

Csengery Adrienné operaénekesnek, a 
versenyprogram idei válogatójának a minőség volt 
a fő szempontja a kiválasztásban: „Kerestem azt 
ami meglep, az olyan végiggondolt, végig élt 
játékot, amelyben mindannyian magunkra ismerünk 
... ne csak a megszokott realista, kis realista szín
házat lássuk. Ha Csehovról van szó, az mutassa 
meg, hogyan kell Csehovot játszani a XXI. század
ban, ha Brechtről, akkor nyíljon rá a szemem arra, 
hogy ki az a Brecht, hogy megértsük, mit jelent, mit 
üzen ma.”

Minden elismerésem a művésznő teljesítményének, 
hogy megnézett 130 előadást, s abból aztán 
kiválasztott 15 minőségi produkciót. A válogatást 
segítő szempontjai nem vonhatók kétségbe, azt 
azonban nem tudom tőle elfogadni nézőként, 
s kritikusként sem, hogy például az itt látott Csehov 
előadás megmutatta volna, „hogyan kell Csehovot 
játszani a XXI. században”. Legfeljebb azt, hogy így 
is lehet. Én már csak az ilyen opcionáló gondol
kodás híve vagyok.

Maradjunk hát a Siráj-nál

A Krétakör Társulat Siráj című előadása a nyitó 
napon nagy várakozást keltett szakmában és közön
ségben egyaránt, mert talán erre az előadásra 
lehetett a legnehezebben jegyet szerezni. Persze 
lehetett tudni, ez már Pesten is így volt, maximum 
nyolcvan néző...

Be is vált a hiánytermelés régről ismert pszicho
lógiája. A csendesen, ám hidegen szemerkélő 
esőben megadóan várakozó maroknyi csapat alig 
zúgolódik sanyarú sorsa felett, inkább valami külön
leges élményben bízva várja jobb sorsát. Mert 
bemenni pedig nem lehet, még a kapualjba is csak 
az első fárasztás után. De legalább az ázottak 
között lehettünk. A Schilling Árpád rendezte előadás 
elnyerte egyebek közt a szakmai zsűri legjobb 
előadás díját. Megítélésem szerint pedig nem ez volt 
az idei fesztivál legjobb előadása, de a Krétakör 
korábbi művei közül sem ezt emelném ki légként. 
Hogy messzebbre ne kelljen visszatekinteni, a tava
lyi Woyczek előadásuk is egy sokkal revelatívabb, 
komplexebb színházi élmény volt. A díj átvételekor 
Gáspár Máté produkciós vezető (ilyen se sok szín
háznak van) köszönetként valami olyat summázott, 
hogy nagyra értékeli a társulat, hogy végre elismerte 
őket egyenjogú partnerként a szakma. S hogy 
nyomatékot adjon őszinte örömének, rögtön ki is 
mentette a többieket, csak hárman vannak jelen, 
hogy ebben a nagy tisztességben részesülhessenek. 
Még szerencse, hogy pont Gyabronka Józsefet és 
Láng Annamáriát tudta nélkülözni a Zempléni kis 
faluban épp ebben az órában is próbáló társulat, 
így ők is átvehették a legjobb színészi alakítások 
díjait. Joggal. A Krétakör Siráj című produkciójának 
ugyanis egyetlen vétózhatatlan erénye a tökéletesen 
pontos, feszes és végigelemzett színészi játék.
Ebben az értelemben tényleg a legjobb, a legki
egyensúlyozottabb, leghomogénebb előadás volt. 
Schilling szeret merészen, már-már pimaszul nyúlni 
a szöveghez. Ezt itt is megteszi. Morcsányi Géza 
fordítása nagyon jó társa ebben. S az sem véletlen 
nyilván, hogy a darab témáját, a színház csinálás 
mikéntjének megkérdőjelezését veszi górcső alá. 
Millió kérdés vetődik fel nézése közben, melyek 
tökéletesen ébren tartják a hosszúra nyúlt felvoná
sokat, kárpótolják a díszlet, jelmez, hang, fény 
hiányát, hátrahagyva maguk mögött minden hagyo
mányos színházi szcenikai eszközt, az az egy füst
gép is minek...
Csehovot tehát így IS lehet játszani a XXI. század
ban, meg úgy is ahogy Jeles András rendezte 
Kaposvárott, vagy Ascher Tamás a Katonában és így 
tovább.
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És hogy ez az interpretáció nem múlt nyomta
lanul el, bizonyítja a 2004-es POSZT éremesője. 
Gyabronka József és Láng Annamária mellett a 
német ajkú Tilo Werner Trigorin alakításáért a 
legjobb férfi epizódszereplő díját, az előadás pedig 
a közönség zsűri diját is megkapta.

Gyilkolni csak pontosan és szépen...

Azt mondják, hogy a Vidnyánszky Attila rendezte 
Roberto Zucco című előadás megbukott az Új 
Színházban. Pécsett nagyon is sikeres volt. Pálfi 
Kata a rémült kurva szerepében dijat is nyert a 
Baranya megyei önkormányzattól, a legjobb alakítás 
díját. Igaz nem ez a legrangosabb a díjkupacból, de 
valóban az egyik legkomolyabb színészi alakítás 
volt az övé. Nem kisebb a címszereplő Trill Zsolt 
érdeme sem az előadás nagyszerű színrevitelében.
A bizarr történet hőse, a látszólag minden indok 
nélkül gyilkoló fiatal fiú szerepét nagyon komoly és 
őszinte, mondhatni zsigeri természetességgel adta 
át az amúgy szelíd kedves beregszászi színész. A 
fotólaborra emlékeztető díszletben valaki, valahon
nan, valamit, vagy valakit folyton fényképez, villan 
a vaku, megörökítésre kerül a pillanat. S az előhívás 
nyomán kerekedik ki a történet. Vidnyánszky nagy 
érdeme, hogy megtalálta ezt a szürreális formát, s 
nem próbálkozott sem régebbi korok, sem a jelen 
társadalmi kontextusába elhelyezni a rémtörténetet, 
így, kicsit elemelve, stilizálva tudott megszólítani 
mindenkit, aki a bűn és bűnhődés, ok és okozat, 
szeretet és rettegés, a transzcendencia létezésének 
nagy kérdésein mélázott már. Vidnyánszky nem 
moralizál, hanem attraktív és szuggesztív színházi 
eszközökkel (mozgás, zene, fény) ébreszti és tartja 
ébren mindvégig a gondolatot, az emócióval úgy
sem lehet egy ilyen szituációban mit kezdeni.

Gothár, a profi

Gothár Péter rendezői erényei nem szorulnak 
különösebb méltatásra, elvitatni sem lehet tőle a 
legjobbak közül való címet. Nagy guru ő, pontosan 
céloz, hidegvérrel lő, mint León, a filmben... Itt 
mégsem talál tökéletesen célba. A kortárs orosz 
fenegyerek Vaszilij Szigarev darabja, Angliában, s 
Amerikában is nagy sikerrel tarolt, az unikum hatás 
nálunk érthető módon elmaradt. A fekete tej a XXL 
századi éjjeli menedékhelyet idézi, egy végtelenül 
elkegyetlenedett, lepusztult, embertelen, piti és 
pénzes világot tár fel, szerintem a legjobb díszlet
ben, s kiváló jelmezekben, nagyon jó színészekkel 
(Szantner Anna a színész zsűri legjobb női alakítás 
díját kapta meg). ízig-vérig realista ábrázolása 
ennek a kegyetlen, s számunkra, keleti blokkosok

Gothár Péter

számára ismerős világnak. A történetnek azonban 
nemigen lehet revelációja egy olyan helyen, ahol az 
itt ábrázolt pályaudvar akár karnyújtásnyira igaziban 
elérhető, és kicsit távolabb is számolatlanul vissza
köszön. Parti Nagy Lajos szövege, a szintén korhű 
és pontos durva szlenggel méltó része a miliőnek, 
de mintha ez is kicsordulna már.

Gothár Péter az utolsó pillanatig küzdött a 
helyiekkel, hogy a nézőteret még kurtítsa, hogy az 
otthon szokásos kis kamaraméretet visszanyerje, de 
a tömegakarat győz. A nézőtér marad (nagy!), az 
előadás katarzisélménye elmarad. Szeretném hinni, 
hogy csak ezért. Nem pedig azért, mert a ritkán 
tévedő rendező itt nem találta meg a nézőhöz 
vezető utat, azt az eszközt, amivel ez az oly nagyon 
gyűlölt, reménytelen és kilátástalan valóság, mely 
átszövi napjaink minden percét aluljárótól pályaud
varon át közterekig -  tud még újat, vagy legalább 
újszerűt mondani. Ahogy Csengery Adrienné mon
daná: „Hogy megértsük, mit üzen nekünk ma.”

Csak egy szög?

E sorok szerzője az Echo előző számában hosszas 
elemzéssel mutatta be a Kaposvári Csiky Gergely 
Színház Csak egy szög című előadását. Itt és most 
csak annyit fűzne hozzá, hogy Mohácsi János ren
dezése, cakpakk a legjobb előadás volt az idei 
POSZT-on. Csengery Adrienné sértő (biztos nem 
annak szánt!) szavait: „Nagyon fiatal, félig amatőr, 
de hihetetlenül pontos és fegyelmezett társulat” -  
bár nincsen szükségük fogadatlan prókátorra -  ehe
lyütt visszautasítom. Az előadás a szakmai zsűri 
különdiját, egyéb kategóriában: „A legjobb társulat” 
nyerte el, Kovács Zsolt pedig a szakmától a legjobb 
férfi főszereplő díját vihette magával -  
megérdemelten. A többi díj, például a legjobb 
előadásnak járó pedig a közönség szűnni nem 
akaró tapsában nyilvánult meg az előadás után, 
s a díjkiosztó ünnepségen egyaránt. Nagy 
szerencse, hogy ez a 40 fős társulat nem dolgozott 
éppen nagyon erősen semelyik zempléni falucská
ban sem, s szinte maradéktalanul tudtak osztozni 
közönségükkel közös örömükben.

A nézőt tisztelni kell

Szegény Weöres Sándor. Azt írja egy rajongó egy 
internetes fórumon, hogy Balázs Zoli nevét ideje 
megjegyeznünk, mert fog még nagy meglepetéseket 
okozni a színházi világnak. Ettől félek én is, azóta 
is, mert Balázs Zoltán rendezése a Bárka Színház

Csákányi Eszter a Siráj-ban
Béres Ilona a Theomachiaban

Theomachia című előadásával valóban bom
basztikusát akart alkotni, mondhatni szelet vetett, 
vihart aratott. És mi jöhet még ez után? Az ifjú, 
kolozsvári születésű, tavaly végzett rendező, Róbert 
Wilson tanítványai?) mindent a világban és 
iskoláiban felszedett ismeretét összetarhálta egy 
estében, Weöres Sándor korai darabját híva segít
ségül. No meg Béres Ilonát, mert azért az ő nevére 
még sokan felállnak otthon a kényelmes karosszék
ből. Gondolom, Róbert Wilson nem látta ezt az 
előadást, mert ha látta volna, Balázs Zoltán már 
bizonyára több dolgot tudna az életről. Például azt 
a legfontosabbat, ami a wilsoni színház alapja is, 
hogy bármit csinálsz, azt csak nagyon igaziból, 
magadba mélyedve, erős koncentráltsággal, csak 
precízen, tisztán artikulálhatod a színpadon.
Ez most ebben a nekifutásban nem jött össze.
Hiába Béres Ilona, hiába Sáry László nagyszerű 
zenéje (miért nem élő?), hiába a távol-keleti, japán 
és egyéb egzotikus színházelemek, a szamurájok, 
meg a piros leplek és az örök időt idéző kitartó 
ingajárat és az összes rohangáló őrültek a szín
padon (Varga Gabriella a szakmától a legjobb női 
epizódszereplő diját kapta teljesítményéért), a 
Theomachia egy érdekes kísérlet, s ha rendezője 
egy valóban tehetséges jó szemű és ízlésű ember, 
sallangjai előbb utóbb letisztulnak, s hiteles színházi 
előadást is fog majd létrehozni. A sznobok, s akik 
nem hisznek a szemüknek talán lelkendeznek, a 
józan ízlés azonban tiltakozik. Pedig a nézőt tisztel
ni kell.

Hűlt helye a harmadik utasoknak

Vincze János rendezése az egyetlen Pécsről 
beválogatott előadás volt az idei POSZT-on. Az 
anyaszínházában nagyon sikeres Macskajáték azon
ban mintha ott sem tett volna. A versenyelőadás 
szokatlanul indiszponált, szétesett volt. Kár. Bár 
fegyelmezetlenséget korábbi előadásokon is tapasz
taltunk már, sok a szövegrontás, kiesnek a 
színészek a ritmusból, vagy amikor Tordai 
művésznő és Újlaki művész úr a tapsrend előtt 
számtalanszor, hogy úgy mondjam kereked oldott, 
végezvén a napi penzummal...

A másik mélypont

Nem véletlen az, hogy a nagy versenyeken is külön
böző kor, és súlycsoportokban mérkőznek meg a 
versenyzők. Az Újvidéki Színház Via Italia című 
produkciója Mezei Kinga rendezésében szinte 
értelmezhetetlen volt ebben a közegben. Egy másik 
súlycsoportba való. Mondjuk NB ll-be. Talán, vagy 
egy másik fesztiválra, Kisvárdára ...
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Könyv Tasnádi István:
Taigetosz csecsemőotthon

Drámák Schilling Árpád próbanaplóival 
Jelenkor Kiadó -  Krétakör Színház. Pécs, 2004 
Szerkesztő: Koszta Gabriella

Ilyen színvonalú extra könyvbemu
tatót ritkán látni. A POSZT rendez
vényeivel párhuzamosan zajlottak 
a Széchenyi téri könyvszínpadon az 
Ünnepi könyvhét programjai: június 
ötödikén este „Kréta-kor” címmel 
Tasnádi István (Budapest, 1970) 
drámakötetével ismerkedhetett meg 
a közönség, méghozzá a darabok
ból részleteket előadó krétakörös 
és vendég színészek előadásában. 

Egyébként különleges élmény fűz a fiatal drámaíróhoz: 
hisz 2001 júniusában a franciaországi Magyar Kulturális 
Évad (MagyArt) rendezvényei között Párizsban, a 
Champs Elysées egyik színházában nyílt alkalmam 
megtekinteni a Katona József Színház „Közellenség” 
című darabját, mely az író és Schilling Árpád rendező 
első közös munkája ('99-ben volt a bemutatója), utób
binak ez volt egyébként a vizsgarendezése. A darab 
nemcsak engem, hanem a franciákat is lenyűgözte 
(a szinkrontolmácsolás ellenére is), s nem véletlen hogy 
előjöttek az emlékek, hisz Kohlhaas Mihály története 
„zenés uszítás Heinrich Von Kleist elbeszélése nyomán”, 
melyben az igazi főszereplők az emberi tulajdonsá
gokkal felruházott Kanca és Csődör. Szirtes Ági és 
Fekete Ernő játszották ott, s most a Széchenyi téren is 
ők adtak elő részleteket. Az igényes, kifejező erejű 
színes könyvborítón is ebben a szerepben látni őket, 
mint frakkos Csődört, és fekete estélyibe bújt Kancát.
Az író és a rendező kapcsolata 2000-ben a sok vitát 
kavart „Nexxt” színrevitelével mélyült el, már a Krétakör 
produkciójaként. Ez a mai valóságshowkat messze 
megelőzve témaként a média hatalmát és az ezzel való 
visszaélést, az erőszak természetét tűzte pellengérre 
Anthony Burgess Gépnarancs és Bret Easton Ellis 
Amerikai Psycho című regényének felhasználásával. 
Udvaros Dorottya, a főszereplő médiasárkány, mint Frau 
Plastic Chicken a közönség soraiból hívott riportalanyt, 
innen ment fel a színpadra a „beépített” Vinnai András, 
hogy kitegye magát a „médiasztár” forgatókönyv szerin
ti egyoldalú faggatózásának, volt is hangos kacagás 
a nézők között. A 2001-es Phaidra után 2002-ben a 
„Flazámhazám”, XX. századtörténeti görbetükör 
következett: Csákányi Eszter, Gyabronka József, Nagy 
Zsolt és Rába Roland alakításában a mai magyar 
valóság alakjai tűntek fel, nevetésre ingerelve a közön
séget. A kötet még a „Paravarieté” című, 2003 szilvesz
terre írt vidámságot tartalmazza, kiegészítve Schilling 
Árpád próbafeljegyzéseivel, a színlapokkal, előadás- 
fotókkal.

Tasnádi Istvánnak a színházteremtő Schilling Árpád
dal együttműködése során kialakított drámanyelvezete 
így könyvben közreadva is „olvasóbarát”, tele finom 
humorral, poénokkal, szatirikus megközelítésekkel: él a 
szöveg. Hisz ahogy nyilatkozták is: „Mi nem színdarab
ban gondolkodunk, hanem előadásban:” Ez a módszer 
új drámaírói szerepet: erős alkalmazkodást igényel, a 
kötet megjelenését közvetítő Radnóti Zsuzsa dramaturg 
szerint. Ebben a szereposztásban ugyanis szinte együtt 
születik szöveg és előadás, sőt a szöveg szövetének 
olyan rugalmasnak kell lennie, hogy a próba közben 
létrejövő kollektív improvizációkat is elbírja.

Mint ismert, a IV. POSZT több díjjal is elismerte 
a Krétakör Színház (Siráj) és Schilling Árpád rendező 
munkásságát, ennek tükrében sem lényegtelen, hogy a 
pécsi Jelenkor ismét ilyen értékes és hiánypótló kötetet 
adott közre, a kortárs magyar drámaírók fiatal 
nemzedékét képviselő Tasnádi Istvánnal.

Koszits Attila

Kedves főiskolás arcok, de egy teljesen kiforrat
lan, erőtlen és kevés mondandójú előadást hoz
tak létre Domonkos István műveiből, sok-sok 
erőfeszítéssel, egyáltalán nem igénytelenül, csak 
érthetetlenül.

A legjobb díszlet?

Tökéletes mása a mindannyiunk számára untig 
ismert vidéki lerobbant szocreál kultúrház 
nagytermének. Ha ennyi elég, hát legyen. Sok 
gondolatra nem serkeit. Khell Zsolt mindenesetre 
a szakma által legjobbnak ítélt díszletet látta itt.

Ascher Tamás, a másik nagy guru, szintén 
megtorpanni látszik Csehovjával. Ivanov című 
előadása egy volt a többi jó közül, hullámzó 
színészi teljesítményekkel, ám vitathatatlanul 
pontos és Aschert jellemző cizellált rendezői 
megoldásokkal. A legkiemelkedőbbet Bezerédi 
Zoltán és Szirtes Ági alakította, Máté Gábor csak 
atomjaiban villant fel, de ami a legszomorúbb, a 
félrecsúszott sors, a reménytelenséggel küszködő 
feleslegessé vált ember alakja nem volt képes 
a nézőt azonosulásra bírni. Jó volt, korrekt volt, 
megvolt.

Mit üzen Brecht?

Nem tudom, hogy Csengery Adrienné 
művésznőnek mit üzent Brecht, vagy hogy ez 
volt-e számára a XXI. századi Brecht értelmezés. 
Számomra ez az előadás is egy volt a Kaukázusi 
krétakör értelmezések közül, méghozzá egy elég 
izgalmas, kigondolt, szépen felépített előadás -  
Zsótér Sándor rendezésében.
A kaukázusi krétakör című darabjában Brecht az

Katona József Színház, Budapest -  Csehov: Ivanov

Básti Juli A kaukázusi krétakörben

ótestamentumi salamoni ítélet és a régi kínai 
krétakör-mese motívumait ötvözi. A történet 
a régi Grúziában játszódik. Polgárháború dúl. 
Abasvili kormányzó kisfiát, akit fejvesztve 
menekülő anyja egyszerűen ottfelejtett a földön, 
Gruse a szobalány magával viszi, gondoskodik 
róla, gyerekévé fogadja. Neveli, és közben maga 
is nevelődik. A lázadás leverése után visszatér a 
kormányzóné. Visszaköveteli a gyereket. A bíró 
következőképpen teszi próbára a peres feleket. 
Krétával kört rajzoltat a földre, abba állítja a 
gyereket. Az az igazi anyja, akinek elég ereje 
lesz, hogy kihúzza a körből... Gruse elengedi 
a gyerek kezét. Nem akarja széttépni...

A IV. Pécsi Országos Színházi Találkozó díjazottjai

A szakmai zsűri díjai
Legjobb előadás: Csehov: Siráj. Rendező: Schilling Árpád (Krétakör Színház, Budapest)
Legjobb rendezés: Zsótér Sándor. Brecht: A kaukázusi krétakör (Vígszínház, Budapest)
Legjobb női főszereplő: Básti Juli. Brecht: A kaukázusi krétakör (Vígszínház, Budapest)
Legjobb férfi főszereplő: Kovács Zsolt

Kovács M. -  Mohácsi I. -  Mohácsi J.: Csak egy szög (Csiky Gergely Színház, Kaposvár) 
Legjobb női epizódszereplő: Varga Gabriella, Weöres S.: Theomachia (Bárka Színház, Budapest) 
Legjobb férfi epizódszereplő: Tilo Wemer, Csehov: Siráj (Krétakör Színház, Budapest)
Legjobb díszlet: Khell Zsolt, Csehov: Ivanov (Katona József Színház, Budapest)
Legjobb jelmez: Benedek Mari, Brecht: A kaukázusi krétakör (Vígszínház, Budapest)
Legjobb társulat: Csiky Gergely Színház, Kaposvár (Csak egy szög)
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Gruse szerepében Básti Juli nagyon szép és tiszta 
színészi játékkal örvendeztet meg minket, méltán 
kapta meg a szakmától a legjobb női főszereplőnek 
járó díjat. Ám ez az előadás a legjobb rendezésért 
járó elismerést is elnyerte. Itt már nagyon megosz
tanak a vélemények. Zsótér képi és formavilága 
rendkívül sajátos, nagyon erős, és pontos. Nem 
mindenki számára fogyasztható könnyen. De az 
igaz, hogy nagyon jól ismeri és érti is a brechti 
intenciókat. Tele van ötlettel, egyik nagy dobása a 
szokásos szongok helyett gyermekkórussal énekel
tetni a dalokat. Először hajlamos az ember azt gon
dolni, hogy olcsó népszerűség gyermekmunkát, 
ráadásul ilyen profikat (Operaház Gyermekkórusa) 
alkalmazni a színpadon, aztán kisvártatva elmúlik az 
ellenérzés, Zsótér efelől is meggyőz. Benedek Mari 
jelmezei méltán kapták a legjobbnak járó díjat. 
V encel Vera narrátora olyan mint egy szép színes, 
nagyon különleges, törékeny madár, és a többiek- 
ből is pont annyi van jelen, amennyi akkor és ott 
szükségeltetik. Jelmezeik sok segítséget adnak a 
hagyományosnak éppen egyáltalán nem mondható 
dialógusok életre keltéséhez. Olyan koherens 
egységet alkot kép, zene, szöveg, zene a színpadon, 
hogy mégis benne van a legjobb gondolat.

Summa summarum

A buta, esős idő megpróbálta a fesztiválhangulatot 
szétverni, az első napokban siralmas volt a 
vendéglősök bevétele is. A szállodai szobákat min
den kórista vagy slepp tag uralhatta, mert sok 
művész a száraz otthon melegét választotta a 
nedves pécsi kaland helyett. Aztán kiviggyant a nap, 
a szabadtéri rendezvények is derekasan dacoltak, 
s visszatért az élet, előkerültek a színészi ebek, 
benépesültek a teraszok, s végül mindenki egy 
boldog POSZT családhoz tartozott. Az a konzekven
cia azonban véglegesen kikristályosodni látszik, 
hogy kár azzal éltetni magukat a rendezőknek, hogy 
a versenyprogramra be nem jutó közönség majd 
megtelíti a számtalan OFF rendezvényt, mert azok 
bizony eltekintve néhány hagyományos sztárprog
ramtól az érdektelenségbe fulladtak. Persze lehet jó 
statisztikákat is kihozni -  gondolom, de talán jobb 
lenne a kevesebb több elvén a jövőre elgondol
kozni. Újra alkalmuk volt a szakma „elvetemült- 
jeinek” kritikáról vitatkozni, a Nyílt fórumon meg
mutatkozni, a társművészeteket aktivizálni.
A POSZT változatlanul Pécs város legrangosabb 
művészeti eseménye, igazi élet lüktet a városban, 
esztétikai és intellektuális, és persze egyben 
kulináris élményekhez juthat így-úgy minden érdek
lődő ember. A szervezők rutinra tettek szert, amely 
sok esetben az ügy javát szolgálja és csak cseké
lyebb számban bukkannak fel a fásultság jelei. 
Elmaradtak a szokásos virágkosarak és a gála is 
olyan „legyünk már túl rajta” hangulatban telt el, 
még egy szál kóró sem díszítette a színpadot.
Semmi sztár műsorvezető, semmi Csillagok háborúja 
zene, csak szerényen a kopasz színpad, Balikó 
Tamás, no meg az elmaradhatatlan Szélkiáltó... ■

P O S Z T

Arany. Bálint András estje
Pécsi Országos Színházi Találkozó 
Művészetek Háza, június 7.

A színpadon asztal, szék. Úgy látszik időtálló keményfából készült, sötét fényű. Talán romantikus stílusú.
Ez a díszlet. De mindegy. Lehetne kevesebb, több. Bármi. Asztal és szék is lehetne. Nem számít. Itt most 
az számít, hogy a színpadról Arany János versei hangzanak Bálint András előadásában. Pontosabban: 
versek, szülőről, testvérről, házasságról, alkotásról szóló írások, eszmefuttatások, versek, szerkesztői 
üzenet, gondolatok a hangzatosról és a művésziről, korrekciók Az ember tragédiájára vonatkozóan, gon
dolatok a népies eposz tárgyában, ballada, lírai vers ...

Ami derűs, éleszd... Csak hangköre más... S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék,/ ki törzsömnek 
élek, érette, általa,/ Sorsa az én sorsom... Hír arról, hogy Londonban valaki Petőfi nyakkendőket állított ki. 
Hogy mit lehet erről mondani? Mit... Sose viselt... Szerkesztői üzenet: „írjon több gonddal!” Aztán egy 
másik. Az Ön művében a Hold kergeti a felhőt. Az megijed, villámot döf kebelébe, majd lezuhan. Kérem, 
ezek indokolatlan események... Szóval, hogy írjak verset Nagy Lajos dicső koráról, s hogy a magyarnak 
nincs oka a jövőben nem bízni. Az a baj, hogy nem a művészi, hanem a hangzatos kell. Petőfiben sem 
a szépség a fő, hanem a szilaj modor... Levél Az ember tragédiája költőjének. Édes barátom, hagyjuk a 
teketóriát. Első szín, első sor. Az a szó, hogy... Igen, Juliska lányom halála... A mindig jelen lévő

tökéletlenség érzete. Talán ha ittam volna. Most 
pad alatt volnék... A főtitkári tisztség terhétől 
megszabadulván végre írhatok kedvemre...
Halva találták B árci Benőt... Legyen is, legyen 
is megáldva e föld. Tizenkettőt ver Adonyban: 
Elég is volt ma regélni.. -  Valami nagyszerű stu- 
piditás van bennem. Bevégzetlenség. Életemben 
ez lenne a humoros?...S pályám bére/ Égető, 
mint Nessus vére./ Mily temérdek munka várt 
még!...
Igen. Arany Jánost hallani különleges esemény.
Ez persze evidencia. A lélek egyre sűrülő, 
sötéten derengő bugyrai. A nyelv ódonsága, 
friss elevenség. Arany Jánost hallgatni mindig 
különleges élmény. De csak bizonyos szint bir
tokában lehetséges. Ezt a szintet az ember 
ilyenkor, különös módon, valahogy a kellő pil
lanatban éppen, ajándékba kapja. De csak 
akkor, ha képes elfogadni. Arany Jánost hallgat
ni bizalom, kétely, remény, gyötrődés, öröm, 
beletörődés, kiábrándulás, serkentő és korlátozó 
ösztönzését együttesét jelenti. Valami hallatlan 
összetettség bizonytalanságát -  és biztonságát. 
Tudatát és tudását. Ami nem csodáltat, nem 
ragadtat el, hanem végtelenül tisztuló figyelemre 

késztet. A szakadatlan odafigyelésre, amiről mindenki hajlamos, a legkisebb szivárványosság láttán 
elfeledkezni. Ami nélkülöz minden heroikus gesztust, és amiben olyan megrendült alázat van valami 
felmérhetetlenül hatalmassal, fölöttünk állóval szemben, ami egyedül képes arra, hogy bármilyen 
körülmények között szakadatlanul serkentsen, hőköltessen. Mindez semmit sem ér, ha nem evidencia.

Ezt, a szédítő mélységek fölötti, az eldöntöttséggel számoló biztonságot ragadja meg Arany János 
tolmácsolója, Bálint András. Fátyolosán fénylő, opálosan telített hang. Visszafogott mozgás, néha tétová
nak látszó. A gesztusok is ilyenek. Bennük a dolgok középpontja van elgondolva. Milyen elevenek, ter
mészetesek ugyanakkor Madách Imre felé üzenve- intve! Édes barátom, hagyjuk a teketóriát! És milyen 
józan és kemény, sőt! számonkérő, amikor ez hangzik el: Hová lettél, hová levél/ Oh, lelkem ifjúsága!

Néha majdnem felizzik, de csak nagyon mélyen. Sekély áradozás? Ugyan! Amit lehet lehet, amit nem, 
azt nem. Ez is evidencia.

Majd elfelejtettem, az előadás úgy kezdődik, hogy az előadó, Bálint András a nézőtérnek háttal álló 
székből a nézők felé fordulva, mintegy megcsavarodva mondja a verset. És úgy is végződik. Ahogy 
kezdődött. Visszatekintéssel. Egy hatvan-valahány éves ember rendet teremt életében. „Életem hatvan
hatodik évébe/ Köt engem a jó Isten kévébe,/ Betakarít régi rakott csűrébe,/ Vet helyemre más gabonát 
cserébe.” Aztán elfordul tőlünk, és a végén már csak hátrafelé néz -  előre.

G. Tóth Károly

A MASZK Országos Színészegyesület színész zsűri díjai
Legjobb férfi alakítás: Gyabronka József

Csehov: Siráj (Krétakör Színház, Budapest)
Legjobb női alakítás: Szantner Anna, Szigarjev: Fekete tej (Katona József 

Színház, Budapest és Bartók Kamaraszínház, Dunaújváros)

A Súgó díjai
Legjobb 30 év alatti színésznő: Láng Annamária, Csehov: Siráj (Krétakör Szính.) 
Legjobb 30 év alatti színész: Kiss Ernő

A Hemer Ferike Faterja (Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg)

A közönség zsűri díja
Csehov: Siráj (Krétakör Színház, Budapest)

A Baranya Megyei Önkormányzat különdíjai
Legjobb társulat: Szigligeti Színház, Szolnok 

(Dosztojevszkij-Crane: Karamazov testvérek)
Legjobb alakítás: Pálfi Kata (Költés: Roberto Zucco, Új Színház Budapest)

Pécs Város Önkormányzatának Kulturális és Külügyi 
Bizottságának különdíja a határon túli magyar 
színházművészet hírnevének elmélyítéséért, 
kiemelkedő teljesítményéért
Kolozsvári Állami Magyar Színház (lonesco: Jacques, vagy a behódolás)
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B A L O G H  R Ó B E R T

POSZT falatkák

IV. Pécsi Országos Színházi Találkozó 
Pécs
2004. június 3-12.

Katarzis

Visky András: A meg nem született - kaddish 
(Kertész Imre Kaddish a meg nem született gyer
mekért című regényének színpadi változata) című 
darabját adta elő Kulka János a „Kortárs Magyar 
Dráma Nyílt Fóruma 2004” keretében. Kulka János a 
Bóbita Bábszínház kamaratermében egymaga ült a 
színpadon a fotelben, a közönség még a kis 
padokon is nyomorgott, így tett Visky András, a 
darab szerzője is az első sorban.
Kulka János színészi minőségén túl emberi 
minőségét is megmutatta: elsírta magát előadás 
közben. Mint színész képes a sírásra, nem számít 
különlegességnek, de nem a színész sírt, hanem 
Kulka János sírta el magát, az ember. Többször 
próbált előtörni a könny, de uralkodott magán, erőt 
vett a feltoluló érzéseken, aztán mégis. Egy könnyes 
szemű férfi látványa a mai, nyugati kultúrkörben 
szokatlan. Mégis természetesnek tűnt, olyannak 
amilyen a regény és a darab is. őszintének. 
Tisztának.

A felolvasó-színházi utáni beszélgetésből derült 
ki, hogy Kertész évekig sikertelenül próbálkozott 
színpadra átültetni a regényét. Visky András tíz éve, 
lelkigyakorlatként állt neki a feladatnak, a maga 
kedvére. Mikorra elkészült, Kertész Nobet-díja 
nyomán keletkezett felhajtás miatt pár évre inkább 
félretette a szöveget, s újabb próbát tett, a mono
dráma mellett tíz szereplőre is megírta a darabot. 
Pécsett a „monodrámát” hallhattuk. Ez a „monodrá
ma’ dialógus, Istennel folytatott dialógus. Visky 
darab felolvasó-színházi sikere nyomán feltehetően 
előadás is születik majd, ahogy Hay János Herner 
Ferike fatereja is immár sokadik alkalommal 
vendégeskedett a POSZT-on (2002-ben a Kortárs 
Dráma Nyílt Fórumán, 2003-ban OFF programként a 
Pécsi Flarmadik Színház előadásában, idén pedig a 
zalaegerszegiek miatt a versenyprogramban.)

Könyvhét

Pécsett a Könyvhét is a POSZT-hoz kapcsolódott, 
mivel egyidőben zajlott a két esemény, s a város
ban két térre is kitelepedtek sátraikkal a könyváru
sok. Az erre tökéletesen alkalmatlan Széchenyi térre 
és a Színház térre. Az utóbbi helyszínt zömmel 
könyvesboltok foglalták el a könyvhét teljes 
kínálatát nyújtva, az előbbire az Alexandra Kiadó 
szervezésében kiadók, melyek saját könyveiket 
kínálgatták, illetve egy sátorponyva alatt programok 
is zajlottak, s idén már a közönség is részesülhetett 
az árnyék áldásából. A Széchenyi téren a meleg 
miatt gyakorta előfordult, hogy az első beszél
getésre négyen-öten gyűltünk össze, például Békés 
Pál esetében, s ennek nem az előadó minősége 
volt az oka. Tasnádi István könyvbemutatóján szín
padi és nézőtéri színészparádé zajlott, ami folytató
dott a Művészetek Flázában. Ezekkel a beszél
getésekkel az a probléma, hogy miképpen szerepel
het egy színpadon a bulvárújságíró, a valóságshow- 
ból elhíresült egykori pornószínésznő (Pandora), 
majd pár perc múltán Kornis Mihály, vagy egy másik 
napon Polcz Alaine? És a műsorvezetés? A délelőtti 
szakmai beszélgetéseket a Pécsi Kulturális

Központban profi vezette, Mélykúti Ilona, 
arányérzékkel adott teret a vitának, s a sértő 
hangütéseket leállította, míg a Széchenyi téren egy- 
egy színésznő, folyóirat-szerkesztő, vagy könyvtáros 
vezette a beszélgetést. Pörgő, feszes beszélgetést 
felkészült, profi riporterrel lehet folytatni, az is egy 
szakma.

Hab, hab, édes hab, keményre felvert 
édes hab!

Csiky Gergely Buborékok című vígjátékát a POSZT 
társigazgatója, Jordán Tamás rendezte a maga igaz
gatta budapesti Nemzeti Színházban. Már a szerep- 
osztás is ígéretes volt, és hogy jó előadás született, 
az külön meglepetés. Talán kétszer-háromszor fárad
ni látszott egy-egy jelenet, de túlesett a holtponton 
az előadás, a színészek és Hamvai Kornél drama
turgi és, vagy Jordán Tamás rendezői munkája 
továbblendítette az előadást, melyet a pécsi közön
ség többször operettbe való, nyíltszíni tapssal zavart 
meg. A színészek nem álltak le, hanem továbbját
szottak, és érdekes, a harmadik megszakítási kísér
letre már megtanulta a közönség, hogy mégsem 
operettet néz.

Nem is lehet kiemelni színészt, összjáték folyt a 
színpadon. Udvaros Dorottya Szidóniája végig 
keperkedett, Blaskó Péter vulkánja két felvonás 
fortyogás után kitört, Varga Mária Szerafinja ide-oda 
lengedezett a debilitás és a szerelmes nő között, s 
a volt pécsiek? Újvári Zoltán Chupor Aladár alakítása 
hozta a karakterében rejlő vígjátéki figurát, de 
érdekes, bevillant a fejemben egy régi kép róla, a 
Vincze János rendezte Halleluja bő évtizeddel ezelőt
ti előadásából, ahogy rövid gatyában társalgóit a 
nagypapával... És Kézdy György? Törött kézzel ját
szotta az előadásban az ügyvéd szerepét, Gombost, 
hibátlanul.

Némi aktualizálás eredménye lehetett, hogy a 
petíció szó többször hangsúlyosan elhangzott, de

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ

Stohl András másként is elnyerte a közönség 
kegyeit, keljfeljancsi mód esett, kelt, mesüge arcot 
vágott, majdnem megállította az előadást egy poén
nal, a szájába adták a stóla szót.

A Buborékok végletesen a máról szólt, divatmaj
mok (Dőry Virág gyönyörű jelmezeiben tobzódhat
tak a színésznők), férfinők és nőférfiak, 
érdekházasságok, nőegyletek, vállalkozók, pályáza
tok, petíciók... Az Egy szög után ez volt a második 
olyan előadás, amely üzenetet hordozott, szánkba 
rág valamit, majdhogynem didaktikusán, csak 
vígjátéki formában.

Álmos kabaré, emberi hangütés

Sas József előadását mazochizmusból és kíváncsi
ságból életemben először végigültem, lám, milyen is 
a Mikroszkóp fantomja? Csengery Adrienn válogatási 
jelszava a minőség volt. Az első tíz percben egyet 
nem nevettem, aztán néha. Zavart a playback, az 
igénytelen zene, a tempótlanság és az olcsó 
poénok. Állt négy leányka a színpadon, 
látványelemként táncikáltak ide-oda, míg nagy 
színészeink átöltöztek. Ez előadás zeneiségét a 
vásári és a talmi jelző illeti, lakodalmi bugyizene 
minőségben szólalt meg a kíséret. Ha direkt gagyiz- 
tak, az humorforrás, ha nem, akkor meg szánalmas 
az alkotógárda. A közönség nagyja röhögött, 
szórakozni érkezett, megkapta, amire vágyott. A 
politikai világszemlélet alapján működtetett előadás
ban a közéleti felhang néha átcsap egyetemes 
emberibe, s ekkortól működni kezd az előadás. 
Ekkortól aktuális, didaktikus mondanivalójú, majd
nem annyira, mint a kaposváriak Egy szöge. Egy 
nagy különbség volt a két előadás között, a 
Mikroszkóp Színpad Fantomja néha színházilag alul
ról verte a jó értelemben vett kollégiumi 
diákökörködés szintjét, ahol mindent szabad. Még 
igazat mondani is. A négy nyelven beszélő hajlékta
lan figura és az amerikai turista párbeszéde a ma
gyar feltalálókról és Nobel-díjasokról oda futott ki, 
hogy egy zsenivel itt mindjárt találkozhat a turista, 
mert déltől övé a lámpa alatti koldusplacc. A 
szokványos meleg sztorit egész mókásan oldották 
meg, már nászúira választott repülőjegyet az 
egymásba szerelmeseden két férfiú, mikor is egyik 
Népszabadságot, másik Magyar Nemzetet húzott 
elő, s rögvest megindult a „hülye köcsögözés”. Még 
egy nagyjelenet említésre érdemes: Sas ravatala, s 
az ott elmondott beszédek, a mélymagyar, az orto
dox zsidó, és a roma, mindenki saját halottjának 
érezte a nagy halottat, majd össze is verekedtek. 
Lehetett nevetni is néha, de lapos, tempótlan volt 
az egész, nyüzsögtek a hangtechnikai és 
hangképzési bakik, kiderült, Sas József sem rende
sen énekelni, sem rendesen beszélni nem tud,
(talán színháza „mikroszkopikus” méretéhez 
szokott), sokszor hallani sem lehetett mit mond 
csak a modorossága harsogott. Az unalomtól sike
rült elaludnom félperceket, még az elnyújtott 
tapsrendbe is belealudtam.

Nemzeti Színház, Budapest — Csiky Gergely: Buborékok
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„Itt állunk párban”

Tíz-egynéhány éve láttam Hegedűs D. Géza Nagy 
László estjét, kíváncsi voltam, most milyen. A 
Művészetek Házában talán negyvenen ültünk. Elénk 
állt egy ránézésre jó ötvenes férfi, úgy mosolyogott, 
mint egy kamasz. Engedélyt kért, levetette a 
zakóját. Kibújt a mellényből, kiveszkődte magát a 
nyakkendőből. A vasalt nadrágból kihúzta a betűrt 
ingét, kortalan versmondóvá vedlett a hetvenes 
évekből.

Hegedűs D. Géza keresetlenül, egyszerűen 
elmondta, mi fűzi Nagy Lászlóhoz. A kezében tartott 
Nagy László kötet kopott volt, látszott, sokat forgat
ta az elmúlt harminc évben. Ahogy Nagy László 
költészetében a képalkotás és a ritmus, úgy 
Hegedűs D. Géza versmondása jellemző vonása a 
nyomatékosítás, a majd emberfeletti hév. Hegedűs 
hangsúlyai sokszor egybeestek az ütemhangsú
lyokkal, így a versmondása újabb és újabb 
nyomatékot kap a következő gondolattól, s ütemtől, 
s mikor már fokozhatattan magasságokba ért, vala
mi történt. Hatalmas energiák szabadultak el. Akár 
Nagy László energiái is lehettek ezek, a vers, mint 
erőmű, ontotta magából a hőt, a tüzet, s Hegedűs 
D. lángra kapott. És amikor ez a láng felcsapott, 
akkor már nem feltétlenül csak a színészt láttuk a 
színpadon. Egy órája bejött egy snájdig ember, s 
hatvan perc alatt már úgy csöpög róla a veríték, 
mintha egy egész hegyet hordana el tűző napon.
Folt indult a hóna alól, csak nőttön-nőtt, az ing felit
ta, izzadtságpatakok indultak a homlokáról, végig
csorogtak a kezén, s ahol állt, a dobogó deszkáin 
körben lecseppentek. Lehet, hogy hajlamos az 
izzadásra, de amíg mondta a verseket, a majd 
ötven éve feltett kérdéseket, mintha ő is megtisztult 
volna. Részese lett egy rítusnak. Az est lezáró har
madára egészen elcsendesült, visszafogott lett és 
finom. Ott áll egy férfi, áttűnt a rózsaszín bőre 
bőrére tapadt fehér ingén, s mikor elköszönt, olyan 
szemtelenül mosolyogott, s úgy is mozgott, mint 
egy húszéves színészpalánta. Újjászületett.

Kitörölhetetlenül

Milyen is volt a negyedik Pécsi Országos Színházi 
Találkozó? Senki nem lehet képes egyedül átlátni. 
Harmincnégy helyszín, a versenyprogramokon nyolc
ezer néző, az Off-programokon tizenhatezer.
A legtöbb díjjal jutalmazott produkcióra be sem

lehetett jutni. 
Csengery Adrienn 
válogatása a 
POSZT-ot majdnem 
kamaraszínházi fesz
tivállá alakította, a 
szakmának felkínált 
előadásonkénti 30 
helyre átlagosan 
kétszáznegyven 
igény futott be.
Idén kétezerrel 
kevesebb jegyet 
lehetett kiadni a 
versenyprogramra, 
mint tavaly. A 

kamaraterem kapuja előtt a tiszteletjegyesek sorfala 
állt, mögöttünk zsúfolódott a kitűzős tömeg, s aki 
valóban fizetett három és fél ezer forintot egy 
jegyért, kénytelen volt átfurakodni rajtunk. A 
versenyprogramban a kamaraprodukciók nagyobb 
aránya híven tükrözi a mai színházi állapotokat. A 
merészebb előadások kamaratermekben születnek, 
ha születnek, mert nem szabad a nagyszínpadi 
bukást kockáztatni, így akár önálló színházépület 
nélküli társulatok is hozhatnak létre jelmez, díszlet 
nélkül, fillérekből fontos előadásokat. Mert a szín
házban mi fontos? A látvány? Az ötlet? A néző? Az

önkifejezés? Az üzenet? A szórakoztatás? Az üzlet? A 
négy pécsi fesztiválon már végigposztolt szinte a 
teljes magyar színházi szakma, megállapítható, még 
a rendezők uralkodnak a magyar színházi szak
mában. Egy-egy rendező színházteremtő erővel bír, 
nagy színészegyéniségekre egyre ritkábban építenek 
előadást.

A POSZT, úgy tűnik beállt egy kerékvágásba, 
működik, idén nem növekedett, csak a minőségén 
javítottak. Akadnak még eldöntetlen kérdések, a 
nagy számú Off-program némelyikén még fél házzal 
sem találkoztam. Nem volt elégséges a sajtó? Túl 
későn, május 28-án jelent meg a hivatalos program
füzet (június 3-án kezdődött a fesztivál), vagy sok 
ez a rendezvény, napi húsz esemény 10 nap alatt?
A Pécs-Baranya Művészeinek társasága Találkozások 
címmel kiállítást és majd mindennapra beszélgetést

Számokban kutakodva

2004-ben a versenyelőadások száma 27 volt, emel
lé társult még 169 OFF-program (ebből kettő elma
radt), amely megegyezik a tavalyi rendezvények 
összegével: 26 versenyelőadás, illetve 170 OFF 
program. 2004-ben 368 kétágyas szobát foglaltak 
el a POSZT résztvevői, tudósítói (a tavalyi 345 he
lyett), de sokakat el kellett utasítani, mert a költség- 
vetés hasonló volt az előző esztendeihez. A 2003- 
ban 132 milliós összeg látszatra nőtt, de az áfa 
visszatérítés megszűnte miatt lényegében alig vál
tozott. A 2004-es 162 milliós összköltségvetés Pécs 
város és az NKOM 60-60 milliós támogatásából, il
letve az NKA 12 milliós és a főszponzor PANNON- 
POWER Rt 15 milliós támogatásából jött össze, illet
ve a 16 milliósra bevételből. (Összehasonlításként a 
nagyszebeni hasonló fesztivál költségvetése forint
ra átszámítva 400 millió.)
A neves színművészeink a POSZT-on az ingyen szál
lás mellett átlagosan 40-50 ezres gázsiért léptek fel. 
A legnagyobb összeget, 1 millió forintot egy OFF 
program előadója vehetett fel a pénztárnál.
A POSZT nemzetközi színházi találkozóvá bővítése 
a következő cél, két-három nemzetközi fesztivál 
nyertes előadás meghívása újabb 100 milliós költ
ségnövekedéssel jár -  melyet kormányzati források
ból és EU-pályázatokból teremtenének elő. A tervek 
szerint az előadások a POSZT kezdete előtti két-há- 
rom napban tekinthetők majd meg.

Poszt Off: Gyulai Várszínház és a Beregszászi Illyés Gyula 
Színház — Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú

is szervezett a POSZT idején, melyek a Képcsarnok 
Ferenczy termében zajlottak. A kiállítás címe 
egyrészt szándék is volt, iparművészek és szín
házművészek és a közönség találkozását elősegí
tendő, ám erre a színházi szakemberek nem nagyon 
érkeztek meg, csak a saját közönségük. Sok volt a 
pécsi közönségnek és a vendégseregnek a prog
ram? Vagy igenis legyenek közpénzből továbbra is 
alig félházas programok? Viták húsz főnek, 
felolvasások öt embernek, mert nem csak a 
tömegigény kielégítése a cél. Mert a rendez
vényeken a tömeg időjárásfüggő, de eddig, az 
összes évben nagyobbnak tűnt a nyüzsgés, mint 
idén (a számok mást mutatnak). A POSZT második 
felében bár a „telt ház” mindig megvolt, mégis a 
szobaszínháznál nagyobb térben maradt néhány 
üres hely. Pécsiként tudom, sokan eleve esélytelen
nek tartják magukat, hogy jegyet szerezzenek -  azt 
mondják, nem állnak be hajnalok hajnalán a sorba, 
s ha fél hétkor érnek oda, az előttük lévők hosszú 
listával vásárolnak, és már alig jut jegy, hiába 
próbálkoznak - ,  vagy egyszerűen drágának tartják a 
3500 forintos helyárat. Sőt, úgy is járt valaki, hogy 
a megváltott jegyével le sem tudott ülni a lépcsőkre 
telepedett szakmai közönségtől. A jegymizéria 
megoldhatatlan tíz nappal, egy-két előadással. 
Tervbe vették, hogy nem lesz eztán zsűri, így 
harminccal nőne előadásonként a jegyek száma. 
Pozitív változás, hogy elkészült a szabadtéri szín
pad, elkészült a kamaraterem klímaberendezése 
(csak még nem volt állítható a hőfok, vagy 
működött, vagy nem, ezért a zsűriből és a közön
ségből többen megfáztak). Javult a szakmai viták 
színvonala, idén a versenyprogramra sem lehetett 
panasz két előadást kivéve, s immár kitöröl
hetetlenül részévé vált a pécsi kora nyárnak a 
POSZT. Az utcán kutyáikkal sétáló színészek, 
újságírók éppúgy, mint a programokon álmélkodó 
hajléktalanok, a citromkarikás műanyagpohárban 
pécsi csapvizet sátrakból kínálgató lányok, vagy a 
Séta téren éjszaka borozgató kedélyes sokaság... És 
ahogy Jordán Tamás félbevágott nyakkendőjében 
elköszönése előtt még jelezte: „2005. június 9-én 
újra találkozunk.” ■
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„Sok hamis mérték,
Sok hamis mérték,
Sok hamis mérték,
Sok hamis mérték.”
(Bereményi Géza: Pridem -  részlet)

A hamisság esztétikája
Esztétizálni fogok. Pedig nem szabadna, mert óhatatlanul hamis leszek. Pécsett -  az ÁRKÁD Bevásárlóközpont 
kapcsán’ ugyanis hibázott (lásd még a híres mondatot: „több mint bűn, ez már hiba”) a városvezetés, az 
érdekérvényesítésért felelős polgárok és szervek, maguk az építészek, a civil kurázsi, a kritikus, egyszóval min
denki -  persze különböző mértékben. Egyedül a beruházó, azaz a pénz nem hibázott. Természetétől idegen a 
hiba.

Jóllehet a nagyméretű, a városi szövetrendszert, kapcsolatokat szétfeszítő bérirodaházaknak, bevásár
lóközpontoknak a városon kívül a helyük, beköltözésük, térhódításuk tény. Ez az elemzés most nem foglalkoz
na a lényegi problémával, azaz a beköltözés és a térhódítás eufemisztikus fogalmával, az azt előidézőkkel vagy 
elősegítőkkel, a tétlen közönyösökkel meg pláne nem. A globalizáció kontra regionalizmus vitát sem kívánja 
szempontjaival előmozdítani, ahogy azt sem értékelné, hogy e jelenségcsoport mennyiben konstruktív és meny
nyiben destruktív hatású rövid-, közép- vagy hosszú távon a városra, a közvetlen környezetre vagy éppen az 
egyes városlakóra nézve. A lényegi kérdések farvizén szeretne néhány olyan problémára rámutatni, amelyből 
kiviláglik, hogy a baj nem jár egyedül. Fogadjuk el tehát azt, amit nem szabadna, hogy ezt a megépült városi 
elemet önmagában, mint esztétikai problémát vizsgáljuk. A homlokzat városléptékű elemekre bontásának kísérlete

i. Város a városban

A bevásárlóközpontok egyik fő problémája, hogy 
sajátos zárványként alkotnak várost a városban. A 
városi terek differenciáltsága, az egyéni -  félprivát -  
közösségi területek finom spektrumú változatossága 
teszi a várost otthonossá, emberléptékűvé, barátsá
gossá, s ez az a jellemző is, amely képes biztosítani 
az időbeli és térbeli folytonosságot. A hagyomány jó 
értelemben vett tiszteletét is sokkal inkább ez a jel
leg, mintsem formajegyek transzformációja, valamely 
történelmi küldetéstudat vagy zavaros eszme 
építészeti kifejeződése jelentheti. Ez a ház nem az 
utóbbi területen tévelyeg ugyan, ám ezt a privát-fél- 
privát-publikus térszövetet figyelmen kívül hagyja.
De éppen erről, a differenciáltságot mellőző, durva, 
erőszakos, léptéktelen váltásról szól. Műfaja szerint 
kicsit állam az államban. Határán belül mosolygó, 
ám szigorú világ. Saját szabályok, saját rendőrség, 
egyetlen dramaturgia van: a fogyasztás 
hatékonyságának szabály- és eszközrendszere.

Épp ezért hamis város ez. Városi utcát és üzlet
sort mímel, de nincs utca, ház -  fogyasztótér van 
csupán. Nincs összetett és izgalmas térszövet, 
csupán gondosan, marketingszempontok alapján 
komponált vonalvezetésű belső útvonalak vannak. 
Nem is piac, agóra vagy fórum, hiszen eredendően 
nem találkozási hely, nem nyitott, demokratikus 
struktúra, noha a hamisságnak erre a szintjére is 
apellál a bevásárlóközpont ideája. Mint ilyen, 
nélkülözi az esetlegest, a spontánt, a váratlant, min
den precíz, megtervezett, a minőség homogén. A tetőszint és a környező beépítések terve

NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTI HOMLOKZAT
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A befektető hozott sémája, az építészek profi rutinja 
az ország bármely részén egyforma kvalitást produ
kál. Persze ez a minőség relatív, hiszen hogyan is 
vethetnénk össze az elegáns üzletek portálmegoldá
sait, az új és jó minőségű anyagok perfekt rendjét 
a történelmi belváros felújításra váró üzleteivel, és 
azzal az óhatatlan spontaneitással, mely régtől 
fogva természetes sajátja annak az épített, mégis 
élő városi szövetnek, melybe e nagy ház 
beleszorult.

Ezzel az új zárvány-várossal azért több baj is 
van. A privátnak mondható magánállam és az 
utcák, a közterületek átmeneti zónája néhány 
négyzetméteres nyitott-fedett területre és a szél
fogókra korlátozódik. A befektető lényege, hogy 
minden hasznos négyzetméterért megküzd. Ez itt 
azonban azt eredményezi, hogy az ember vagy kint 
van, vagy bent van, ami csak fokozza a várostól az 
elszigetelődést. Pedig egy jó arányú félprivát terület 
befektetői szempontból is hasznos lett volna (e tény 
felismerésének hiánya cáfolja a bevezetőmben meg
fogalmazott kitételt a pénz tévedhetetlenségéről).
Az egymásra merőleges, egyenként is több mint 
kétszáz méteres tengely lehet, hogy üzletileg 
hatékony, (tegyük túl magunkatf?) azon, hogy rob
bantja a városi léptéket) de belső térként viselkedő 
fedett városnak is problémás. A metszéspontban 
lévő kupola egyenesen nagyképű gesztus, hacsak 
nem értékelem humornak, esetleg öniróniának ezt 
a ház egész „lelkületétől” idegen formát. De további 
iróniának a komplexumon nyomát sem lelni. A 
Rákóczi út és a Nagy Lajos király út közötti tengely 
városrendezési tervekben régtől szerepelt, ám ez a 
tengely nem tud igazán működni a szintkülönbség 
miatt: a két utcát belső mozgólépcső köti össze.
A zárvány egyetlen emberi, azaz esetleges és ezért 
furcsaságában is bájos pontja a Forrás Áruházzal 
való beltéri kapcsolat: megmosolyogtatóan jó érzés 
átsétálni a jóval kisebb légtérarányú üzletház aula
szerű terének galériájára. Egyik városi zárványból 
a másikba.

2. A kéreg esztétikája

A városban megjelenő bevásárlóközpont burka, 
homlokzatai és teteje, összes érintkezési pontja a 
városi szövettel nem más, mint kulissza. Patyomkin 
-  Sopianaet látva itt -  büszke lehetne. Ez nem 
(nem ez) az építészek hibája, ez a vállalt helyzet 
sajátszerűségéből ered. Míg az organikusan alakult, 
vagy akár a tudatosan továbbszőtt városi szövet 
elemeinek egymáshoz tapadása, illeszkedése, vagy 
éppen finom koccanásai, versengő reflexiói, mint 
közeg, értelmezik az egyes házat, ugyanúgy az 
egyes ház alakítja, határozza meg tehetségéhez, 
adottságaihoz mérten az egész struktúrát, illetve 
annak részeit. Ez az, amire ab ovo képtelen ez a 
ház. A struktúrát szétfeszíti, rá nem gyakorol hatást 
a szövet, és ő sem képes ilyesmire. A Mecsek hegy
oldalai, a Tettye lankái, s az azokon megülő házak,

az őslakos építészet pedig megrezzennek az erő
szaktétel láttán.

A nagyléptékű, tartalmában homogén tömb úgy 
ékelődik be a szövetbe, hogy hozzádörgölőzik, 
tapad a meglévő szövet csatlakozó részeihez 
(Bajcsy-Zsilinszky út, Nagy Lajos király út), majd 
pedig homlokzatain -  ahol éppen kedve, ideje, 
akarata futja -  mímeli a városi szövet finomsága és 
léptékének durvasága közti óriási kontraszt 
feloldójának, áthidalójának szerepét. Ez a mímelés 
a baj (hiba): kontextuálisnak akar látszani -  de hogy 
is sikerülhetne neki?

Ez a kéreg-probléma különösen alkalmas az 
esztétizálásra. A hagyományos városi struktúrák 
által alkotott térfalak, azaz a házak homlokzatai, 
a telkek határai, az utcák és terek hol markáns, hol 
elmosódó szélei mindig sajátos kivetülései a 
mögöttes tartalomnak, hol többé, hol kevésbé 
jelenítve meg a közösségi terek felé a privát terek 
használatát, arculatát, hangulatát, vagy használóinak 
szándékát, hitét. A kéreg tehát hagyományosan 
kapocs, mely a privát és a közös terek határán áll, 
eredete, származása (jó esetben és formai, 
esztétikai ételemben) mindkét oldal felől eredeztet
hető. E bevásárlóközpont esetében a kéreg iden
titása homályba vész. Értelmezésem szerint legalább 
három különféle út tűnt alkalmasnak e kéreg ter
vezői értelmezésére, s közülük csupán kettőnek 
az identitása pontos. Az egyik út az lett volna, hogy 
a homlokzatok vállaltan mutatják a mögöttes tartal
mat, jórészt persze osztatlan és tömör, irdatlan 
összfelületű térfalakat eredményezve. Ám a központ 
ekkor nagy, formatervezett tárgyként viselkedik a 
városban (ez az identitása), mely ugyan kockázatos 
vállalkozás lenne itt Pécsett, viszont akár prog
resszív és sikerrel kecsegtető utat is jelenthetett 
volna. Van rá példa is, egy szlovéniai Baumax- 
áruház esetében, ahol az egész homlokzatot sajátos 
vizuális felületként komponálták meg a tervezők1, 
úgy, hogy az autópálya melletti nagy ház előtt 
elsuhanva időben is változó látványt nyújt az 
egyébként szokásosan jellegtelen épületkülső. Itt 
a homlokzatok differenciált jellege ezt a hozzáállást

Perspektíva 2004-ből a Bajcsy-Zsilinszky utcában

Baumax-áruház, Maribor (Szlovénia). 
Az épület, mint nagy tárgy. 

(Fotó: Marosi Bálint)
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még finomíthatta is volna: nyilvánvaló, hogy a 6-os 
főút, a Nagy Lajos király út mentén teljesen más 
viselkedés várható el, mint a Bajcsy-Zsilinszky úti 
sarkon, vagy a Rákóczi úti foghíjon. Ennek a 
felfogásnak mottója, előképe lehet akár a városfel 
toposza, mely léptékében és funkciójában is valami 
hasonló elem. A másik utat Tóth Péter és Benkő 
Melinda építészek első díjas pályaterve járta be a 
bevásárlóközpontra kiírt 2001-es homlokzattervező 
ötletpályázaton.3 A pályamű abból indult ki, hogy a 
helyi kötődést, identitást megteremtheti a területen 
egykor állt ipari üzemek világának átmentése, a 
homlokzatok ezért egységes, kétségtelen ipari ízű 
architektúrába öltöztették a bevásárlóközpontot. 
Olyan elemekkel, mint a fegyelmezett téglaburkolat 
vagy az ipari épületeknél szokásos egy irányban 
ferde shed-tetős bevilágítókat idéző tetők, próbálták 
meg az épület kérgét a helyhez formálni, ami szép 
(bár nehéznek tűnő) kísérletet eredményezhetett 
volna, különösen azért, mert ezt a formálást nem 
térben egymásmelletti, hanem időben egymás utáni 
architektúrák kapcsolatteremtő ereje igazolná.

A megvalósult ECE-ÁRKÁD tervezői nem a fenti 
kettőt, hanem a kézenfekvőbb, ám az identitás 
kapcsán problémásnak nevezhető harmadik utat 
választották -  ennek gazdag hagyománya van: a 
nagy homlokzatokat felületükben városi léptékű ele
mekre bontották. A posztmodern építészet nagy 
mímelő volt, mondhatni a mímelés építészete volt 
ez a korszak. S itt valami reminiszcenciát érzek -  
nem direkt formai, hanem habitusbeli kapcsolatot. 
Profi eszköztárral bevont ház ez: előtetők, rácsok, 
lebegő tömegek, szalagablak, körablak, hajófelépít- 
ményszerű formák, üvegkubusú lépcsőházak és 
mészhomoktégla, fémburkolat, üveg, drága és szép 
anyagok. Ez a „bevonat” a Nagy Lajos király út felől 
igényesen megtervezve, a hátsó, Czinderi utcai 
részeken viszont bántóan szegényesen és elnagyol
tan. A megtervezett részeken vidám magabiztosság
gal sorjáznak a motívumok, elsőre minden rendben 
van. Aztán közelebbről érthetetlennek tűnik a főbe
járati sarok lebegő, három egymás melletti oszlopos 
megoldása, suta csatlakozása a Bajcsy-Zsilinszky 
utcai épülethez. Míg a főút homlokzatán a tégla
architektúra tektonikus fegyelme dominál, addig 
a sarkon a lebegő téglatömeg atektonikus, valósze
rűtlen hatást sugall. E kettő közelsége, egymás mel- 
lettisége zavaró. A Rákóczi úti foghíj minden szelle
mi innovációt nélkülöz: ez a sziget-szerű, magas
tetős homlokzat nem olyan, mint a bevásárló- 
központ nagyfelületű homlokzatai, de nem elég 
karakteres ahhoz sem, hogy önálló foghíjbe
építésként sikeresnek legyen mondható. A Czinderi 
utcai, belső kertre néző homlokzatok vakolatos, 
sematikus világa sokkal inkább egy városon kívül 
álló „mail” esetében lenne védhető, itt nem. Mintha 
nem is egyazon házról lenne szó: bántó a fel- és 
lehajtórámpák környezetének építészeti megoldása 
is, ahogy a vakolt és téglaburkotatos világ határán 
álló tornyos üvegtömeg is harsányan figyelmeztet 
a konfliktusra. Önmagában igényes, ám rutinszerű 
építészeti megoldások halmozódnak itt, ahogy a 
leghosszabb, Nagy Lajos király út felőli homlokzaton

Tóth Péter és Benkő Melinda első díjas tervpályázata a homlokzatok látványterveivel

Homlokzat és tető, tégla és fém találkozása a Nagy Lajos király útja felőli homlokzaton

Tektonika és atektonika: a leghosszabb homlokzat eltérő identitású részeinek találkozása
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Az ember és a bevásárlóközpont. Honnan hová?

is zavarba ejtő az öncélú motívumoknak ez a 
bősége. A hatalmas tapostető-parkoló humanizálása 
a dongatetős lejáratokkal mit sem segít azon az 
elhibázott döntésen, hogy egy ekkora teriiletnyi 
burkolt felület került a városszövetet alkotó házak 
tetejének magasságába. Ezen a platón állva, s a 
mecseki lejtők felé nézve olyan, mintha nem is 
tetőn, hanem valamely hatalmas, kupolával és don
gatetőkkel beépített különös téren állnánk, melynek 
túlfelén, horizontján már megjelentek a domblejtőre 
kapaszkodó cseréptetős házak.

3. A bevásárlóközpont-toposz

Boris Groys a földalatti metrót elemezve kétféle tér
ről beszél: az élhető, lakható, azaz a topikus, és az 
élhetetlen, lakhatatlan, azaz az u-topikus térről.1 2 3 4 
Érvelése meglepő módon igaznak tűnhet a bevásár
lóközpontok világára is. A földalattihoz hasonlóan a 
bevásárlóközpont is egy olyan zárvány, mely része 
is a nagyváros valóságának, meg elszigetelt is tőle. 
Az ember, noha nagy, szabad terekben sétál, soha 
nem mozoghat benne teljesen szabadon. Tömeg, 
állandó mozgás, sodrás és fogyasztás -  a biztonsági 
személyzet és a kamerák figyelő tekintete. Egy 
bevásárlóközpont ráadásul mindig kétféle üzenetet 
hordoz: nem csupán a fogyasztás koncentrált szín
tere, hanem egyfajta globalizációs jövőkép modellje 
is, mely e városban különösen kontrasztos a 
lakható, élhető terekkel szemben. Ez a nagy, két
tengelyes térstruktúra, mely legalábbis nagyvárosi 
léptékű, sőt megkockáztatom, formájában akaratlan 
szakrális konnotációkat is rejteget, tovább erősíti a 
bevásárlóközpont lakhatatlan jellegét. A fény felülről 
jön, a szintek, utcák, terek között pedig mozgólép
csőhálózattal (akárcsak a metrókban) közleked
hetünk. Ha belegondolunk, abszurd világ ez. S talán 
az is gond, hogy ennek az u-topikus műfajú épület
nek nem adekvát a „ruhája”. Míg a belsőben az 
egyen-portálokban megbúvó üzletek sokfélesége, 
fényei, valószerűtlenül gyors hangulatváltásai még 
rájátszanak -  az őszinteség szükségszerűségével -  
a ház élhetetlen identitására, a kéreg, melyről az 
előbbiekben esett már szó, az ellenkezőjét mímeli. 
Az őszinteség persze utat tör magának, hiszen 
bármely homlokzati kéreg és a külvilág közé odake
rülnek a reklámok, harsány világító hirdetőfelületek 
teszik idézőjelbe a topikus, azaz lakható terekből 
eredeztethető építészeti fordulatokat, megoldásokat. 
A Nagy Lajos király út felőli tömör, leghosszabb 
homlokzatot a gazdasági bejáratok hasítékai szab
dalják -  következetes lett volna, ha ezt a kifordí- 
tottságot, azaz a főhomlokzat hátsó homlokzattá 
válását nem akarta volna elkendőzni a tégla
architektúra, hanem akár a szerkezet, a technológia 
bátrabb megmutatásával tette volna őszintévé, azaz 
a helyen nem-topikussá. Mégis, csírájában ott van 
ezen a nagy házon ennek a másfajta, talán 
adekvátabb építészeti megközelítésnek a 
lehetősége. A „pöttyözésre” gondolok. A helyszínen 
roppantul zavart ez a felületében foltos sárga tégla,

Reklámépítészet vagy reklám, építészet? A „pöttyözés”

A közkert, mint pódium

melynek rendje-rendezetlensége erőtlen díszítő
elemként vonul végig a házon. E cikket írva pedig, 
visszanézve a fotókat meglepően találónak éreztem 
e gesztust, mondhatni a legpozitívabbnak az összes 
többi közül. Ez lehetett volna az a homlokzati elem 
is akár, ami finom fátyolként bevonva vagy éppen 
erős abroncsként összefogva a nagy tömeget, a dif
ferenciált, különféle habitusú homlokzatrészeket, 
egyszerre léptékteleníthette volna el azokat, és 
adhatott volna ugyanakkor nekik városi léptéket.

A Czinderi utcai kert, melyet a beruházónak 
kötelező volt közparkká alakítania, nem lett valódi, 
demokratikus közkert, inkább a bevásárlóközpont 
előtere, a szintkülönbségeket őszintétlenül takaró 
mesterséges domb-építmény. Dimbes-dombos meg
formálása, vagy a Pécsett „kötelező” Zsolnay- 
kerámiás kaszkád erős kontrasztban állnak a kert
nek, mint pódiumnak a hátterében magasodó 
sematikus homlokzatú bevásárlóközponttal. De per
sze az alapvetően lakható-élhető közkert hogyan is 
találkozhatna másképp a lakhatatlan bevásárló- 
központ világával?

A környezet is segíti ezt a topikus és u-topikus 
kettősséget, mint értelmezést ezen a helyen. Míg a 
Rákóczi út feletti részen a belváros házai, a régi 
városszövet húzódik, ehhez tapad az ÁRKÁD tömbje 
is, addig a Nagy Lajos király út lényegében a 6-os 
út folytatása, ennek túlfelén pedig ott van az a 
néhány évtizedes szürke lakótelep, mely sem
legességével épp ellenpontja a régi városszövetnek: 
lakott ugyan, de negatív jelentéstartalmaival, inkább 
lakhatatlan, azaz u-topikus jellegű. Tehát a bevásár
lóközpont ráadásul két eltérő habitusú városi struk
túra határán áll. A két világ között a műfaj, a 
funkció magától értetődően választotta az utóbbit, 
de az építészeti megformálás mintha nem lett volna 
képes dönteni.

Zárásképp nem kerülhető meg a ház népsze
rűségének a kérdése sem. Pécsi használói birtokba 
vették, a bevásárlóközpont üzemel. Nem mond
hatjuk, hogy kizárólag egy pontos üzleti terv része 
ez a népszerűség, hogy a használók (mi) egy fon
dorlatos marketingspekuláció áldozatai lennének 
(lennénk) csupán. Az is igaz, hogy ami itt történt, az

a közép- és hosszú távú városfejlődési folyamatokra 
súlyos, előre pontosan talán nem is megbecsülhető 
hatással bír. Mégis, el kell ismerni: ez a bevásárló- 
központ hazai viszonylatban is hordoz bizonyos 
építészeti értékeket, messze igényesebb, mint 
például azonos nevű -  bár más építésziroda által 
tervezett -  pesti testvére. Nem tisztem (bár hajla
mom) építész kollégáimat a fenti sorok után 
mentegetni, jóllehet az is biztosnak látszik, hogy 
a befektető önös szempontjaival, hozott séma ter
vének egyes részeivel szemben bizonyos határig 
igenis hajlandóak és képesek voltak szembeszállni. 
Az így elért minőség, mondom a fentiek ellenére, 
képvisel bizonyos értéket.

Hogy ez „bizonyos” kevésnek tűnik, nem menti 
a döntéshozókat vagy a tervezőket, hogy az 
értelmezés egyes szintjei rendre a hamisság 
fogalmába ütköznek, nos ez az esztétizáló aspektus 
csődje, (vagy talán éppen sikere). „Vagy a hajó már 
elment?” -  kérdezi Reimholz Péter építész, oppo
nensi véleményét záró soraiban.5 Nem, nem ment 
el. Úgy tűnik, hogy sokkal inkább végérvényesen 
lehorgonyozott e „mediterrán” kikötőben, közel sem 
a tervtanács vagy a szakmai városvezetés az, aki 
kormányoz, mi gályarabok, pedig boldognak tűnő 
arccal evezünk -  az állóvízben. ■

1 Építészet /  Generáltervezés: Finta és Társai Építész Stúdió Kft., 
vezető tervezők: Guczogi György (engedélyezési terv), ilj.
Kószó )ózsef (engedélyezési, tender és kiviteli terv), terület
felelős tervezők: Rohács Viktor, Dobozi László, Tömösi Örs, 
Garas Zsolt; Statika: Dékettő Statikus Iroda Kft. -  Hegyi 
Mihály; Épületgépészet: TB Szíj Kft. -  Temesvári László; 
Épületvillamosság: Kelevill Bt. -  Kelemen Ferenc, Üveges 
Zoltán; Környezetterv: Land-A Kft. -  Karádi Gábor; Közlekedés: 
Pro Űrbe Kft. -  Egyházi Ferenc; Közmű: Pécsi Mélyépítő Iroda 
-  Bruckner Erzsébet; Beruházó: ECE Projektmanagement 
Budapest Kft.; Generálkivitelező: STRABAG Rt.

2 Az utalás egy maribori Baumax-áruházra vonatkozik, tervezői: 
Njirió & Njirió, az építés ideje 1997-99.

3 Nem állom meg, hogy meg ne jegyezzem: hogy történhetett 
meg ez a pályázat egyáltalán, hogyan asszisztálhatott ehhez 
az építészek kamarája, és miért tűnik mai fénytörésben 
kísértetiesen hasonlónak a budapesti Nemzeti Színház 
építéstörténetének végkifejletéhez?

4 „A földalatti toposza mindenképpen u-toposz. Az ember 
általában nem a föld alatt él. Ebből a térből hiányzik min
denféle örökség és hagyomány, minden, ami magától 
értetődő és átgondolatlan.... Az utópia útjait bármelyik 
pillanatban el lehet vágni, az átjárókat el lehet torlaszolni, 
az alagutakat be lehet tömni. Noha a földalatti a 
nagyváros valóságához tartozik, mégis fantasztikus 
marad... A sűrű embertömegben az embernek sem ideje, 
sem kedve, sem pedig lehetősége nincs a metró pompás 
kivitelezésének csodálatára. A tömeg állandó sodrása 
lehetetlenné teszi, hogy bárki is egy helyen hosszabb ideig 
tartózkodjon." Boris Groys, A földalatti mint utópia, in:
Az utópia természetrajza, Bp., 1997, Kijárat, 38.-43. 0.

5 Reimholz Péter, ECcE Urbs, in: ECHO, 200V4-5,19.-20. 0.
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H Á Z A S  N I K O L E T T A

Mit gyártanak a MédiaGyárban?
Gondolatok egy kiállítás valós és virtuális terében

Technikai kép és apparátus univerzum

A Közelítés Művészeti Egyesület nagyszabású áprilisi 
rendezvénysorozata', melyben kiállítások, szimpózi
umok és koncertek váltották egymást, a technikai 
képek sokaságát és sokféleségét, mint média
művészetet mutatta be a pécsi közönség előtt.

A technikai képelőállítás és a művészet szó 
párosítása azonban mindmáig számos elméleti 
kérdést vet fel, melyek hátterében az egyszerűnek 
tűnő dilemma áll: miben áll a médiaművészet 
művészet volta?

A dilemma kibogozása csakis azért tűnik bonyo
lult feladatnak, mert a művészet történeti fogalom, 
melyet a szocio-kulturális kontextus aktualizál 
ugyan, ettől azonban még nem feltétlenül válik 
a nézők számára egyértelművé, milyen befogadói 
attitűdök szükségesek a kiállításon felvonultatott 
munkákkal szemben, melyek nagy része nem 
csupán technikai hordozók által előállított álló vagy 
mozgókép, hanem sok esetben a technikai előállítás 
lehetőségeitől függő vagy -  jobb esetben arra 
reflektáló -  technikai képek. De mi a technikai kép 
és mivel szemben határozhatjuk meg?

A technikai kép egyik legismertebb teoretikusa, 
Vilém Flusser szerint mindaz, amit apparátus állít 
elő, technikai kép2,szemben az úgynevezett hagyo
mányos képpel, melyet kézzel hoznak létre.
A hagyományos kép Ftusser szerint első fokú abszt
rakció terméke (jelenség) szemben a technikai kép
pel, melyek harmadfokú absztrakció végeredményei, 
mivel „az apparátusok alkalmazott tudományos 
szövegek termékei”, vagyis programjaik maguk is 
szövegeken alapulnak, melyeket képekké kódolnak.

A technikai képek a nyilvánvalóan szimbolikus ha
gyományos képekkel szemben azt a benyomást 
keltik, hogy nem szimbolikusak, ezért sokkal 
nehezebb őket kibogozni, mint a technikai képeket. 
A hagyományos képek mágiáját hamis mágiával 
helyettesítik, mivel ez a mágia nem hiten, hanem 
programokon alapul. Ráadásul -  állítja Flusser -  
egyfajta posztanalfabetikus és poszthistorikus 
állapotot teremtenek, miközben a kultúrát ahelyett, 
hogy közös nevezőre hoznák, amorf masszává őrlik 
szét, melyből a tömegkultúra ered.

Ftusser megállapításai kétségkívül megfontolni 
valók. Arról azonban nem tudunk meg tőle túl 
sokat, hol húzódik a határvonal a technikai hor
dozók által előállított képek esetében a mű és a 
nem mű között, arra vonatkozóan pedig egyáltalán 
nem kapunk támpontokat, miként értékelhetjük 
valamilyennek (sikerültnek, érdekesnek, inspiratív- 
nak, esetleg szépnek vagy igaznak) ezeket a típusú 
képeket. Vagyis mit kezdjünk egy médiaművészeti 
kiállítással?

A médiaművészet mint érzékvesztési 
tapasztalat

A médiaművészetet -  és általában a kortárs 
művészetet -  gyakran értelmezik történelmen kívüli 
vagy túli jelenségként. Ezt teszi Flusser is említett 
tanulmányában, amikor a technikai képet történel
men túli dologként határozza meg, mely a történeti 
tudattal rendelkező befogadó számára megnehezíti 
az ilyen képek közötti tájékozódást. Az új médi
umokkal való képelőállítás és a tájékozódási pontok 
elvesztése szintén visszatérő téma a szakirodalom

ban. Jeannot Simmen* például az érzékek számára 
megtapasztalhatatlan adatátvitel miatt érzett 
szédülésről (vertigo-elv) beszél, mely a hatodik 
érzékszervünket, az egyensúlyérzéket érinti.
A szédülés szerinte a „szédítő, sokdimenziós, multi- 
mediális, elsöprő észlelés modern szindrómája, 
melynek hátterében a tér, az idő és az anyag fogal
mainak viszonylagossá válása áll, valamint a felvilá
gosodás (Kant, Hegel, Marx) és a „racionalizmus 
sémáinak” elégtelenné válása e fogalmak leírásánál. 
Az új -  többnyire technikai -  felfedezések valóban 
nemegyszer „forradalmasították” nemcsak a 
művészetet, hanem az európai kultúra adott korsza
kában uralkodó érzékelés- és gondolkodásmódokat 
is. Ilyen volt például a könyvnyomtatás felfedezése, 
mely a szóbeliségtől az írásbeliség hagyományának 
kialakulásáig vezetett. A technikai kép felfedezése 
és ily mértékű elterjedése sokak szerint (Benjámin, 
Flusser) megint csak fordulópont mind a művészet, 
mind pedig a gondolkodás történetében, hisz túl 
azon, hogy új területekre vezet, az emberi érzékelést 
is nagymértékben befolyásolja. Például radikálisan 
eltolódik a valóság/fikció érzékelésünk közötti határ
vonal, mely alapján egy reprezentációt a valóságtól 
elkülönített szinten (pl. művészetként) értelmezhet
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nénk. Az új médiumokkal előállított képek -  úgy, 
mint a fénykép, a videó, a számítógéppel kezelt 
vagy programnyelvvel transzkódoltak -  kétségkívül 
új problémák elé állítják mind a képek létrehozóit, 
mind a befogadókat. Ennek egyik sarkalatos pontja
-  véli I. Shaw* médiaművész - ,  hogy a „műalkotás 
egyre inkább a mű és a néző találkozási helyének 
metszéspontjában, artikulálódásában, sőt egy tér 
artikulálódásában ölt testet. Ott, ahol a mű mint 
artefakt teljességgel eltűnni látszik és ahol csak a 
nézők közötti kommunikáció marad.” Ez az eltűnés
-  állítja Eifert Anna, a magyar származású, 
Németországban élő esztéta -  a nézőt a hontalan
ság és a test fragmentálódásának érzetével tölti el, 
és ellenesztétikai programokat is kivált, melyek

Retextil Manufaktúra — A MédaiGyár „otthona" (fent).

A megnyitó: a Medence Csoport (Budapest).
A botlábú nimfák és dámamanók mozgószobor performance.
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a „fix tér és időközpontok által meghatározott, 
egyszeri, véletlenszerű és testi valóság megfor
málódása felé” vezetnek. De maradjunk egyelőre az 
egyen-súlyvesztés érzetét kiváltani hivatott mediális 
térben, melyet a MédiaGyár termékei körvonalaznak.

A kerámiagyár mint szimbolikus tér

Jelentésteli és ösztönző gondolat volt a Zsolnay gyár 
egyik használaton kívüli épületét a tervek szerint két
évenként megrendezésre kerülő fesztivál kiállítási 
helyszínéül választani. Nemcsak azért, mert a gyár
nak mint helynek, hagyománya van a modem és a 
kortárs művészetben (vő. Warhol Gyár-a, P S i New 
Yorkban, a Velencei Biennálé helyszíne stb.) hanem 
azért is, mert a Zsolnay gyár, mint szimbolikus tér 
önmagában is értelmekkel telített.

Jelentéssel telített, mivel a gyár Pécs város kul
turális, művészeti hagyományait idézi meg. A kiál
lítás nyilvánvalóan sugallja: lehet(ne) másfajta ha
gyományt is teremteni. Ha a Berlintől félreeső 
észak-németországi Kasselnek lehet Documentája, 
ahová kezdetektől fogva a világ legnevesebb 
kortárs művészeti alkotásai eljutottak, miért ne 
lehetne Pécsnek média-biennáléja is a színházi fesz
tivál mellett? Ha a kérdés gazdasági és kultúrpoli
tikai vonatkozásaitól pillanatnyilag el is eltekintünk 
(bár azt gondolom, a kiállítást nézve nehéz ettől 
eltekinteni), és elképzeljük, hogy létre tudna jönni 
az esemény körül egyfajta szellemi műhely (mely 
megint csak soktényezős kérdés és nagy háttér- 
apparátust igényel), akkor a válasz lehetne akár 
„a végül is miért ne”? Miért ne lehetne Pécs a 
művészeti fesztiválok városa? A kiállítás kezdemé
nyezői ugyanis kísérletnek szánták a kiállítást, s bár 
a szervezés és a technikai megvalósítás terén még 
(érthető módon) szükség volna valamivel több rutin
ra és nagyobb apparátusra, a látogatottság alapján 
nem kétséges: ha közönség jön a városon kívülről 
is, s ha a városon belül az oktatásba is bekapcsol
ható a program, egy ilyen tervnek elvben van létjo
gosultsága.

Másfelől azért volt jól megválasztott a helyszín, 
mert a Zsolnay kerámiagyárban már amúgy sem 
kézi munka folyt, hanem „gyártás”, mely a technikai 
sokszorosítás hagyományán alapuló képekkel dialo- 
gizálva némiképp felkészít a technikai képek befo
gadásának egyik alapelvére: a művészetben oly 
sokáig uralkodó önazonos (vö egység/egyediség/ 
egyszeriség) keresésének hiábavalóságára a kiállás 
terében.

A médiaművészet paradoxona

Ám ha az egyensúlyvesztés vagy a történelem 
utániság gondolatával felvértezve indulunk a kiál
lításra, kellemesen csalódhatunk. Egyfelől azért

Liu Guangyun (Kína): Szimbólumok bárbeszéde (videóinstalláció)

mert rájövünk, a világ-, és művészet vége sokszori 
kikürtölése ellenére is alkalmazkodni képes lények 
vagyunk: televízión és/vagy számítógépen edzett 
érzékeink mindenféle elméleti felkészültség nélkül is 
alkalmassá tesznek bennünket a technikai képek -  
legalábbis felszíni -  befogadására.

Másfelől pedig azért, mert a munkák létrehozói 
láthatóan maguk is törekszenek bizonyos támpon
tok megadására, vagyis a médiaművészet, mint 
művészet megalapozására, mely -  paradoxnak tűnő 
módon -  a legtöbb esetben a már meglévő 
művészetfogalmakon keresztül történik.

Ha végigtekintünk a kiállításon azt láthatjuk, 
hogy bár a kortárs művészetben legújabbnak 
számító műfajok és tendenciák kétségkívül újfajta 
érzéki ingereket váltanak ki a befogadókból, a 
művek legtöbbje mégis klasszikusnak tekinthető 
esztétikai elvekkel (is) próbálja magát 
mű(alkotás)ként legitimálni.

A kortárs művészet hagyományon kívüli és 
történelmen túli voltának például a művészeti ha
gyomány és a kortárs vizuális kultúra oppozícióját 
talán legdirektebb módon felvető Kapitány András 
Régi és új ikonok című számítógép-képernyő alapú 
munkája mond ellent, mely a képernyőn megjelenő 
ikonok (reklámok és egyebek) sokaságát a repre
zentáció és az érzékelés allegóriáit felvonultató 
klasszikus festők Cézanne és Velázquez egy-egy 
festményével szembesíti. Az új ikonok, melyek a 
virtuális térben való keresgéléssel hozhatók elő 
a láthatatlan képek rengetegéből (és a mellékelt 
utasítások alapján megismételhetőek), a számító
gépekkel való érintkezéshez köthető újabb észlelési 
módokra hívják fel a figyelmet. Bár a munka nem 
tökéletesen konzekvens, hisz Velázquez vagy 
Cézanne korában sem a művészet volt az, ami a 
vizuális kultúrát meghatározta, a képi reprezentáció 
hagyományának fordulópontjait -  melynek legutolsó 
állomása a negatív módon reprezentáló 
számítógépes kép -  történeti rálátással, érzéklete
sen szembesíti.

A festészeti hagyományhoz való kötődés és a 
kortárs világ „mátrix-életérzése” feszültséggel teli 
módon jelenik meg Győrffy László és Várady 
Róbert igényesen elkészített olajfestményein. Az 
előbbi művében a „floppira másolható” művész 
metafizikai síkra terelt utópiájának képében, az 
utóbbiéban pedig az egyediség és az egyszeriség 
fogalmainkat veszélyeztető kiónok képében. A tech
nikai és biológia sokszorosítás termékeként megje
lenített „emberkép” e festményeken az európai 
kultúra forrásaiból fakadó humanizmus elveinek 
kétes időszerűségére, ugyanakkor individum-felfogá- 
sunkat mindmáig meghatározó voltára irányítja a 
figyelmet.

A munkák legtöbbje persze elsődlegesen nem a 
hagyománnyal dialogizál, hanem az apparátus kínál
ta lehetőségeket kutatja. E kutatásnak többféle 
módja van. Az egyik magára a médiumra reflektáló 
kísérleti műveket eredményez, melynek eredménye
ként sok esetben félkész, némiképp a technikai 
problémákban elmerülő munkák születnek (pl. egy 
joystickkel készült interaktív számítógépes installá
ció, ahol a joystick mozgatásával semmi izgalmas 
dolog nem történik). A többi új műfajok és 
lehetőségek kidolgozására, a meglévők modulációi
nak kikísérletezésére irányul, szerencsés esetben 
úgy. hogy a mű nem merül ki a technikai innováció 
csupán belső nézőpontból érdekes felmutatásában.

A technika professzionális felhasználása jellemzi 
például Harro Smidt és Richard Bond látványos 
installációit. Az előbbi klasszikus, sőt „hiperklasszi- 
kus témát” dolgoz fel modern eszközökkel: a Bibliai 
cethaltörténet vetül itt írásvetítő és vízben úszkáló 
bábuk segítségével a Zsolnay médiagyár falára.
Az utóbbi egy önjáró hinta, melyet hő mozgat, és 
amely tökéletes képi illusztráció lehetne ahhoz 
a bizonyos (fent vázolt) szédülés-elvhez, mely a

Nemes Csaba és Szépfalvi Ágnes: Story board (részlet).
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szerencsés módon kapcsolja egybe a művészet 
klasszikus elveit és a modern médiumot, 
ugyanakkor a populáris kultúra kódjainak bevonásá
val frappánsan illeszti bele mondandóját a kortárs 
szocio-kulturális környezetbe.

A Zet-re jellemző kulturális utalások egyébként 
is feltűnően gyakoriak a kiállítás terében (pl Lui 
Guanguin, Marék WasHievski, Shalom Neumann, 
Németh Hajnal videói), melyből azt a következte
tést vonhatjuk le, hogy a művek jelentéses dimen
ziója a kiállításon -  és talán ma általában is -  
sokkal inkább a kulturális, mintsem a morális/egzisz- 
tenciális vagy filozófikus/esztétikai háttérbázisok 
felől érkezik. Ami persze nem jelenti azt, hogy ilyen 
munkák ne lehetnének.

Még ezen a célja szerint médiaművészeti kiállítá
son is volt egy-egy mű, melynek bár a média- 
művészethez nem volt túl sok köze, nem állítható 
róla, hogy totálisan kívül áll az ezredforduló idősza
kában aktuális trendeken. Ilyen volt például Illa 
Gábor téglákból készített térinstallációja, vagy 
Palatínus Dóra szobra, mely utóbbi a kortárs nyu
gati művészeti diskurzusban mind a mai napig 
fontos szerepet betöltő, a fenomenológiai esztétiká
val szorosan összefonódó irányzatának, a minimaliz- 
musnak a gondolatvilágát képviseli.

Ugyanakkor voltak munkák, melyek bár tech
nikai szempontból besorolhatók a médiaművészet 
megnevezés alá, a kortárs művészet szemszögéből 
meglehetősen anakronisztikusnak számító dimenzi
ókat hoztak felszínre. Ilyen például a „szép” fogal
ma, melyet a klasszikus művészeten túllépő avant
gárd irányzatok erősen háttérbe szorítottak. Itt 
meglepő módon egy-egy alkotó mégis „elővette” 
a fogalmat és a technikai képelőállítással merészen 
párosítva figyelemreméltó poétikus műveket hozott 
létre (pl. Patrícia Dubin, Nina Kovacheva). De 
ugyanez elmondható a morális/egzisztenciális indít
tatású munkákról is, melyek ugyan kis számban 
képviseltetik magukat (pl. Tora Torisdottir), 
mégsem elhanyagolhatóak, hisz a művészeti tren
dek margóján alternatív esztétikákat hoznak létre. 
Mindez pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a tech
nikai képek uralta „apparátus univerzumban” létre
jövő technikaorientált médiaművészet, amit a média
gyárban is gyártanak, az alkalmazkodás, a túlélés 
terméke. Az alternatívák felmutatásának lehetősége 
mindig is megadatott a művészet és a gondolkodás 
számára. Az új utak hol innét, hol onnét, de 
leggyakrabban mindig máshonnét erednek. ■

1 Médiagyár (április 13-30), nemzetközi kortárs művészeti 
találkozó. Kurátorok: Tornász Wendland, Bordács Andrea, 
Készman József, Doboviczky Attila, Varga Rita, Keserue Zsolt, 
Beöthy Balázs.

2 V, Flusser: A fotográfia filozófiája, Tartóshullám, Belvedere, 
ELTE BTK, Bp., 1990, 13.0. (ford. Veress Panka és Sebesi 
István)

3 |.Simmen: A vertigo elv, a hatodik érzék és az új médiumok, 
Enigma 20-21,134-142.0 (ford. Hegyessy Mária)

4 Vö. Eifert Anna: A kép az eltűnés esztétikájában, Interaktív 
Environnement és kinesztetikus tapasztalati tér, In. Bacsó Béla 
(szerk.) Kép, Fenomén, Valóság, Kijárat, Bp.,1997, 388.0.

médiák uralta érzéki tapasztalatainkat sok szem
pontból meghatározza.
Technikai szempontból egyedi és kurrens kísérlet
nek számít Szegedy-Maszák Zoltán képe, melynek 
értelmezéséhez és dekódolásához ugyanakkor 
hasznos lett volna némi magyarázat a kiállítást 
szervezők részéről, hacsak nem az volt a cél, hogy 
e kép megmutatásával a médiaművészt, mint szak
értőt mutassák be, aki az információ, a program és 
a kezeléshez szükséges tudás birtokosaként a ha
talom birtokosa is egyben.

A videóinstalláció lehetőségeit moduláló művek 
közül figyelmet érdemel Szirtes János Határozott 
érintés-e, mely a videóinstallációt performatív 
voltában mutatja meg: a képi reprezentáció bemu
tatáson alapuló hagyományával szemben a teatra
litás előadói hagyományához köti, amelyet a videó
installáció színházi kellékekkel való felruházásával 
(függöny) és térbelivé tételével ér el.

A technika minimalizált, ugyanakkor elegáns 
használata jellemzi Martin Zet oda-vissza pörgetett 
ready-made videó-filmjét, melyben Adolf Hitlerből és 
náci kollégájából (Göbbelsből?) csinál rap táncost.
E könnyeden ironikus munka véleményem szerint
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GÖRFÖL BALÁZS

A víz elcsúsztatása
A MédiaGyár színes, változatos programkínálata 
egyebek mellett tudományos szimpóziumokat, 
filmvetítéseket, zenei koncerteket ölelt fel, s az 
állandó kiállítás kissé talán meglepő módon a 
Zsolnay gyár épületében kapott helyet. A helyszín 
a maga kendőzetlenségében -  egy öreg, romos 
gyárépületről van szó -  azonban szerencsés 
választásnak bizonyult: a sokrétű tér kellő szabad
ságot biztosított a rendezőknek, s a körülmények 
illetve nem kismértékben a szervezés esetlensége 
megkapó atmoszférát teremtettek a rendezvény 
számára.

Mindez azért sem lényegtelen, mert a helyszín 
bajosan tűnik leválaszthatónak a kiállítás anyagáról. 
Már csak azért sem, mert a videóinstallációk kevés 
pillanat kivételével a látogatók árnyékát verték visz- 
sza, vulgárisán értelmezve azt a művészetfilozófiai 
természetű felkérést, hogy a néző ne próbálja kivon
ni magát a kép teréből. A találkozó tárgyai így min
denekelőtt a műalkotás önálló, azonos létét teszik 
kérdésessé, amennyiben vagy már technikailag 
(mozgóképek), vagy tematikailag (festmények, 
fotók, képek) mozgásba hozzák önmagukat ill. meg
gátolják a nézőt abban, hogy nyugodt, szemlélő 
tekintettel járjon körbe. Az aktivizálás elsősorban 
provokatív, eszköze hol a pornográfia (jelen esetben 
nem minősítésről, hanem műfajmegjelölésről van 
szó), hol az abszurditás, hol az irónia. A bizonyára 
intézményes okokból is fakadó merészség -  hiszen 
ne feledjük, zömében fiatal művészek mutatkoztak 
meg, akik érezhetően szabad kezet kaptak -  
érdekes módon kapcsolódik azokhoz a 
művészetelméletekhez, amelyek éppen a befogadó 
aktív szerepét emelik ki, tudniillik azt, hogy a kép
nek oly módon kell megmutatkoznia, hogy a nézőt 
elbizonytalanítsa, kiemelje saját határai közül. A 
befogadó immár nem elégedhet meg annyival, hogy

kulturális választ adjon az elé táruló műalkotásra 
azzal, hogy felismeri, mit ábrázol, hanem a kép 
világszerűségével találja szembe magát. A fő problé
ma az, hogy a jelen kiállítás -  természetesen nem 
egyedülálló módon -  úgy készteti a látogatót erre 
az önállósodásra, hogy az esetek nagy részében ki 
is merül e felhívó, felszólító gesztusban, ezáltal 
nehezen beszélhetünk immár művekről, sokkal 
inkább eseményekről, történésekről. A néző 
aktivizálásának feltétlenül tiszteletre méltó igénye 
így több esetben paradox módon önismétléshez 
vezet. Szerencsére nem minden alkotó esik ebbe a 
nem könnyen elkerülhető hibába. Az elkövetkezők
ben egyetlen művész munkáját kívánom értelmezni, 
aki a befogadó-központúság mellett sajátos 
önmagára vonatkoztatással a megjelenítés külön
bözőségeinek problémáit is beemeli műveibe.

A francia Patrícia Dubien nyolc képpel és két 
kisfilmmel érkezett. Az előbbiek két élesen elválasz
tott képfelületet tárnak a néző elé, hat esetben 
vízszintes, míg kétszer függőleges megosztást alkal
mazva, hasonló sorrendben. A felületek egyike 
rendre vizet ábrázol valamilyen formában, a másik 
pedig egy erdő részletét, hegyeket, másfajta vizet - 
jóllehet e felületek térben az elválasztás hatására 
nem mosódnak össze, a színkezelés tompasága és 
a közeli perspektíva egymásba játszatja az eltérő 
minőségeket, fákat, vizeket, egyben a nyelv jelképi 
kapacitásának gazdagságára is emlékeztetve (gon
doljunk a hullámhegy, hullámvölgy kifejezésekre).
A víz -  mely talán tenger, talán tó, talán szökőkút 
vize - ,  a hegy, az erdő érzéki közelsége kivonja e 
létezőket kulturális-fogalmi eleve meghatáro
zottságukból, visszanyerve őket a meglévő hason
lóságot észrevevő látás számára.

E megindító törekvés még erőteljesebben bon
takozik ki a két kisfilmen. A Les temps alig hosz- 
szabb tíz percnél. Nehezen azonosítható kietlen 
vidék látható, talán fákkal, esetleg egy város 
tornyaival, egyedül a part elterülő alakja nyer 
szűkülő, mégis határozott formát. A képeknél megfi
gyelt kettéosztás továbbra is megmarad: az előtér

ben, de a háttéri tájtól elcsúsztatva, nem annak 
részeként, víz hullámzik. Kis idő elteltével a kép 
mélységi elválasztása síkbelivé válik, ekkor sárgás 
színű víz foglalja el a kép alsó felét, fölötte ismét- 
csak nem a vízhez tartozó, elkülönített módon 
messziről felvett, fákkal tarkított dombot látunk.
A látvány mozgása mellett a videó további előnye 
a hangzás: a víz hullámzásának hangja szerencsé
sen megválasztott zenével egészül, amely sajnos 
egy idő után tolakodóvá kezd válni. Ennek ellenére 
e technikai megoldások figyelemre méltó módon 
egészítik ki a falra akasztott képekről elmondot
takat. A víz itt is elcsúsztatásában lép váratlan 
közösségre a többi természeti létezővel, viszont 
immár nemcsak magához hasonítja azokat, hanem 
önmagáról is többet árul el.

A víz a hullámok alapján alighanem tenger. 
Dubien nagyszerű gondolata az, hogy a tenger vég
telenségét nem térben értelmezi, hanem kimetszve 
belőle egy darabot, önnön mozgásának időbeli 
végtelenségét mutatja meg. A hullámok játékának 
megragadó elevensége, meg-megújúló önmozgása 
válik megtapasztalhatóvá e temporális interpretá
cióban, s egyben arra is rámutat, hogy a tenger 
végtelenségének érzete talán nem is a lezáruló hori
zont vég nélküli meghaladásából fakad, hanem a 
játék kimeríthetetlenségéből. Az Eux című film szin
tén alig több tíz percnél. A víz mögött ezúttal vilá
gosan kivehető hegyek húzódnak. A természeti víz 
mozgásának hangjaiba idővel távoli nevetések 
hangjai vegyülnek, majd fürdősapkás, úszónadrágos 
gyermekek tűnnek fel. A víz immár nemcsak az 
emberi tekintet elé kerülve válik az ember világának 
részévé, hanem saját világát felajánlva „testileg” is 
jelenlévő lesz az úszás, a fürdés gyakorlatában úgy, 
hogy egyben otthonossá is válik (fürdőruha, 
nevetés) -  bizonyára nem véletlenül a gyermeki 
méltóság számára. A víz érzéki megjelenítése fino
man készteti a nézőt az aktív közreműködésre.
A figyelem felkeltésének ma már alighanem kikerül
hetetlen szüksége így oly módon vezet az esemény 
elfogadásához: előttünk áll valami. ■
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Webtérítő 6.
Alapzaj.net.
MédiaGyár (Mediafactoty.hu)

Pécsett a Művészeti Karon indult 1995-ben a nagy 
sikerű Alapzaj fesztivál, Keserue Zsolt -  akkor még 
képzőművész hallgató -  gondozásában. Idén a 
MédiaGyár rendezvénysorozat keretében a hálózati 
művészetről, az Internet és a művészet viszonyának 
történetéről hallhattunk érdekes előadásokat az 
Alapzaj.net projekt előadóitól.

A szimpózium bevezető előadásán Beöthy 
Balázs és Keserue Zsolt kurátorok beszéltek az 
internetes művészet kialakulásáról. Megtudhattuk, 
hogy az Internet világméretű hódító útjának kezdete 
óta, kb. 1994-óta folyamatosan jelen van a ma már 
net-art-nak is nevezett új művészeti forma, a hálóza
ti művészet. A kronologikus sorrendben bemutatott 
alkotók, művek szinte egy az egyben leképezik az 
internetes technológiák fejlődését, illetve az inter
netes divat változásait. Ez azt bizonyítja, hogy egy 
olyan művészeti ág alakul, amely egyrészt ha
gyományos, mert a rendelkezésre álló technológiák 
befolyásolják, alakítják az alkotásokat, másrészt tel
jességgel újszerű, mert a legnagyobb közönségre 
számíthat keletkezése időpontjában, és ez a közön
ség azonnali és közvetlen kritikával is élhet. A 
MédiaGyár kiállításain számos példáját láthattuk az 
új, vagyis a mai művészet tendenciáinak, és megál
lapíthatjuk, hogy a hagyományos (festészet, szob
rászat stb.), a már majdnem hagyományos (videó, 
számítógép) médiumok mellett alakult-alakul az új 
művészeti ág, a hálózatos művészet. Minden új 
törekvés a hagyományokra épül, azokat vagy 
továbbfejleszti, vagy teljességgel elveti. A net-art-nál 
az elsődleges kérdés nem a meglévő formák és 
elvek meghaladása, vagy teljes elvetése, sokkal 
inkább az új lehetőség, az alkotó és a befogadó 
szerepek összeolvadásának lehetősége. 
Természetesen elmondhatjuk, hogy a hálózati 
művészet tartalmazza elődeinek tapasztalatait, konk
lúzióit, sőt még a médium sem újdonság, hiszen 
számítógépeket már régóta használnak a művészek. 
A bemutatott művészek és művek célja nem 
valaminek a továbbfejlesztése, meghaladása, vagy 
épp megtagadás. Egy teljesen új szint, stílszerűen 
egy új pálya (mint a számítógépes játékokban) nyílt 
a művészek előtt, amelyet azonnal el is foglaltak, és 
ma is alakítják annak tartalmát.

A következő előadás témája a „Művészet a 
digitális sokszorosíthatóság korában”. Sebastian 
Luetgert (D) sajnos nem tudott megjelenni, így 
személyes jelenlétének hiányában az előadás a 
művész és munkássága bemutatásával kezdődött.

A művész által e-mailen elküldött írásról -  melyet 
személyesen olvasott volna fel -  kiderült, hogy a 
fordító és sokak által ismert szöveg, a híres Walter 
Benjámin írás speciális átirata. A módosítás csak 
annyi volt, hogy Luetgert a szükséges helyeken 
a digitális, elektronikus stb. szavakat használta. 
Sajnos nem derült ki, hogy a művész maga adott-e 
jelentőséget ennek a korszerű és anyagszerű 
„csalásnak”. Mindenesetre jól példázta ezzel a 
gesztussal is a digitális sokszorosítás lehetőségeit.
A előadók megfogalmazták a témával kapcsolatos 
legfontosabb filozófiai jellegű kérdést: a digitális 
másolás, sokszorosítás fogalma létezik-e egyáltalán? 
A digitális másolat ugyanis teljességgel megegyezik 
az eredetivel, így érvényét veszti az eredeti-másolat 
fogalom-pár.

A következő előadásokon Heath Bunting (GB) 
és Vük Cosic (SLO) kalauzolta az érdeklődőket a 
hálózati művészet legújabb alkotásainak útvesztői
ben (szó szerint is értelmezendő!), és kifejtették 
személyes reflexióikat a hálózati művészet jövőjével 
kapcsolatosan. Mindkét előadó bemutatta saját net
art projektjeit. Láthattunk dekonstruktív elemeket 
felhasználó weblapokat, különböző számítástech
nikai szabványokon alapuló projekteket, mint pl. az 
ASCII számítógépes kódot felhasználó szöveg-hang- 
kép manipulátorokat, ál-vírusokat, és a világhálón 
átívelő történetet, mint pl. a Drágán Espenshied és 
Olia Lialina készítette mesét, a „Zombi és múmia” 
történetét, melynek epizódjai megtekinthetőek a 
www.zombie-and-mummy.org címen. A folytatásos 
történetben megismerkedhetünk a két virtuális 
szereplő családfájával, szokásaival, utazásaival, sőt 
az egyik epizódban a múmia és a zombi az inter
netet használva valóban bejárja világot.

A rendezők honlapján (www.alapzaj.net) meg
találhatóak az előadók linkjei és más netart linkek. 
Érdemes végigjárni a hálózat eme - mára már nem 
is annyira -  rejtett zugait. És hogy nem is annyira 
rejtett, sőt, egyre meghatározóbb, bizonyítja a 
hálózati művészet sikertörténete: az „etoy” - netes 
művészeti csapat domain nevéért folytatott harc.
A kilencvenes évek végén az internetes 
kereskedelem világméretű beindulása után az ETOY

játékgyártó-forgalmazó cég el szerette volna perelni 
a csoporttól a domain nevet, de világméretű össze
fogással sikerült nyilvánosságra hozni az eseményt, 
befolyásolni a közvéleményt, és megtartani a 
domain nevet -  gyakorlatilag anyagi ráfordítás 
nélkül -  egy milliárdos nagyvállalattal szemben.

Ez a szó: szemben, talán az egyik kulcsszava 
a hálózati művészeknek: szembe helyezkedni a 
megszokott dolgokkal, azzal, amit az emberek 
általában művészetnek gondolnak. Fontos azonban, 
hogy ez nem lázadás, inkább új utak keresése, az új 
lehetőségek kihasználása. Figyelembe kell vennünk, 
hogy a hagyományos kiállítási helyeket (kiállítások, 
szabadtéri művek, performanszok, térinstallációk

stb.) szűkebb közönség látja, míg az internetet 
nagyságrendekkel több ember nézi, így elvileg jóval 
szélesebb a befogadók köre, főként, ha számításba 
vesszük azt is, hogy egy internetes munka idő- és 
helykorlátoktól mentes, bármikor megtekinthető, 
míg egy kiállítás csak a dokumentációjában élhet 
tovább. A netes művészek legnagyobb esélye, hogy 
a kommunikációs lehetőségeket kihasználva 
alakíthatják az emberek szemléletét, illetve a közön
ség és a mindenkori körülmények által hagyják 
alakítani saját művészetüket. Ez a „környezet
érzékeny művészet” a periféria művészeteként 
indult, mára azonban egyre jobban a mindennapi 
életünk részévé válik, illetve jó lenne, ha azzá válna. 
Korábbi írásainkban többször rámutattunk az üzleti 
és egyéb, szabványos intemethelyek egységes, 
általában ötlettelen vizuális megvalósításaira. Itt a 
lehetősége annak, hogy az új lehetőségeket, a friss 
művészi akciókat tanulmányozva vérátömlesztést 
kapjon a mindennap használt média, az internet.

www.mediafectory.hu,www.alapzaj.net

Két jó példa erre a vérfrissítésre a MédiaGyár és 
az Alapzaj projekt honlapja. A MédiaGyár honlapján 
a tervezők a rendezvény grafikai alapjait használták. 
A vörös-szürke-fekete-fehér színkombináció, az alap
ként használt vonalas tervrajzszerű kép, és a vörös 
különböző áttört színeit alkalmazó gyárépület-imitá
ciók jól illenek a rendezvény jellegéhez. Fontos, 
hogy nem egy megszokott dizájnt láthatunk, de 
mégis használható, emészthető webhelyen 
kereshetjük az információkat. Sajnos az alapötlet 
megvalósítása nem sikerült maradéktalanul. Már 
rögtön a honlap megtalálása gondot okozhat néme
lyeknek, hiszen a magyarul „MédiaGyár”-ként 
meghirdetett rendezvény honlapjának címe 
www.mediafectory.hu, és a www.mediagyar.hu nem 
működik. A nyitólapon két nyelv közül 
választhatunk, sajnos az angol verzióban vannak 
hiányosságok. A honlap felépítése alapvetően két 
szintre korlátozódik, a nyitó oldalról a tv- 
készülékkel kombinált menüről, a programokról és -  
az alig látható -  archívum dátummezőiről kattintva 
egy új oldalon találhatjuk magunkat, ahonnan csak 
visszalépési lehetőségünk van. Jól tudjuk, ez nem 
segíti a felhasználók tájékozódását, sőt mint 
modemes kapcsolattal kipróbáltam, jelentősen 
növeli az időt, így a költségeket is, mivel a 
nyitóoldal menüje elég terjedelmes (ftash animáció). 
A néhány bosszantó kellemetlenség mellett fontos 
megemlíteni még a programok felsorolásánál 
használt betűtípust is, ami már a nyomtatott 
anyagokban is szinte olvashatatlan volt.

A MédiaGyár honlappal teljesen ellentétes elvet 
alkalmaz az Alapzaj projekt honlapja. Annak 
ellenére, hogy ez a lap is csak a két szint, a 
nyitólap és az egyes aloldalak egyirányú össze
tűzése, a hangsúlyos nyitóoldallal és a teljesen 
egyszerű belső oldalakkal egy erős koncepció 
rajzolódik ki. Minimális elemfelhasználásra és a 
maximális információadásra törekszik, a nyitólap 
erős színhatása és a belső minimális dizájn kont
rasztja mégis oly erőssé teszi az oldalt, hogy 
feledhetetlenné válik az „idelátogató” részére.

A MédiaGyár és azon belül az Alpzaj.net ren
dezvénysorozat a pécsi közönséggel is megis
mertette a hálózatos művészet új eredményeit.
A rendezvényeket hallgatva és a honlapokat nézve 
örömmel gondolhatunk arra, hogy a művészek itt is 
megteszik kötelező feladatukat: megpróbálják 
egésszé, jobbá, teljesebbé tenni környezetünket. ■
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F E K E T É N - F E H É R E N

az emlékeket, aki pedig először hallotta a 
darabokat, betekintést nyerhetett a szerző műhe
lyébe.

Sajnos az eredeti elképzelés, miszerint a külön
böző, nem kronologikus sorrendben elhangzó, 
funkciójukban is különböző idézeteket a 10 másod- 
percnyi szünetekben a szerző elektromos orgonán 
elhangzó zenei gondolatai kötötték volna össze, 
technikai okok miatt nem valósult meg. így maradt 
az egy-két perces idézetek közti csend. Bizonyosan 
mindegyik darabhoz kötődik egy-egy élmény, egy 
szituáció, egy más helyszín, hiszen Weber Kristóf 
alkalmazott zenéi az ország számos színházában 
kísértek előadásokat. A szünetekben lehetőség nyílt 
arra, hogy a darabokkal, illetve a szerző személyé
vel, érdeklődési területével kapcsolatban feltett 
kérdéseket megválaszolja. Természetesen interaktív 
módon a szünetek hosszabbak is lehettek, a CD 
megállt, az emlékek felidéződtek. A nehézkesen 
induló párbeszéd -  talán szükség lett volna moderá
torra, aki személyesen is ismeri a szerzőt -  néhány 
célzott és tágabban értelmezhető kérdés után indult 
be. Megtudhattuk, hogy Weber Kristóf nem törek

KERESZTES SZABOLCS

Weber Kristóf szerzői 
estje
A MediaFactory multimédia fesztivál hivatalos meg
nyitója előtt, 2004. április 15-én -  talán ráhangoló
nak szánt -  koncerttel, Weber Kristóf szerzői estjé
vel indult a Közelítés Művészeti Egyesület által 
szervezett rendezvénysorozat. Az eredetileg tervezett 
helyszín -  a Hattyú Ház -  helyett a Zsolnay gyár 
néhány éve megüresedett épülete adott otthont az 
estnek. Nem tudhatjuk, hogy a helyszínváltozásról 
minden érdeklődő időben értesült-e, főképp azért, 
mert a megjelentek nagy része személyesen is 
ismeri a szerzőt.

A nyitórendezvényen a mintegy 30 fős publikum 
-  kiállító művészek, érdeklődők és a szervezők -  
közelebbről is megismerkedhetett az új helyszínnel, 
belakhatta a közel két hétig tartó rendezvény 
helyszínét. A csarnoknyi 
alapterületű, a fesztivál 
idejére a médiaalkotások 
helyszínéül szolgáló 
terület egy hátsó zugá
ban, közvetlenül a vasút 
mellett található kisebb 
teremben az utca zaja 
nem zavarta az est 
menetét, az időnként 
dübörögve áthaladó 
vasúti szerelvények pedig 
„irányított véletlenként”
(19.30 -  mohácsi gyors, 
illetve a kiszámíthatatlan 
időpontban elhaladó 
tehervonatok) színesítet
ték a koncertet. A helyi

ség méreteinél fogva nem lett volna igazán alkal
mas egy hagyományos értelembe vett koncert 
lebonyolítására, azonban ez az esemény inkább 
nevezhető volt hang-installációnak, hiszen a szerző 
munkáit lemezről hallgathatta a közönség.

Weber Kristóf 25 év terméséből válogatott 
néhány perces műrészleteket, amelyek között az 
alkalmazott zenéken kívül önálló műveket is 
felidézett az estén. A műrészletek tulajdonképpen 
pillanatképek 25 év munkásságából, egy szakmai 
„fotóalbum” képeinek bemutatása, ami arra ele
gendő, hogy felületesen, ám mégis végig követ
hessük egy életút színes állomásait. A szerző 
önkényes-asszociatív válogatása a külső szemlélődő 
számára a konceptuális szervezettséget nélkülöző 
egyvelegként hatott, ám pontosan emiatt lett olyan 
személyes és intim tónusú a zenék egymásutánja. 
Aki ismeri Weber munkáit, az felidézhette magában

szik radikálisan új elemek és megoldások alkalma
zására, ám a meglévő keretek maximális kitágítását 
célozza. A formai -  minimálzenei -  és eszköz- 
használatában új -  elektronikus zenei -  kitekin
téseket leszámítva elsősorban hagyományos for
mákat és előadókat -  klasszikus hangszerek és 
énekhang -  alkalmaz. Összességében egy egységes 
pályaképet hallhattunk, megismerkedhettünk a 
szerző kiforrt nyelvezetével.

A multimédiás hatást Doboviczky Attila (VJ) -  
manapság divatos módon -  áltó és mozgóképei biz
tosították, amelyeket a zeneszerző arcára és a háta 
mögé vetített. A hideg ellenére a családias 
légkörnek köszönhetően (sörözés, teázás, beszél
getés) mindenki jól érezhette magát, megismerked
hetett Weber munkásságával és magával a ren
dezvénysorozat helyszínével is. ■

Ha van kedve hozzá ...
PANNON FILHARMONIKUSOK, PÉCS

2004. szeptember 1.
Sétatér- Város napja
Pannon Filharmonikusok 
Vezényel: Hamar Zsolt

2004. szeptember 23.
ZenePark -  Pécs
1 Forintos Koncert 
Pannon Filharmonikusok 
Vezényel: Hamar Zsolt 

Műsor: Gustav Mahler: I. szimfónia

2004. szeptember 23.,
PTE Aula -  Pécs
Breitner-bérlet I.
Pannon Filharmonikusok 
Vezényel: Hamar Zsolt 

Richard Wagner: Nünbergi mesterdalnokok 
Richard Wagner: Wesendock-dalok 
Gustav Mahler: I. szimfónia 
Közreműködik: Marton Éva

2004. augusztus 12-22.
III. WORLD FOLKLORIADA

A III. World Folkloriada a C IO FF rendezvénye. A 
világtalálkozó szervezésének és lebonyolításának 
jogát Belgium és Japán után Magyarország nyerte 
el. A fesztivál nyitószínhelye Pécs városa, ide 
érkeznek a C IO FF 92 tagországának kb. 25 fős 
csoportjai, a tagországok hivatalos képviselői, 
UN ESCO  képviselők. A fellépők azt a rájuk leg
jellemzőbb, egyedi, archaikus vonásokat őrző 
hagyományukat mutatják be, mellyel leginkább 
hozzájárultak a világ sokszínű kulturális hagyo
mányainak kialakításához.

Információ: Információs Iroda 
Pécs, Széchenyi tér 1. Tel./fax: 72/ 336 622 
e-mail: pkk@mail.pserve.hu 
web: www.pkkinfo.hu

2004. szeptember 23-27.
III. BORDAL VILÁGFESZTIVÁL

1993 óta rendezik meg az Európai 
Bordalfesztiválokat, 1996-ban és 2000-ben a 
Bordal Világfesztiválokat Pécsett és a Villány- 
Siklósi Borút településein (Villánykövesd, Villány, 
Siklós, Nagyharsány, Palkonya, Harkány).
A bordalfesztiválok célja: kapcsolatot találni 
a gazdaság és a kultúra között, a borkultúra és 
a hozzá kapcsolódó hagyományok megőrzése, 
a művészet eszközeivel erősíteni a magyar borok 
elismertségét szerte a világon. A résztvevő 
nemzetek bemutatják borral kapcsolatos szoká
saikat, felidézve az ókori Bacchus-ünnepeket. 
Megszólalnak a zenetörténet legszebb bordalai 
a folklór és a müzene területéről. A fesztivál 
egyedisége több ezer érdeklődőt vonz évről évre. 
Európai kórusokon kívül előre láthatóan Japánból, 
Afrikából, Amerikából, Perzsiából érkeznek 
kórusok.

2004. szeptember 1.
PÉCS VÁROS ÜNNEPE

Az első magyar egyetem alapítása (1367) 
tiszteletére tartott ünnepnap.
Ünnepi közgyűlés a Pécsi Nemzeti Színházban, 
Pécs Város kitüntetéseinek átadása.

Rendező:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Társrendező: Pécsi Kulturális Központ 
Információ: Információs Iroda 
Pécs, Széchenyi tér 1. Tel./fax: 72/  336 622 
e-mail: pkk@mail.pserve.hu 
web: www.pkkinfo.hu
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Zöldterületek: városunk mostohái
A várost szükségszerűen épületek és közlekedési terek változatos elrendezése alkotja. Közöttük közterületek és zöldterületek alakulnak. Ha a városon 
nem csak fizikai, de szellemi tartalmat is értünk, kiderül, hogy ezen közterületek és zöldterületek éppúgy a város nélkülözhetetlen elemei. Közülük a 
zöldterületek szerepe az, hogy fellazítsák a város szerkezetét, lehetőséget teremtsenek a lakosság számára különböző hétköznapi és szabadidős 
tevékenységek gyakorlására, és keretet biztosítsanak a város épített értékeinek. Ez az egység csak úgy működhet megfelelően, ha a különböző épített 
és nem épített elemekhez köthető funkciók kiegészítik egymást, illetve erősítik egymás szerepét A zöldterületek célja ebben a rendszerben az, hogy 
az épületek és a közlekedési terek funkcióinak megfelelően védelmi, pihenő, szórakoztató vagy akár csak esztétikai szerepükkel támogassák a szom
szédos területeket

Pécs város szerkezetéből adódóan a történelmi 
belvárosban és szűk környezetében csak kisméretű 
területek állnak rendelkezésre a zöldterületek 
számára. Ezek a kis területek teljes mértékben ki 
vannak téve a környezet negatív hatásainak, mivel 
méretük miatt nincs mód arra, hogy védett központi 
és kevésbé védett szegélyterületekre tagolódjanak.
A negatív hatások miatt ökológiai minőségük gyen
ge, így nem szállhatnak versenybe egy nagyobb, 
összefüggő zöldterület ökológiai minőségével. Ezt 
a helyzetet csak erősíti az a tény, hogy ezek a 
területek egymástól teljesen elszigetelten helyezked
nek el, nincs semmiféle összekötő elem közöttük, 
így nem tölthetik be az ökológiai hálózat szerepét, 
amire egy településnek több szempontból is nagy 
szüksége van. Egyrészt a település levegőjének 
minőségét nagyban javítja, így hozzájárul a lakosság 
egészségesebb életéhez, és jobb közérzetéhez, más
részt a városszerkezetet lazítja, színfoltokat varázsol 
az épületek szigorú rendjébe. Harmadrészt, de nem 
utolsósorban fontos szerepet játszik a lakosság 
helyi identitásának kialakításában.

Nagy hátrányt jelent Pécs számára az a tény, 
hogy évek óta senki nem tölti be a város 
vezetőtestületében a főkertész posztot. Pedig egy 
ekkora település esetében különösen nagy szükség 
van az egész város területét lefedő olyan zöld
felület-gazdálkodásra, mely a tervezéstől és 
építéstől, az éves fenntartási munkákon át, egészen 
a hosszú távú fejlesztési'feladatokig minden zöld

felülettel kapcsolatos témát összefog. Egy ekkora 
lélekszámú településen csak ilyen módon lehetne a 
zöldterületeket egységesen kezelni, csak így oldható 
meg egy olyan zöldfelületi rendszer kialakítása, amely 
egyformán szolgálja a város és polgárai érdekét.
A nagy számú lakosság számára otthont adó 
Uránváros és Kertváros hiába épült az akkor érvény
ben lévő zöldfelületi mutatók szerint, ha mára ezek 
a területek elöregedő félben vannak. Egy 
zöldterületet nem elég egyszer megtervezni, 
kivitelezni, majd sorsára hagyni, hogy a fák csak 
nőjenek. Minden eredetileg megtervezett zöldterület 
15 évente átgondolásra szorul, melyhez alapot egy 
részletes, mindenre kiterjedő állapotfelmérés 
nyújthat. Az állapotfelmérés során kiderülnek azok 
a problémák, melyek az eredeti tervezéskor nem 
merültek fel, így az újratervezés során megoldható 
például a lakásba benövő fák, a nem erre a klímára 
való növényzet, vagy a burkolatot felnyomó 
gyökérzet okozta problémák. A tervezés kiterjedhet 
a növények fokozatos leváltására is, amivel 
megelőzhető egy-egy terület teljes kiirtása majd 
újratelepítése.

Gondoljunk csak arra, mi lesz akkor, amikor 
Uránvárosban egyszerre kezdenek el öregedni a fék, 
és néhány év leforgása alatt ki kell cserélni a faál
lomány jelentős részét (megjegyzem: a fák egy nem 
kis hányadát ez a probléma már érinti). Ha akkor 
kezdünk el tervezni és újakat ültetni, bizony jó 
néhány évet várhatunk, mire a fiatal egyedek annyi
ra megnőnek, hogy ismét be tudják tölteni elődeik

szerepét. Vagy mi lesz például a Sétatérrel és 
a Szent István térrel?

A zöldfelület-gazdálkodás hiányát mutatja az is, 
hogy a városban a zöldterületek gondozása 
mindössze a fűnyírásra és a pontszerű egynyári kiül
tetésekre (virágágyások) korlátozódik. Ezek valóban 
fontos feladatok, de a rendezett összkép benyo
mását keltő zöldfelülethez ennél jóval többre van 
szükség. Nézzük például a kitaposott gyepet és a 
letaposott cserjéket! Mindig, mikor ilyet látunk, meg
jegyezhetjük: „... embertársaink nem bírnak a járdán 
menni!”. De ettől nem változik semmi. Célszerűbb 
volna átgondolni ezeknek a területeknek a 
kialakítását! Ha a legtöbb ember arra szeret menni, 
ahova egykor gyepet terveztek, akkor az vissza
jelzés értékű, elegendő ok lehet arra, hogy annak 
megfelelően tervezzük át az adott területet.

Bonyolultabb a járdák és utak mellett található 
cserjefoltok kérdése. Ezekre nagy szükség van egy 
városban mind ökológiai, mind esztétikai szempont
ból. De ez utóbbi feladatukat csak akkor tudják 
ellátni, ha egyrészt már a tervezés során hosszú 
távban gondolkodnak a tervezők, másrészt a 
későbbiekben rendszeresen gondozzák a 
növényeket, figyelnek külalakjukra. Minden cserjé
nek jót tesz, ha évente két alkalommal fiatalító 
metszést végeznek el rajta. Ezzel nemcsak ápolt 
hatást nyújtanak, de jóval megnő életkoruk is.

Miután a gondosan megtervezett és ápolt, nagy 
lombtömegű növényzet megadja a keretet, valóban 
az egynyári és évelő kiültetések azok a felületek,

/A Citrom utca. A fal mentén spontánul alakított helyeken használják a padokat, de a tér kertészetileg teljesen bizonytalan.
A kanyargós vonalvezetésre több figyelem jutott, mint a felület használhatóságára.

jó léptékű parkosítás a Városháza előtt. Hasznos is, szép is.
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melyek felteszik a pontot az „i”-re. A virágzó 
növények adják meg egy reprezentatív zöldfelület 
igazi rangját, ezek emelik ki a háttérben meghúzódó 
fák és cserjék szépségét. Ehhez azonban gondosan 
megválasztott nagy terekre van szükség. Nem attól 
lesz szép egy város, ha minden apró kis területen 
megjelenik néhány tő tarka egynyári növény, sokkal 
inkább akkor, ha tudatosan jelölik ki számukra 
azokat a nagyobb területeket, ahol ötletes megoldá
sokkal szemet gyönyörködtető, változatos 
felületeket lehet kialakítani.

A zöldfelület-gazdálkodás hiányából eredő 
másik probléma az, hogy nagyon kevés a 
funkcionális zöldterület Pécsett. Hiába számítanak 
bele a város zöldfelületi mutatóiba Uránváros és 
Kertváros épületei között található kisebb zöld
foltok, ezek az emberek számára lényegében nem 
használhatóak. Többnyire csak a belvárosban és 
a Tettyén találunk olyan zöldterületeket, ahova a 
lakosság vagy a turisták szívesen leülnek olvasgatni, 
beszélgetni. De ezek a város lakóinak nagy része 
számára nem olyan távolságra helyezkednek el, 
amit könnyen elérhetnek néhány perces sétával. 
Továbbá azoknak a területeknek a kezelése sincs 
megoldva, amelyek különböző rendezvények 
számára alkalmanként otthont adnak. Gondolok 
például a sörmajális kedvelt helyszínére, a Rókus- 
dombra. Ez a terület évente egy alkalommal a 
majális idejére benépesül, de az év többi hetében 
üresen, elhagyatottan áll. Pedig fekvése és adottsá
gai miatt kiváló funkcionális zöldterülete lehetne 
a városnak. Vagy ott van mellette a Pollack strand. 
Ez a terület is kiválóan alkalmas egy olyan közpark 
számára, melyet a nyár kivételével a többi időszak
ban bárki használhatna. Továbbá léteznek még azok 
a jelenleg többnyire elhagyatott területek (Búza tér, 
Városi sportcsarnok melletti „parkoló”), ahol a

cirkusz, sörsátor és egyéb időszakos rendezvények 
kapnak helyet. Ezek mind olyan potenciális zöld 
terek lehetnének, melyek a köznapi funkció mellett 
a vándorló és időszakos rendezvényeknek is helyt 
adhatnának.

Hiányoznak azok a funkcionális zöldterületek is, 
melyek kultúrparkként működhetnének. Nincs 
szabadtéri koncertekre, színházi előadásokra 
valóban alkalmas színvonalas színpad, vagy 
szabadtéri kiállítások számára zöldterület. Pedig az 
ezekhez szükséges kulturális „háttérrendezvények”
-  mint például a színháztalálkozó -  minden évben 
biztosítottak. Ilyen és hasonló szerepet betöltő 
területek kialakításával bővülhetne a városban az 
idegenforgalmi látványosságok, és ötletes prog
ramok skálája is.

A Pécsi Parkerdő az eredeti tervek szerint 
megfelelne egy funkcionális zöldterület feltételeinek, 
bár elhelyezkedésénél fogva már eleve csak a 
hétvégi, hosszabb időtöltésre alkalmas, így semmi 
esetre sem helyettesítheti a köznapi használatra 
alkalmas városi zöldterületeket. Az itt elhelyezett 
létesítmények a bizonyos időnként szükséges 
állapotfelmérés és az újratervezés hiányában 
elöregedtek, többnyire már nem tudják betölteni 
eredeti szerepüket, így az egész terület kezdi 
elveszíteni eredeti funkcióját.

Az új rendezési terv készítése kapcsán időszerű 
felvetni a következő kérdéseket is, mégpedig azt, 
hogy léteznek-e olyan védett zöldterületek a város
ban, melyek pusztán csak azért állnak védelem 
alatt, hogy megakadályozhassák a város helytelen 
és erőszakos területi terjeszkedését. Léteznek-e 
olyan magántulajdonban lévő zöldterületek, melyek 
bevonásával növelni lehetne a lakosság számára 
elérhető zöldterületek arányát?

A zöldterületek kulcsfontossága egy másik 
szempontból is központi kérdés kellene legyen: 
ez pedig a turizmus. Pécs város az országban 
egyedülálló építészeti együttessel rendelkezik. Erre 
alapozva kerül egyre nagyobb hangsúly az idegen- 
forgalomra, s erről mindenhol hallhatunk. Ide kap
csolódik az Európa Kulturális Fővárosa cím megpá
lyázása is. Az idegenforgalom nagy arányú 
fejlesztéséhez azonban nem elegendőek a szép régi 
épületek és a „mediterrán környezet”. A meglévő 
értékes elemeket és adottságokat olyan keretbe kell

A Balokány. Nem lenne szabad pusztulni hagyni...

A Szent István tér igazi városi park. Van tartalma, léptéke, 
funkciója, ereje, minősége.

foglalni, amely egységgé kovácsolja a város 
egyediségét. Erre kiválóan alkalmas lehet a zöld
felület. Gondosan megtervezett és szépen karbantar
tott zöldfelülettel minden városközpont erényesebb 
lehet. Többek között a zöldterületek tölthetik be a 
látogatók számára azokat a kiegészítő funkciókat, 
melyek a városnézést kellemesebbé teszik. A már 
említett városszerkezeti adottságokon nem lehet 
változtatni és nem is szabad. De ennek tudatában 
még fontosabb lenne a maradék zöldterületek 
fejlesztése és átalakítása, olyan ötletes megoldások 
megvalósítása, melyek be tudják csempészni a 
zöldet a városba. Nem engedhetjük meg magunk
nak, hogy a turisták által legkedveltebb belváros 
kevés kis zöldterülete olyan minőségű legyen, mint 
a Barbakánkert vagy az Eszperantókért.

A múzeumok belső kertjei is hozzátartoznak 
a turisták által látogatott területekhez. Hiába 
büszkélkedhet a város neves művészek alkotásaival, 
ha a múzeumok környezete inkább lehangoló, mint 
hívogató. Hiába állnak híres építészeti alkotások a 
belvárosban, ha a Széchenyi tér burkolata és 
növényzete inkább egy külvárosi területre 
emlékeztet, mint egy világörökséggel rendelkező 
büszke város főterére. Hiába a Mecsek a város 
egyik legismertebb nevezetessége, ha Pécs egyetlen 
megközelíthetőségét használva az ide érkező idegen 
inkább egy iparvárosban érezheti magát, mint a 
„mediterrán hangulatok városában” -  a 6-os út 
mentén ugyanis egymás után sorakoznak a lepusz
tult, elhagyatott zöldterületek. Csak hogy néhányat 
említsünk, ott van például a Balokány strand. Nagy 
területe idős fákkal van tele, de évek óta teljesen 
elhanyagoltan áll. Nem lenne szabad pusztulni 
hagyni egy olyan meglévő zöldterületet, ahol min
den adottság megvan egy nagyméretű zöldterület 
kialakításához. Vagy ott van a teljesen üresen álló 
Búza tér, és vele szemben a 48-as tér. Ez utóbbi 
ugyan jelenleg is parkként funkcionál, de felújítása 
sürgető.

A helyi lakosság és a turizmus érdekeit egyaránt 
figyelembe véve élni kellene azokkal a zöldfelület
gazdálkodási eszközökkel, melyek a város méltán 
híres egyedülálló adottságait még jobban kiemel
nék. Szakemberek bevonásával meg lehetne ragad
ni a lehetőséget egy olyan igazi sajátos hangulati 
egység megteremtéséhez, amelyben az építészeti 
értékek és a zöldterületi elemek rövid és hosszú 
távon egyaránt valóban komponált harmóniában 
állnak egymással. ■

A 48-as tér. Igazi városi tér volt és lehetne. Most szégyenfolt.
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A fák fittyet hánynak a retorikára
Parkok parkolópályán

A parkok sorsa Pécsett éppen olyan, mint a 
média uralta és manipulálta korban a valóban 
fontos dolgoké: elhanyagolt. A valóban fontos 
dolgok elsődleges jellemzője nem a gyorsaság.
A gyors kényszerek rabjai vagyunk, az időzés 
adottsága csak keveseknek okoz élvezetet.
A parkokhoz kötő viszonyunkban -  mint az étet 
fontos dolgaihoz -  az időzés pedig elenged
hetetlen. Nem csoda hát, ha a parkok állapotát 
a maradékelv kifejezéseiben tudjuk leírni.

A város parkjainak állapotát felemlíteni több 
mint időszerű. Ráadásul aktuális is, hiszen egy 
2010 évi Európai Kulturális Főváros aspiráns nem 
engedheti meg magának, hogy parkjait majd 
2009-ben késztesse megújulásra, gyógyulásra és 
növekedésre. A parkok nem zsarolhatók, a fák 
nem fognak kötbér terhe alatt esztelen, meggon
dolatlan és önkényesen szabott határidőkre nőni. 
Ebben legalább függetlenek. A fák nem sürget- 
hetők. Bennünket lehet lényegi kérdések felett 
megállás nélkül keresztülhajszolni, de a fákat 
nem.

A témát csak vázlatszerűen kívánom felvillan
tani. Az elsődleges kritikai mondanivaló abban a 
tényben keresendő, hogy az Echo immár számos 
alkalommal átfogóan tekintette át azon 
területeket, amelyekről szabatos képpel egy Pécs 
jelentőségű városnak illene rendelkeznie. Nem 
dolgunk elvégezni a város munkáját, és nem is 
rendelkezünk ehhez a szükséges feltételekkel.
Az Echónak feladata az, hogy a hiányosságokra 
méltó módon hívja fel a figyelmet. Ilyennek gon
dolom, ha egy témáról a probléma hiteles lát- 
tatásának igényével adunk közre elemző írásokat. 
A város a parkokkal kapcsolatban nem készíttet 
olyan tanulmányokat, melyek valóban körültekin
tőek, a szerteágazó szempontokat szintetizálni 
képesek, és erre alapozva valós képet festhet
nének, alapjait fektetve le a tervszerű 
tevékenységnek. Nem készíttet nagy formátumú -  
úgy értem, nem csak látványosságnak szánt, de 
kvalitásában is nagy formátumú -  terveket sem.
(A készülő szabályozási terv természetesen szük
séges, de nincs ráhatása a parkok minőségére.) 
Ellenben professzionálisan képes megjeleníteni 
a felkészültség látszatát, amihez igazán nagyszerű 
retorikát alkalmaz. A kritikus érveit megszégyení
tő, a laikusokat pedig lenyűgöző ténysorokat 
közöl a kultúra minden területén. A hangzatos 
felsorolás eufemisztikus voltát kimondani, az ada
tok megtévesztő csoportosítását leleplezni azért is 
hálátlan feladat, mert a politika erre eleve 
előkészített szöveget vesz elő, így a csatát már 
eleve megnyerte. így történhet meg, hogy az 
emberek elfogadják a város zöldterületeinek 
állapotát -  sok egyéb között is. De a fákat csak 
tönkretenni lehet, cinizmussal megtörni nem.
Ezen érzelmesre sikeredett bevezető után 
érdemes tisztázni, hol vannak e cikk feladatának 
határai.

Illúziók és benyomások

Ha a város parkjainak állapotát említjük, bizonyosan 
megjelenik bennünk egy ideális park képe, amely 
ha tovább kutatunk magunkban kiderül, hogy nem 
is ebben a városban van, csak emlék vagy élmény. 
Vannak ugyanis a parkok használatával kapcsolat
ban bennünk olyan elvárások, ideák, amikre pécsi 
parkokban jelenleg(l) alig lelhetünk. Ez a virtuális 
jelentés tartalom jelzi a mélyen meglévő igényt, és 
annak természetét: a városi létben a parkok iránti 
vágyódás és a szükséglet erejét. Végigpásztázva 
Pécs számba vehető parkjait csalódnunk kell, 
ráébredünk a belső mérce látszólagos mivoltára.

Azt mégsem állíthatjuk, hogy Pécsett alapvető 
probléma volna a zöldterület hiánya. Ennek egyik 
tényezője a Mecsek. Bár a hegyre felkúszó város 
erős dinamikát mutat, az erdő még mindig hatásos, 
pozitív érzetet kelt. Egy másik tényezője, hogy a 
növényzetnek valami módon kedvez az elhanyagolt
ság, már amennyiben nincs korlátozva a terjesz
kedése. A harmadik tényező, hogy az ötvenes-hat
vanas évek uránvárosi és meszesi beépítései során, 
de még a Kertváros építésekor is a parkosítás 
valóban városépítészeti súlyával kezelt kérdés volt. 
Különösen, szinte látomásszerűen Uránvárosban, 
ahol platánsorok árnyékában sétálhatunk az utcán, 
és a beljebb, a keretes szövetbe rendezett

városrész sorsa ugyanilyen. A Szigeti városrészben 
és a Kertvárosban is súlya volt a parkosításnak, 
mint minőségi és szerkezeti tényezőnek. A város 
említett szöveteiben a korai nagyvonalú 
elképzeléseknek és a véghez vitt kertészeti ter
veknek köszönhetően ma a házak közé szinte erdők 
nőttek, számos uránvárosi utca nyaranta ligetté vál
tozik. De a fák erdővé gyarapodása általánosságban 
a belváros feletti városrészre is elmondható. Az 
imponáló mennyiség mellett a zabolátlanság nyil
vánvalóvá teszi, hogy egy rendezett városképben a 
tekintélyes zöldhöz az épített környezettel való har
mónia- és aránykeresés ugyancsak hozzá tartozik.

A belváros más kérdés. Itt az örökség 
alapvetően meghatározza a parkosítás mértékét, 
csak minőségükről érdemes elemzésekbe bocsát
kozni. A benyomások szintjén a Sétatér és a Szent 
István tér meghatározó. A két szép adottságú és 
gondozott park olyan emelkedettséget okoz ben
nünk, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni az 
elhanyagolt területekről, vagy az utcák és terek 
hiányosságairól. Ezt erősíti az is, hogy a belváros 
kisebb felületein jelen van a gondozás, ami 
leginkább a díszkertek virágos mezőiben nyilvánul 
meg. Állandó frissítésük jó érzést kelt. Az már más 
kérdés, hogy ezen felületek valóban városi 
kertészeti gesztusok-e minden esetben. Határozott 
véleményem, hogy vannak ennek jó példái, és van,

Az „uránvárosi erdő" fentről............ és lentről. A Mecsek Áruház előtti tér ma is az egyik
legotthonosabb városi tér, de állapota 
már csak idézi fénykorát. A fák koronái 
sok helyütt fejmagasságig lehajlanak.

lakótelepi -  mindössze 3-5 ház alkotta -  egységek 
mindegyike zöldbe ágyazott játszótereket foglalt 
magában, melyeken keresztül az utcával 
párhuzamosan akár egy városrésznyi terület 
bejárható. A bizonytalan igeidő -  múlt és jelen -  
annak a ténynek szól, hogy ma ugyanitt filmekből 
ismert harlemi hangulattal szembesülünk: a játszó
tereket felverte a gaz, a növényzet elvadult, a tár
gyak roncsokként terhelik a környezetet. Nem kell 
csodálkozni, hogy a nemtörődés nyomában lumpen 
használók vették birtokba a felületet, és magukra 
hagyott tárgyait. Az Uránváros ilyen értelemben az 
egyébként valós pénzhiányra hivatkozó, de 
nemtörődöm szemlélet emlékműve lett. A meszesi

ahol szánalmat kelt. Ugyanígy szánalmat ébreszt 
minden jó szándék és áldozat ellenére a fadézsák
ban kihelyezett növények sokasága. Ép ésszel nem 
lehet ezt megérteni. A fákat és cserjéket ezek nem 
helyettesítik, árnyékot sem adnak, nem bírnak való
di építészeti értékkel, de nevetségesek, útban van
nak, és nagyon sok munka van velük (gondoljunk 
csak a téli tárolásra, a dézsák felújítására!), és ebből 
következően költségesek is.

A történelmi belváros északi és nyugati határa 
minőségben kiemelkedik a fent említett példák 
közül. A várfal menti terület kifejezetten gondozott. 
A fal növényekkel befuttatása szép gondolat, de 
csak egy bizonyos határig. Ma ezen a határon túl
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Az út tengelyébe komponált térplasztikától Az igény a parkosításra mutatkozik, a helyzet lehangoló. Az utcák nyaranta ligetekké alakulnak,
a buja növényzet elvette helyzetét.

vagyunk, a futónövények kezdik felfalni a városfalat.
A tematika szempontjából érdemes még külön 

említeni két területet: a várfaltól délre esőt a 
pályaudvarig, a Megyeri út és a Zsolnay domb 
között, valamint a várfaltól északra a Magaslati útig, 
a Sörgyártól a Tettyéig. Míg a déli terület hagyo
mányosan olyan városépítészeti egység, melyben 
a parkok funkcionálisan tervezettek, addig az északi 
terület zöldfelületei jellemzően úgy jöttek létre, hogy 
a természetes vegetációba beszivárgott az épített 
környezet. A meghatározás nem ül teljesen, de 
a benyomás szintjén talán elfogadható, és a 
zöldterületek érzékelése ezen az alapon különbözik. 
A zöldfelületek mértéke jelentős, de épp oly 
elhanyagolt, mint az említett uránvárosi példa 
esetében. Ezen területekről nem kevés archív képes
lapot ismerünk. A valaha volt állapotokat a maival 
két szempontból is érdemes összevetni:

1. A korai fotókon a fasoroknak és parkoknak 
városépítészeti jelentőségük van, ekképp egy iden
titás hordozói, és ennek megfelelő becsben is lehet
tek;

2. Mai városképünk lényegesen zöldebb! Adódik 
a kérdés, hogy ha a zöldek aránya ilyen imponáló 
módon növekedhetett, miért kell azzal együtt járjon 
elhanyagoltságuk?

Összegezve a benyomásokat:
1. A zöld mennyisége jelentős és az érzékelés

ben jelen van,
2. A városi zöldfelületek érzékelhető tömege a 

rendszerváltást megelőző időszakokat dicséri, béke
beli és átkos idők e téren egyenrangúak, míg az 
utóbbi tizenöt esztendő szégyenfolt -  talán csak
a városfal menti terület a kivétel,

3. A jelen állapotban városi léptékű kertészeti 
koncepció nem érzékelhető,

4. Az viszont markánsan, hogy nem fordíttatik 
jelentős energia, figyelem és szakértelem a meglévő 
zöldállomány megóvására és karbantartására,

5. A Belvárosban a dolgok rendben lévőnek 
tűnnek -  elfogadva a történelmi környezet adottsá
gait de a virágoskertek és a dézsák rengetege a 
jó szándék mellett is erőtlen képet adnak, 
ugyanakkor a pozitív példák feledtetik a teljesen 
elhanyagolt felületeket;

6. Az Uránváros és Meszes a városépítészeti 
léptékű kerttervezés szép példája, amely méltatlan 
elhanyagoltságában is impozáns, de egyszersmind 
jól mutatja a város anyagi és a legalább ugyanekko
ra szellemi és morális válságát,

7. Az új keletű parkosítások közös nevezője, 
hogy az utak szinte kivétel nélkül kacskaringós vo-

nalvezetésűek, aminek feltehetőleg valamilyen 
romantikus szépelgés lehet a hátterében (evvel 
szemben érdekes: a Szent István téren, vagy a 
Sétatéren a geometrikus, fegyelmezett rend erő
teljesebb!).

Fogalmak, tartalmak, minták

A városi park jelentése és tartalma nem választható 
el méretétől -  mint oly sok más kérdésben, minősé
gi és mennyiségi szempontok egymásra hatását 
nem lehet megkerülni. Ha ezt az alapvetést elfogad
juk, belátható az is, hogy a parkok léptéke és 
száma sem függetleníthető a város léptékétől és 
szerkezetétől. A parkokról beszélni azért is veszélyes 
a fogalmak tisztázása nélkül, mert a köztudat 
hajlamos a parkot összemosni a parkosítással. 
Bevallom, magam sem tudom e két kérdést élesen 
elválasztani, főképpen azért, mert mindkét terület 
elhanyagoltságát ugyanarra a mentális és szakmai 
hiátusra vezetem vissza. A kérdést bennem 
egyébként egy prágai kirándulás lenyűgöző élménye 
állandósította. Prága, amely Pécsnél hozzávetőleg 
hatszor nagyobb, természetesen másik léptékű 
település. A lépték növekedésével az intenzitás 
fokozódik, a parkok létesítésének nehézségei is

Egyike a Páfrány utcai hajdan gyönyörű játszótereknek.Néhány társasház kertészkedő lakói 
a ház előtt „saját” kertet gondoznak.

A szebb időket megélt, hajdan a gyerekek oktatását szolgáló kerékpáros 
KRESZ-park ma autós iskola.

A homokozógödrökben ma szamóca A padokat is bekebelezi a vegetáció. Szinte hihetetlen, hogy városi szövetben 
nh. Aki belelép, lábát töri. vagyunk.
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A játszótér felületének nyoma sincs, teljességében elborítja a gaz.
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A Szilárd Leó parkban az utak törpejárásban Uránváros lakói nem akarják elhinni, hogy ez valóság. Még emlékeznek az A Péchy Blanka téri kutyafuttató, az el- és kiadott labdajáték
használhatók. aranykorra, s nyáron ma is gyakran időznek itt. A másfél szobás panelhez pályákkal, és gaztól felvert épített szigetekkel.

viszonyítva jobb itt a klíma!

növekszenek, de növekszik a zöldterületek iránti 
igény is. Prágában lenyűgöző, hogy a történelmi 
belvárosból gyalogosan elindulva bármely irányban, 
negyedórányi távolságban rálelünk egy, a parkosítás 
által is jelentőssé tett városi térre, vagy parkra.
Ezek a parkok valóban városi parkok, a városlakó 
igényeit hivatottak kielégíteni. Ez felismerhető 
funkcióikban és komponáltságukban is. Vannak 
parkok, melyek egyszerűen csak üdítő szigetek, van
nak, amelyeknek néhány utcányi, és olyanok, ame
lyeknek városi léptékű vonzása van. Van, ame
lyiknek a feladata nem több mint ebben a minőség
ben a forgalmat átvezetni, és van olyan, amelyiknek 
béltartalma a városszerkezet jelentős elemévé teszi. 
Előbbit a fő csapások építészeti és kertészeti megfo
galmazása jelzi, utóbbi minden gesztusában 
időtöltésre tervezett. És van olyan is, melynek jelen
tősége látványában van, így annak elsősorban 
fókuszpontjában elhelyezett, jól megválasztott lép
tékű eleme -  szökőkút vagy szobor -  szimbolizálja 
a park jelentőségét és funkcióját. Evidenciák ezek, 
de a jelenben, Pécsett mintha híjával volnánk a 
kellő tisztánlátásnak.

Prágában a zöld a történeti városrészben is ter
vezetten, tehát tudatosan van jelen. Az öreg utcák

fásítása nem realitás, a fiatalabb városrészeké vi
szont követelmény. Olyan mértékben, hogy némely 
forgalmas utcában a hatalmas lombok alatt külön 
pihenő szigetek kapnak helyt a járdán, és magától 
értetődően a prágaiak azt használják is. Helyi spe
cialitás akár az óváros terein is a szabályos rendben 
elhelyezett fásítás. Már-már makettszerű, szinte 
építészeti elemek itt a fék, úgy ötször tíz alkot egy 
felületet, öt-hat méteres lombkoronákkal, melyek 
szinte összeérnek. A tér felől nézve a burkolat a 
lombok alá fut, ahol azoktól más használatot és 
minőséget kap. Árnyas padjaival egész kis oázis 
alakul ezen lombok alatt, sajátos, a térre kifelé 
szemlélődő helyzetben. A példa jól mutatja, hogy 
bár a kertészeti eszköztár az építészeti közegben 
érzelmes és lágy, azért logikai és funkcionális 
feladatok megoldására is alkalmas. Prágában tehát 
helyén vannak a dolgok mind a városi parkok, mind 
a parkosítás terén. A gesztusokban pedig nem a 
romantika, hanem a városépítészeti lépték és a 
funkció jól értékelt ismerete mutatkozik meg. Amit 
látunk az nem trükk, és mentes a misztifikálástól, 
megértés alapú természetes viszonyok.

Prágát csak azért említettem, mert megtestesít 
egy helyet, ahol az evidenciák működnek. Ennek 
fényében Pécs tudatossága (tudatlansága) indirekt

módon, világosan mérhető. Ha magunk tovább 
gyötörjük a kérdést, arra is rájöhetünk, miért nem 
heverésznek a pécsi polgárok és a megfáradt ván
dorok az itteni fűben.

A város kertészeti minőségének tárgyalásához, 
és abban a parkok értelmezéséhez célszerű láttatni 
néhány idemosott fogalom tartalmi különbözőségét. 
Könnyen hajlamosak vagyunk parkokként említeni 
a kerteket is. Nyilvános, vagy látogatható kertekről 
van szó elsősorban, amelyek sok hasonlóságot 
mutatnak a parkkal, de lényegi különbség, hogy 
azok mindig egy zárt világot alkotnak, kifelé 
határokkal. Ez látszólag kicsiny különbség, 
valójában azonban nagy. Egy kertnek ettől az elzárt- 
megnyitott természetéből eleve következik intimi
tása, a belépés szimbolikus, és a helyesen válasz
tott kertészeti megoldások is erősítik e jellegét. A 
kertben a figyelmet apróbb léptékű történések kötik 
le, a nagyobb lépték csak a bejárással, mint átélés
sel tapasztalható meg műként. Nem úgy a parkok, 
amik a városból szemlélve is többnyire látványele
mek, s maguk is rendszerint belső távlatokkal bír
nak. A parkok a határaik mentén is minőséget 
teremtenek, és e határ átlépése ritkán szimbolikus. 
A kertektől elválaszthatatlan annak tulajdonosa,

Az út rozsdás labdajátékháló és valami A labdajátékpályát feltörték. 4 gyerekek nem tudnak hol játszani, a területet A non plusz ultra: a járdán menni is tilos!
érthetetlen karámszerű kerítés között vezet. elkerítették, és most senkinek sem jó. „így megy ez."

A Széchenyi tér használata küzdelmes. 
Kertészeti problémái csak részproblémák. Itt az arányok és az eszközök rendben -  a virágkiültetés kedves és jóleső.

A burkolat tönkrement, a futónövények felfalták a falat, a virágkiül
tetés léptéktelen kis gesztus itt, még ha kedves is.
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K Ö R N Y E Z E T K U L T Ú R Á N K  N Y O M Á B A N
________

> -fc

/I Széchenyi téren végképp érthetetlen, milyen célból • 
helyeznek ki dézsás növényeket.

A fák jelentéktelenek, pedig jutna nekik szerep a lókai téren. A kihelyezett Versengés, díszítés, vagy hiánypótlás?
cserepes növények pedig nevetségesek -  különösen ahogy kihelyezik őket: 
nem is látni tűlük az utcát! Vajon mi lehet az oka a fák visszafogott méretének?
Pénzhiány, a házak látványának védelme?

a parkoknál ez nem mindig egyértelmű, és a városi 
parkoknál pedig egyenesen fontos a közösségi 
érzet.

Pécsett sajátosság kisebb egybefüggő zöld
felületek parkszerű kertészeti megfogalmazása. Ez 
azonban nem több szakmai manírnál, és ettől ezek 
a területek nem lesznek többek parkosított 
felületeknél. Számtalan ilyen játszótér van, vagy 
újabban épületek menti parkosítások, mint például 
az ÁRKÁD hátsó udvara, vagy az Európa tér a 
Kereskedők Háza mellett. A parkosítás amúgy 
helyénvaló dolog, és minőségéből sok minden 
lemérhető. A parkosításnak egy Pécsett és általában 
a vidéki városokban aktívan űzött megnyilvánulása 
a virágos városi díszkert. Díszítő értéke jól értékel
hető, van benne kedvesség, a törődést jól közvetíti 
(ezért hatásos és kedvelt is), de a növényzet megje
lenítésének könnyű, és nem éppen nagyvonalú 
módja. Ez Pécsett az egyébként kertészetileg is 
bizonytalan Széchenyi téren látványos, az 
Irgalmasok templom előtt határozottan helyénvaló 
és szerethető, a Sétatér környékén többnyire rend
ben lévő, de már részben bizonytalan, a Barbakán 
alatt zavaros, a Citrom utcában pedig egyszerűen 
szánalmas eszköz. A helyénvaló kontra szánalmas 
általában két dolgon dől el. Egyik, hogy az adott

helynek milyen léptékű és természetű kertészeti 
eszközökre van szüksége, s ehhez képest a virág
ágyás-eszköz milyen súlyú. A másik, hogy a virág
ágyások csak kísérői-e egy adott felületnek, vagy 
annak valós minőséget kölcsönöznek-e.

Számbavétel

Szent István tér. A városban ez a köztudatban is 
létező első számú park. Valóban parki sajátosságot 
mutató, központos tér. A középpontot a szökőkút 
jelöli ki, aminek léptéke jelentős. A park térszer
kezete egyszerű, olvasható, és mivel vizuálisan 
nyitott, magát a Szent István teret is jelenti, és 
a városszerkezetben szervező erejű. A növényzet 
érzetét elsősorban a gesztenyefaliget ébreszti 
bennünk, a keleti oldalon a fák lombjai alól kifutó 
füvesített felület szabad teret enged a Bazilika és 
délen a zárdatemplom látványának, valamint 
modellszerű alapsíkját jelöli ki a ligetnek. A park 
a környezetével szinkronban van, valós 
városépítészeti értékekkel bír. Jó karban tartását 
a város tisztességgel végzi.

Sétatér. A kelet-nyugati irányú sétány fáit 
tekintve azonos a szomszédságában elhelyezkedő

Szent István térrel. A városi használat szemszögéből 
a két különböző természetű tér egységet képez, 
valójában jól kiegészítik egymást. A Sétatér pon
tosan az, aminek hívják, azaz a város egyházi 
központjában egy séta útvonal. Tulajdonképpen 
nem is park, de a fasorok teremtette városi léptékű 
liget ezt a minőséget kölcsönzi neki, amit erősít az 
oldalról becsatlakozó parkosított felületek sora és 
egy sajátosság: a sétányt a két szélét kijelölő fasor 
között hosszában egy középső fasor osztja. A 
burkolat és az utcabútor-elemek alatta maradnak 
a ligettől kapott minőségnek. A fákon túl alig 
fedezhetünk fel kertészeti elemeket, ez a liget 
mibenlét velejárója. A Sétatér a város ugyancsak 
jelentős, és idegenforgalmi értékkel bíró parkjának 
tekinthető a hiányok ellenére is.

Balokány. Az eredetileg a város egyik pihenő 
parkjaként működő terület teljesen elveszítette 
funkcióját, illetve annak csak látszatát fenntartani 
munkálkodik némi igyekezet. Ennek egyik alapvető 
oka, hogy a szabadidő eltöltése az utóbbi 15-20 
évben teljesen átstrukturálódott, „elnépte
lenedésének” társadalmi okai is vannak. Másik oka, 
hogy az üzleti kegyvesztettség mellett a 
városvezetői akarat sem lehelt életet a területbe.

Az ÁRKÁD parkja inkább egy nagyméretű hátsókért, amibe Ez pedig már az üzleti hatásvadász geg-eszköztárból Az Európa tér: nem lehet felfedezni célját,
szerencsére átmenthetők voltak a meglévő koros fák. a kertészetnek jutott felület.

Európa tér:
Lehetetlen térbeli helyzetek, használattól független fásítás. Egy kis fa ide, egy kis cserje oda. Mi az eredmény? Autóval még csak értem, de gyalogosan?
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Ilyen egy gyalogos átközlekedésre Az épülettel körülvett terület még hátsóudvar karakterével is rendezettebb, Megszokható,
kialakított tér? de a parkosítás és a használat itt sem tudott összhangba kerülni.

Dézsa viszont /ütött ide is!

(Csak csendesen jegyzem meg, a Balokány a nyári 
kiülős sétatéri rendezvények új helyszíneként 
kitűnően vizsgázhatna -  amennyiben a zenélést 
nem soroljuk ide.) A Balokány alatt két szomszédos 
területről kell szólnunk. Az alsó terület a csónakázó
tóval ma is nyitott, szégyenletes állapotából némileg 
feltámadni látszik. A közelmúlt ráfordításai dicsérete
sek, azonban messze nem elegendőek. A park 
vízfelületének Pécsett nagyobb megbecsülés járna, 
ennek ellenére a fiatalabb generációk nem tudnak 
ennek a helynek a létezéséről sem. Szintúgy a felső 
területről, a legendás és építészeti értékei által is 
jelentős Balokány strandról sem, amelyet a 
növényzet úgy ellepett, hogy már épített elemei is 
alig láthatók, útjai szinte járhatatlanok.

A Tettye. Ugyancsak tradicionális pihenőterület. 
Karbantartása alulmúlja értékeit. Bár a park őrzi az 
eredeti struktúrát, kevésbé annak szellemiségét. 
Kisebb beavatkozások nyomán érezhető a törődés, 
de mellette nem lehet szemet hunyni az 
elhanyagoltság felett, ami az egész szintjén már 
bántó. A Tettye az egyetlen olyan valóban parknak 
nevezhető és méretében is jelentős városi 
zöldterület, amivel a városnak vannak tervei, ahová 
programokat szerveznek, és ezzel kapcsolatban van

nak még szándékok. Az elhanyagoltság ehhez 
képest különösen bántó. Pikáns részlet, hogy a 
Tettyén az élet igazi megtartója a hely szellemével 
élni tudó Tettye étterem, hangulatos kerthelyi
ségével.

48-as tér. Ez valóban városi park sajátossá
gokat mutat, még pedig olyanokat, amilyenek az 
adott környezetben életszernek. Állapota alapján 
viszont a város egyik szégyene, és ez markánsan 
mutatkozik is a 6-os úton Pécsre érkezők számára.

Köztársaság tér. Üdítő sziget, bár funkcióját 
tekintve nehezen nevezhető parknak. Jelentősége 
miatt efelett szemet lehetne hunyni, szép városi 
gesztusai vannak: impozáns szökőkút, rendes 
méretű játszótér. Az elhanyagoltság sajnos e tértől 
is elválaszthatatlan.

Szilárd Leó park (Uránváros, Mecsek Áruházzal 
szemben). Jól példázza, milyen amikor a növényzet 
elvadul. A benne elhelyezett és gondozott néhány 
virágágyás anakronisztikus, szinte nem érteni, hogy 
nem fulladnak meg ezek a kis virágok az őket 
körülvevő túlburjánzott növényzet szorításában. A 
park kisebb távlatokban is átláthatatlan, jószerivel

már útjai is. Némely sétány csak timbómutatványok 
árán járható a rájuk nőtt fék miatt.

Péchy Blanka tér (Szivárvány Gyermekház -  
Jégpálya). A legkülönösebb „park”. Itt nem firtatott 
érdekektől vezérelve a park fel van parcellázva, fel
tehetőleg valakik kivásárolhatták egy-egy darabját. 
Délnyugatról nézve legalább van egy szabálytalanul 
nyírt felület, ahol kutyákat futtatnak. Beljebb lépve 
karámszerű kerítések, és rozsdásodó labdajáték 
pályák között találjuk magunkat. Van teniszsátor is 
-  jogszerű, ám álcázatlan területfoglalás. Az egész 
szürrealista világ, egy kísérlet, amiben a Város meg
próbált megszabadulni édes terhétől. Ám ez nem 
változtat azon, hogy mind a magán-, mind a köztu
lajdon gyalázatos állapotban van. Hogy a parknak 
nem tudni a rendes nevét, és az a hivatalos 
várostérképen térként szerepel? Ezen már igazán 
nem érdemes csodálkozni!

Béke park (Tesco). Nem néztem utána, de az 
a polgár benyomása, hogy a Tesco beruházásból 
kipréselt parkosításról lehet szó. A szem keresi a 
ligetet, a hűs szegletet, vagy a figyelemre érdemes 
középpontot, de hiába. Sokkal inkább olyan ez a 
park, mint amit letudnak. Van benne néhány játék,

A Szent István tér igazi városi park. Bútorozása kitalált, érett, helyénvaló, 
és feszes rendjében is erőteljes.

A csatlakozó felületek a Sétatérre szerveződnek, és kiegészítik azt. A két templom közötti szabad 
átlátást a tisztás biztosítja.

A megkapó Sétatér: két nyomsávos liget. Egyediségével a város kertészeti Barbakánkert.
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... és a padok hűlt helye. A sétány esőzés után járhatatlan, 
a növények elhanyagoltak, mint bármely városi parkban. 
Itt a minőségi Szent István tér szomszédságában pedig 
lehangolóan elhanyagoltak.

A Klinika kertje. Szellemében hordozza kora jellegzetességeit. Nagyvonalú, A parkolás spontán módon bekerült a parkba,
de tartalma kiürült. Mint felületet, csak közlekedésre használják. és hová, ha nem a fasor alá, kiszorítva az
Hová lett a gyógyuláshoz tapadó használat eszméje? árnyas leülés lehetőségét.

meg szobor fából, mindenféle környezeti összefüg
gés nélkül. Ilyen a Tesco parkolója is. A vonatkozó 
rendelet előírja, hogy a parkolókat fásítani kell úgy, 
hogy azok lombkoronája árnyékot adjon. A szám
szaki követelményt kielégítették, de a fáknak nincs 
árnyat adó lombjuk. Nagyjából akkorra lesz, mire a 
Tesco épülete amortizálódik. Vajon ki gondolhatja, 
hogy a Tesco képviselői azt hitték olyan fát 
telepítenek, amelyik árnyékot ad? Nem nehéz rájön
ni: az ültetett kis fék sokkal olcsóbbak. Ilyen tehát 
a parkosítás á la Tesco.

Bóbita park. Kihagyhatatlan: a Bóbita 
Bábszínház épülete és a Bóbita park sorstársak. 
Talán nevük volna a rossz ómen? A még húsz éve 
igazi paradicsom ma emlékeinek is kiírására vár. 
Már rég nem minősíthető parknak, de a sok egyéb 
kérdésben is itt alkalmatlan helyszínű PMFC pálya 
terjeszkedése végérvényesen megoldja a kérdést: 
bekebelezi a területet.

...és néhány kert
Tematikám szerint ezek nem tartoznak a parkok 
körébe, néhány szót mégis említeni érdemes 
róluk.

Barbakánkert. Tradicionálisan a város egyik 
különösen sármos randi-helyszíne, s korábban 
kortárs szobrok kiváló bemutató helye is volt. Noha 
ennek -  kert lévén -  van nyitvatartási rendje, a 
városban a parkokra érvényes tendenciák ezt sem 
hagyták érintetlenül. Állapota éppoly leromlott, mint 
a városi parkoké.

Káptalan utca. Nagyon izgalmas hely. Az utca 
és kerítésfalai mögötti kertek titkos összetartozás
ban vannak, még akkor is, ha az kívülről csak 
érezhető. Az utca fasora ugyancsak elzárja már 
helyenként a járdát, némely fa beteg. A félon túli 
világ még helyenként megrogyva bár, de tartja 
magát, egy másik részéről már mintha lemondtak 
volna.

PTE Általános Orvoskar, kert. A klinika kertje 
külön helyet foglal el az intézményi területek között. 
A 400-ágyas és kertje egységes tervezettségről 
tanúskodik, ami imponáló, és Pécsett ritkaság. 
Ebben a kertben helyén kezelt a lépték kérdése, és 
a benne zajló gyalogos forgalomnak ma is tökélete
sen megfelel. Sajnos a kert közepe kiürült, a kút 
már nem működik, a parkban sétálásnak és 
üldögélésnek, a gyógyulásnak és a látogatásnak

nincsenek már meg a feltételei. A park 
újraélesztéséhez hiányozni látszik mind a pénz, 
mind az akarat. Nagyon szurkolok, hogy ha jobb 
idők jönnek, és a parkot újra életre keltik, nehogy 
a közhelyek, kacskaringós sétányok, romantikus 
pergolák és Zsolnay kaszkádok áldozata legyen!

PTE, Ifjúság útja. Az egyetemi kert igazi kincs. 
A botanika kikövetelte magának itt a megfelelő ran
got. Ehhez képest már megindultak a szomorú ten
denciák, némely növényállomány cserére szorulna, a 
sétányok, padok tönkrementek. A folyamatok meg
fordítása ezen a helyen több mint hangulati kérdés!

...és néhány parkosított „köztér”.

Széchenyi tér. Főterünk több sebből vérzik. A zöld
del befutott falakra nézni mégis szívet melengető.
A tér peremén a fék állapota leromlott, különösen 
a délnyugati sarokban. A dzsámit körül ölelő 
növényzet jó képet mutat, bár kissé elvadult.
A virágágyások rendben vannak. Nekem mégis az 
a meggyőződésem, hogy a teret nem csak nézni, de 
használni is jó volna. Ehhez pedig sem térbelisége, 
sem felületei, sem pedig növényzete jelen formá
jában nem megfelelő.

Mire jó  egy elhanyagolt zöldterület? Látszik a kertészeti ambíció. (PTE, botanikuskert) A PTE Ifjúság úti kertjében is túlburjánzónak már
Szükségparkolónak biztosan. a növények. A sétányok már csak csapások.

PTE Művészeti kar. A helyzet itt sem rózsás...
...viszont érdekes. Műtárgyak és fák együttese sajátos parkot képez még 
elhanyagolt felületek mellett is. Feketén-fehéren.
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Kiskert a nagy emlékek tövében. Zavaros látvány. Az északi várfal az Aradin: igényes és helyénvaló parkosítás, de a fal eltűnőben. Az Aradi vértanúk útja nagyvonalú
gesztus -  építészetileg, szobrásza- 
tilag és kertészetileg is.

Citrom utca. A Citrom utca nyugati vége jól 
mutatja a virágágyás-eszköztár és a kacskaringós 
vonalvezetésű gyalogút lehetőségeit és korlátáit.
A teresedés berendezése rossz, csak esztétikai 
kategóriával mérhető. Érvek helyett itt jobbnak tűnik 
a személyes próba. A kedves olvasó keressen 
magának rajta egy megfelelő helyet!

Európa tér. Végre-valahára elkészült, és ez 
dicséretes! Rosszul tervezettségét jól mutatják a 
dézsákban kirakott növények. Vajon mire valók? 
Alighanem a növényzettől, árnyéktól lehetetlenül 
független padok komfortját hivatottak feljavítani.
A tér alapvetően átjáró gyalogos forgalomra való, 
átmenni rajta azonban nem lehet az autóknak emelt 
biztonsági lánc miatt. Lehetne a tér ennél több is, 
a forgalmas területek ölelésében leülni kicsit. Ez az 
igény mutatkozik az emberek próbálkozásában, de 
valahogy mindenki érzi, hogy erre a tér hiányossá
gai miatt nem alkalmas. Az új fókát és cserjéket a 
fűre lépni tilos felület megtörésére szánhatták, nem 
zárják ki a Rákóczi út forgalmának zavaró hatásait, 
viszont vélhetően eltakarják majd a térre felállított 
zászlókat. Érthetetlen. A tér a közhelyszerű 
kertészeti alakítás markáns példája.

Kálváriadomb. A domb tövében épült 
Somogyi-pince saját környezetét példamutatóan 
tartja rendben. Sőt, nem csak a rendbentartás, 
de a tisztes kialakítás is a tulajdonos dicsősége. 
Becsülendő minőségi és szellemi sziget a 
környezetében.

A fenti felsorolás természetesen nem teljes, 
tetszőlegesen lehetne még bővíteni. A válogatás 
részben érzelmi alapon történt, de szándékom 
szerint másokban is indukál valamiféle egyszerre 
szentimentális, ugyanakkor talán tudatos visszafor
dulást értékeink felé.

Néhány megállapítás

1. A városi stratégiai kérdések között nem szere
pel a városszöveten belüli parkok használata és 
minősége -  még ha ilyen jellegű kommunikáció 
esetleg van is. A városi park mint problematika 
pedig a kommunikáció szintjén sincs jelen.

2. Városi léptékű és karakterű élő park ma 
Pécsett csak a Szent István tér és a 48-as tér. (A 
Tettye vitatható, inkább hétvégi parknak tekinthető, 
a többi felemlíthető pedig nem tekinthető élőnek.) 
Eredeti szándékom arra irányult, hogy

feltérképezzem, a zöldterületek között mennyiben 
van jelen a városi park, mint műfaj. Előzetes fel
tevésem volt, hogy ennek a műfajnak a hiánya nem 
véletlen. így a vizsgálat végére feltevésem 
bizonyosság lett. A városi park műfajhoz ugyanis 
szükségesek a helyes felismerések, a határozott 
szándékok, valamint a kellő szakmai felkészültség. 
Leszögezhető az is, hogy a helyénvalónak talált 
parkok olyan korban születtek, amikor a város- 
szerkezeti kérdések között erős szempont volt 
a városépítészet is. Nem véletlen, hogy ma csak 
a parkosítás kérdése merül fel, a parkok kérdése 
pedig nem.

3. Európai összevetésben Pécsett nem 
fedezhető fel semmi abból, ami ma Európában zaj
lik: az építészeti tettek legalább olyan jelentősek
a közterek és parkok területén, mint az építészeti 
beruházásokban -  a városi léptékű park építés kon
cepcionális és elemző, a kortárs építészetnek újra 
méltó partnere.

4. A néhány kiemelt jelentőségű, az idegenfor
galomba is kapcsothatóktól eltekintve a parkok 
állapota leromlott, s annak feljavítására hatékony 
beavatkozás nem történik, a meglévő javak 
tönkremenetelét a város tétlenül szemléli. A hivat
kozási alap természetesen a szűkös forrásoldal.

A Somogyi pince tulajdonosa jó példával jár elöl környezetének kialakításában 
és gondozásában is.

A Tettye felső parkja -  elhanyagolt ez is, hiába szeretjük. A? alsó park -  a felújítás többnyire 
csak a játszótér eszközeit érinti.

A Balokányliget -  a Sétatérnél jobb helyszín lehetne nyáresti iszogatásokra Ilyen a Balokány strand
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A Szabadtéri Színpad végre újra megnyílt. A csalitost már nem A nagyszerű Székely Péter udvar még jó állapotban. Mögé már nem mehetünk, A Káptalan utca. Gyengén elhanyagolt,
érintette a rekonstrukció, viszont vannak új tuják. Ha valami, ez itt a valaha volt kert ma csalitos búvóhelye a hontalanoknak,
és ezen a nyomon biztosan kertészeti melléfogás. A teret be fogja 
szűkíteni, zugok keletkeznek, és eltakarja az élvezhető felületeket.

5. A parknak nem tekinthető városi 
zöldterületek sorsa ugyanez. A rendkívül kis számú 
kivétel (északi és nyugati várfal mentén és Európa 
tér) alapjában nem változtatja meg a képet. A meg
lévő faállomány frissítésre és gondozásra szorul.

6. Sajnálatosan hasonlatos az egyházi 
területeken a látogatható kertek állapota is.

7. Ugyancsak az enyészet kikezdte a jelentős 
intézmények kertjeit is, rekonstrukciójukhoz több
nyire állami pénzek volnának szükségesek. Ismerve 
az ágazatok gazdasági és politikai problémáit erre 
a belátható jövőben nem lehet számítani.

8. A parkosított minőség nem pusztán 
növényeket jelent, de annak megfelelő gyalogos 
utakat, burkolatokat, mérnöki műtárgyakat, kutakat 
és utcabútorokat is. E téren még a növények 
állapotához képest is elkeserítő a helyzet. Utcabúto
rokat csak a belvárosban cserélnek. Sokuk meggon
dolatlan, zavaros dizájn, tartóssága nem felel meg a 
követelményeknek, és nem érezni egy tervezett, és 
elérni kívánt arculatot. Ez a hiányosság alapvető 
hatással van a parkok használhatatlanságára.

9. A kevés elkészült, vagy fenntartott parkosítás
ban nem érezni a városléptékű gondolkodást, csak 
kertészeti beavatkozásnak tekinthetők, többnyire 
kimerülnek tervezetlen, vagy rosszul tervezett kiül

tetésekben, céltalanul kanyargósra tervezett kis
elemes beton térkő utak építésében, egy kis 
füvesítésben, és főként virágos kertekben. Ebből lát
szik jól, hogy a koncepciótlanságban, és a szakmai 
szempontok rossz megítélése miatt a kevés elköltött 
pénz is rosszul hasznosul. Amely területekre pedig a 
rosszul elköltött pénzeket fordították, ott újragondo
lásukra sokáig nem lesz lehetőség. A legnagyobb 
veszély e területen is a látszatokra törekvés.

10. A fentieknek mintegy bizonysága, hogy 
Pécsett látványosság számba megy, ha valakit leülni 
látunk a fűbe egy félórára.

n . A kevés városi kertészeti megnyilvánulásból 
az érződik, hogy a kertészet, mint gyakorlat, valami
lyen romantikus képzethez is kötődik. Ez a képi-lelki 
vágy a város építészetében is jelen van (bár itt az 
utóbbi négy-öt évben mutatkoznak jelei a 
fegyelmeződésnek), de a kertészeti megnyilvánulá
sokban teljes ennek hegemóniája. Valós veszély, 
hogy amennyiben lehetőség nyílik némely területek 
rekonstrukciójára, úgy ez a bizonytalan, formalista 
kertészeti trend ránehezedik a városképre. El lehet 
mondani, hogy a világban zajló folyamatoktól a 
város e téren teljesen elszigetelte magát.

12. És végül: a városnak a parkokhoz, 
kertekhez, a zöldterülethez mutatott viszonya annál

is inkább meghatározó, mert az minta és mérce 
a magánterületek tulajdonosai számára. Mindenki 
tudja, hogy az igényes közterületek között a gazdák 
is nagyobb törődést mutatnak saját területükkel.
Egy lezüllött, érdektelen közmegítélés azonos hoz
záállásra inspirálja őket.

Jövőkép?

A jelenlegi tendenciák gondolkodásra késztetnek:
1. Idén a fűnyírás fegyelmezettebben zajlik az 

elmúlt éveknél, de a lapzárta idején már a város 
számos helyén térdig ért a fű.

2. A Balokányligetet a város átadta a P W  Rt.- 
nek, sorsa alighanem a piaci szférában fog eldőlni.

3. A Király utcában és az üzletházakban megje
lentek a betonra is rátelepíthető műkertek, kicsiny 
szökőkutakkal, és törpe lakókkal. A szükségletek 
tehát személyre szabottan is kielégíthetők, mindenki 
vehet magának akkora zöld boldogságot, amekko
rát akar és bír. Akiknek nem telik rá, annak a Város 
biztosítja a flasztert a sétálóutcában, hogy átélhető 
legyen az urbánus természet minden gyönyöre.
És itt vannak a humorérzék nélküli kutyák is, akik 
fittyet hányva a retorikára (és persze a kritikára is), 
éjjelente örömmel vizelnek a kis zöld oázisokra. ■

A Schaár Erzsébet Múzeum kertje: romantikus. A janáky-féle terv És ez már a Nemes Endre Múzeum kertje. Ide már nem lát senki, minek hát Az elmúlás esztétikája,
csak az épületben valósult meg, a kertben nem. rendben tartani?

A kies Tesco-Békepark. Sétálóutcái műkert idill. Kutyák öröme. A Rókusdomb perspektívája.
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Marionett, telek, nagybajusz,
A háromévente megszervezett fesztivál a POSZT 
vége után kezdődött három nappal. Míg a POSZT 
monumentalitása színházi ünnep, addig a Felnőtt
bábfesztivál inkább kijózanító hétköznapok soroza
ta, a maga apróbb-nagyobb örömeivel, s megannyi 
gondjával, nyűgével. A szerény költségvetésű fesz
tivál nívója finoman fogalmazva is stagnál. Ennek 
főként nem is a pénztelenség az oka. A Pécsi 
Nemzetközi Felnőttbábfesztivál története a rendszer- 
váltásnál jóval korábbi időkig nyúlik vissza, de 
a jelenlegi állapotért a rendszerváltással együtt 
megszűnt intézményi struktúra is felelős, Pécs új 
kulturális struktúrájában valahogy a Pécsi 
Nemzetközi Felnőttbábfesztivált nem vállalta fel 
egyetlen rendezvényszervezéssel foglalkozó 
intézmény sem.

a Bóbita Bábszínháznak is (a fesztiválprogram 
összeállítása az előzsűri döntése és felelőssége, 
de a kimaradtak, mint idén például a Budapest 
Bábszínház, megsértődnek, s Off programnak sem 
jönnek el, s a sértődés nem a zsűri ellen irányul, 
hanem visszaszáll a fesztiváligazgatóra, s így a 
Bóbita Bábszínházra).

Újra kell gondolni a fesztivál létét, mert a XIII. 
cirka 10 milliója nem sok mindenre elegendő. Pécs 
város 5 millióval, az NKA és NKOM 1-1 millióval, 
a Visegrádi Alap 4000 euróval, a Gazdasági 
Minisztérium turisztikai alapja 2 millióval, s a 
Szerencsejáték Rt. negyedmillióval támogatta a 
fesztivál létrejöttét. A negyven megkeresett cégből 
egyetlenegy szponzorálta a Felnőttbábfesztivált.
Vagy rossz a Felnőttbábfesztivál menedzselése, vagy

méretét, így több előadást kénytelenségből az 
Ifjúsági Ház fogadott be, ami az IFI részéről kedves 
gesztus, de az előadások a színháztechnikai 
hiányosságok miatt hátrányt szenvedtek -  a 
Nemzeti Színház kamaraszínházára lett volna szük
ség. A későbbiekben, ha lesz még Felnőttbábfesz
tivál, szerencsésebb lenne nem közvetlenül a POSZT 
után rendezni (amikorra a színházi műszakot a tíz 
napos folytonos építés-bontás kizsigerelt), hanem 
vagy korábban, akár ráhangolódásként is szolgál
hatna, akár később, amikor rangjának megfelelő 
eseményként kezelné a média is a fesztivált.

A versenyprogram előzsűrije Szűcs Katalin kri
tikus és Duró Győző dramaturg volt. Válogatásuk 
felvállaltan szubjektív, mégis három előadást a 
nézhetetlen kategóriába sorolok: így a Baobáb

Harlekin Bábszínház -  Harlekin vagy Pierrot

Első pillantásra kézenfekvő, hogy a fesztiválnak 
otthont adó Bóbita Bábszínház szervezze, mene
dzselje magát a fesztivált is, ám nem ez az opti
mális megoldás. Egy komoly fesztivál szervezésén 
fizetett stáb dolgozik, s a fesztiválnak otthont adó 
helyszín házigazdája nem feltétlenül a fesztiváligaz
gató. Jelen helyzet úgy néz ki, hogy a Bóbita 
Bábszínház igazgatója, Sramó Gábor, vezetői 
pótlékkal nettó 100 ezer forintos fizetésért vezeti a 
színházát, s társadalmi munkában még fesztiváligaz 
gató is (a Pécsi Nemzetközi Báb és Utcaszínház 
Fesztivál Alapítvány vezetője). 2004. január í-től 
a Bóbita Bábszínház nem a Pécsi Nemzeti Színház 
tagozataként, hanem önállóan működik, s a pro
fesszionális menedzselés mellett nem jut a színház
ban arra ember, s energia, hogy a Felnőttbábfesz
tivált is megfelelő módon menedzselje, szervezze, 
intézze a nemzetközi számlázási feladatokat, 
a pályázatok egyre bonyolultabb 
elszámolási kötelezettségeit 
végezze (ezt nem lehet a szívesség
ből besegítő könyvelőre hárítani).
A fesztivál élére független vezető kell, 
nem szakmabeli, mivel ez csak köl
csönös sértődésekhez vezet, így árt

felnőttbábjátszás-ellenes hangulat uralkodott el a 
régióban? Tény, hogy a fesztivál kezdetére a beígért 
támogatásból 3,25 millió érkezett meg, ezért a 
felmerülő költségekre a Bábfesztivált működtető 
alapítvány 2 millió hitelt kényszerült felvenni, s az 
alapítvány elnöke saját zsebből is kölcsönzött más
fél milliót C.Még szerencse, hogy a múlt hónapban 
eladtuk a telket” -  mondta fanyar mosollyal Sramó 
Gábor). A fellépő társulatok 150-250 ezer forintot 
kaptak a teljesítményükért és útiköltséget, ráadásul 
hotelben szánhattak meg (a korábbi években kol
légiumban), míg a pécsi előadók a dicsőségért 
léptek fel.

A fesztiválnak otthont adó Bóbita 
Bábszínház mérete korlátozza 
a fesztiválon részt
vevő előadá
sok

Anion Anderle - A  világ legkisebb cirkusza

Társulat „Flárom kívánság” című előadását (dilet
táns és dühítően unalmas), illetve a Mesebolt 
Bábszínház Boltosmesék előadását (se felnőttnek, 
se gyereknek nem való), és a „Megtörtént ez 
Széken” című adomagyűjteményt a Csodamalom 
Bábszínház előadását.

A Felnőttbábfesztiválon több gyerekbábelőadás 
volt, például a Libereci„Naiv” Színház Alibaba és 
40 rablója vagy a „Világ legkisebb cirkusza” Anton 
Anderle előadásában (életem eddigi legszínvona
lasabb marionett-előadása) és az Erdei házikó a 
Szabadkai Gyermekszínháztól Voltak családi 

előadások, melyen gyerek és felnőtt egyaránt 
szórakozhatott, erre a legjobb példa a Márkus- 

színház Vörösmarty Cirkusz: Csongor és Tündé
je, de hasonló törekvés mutatkozott meg a 

Kolibri Színház Szöktetés a szerájból-jában, a 
Harlekin Bábszínház Harlekin vagy Pierrot- 

jában, és a Bóbibita Bábszínház Gulliver
jében. Egyértelmű felnőttelőadás a Mimosz 

Társulat Lüszisztraté-ja, a Ciróka 
Bábszínház Teatro magico-ja, a Grod- 
nói Bábszínház Machbet tragédiája, 

a Lódzi Arlekin Bábszínház Don Quijote-ja, 
valamint a Vojtina Bábszínház Tökmag Tóm és 

Hórihorgas Tom-ja volt.
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Maskarás Céh — Világfa

szerencse
Nem szerepelt a versenyprogramban, de a fesztivál 
egyik legérdekesebb előadását jelentette Kuthy 
Ágnes rendezése, az Androgün. A Platóntól vett 
androgün történetet árnyszínházi eszközökkel, 
diavetítővel és projektorral vitte színre Badacsonyi 
Angéla, Tatai Zsolt és Törőcsik Eszter. Kuthy 
Ágnes a berlini Ernst Busch Színművészeti Főiskola 
bábrendező szakos hallgatója, Berlinből hozta 
magával a papírszínházi technikai tudását, bár 
a kísérletezési hajlam, fantázia nem oktatható, az 
a sajátja. Az ironikus, szimbolikus és önreflexiv 
előadás emberábrázolása megmutatja sokféleségün
ket, bonyolódó viszonyainkban az önzést és a 
szeretetet, s hogy e két tulajdonságunk miképpen 
segít és akadályoz bennünket másik felünk meg
találásában.

Kuthy Ágnes -Androgün

Don Quijote története alapján a Lódzi Artekin 
Bábszínház mutatott be egy színes, szélesvásznú 
hatásvadász, felszínes látványelemekben dúskáló, 
semmiről nem szóló szép előadást. Meztelen női 
test, női combok, ordító zene, tűz, tánc, homályos 
miszticizmus és tompa, érthetetlen szinkrontolmács 
jellemezte az előadást.

Machbet tragédiáját Boris Pasternak 
Shakespeare fordítása nyomán Oleg Zhiugzahda 
rendezte. A legjobb előadás díját nyerte el a 
Machbeth, és UNIMA kisdiplomát kapott a Lady 
Machbethet alakító színésznő, Larissza Mikulics.
Az előadás értéke a nagyszerű színészi alakítások
ban rejlik, a bábokkal furcsán bántak, használat 
után néha csak egyszerűen, funkció nélkül elhajítot
ták, azonban a nyelvi korlátok ellenére is átérezhető

volt a homokkal felszórt színpadon mozgó boszor
kányok, szörnyek hatalmi harcának izzó feszültsége.

A legjobb színésznőnek járó díjat Vajda 
Zsuzsanna kapta, s a Márkusszínház (melynek 
tagja) Unima Nagydiplomát kapott. A Vörösmarty 
Cirkusz: Csongor és Tünde című előadásuk uni
verzális színház, nézhette felnőtt és gyermek, 
egyaránt kapott útravalót. Vajda Zsuzsa és Pilárí 
Gábor közös játékát Kovács Márton és Mozart 
zenéje „egészítette ki”, a fesztiválon Kovács Mártont 
Búzás Mihály helyettesítette. A Márkusszínház 
előadásai már a közönség érkezésével elindulnak, 
a kikiáltó és porondmester szerepkörében tündöklő 
Pilári „inzultálja” a nézőket, rögtönzései, személyes 
jelenléte, legendás nagy bajsza, humora már 
magában kitöltenének egy előadást. Az Androgün 
mellett a Vörösmarty cirkusz előadásán élhették át a 
nézők friss, kísérletező és kreatív színházak adta tel
jesség élményét és ráadásnak még a nehezen meg
fogalmazható katarzist is. Pilári Gábor és Vajda 
Zsuzsa előadásának értéke az, hogy veretes irodal
mi alapanyagból, komoly és kortárs zenéből, és ter
mészetes anyagokból készített egyedi bábjaikkal, 
sajátos humorral, öniróniával, rögtönzéssel olyan 
organikus egységet hoznak létre, amely valóban 
„világszám”.

A Ciróka Bábszínház Teatro magico előadását 
egy Brúnó Schulz novella inspirálta. Az egyedi, sötét 
hangulatú játékot Slawomir Dubowski zenéje támo
gatta meg, jacek Malinowski látványos ötleteit 
hosszadalmasan vitte színpadra, többször unal
massá vált az előadás egynemű vizuális feszültsége, 
viszont Brúnó Schulz, egyedül Franz Kafkához 
mérhető világa hitelesen szólalt meg.

A Mimosz Társulat Arisztophanész Lüzisztratéját 
mutatta be, Tárnok Marica rendezésében. A vérbő 
komédia különös módon Picasso Guemica-ját is a 
darabba ötvözte, egyedi vizuális hatásokkal, más 
művészeti ágakból kölcsönzött (pantomim, tánc) 
fogásokkal is élt.

A fesztiválhoz kiállítások is kapcsolódtak, a 
legérdekesebb a 100 év - 1 0 0  báb című tárlat, mely 
a Művészetek Házában volt látható, a magyar báb

művészetet mutatta be 1850 és 1950 között. A kiál
lítás anyaga az Országos Színháztörténeti Múzeum 
és Intézet bábgyűjteményéből érkezett, rendezője 
Papp Eszter, a Bábgyűjteményt vezető muzeológus. 
A Hincz és a Kemény család hagyatékából maradt 
figurák is itt sorakoztak. Látható volt egy ördögbáb, 
mely még 1875 körül készült, de már régen 
beletörött szegénynek az orra Vitéz László oly szor
gosan csépelte a palacsintasütőjével. Kiállították 
a magyarok által létrehozott, párizsi Szivárvány 
Bábszínház (Arc-en-Ciel) figuráit abból Az ember 
tragédiája előadásból, amely az 1937-es Párizsi 
Világkiállításon a színházi szekcióban aranyérmet 
nyert. Láthattunk árnyjátékot, melyet Büky Béla ter
vezett és Rév István Árpád speciális bábjait is, 
melyeket alulról mozgattak, billentyűkkel.

A Felnőttbábfesztivál záróeseményére az utcán 
került sor, a Maskarás Céh előadásában a Világfa 
ősi történetét táncolták el a gólyalábasok, a Nap és 
a Hold harca, tűz, zene, árnyak... Látványtól kábul- 
tan álltunk a Szent István téren, mikor a másnap 
kezdődő erotika kiállítás félmeztelen, ringó mellű 
reklámlányai törtek rá a nézőkre. Nem lehetett mit 
kezdeni a szent és a profán ily hirtelen találkozásá
val, csak nem tudomást venni róla. ■

Díjazottak

A Magyar Bábművészek Szövetsége díja:
Papp Melinda, (Vojtina Bábszínház)

Unima Kisdiplomát kapott:
Lázár Attila, zenész (Harlekin Bábszínház); 
Megyeri Béla, (Vojtina Bábszínház);
Larissza Mikulics, (Grodnói Bábszínház)

Legjobb színész:
Szívós Károly (Kolibri Színház, Szöktetés 
a szerájból)

Legjobb színésznő:
Vajda Zsuzsanna (Márkusszínház)

Legjobb tervező: Matyi Ágota (Gulliver)
Unima Nagydiploma: Márkusszínház 
Legjobb előadás:

Machbett tragédiája (Grodnói Bábszínház)

Zsűri: Marék Wazkiel (Lengyelország), Miguel 
Arreche (Spanyolország), Balogh Géza, 
Kiss Csaba
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XVIII. Országos Kerámia Biennálé
Pécsi Galéria A K N A I  T A M Á S
2004. április 18. -  május 16.

Nem a művészetben van a hiba. Már a madarak, 
például a városi feketerigók is agresszívebbek, mint 
korábban. Füttyük felhangosodott, és mert kicsiny 
torkuk nincs ehhez szokva, artikulálatlanul, szinte 
visításként jön elő egyik-másik hangjuk. Belátható: 
túl kell kiabálják az örök generálbasszust, amit a 
belvárosi nyüzsgés terít ki horizontális és akusztikus 
kulisszaként a Gázi Ká$zim dzsámi körüli egymér- 
földnyi sugarú körben. A feketerigók lehetséges 
felindulása szempontjából azonban aligha releváns 
program a nevelés és szórakoztatás, amit viszont 
a Pécsi Galéria visszhangos termében kíván meg
valósítani, ezúttal a magyar kerámiaművészet átte
kintésén keresztül.

Egy kiállítóterem protokollja nem vehet példát 
az oktalan madaraktól -  egy galéria nem viselked
het feketerigóként - ,  hangja ezért aztán méla, 
csendes, fennkölt tárgyához méltó kíván lenni.
Pedig lenne oka az acsargásra, merthogy a művé
szetekkel jegyezte el magát, és ott bizony ugyan
csak akadnak késztetések a tények, adottságok, 
viszonyok túlkiabálására. Furcsa tükörfunkciót 
írhatunk tehát itt le. Az élet veszélyeztetettségének, 
kiüresedésének, szeretetlenedésének, rövidülésének, 
a hitek elvesztésének, a szavak értelmetlenné 
válásának, az áldozatok hamisságának, az ígéretek 
hiábavalóságának stb. élményei -  ha feketerigók 
lennénk -  eszközökben nem válogató agresszivitás
sal követelnének alkalmas kifejezéseket tőlünk a 
magunk észrevétetése és a helyzet megváltoztatása 
érdekében. A feketerigó lassan megtanul használt 
autógumiba fészkelni. Itt azonban még mindig a 
művészetek templomának funkcióját sugallja tér és 
berendezés, miközben a kultusz és az azt fenntartó 
érzületek már messze járnak. Az akaratlanul is fel
lépő megilletődés, ami a gazdagság képzetét keltő 
rengeteg tárgy magányos melankóliájának láttán 
támad, ugyancsak a szentély kelléke, de a liturgia 
körvonalai megtörnek a tárgyak szögletein, a stiláris 
„rátalálások” és technikai trükkök egyoldalúságain. 
Tárgyak-tárgyak fakó sárga alaptónusban. A vér- 
szegénység kedélye, lelassult mozdulatai és fáradt 
pillantása, hervadt humora intellektuális visszafo
gottságnak is álcázható, ezért modoros önuralma 
fon körbe. És e képnek alig mond ellent, hogy 
akadnak erősebb akcentusok is, azon keveseknek 
a munkája, akik valamely „egész” megragadásának 
képzeteivel küszködve nem kívánnak megfelelni a 
mai magyar kerámiaművészetben is meghatározó 
modern, posztmodern, dekonstruktív stb. mintákra 
hajazó egyedi dísztárgyprogramoknak. Vagyis annak 
a tudatnak, hogy itt semmi nem határoz meg 
semmit. Amely tudat végeredményben belenyugszik 
a legkülönbözőbb technikai trükkök jelentésként, 
tartalomként deklarálásába. Itt tehát mindenképpen 
szellemi és egzisztenciális törésvonalakról kell szól
ni. Országos volt a kiállítás, országos a gyűjtés, 
aligha takarítható meg tehát valamely -  a helyinél 
és regionálisnál -  nagyobb távlatú értékelés.

Kétévenként
könyörtelenül
kerámia
Hogy a lelki tényezők mindig 
színezik a művészetek állapotait 
az közismert, de hogy milyen 
mértékben tartoznak ide e 
színezékek, az valóban vitatható.
Aligha lehet azonban befolyás 
nélkül a plasztikai művészetek 
közül például a szilikátokból és 
technológiáival készült tárgyakra a 
tény, hogy fogyasztásuk gyakorlati
lag megszűnt. Nem kellenek. El
kalandozhatnánk most a műtárgy
fogyasztás konvencióinak ki- és 
átalakulása felé, félreértésmentesen 
idézhetnénk az alap- és középfokú 
általános képzés művészetek általi 
érintetlenségét, amiből a közönség 
nagyfokú értetlensége, könnyű kul
turális manipulálhatósága 
következhet. De felmérhetnénk az 
otthonnak tekintett hajlékokban 
töltött idő tartalmát is, amelyből 
minden bizonnyal valamennyit 
fordítani kellene apró, kézbe 
vehető tárgyak babusgatására, 
a tapintás készségének (máshol 
taktilis érzékelés) karbantartására.
Aztán a mindennapi élet vizuális 
környezeti elemeivel éppúgy 
foglalkozhatnánk, mint a kifejezéseivel és kimu
tathatnánk a szakadékot a virtuálisan ideális, 
valóságosan drámai állapotban lévő környezet, a 
tudásalapú társadalom fennen hangoztatott ideája 
és mentális realitása között. (Szavak). A művészet, 
ha a szépelgés lapályát fogadja el működési 
terepéül, ne csodálkozzon egy cseppet sem, ha a 
terepviszonyok (lapály) diktálta követelmények rá is 
hatni kezdenek. A síkföldön mindig az monumentali- 
zálódik, ami a szemlélő keze ügyében van. Megfelel 
a tétel a posztmodem cinizmusban gyökerező mai 
érveléseinknek, amely szerint a centrum mindig ott 
van, ahol éppen állunk. És mindenki ilyen centrum 
volna, ha éppenséggel ezt bárki is képes lenne ma 
viselkedésével, érdeklődésével és egyéni hatékony
ságával kifejezni. Valóban: „Minden ember fenség, 
Észak fok, titok, idegenség, lidérces messze fény...” 
Individuális értékű megnyilvánulásoknak kultuszt 
teremteni ott, ahol mindenben az eltömegesedés 
praktikus normái hatnak és ahol erre a késztetésre 
eleve ferde szemmel tekintünk? Törésvonal ez is, 
hiszen az európai civilizáció legnagyobb progresszív 
változásai legtöbbször igen jelentős emberi, szemé
lyes erejű hozzájárulásokkal (bevállalás) valósulhat
tak meg. Tömegemberként viselkedünk, tömegként 
tesszük lakhatatlanná a földet, személyes 
felelősséget ma már senki, semmiért nem vállal és 
e sietősen előadott morális hiányérzet óhatatlanul

Várnagy Ildikó -  Már nincs szárnyam, 2003 
festett porcelán 
7 x 2 3 x 18  cm

plasztikázza a művészetek esetében is a mellékes
ség most már évtizedek óta tartó élményét, tudatát. 
Közben meg centrumnak tekintjük magunkat. Mert 
megérdemeljük. Mert ez a legkevesebb, ami jár. Hát 
persze: hívságok hívsága.

Kevés esemény van manapság, amelynek 
nyomán az a benyomásunk támadhatna, hogy a 
kérdéses esetben valami hosszabb távú, 
távlatosabb érvényű, vagy megőrizendő(-hető) tar
talom, jelentés jönne létre. A rendezvények kalei
doszkópszerű színességben, egymást kioltó 
sokaságban kavarognak körülöttünk. Szinte az a 
benyomás alakul ki az emberben, hogy valamely 
nálánál hatalmasabb erő nem is engedi, hogy akár 
egy percre is megálljon, és ekkor magára hagyva 
gondolkozzon önmaga felől. Pörgés van. Nincs idő 
másra, mint az idő múlatására. És nincs mese, kel
lenek a tárgyak. Minden megformált, számos a polc, 
a sarok, az asztal, a pódium, a posztamens, 
kabáthajtóka, és mindenhova tenni kell valamit.
Mert tevés nélkül kiürül a világ és a csend minden
nél elviselhetetlenebb. Kellenek a tárgyak, ame-
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lyeket például égetett agyagból lehet előállítani. De 
időzzünk annál az ösztönös hajtóerőnél is, amely 
bizonyos emberek esetében nem engedi meg, hogy 
ne bajlódjanak különböző anyagokkal, azok meg
munkálási módjával. Az erőnél, ami ellenállhatat
lanul létrehozni kényszerít valamit, annak tökéletes 
figyelmen kívül hagyásával, hogy a szükségletek 
világában az így létrejött „dolog” mire számíthat.

Ekkor válhat jelentőssé a tanítás, ami a legtöbb 
kiállított tárgyban benne van. A fejekben lévő káosz 
csupán leképződése mindannak, ami az elmét ma 
alakítja és talán sajnálatos még az is, hogy ezt az 
állapotot az intolerancia valamely formájának egy
oldalúságaitól féltve már-már kedvezőbbnek tekint
jük, mint a határozott irányt, a karaktert, a támad
ható álláspontot, amely a személyes és esetleges 
mozzanatokat kicsit mellékesebbnek tekinti, mint 
az objektív, vagy közösségi érvényű kijelentéseket. 
A megszokott mozdulatok sokaságában azonban 
inkább a beletörődés és nem az anarchia nyomai 
lesznek mérhetőek. Gondosan kezelt mérleg ez a 
kiállítás is, az igényesség itt és most is látszott. A 
mindent mindennel összehangolni igyekvő toleran
cia pedig sikeresen gyengítette a poláros 
érveléseket.

A geg mindenekfelett. Humorral vagy anélkül. 
Formai, technika, képzettársításos poén. Valahol 
félúton a felelőtlenség és intellektuális fölényesség 
között. Árvay László Wellnessének, lábosból és 
kőcserépből készült karikatúráinak vagy Fürtös 
György Dacos pár című eozin-lüsztermázas 
pirogránit darabjainak irányából alighanem tökélete
sen rendszeren kívüli és érthetetlen Várnagy Ildikó 
festett porcelántárgya. Egy nyeles szárnyforma, 
amelyre ezt írta: „Már nincs szárnyam”. Akár 
a kiállítás mottója is lehetne ez a szobor, ha az a 
titokzatos és asszociatív mitológiai körök bejárására 
elhangzó indítvány nem volna itt olyan rettenetesen 
magábanvaló, magányos, elszigetelt. Várnagy Ildikó, 
az egyik legjelentősebb magyar szobrász természe
tes eleganciával jeleníti meg ezúttal is gondolatait -  
most festett porcelánnal. Nem neki kell arra gondol

nia, hogy gesztusa milyen következményekkel járhat 
a magyar kerámiaművészet elkerülhetetlen önvizs
gálata során. Ilyesmire utalhatott a kiállítás kataló
gusában Sárkány József, a biennálé rendezője: „A 
fő hangsúlyt napjainkban azok a művek adják, ame
lyek alkotói a kerámiaművészet egyéni útjait járják, 
stílusukkal a szobrászat irányába mozdultak el...”
De egyéni út természetesen az eozinváza vagy az 
1956-os szabadságharc porcelánra nyomott doku
mentációja is, amelyekre ugyan rámondható, hogy 
a „műfej” klasszikus hagyományait újítják meg, 
valójában azonban nem újítanak meg semmit. Némi 
zavart keltenek csupán, mert olyan szükségletek 
meglétét kívánják valószínűsíteni, amelyek nem 
léteznek már, vagy amelyeket más formában 
hatékonyabban ki lehet elégíteni. A zavarhoz tar
tozik például egy találkozás a vegyes stratégiájú 
koncept ihlette, betonból, vasból, ólomból, viaszból 
készült deszkarendszer imitációval, amiben a 
„klasszikus” szilikátnak már nyoma nincs. Vagy a 
kőcserép akrilfestékkel színezve. Tartalmi és 
funkcionális, illetve technikai szempontból 
valószínűleg éppoly feleslegesek a porcelántekercs
ből képzett zöldségkombinációk, mint a porcelán
ból, kőcserépből, öblösüvegből egymáshoz vegyített 
vendéglátási rekvizitumok, bevásárlókocsi és mos
dómedence, transzformátor szorítócsavarok közötti 
kőcserépformák, amelyek mind-mind ismert 
művészettörténeti idézetekként hatnak. Szinte kéje- 
leg a klasszikusan giccsközeli porcelán hagyomány 
közhelyeiben, a ló-, és edényformák és a destrukció 
habos-mézesre stilizált kombinációiban Fekete 
László. Munkái jelzik a legjobban azt a 
funkcióvesztést és gondolati-tartalmi válságot, ami 
az egész kollekciót egy-két kivételtől eltekintve 
jellemzi. Jelezni a szociális és intellektuális rosszul- 
létet, a kommersz minták nyomasztó súlyát, a 
meghaladásukra törő kísérlet keserű, reménytelen 
voltát, a szükségszerűen felböffenő agresszivitás 
kényszerét. A porcelán anyaga, technológiája, fes
tésének tüzes-esztétikus volta azonban ezt az 
egészet nem engedi ki a nipp megszokott köréből, 
így érzéki és gondolati megújulásról szó sem lehet. 
Ezért e tárgyak nem is nagyon álmodhatnak arról, 
hogy a valóságos szobrászat körében jelölje ki vala
ki is felelősen a helyüket. A kérdés nagyhatású 
végjátékát 1986-ban elvégezte JeffKoons a maga 
rozsdamentes acélöntvényeivel (French Coach 
Couple), ráadásul olyan példamutató szenvtelen- 
séggel, amire az itteni kollekcióban egyetlen példát 
nem találtunk. Pedig néha nem lenne káros néhány 
lépéssel eltávolodni nárcisztikus egyéni létfelfogá
sunktól és a poénért oly sok mindent feláldozó pil
lanatnyi kielégülésekért. A „szakmát” minden 
bizonnyal nyomasztó tisztázatlanságok sokaságát 
megbocsáthatatlanul többszörözi az a döntés, amely 
ennek a válogatásnak első díjat adott. (Étkészlet a 
külvilág teljes felzabálására, A totális halál és totális 
újjászületés trófeája, Életre-halálra trófea, 2003.) Szó 
esik a katalógusban a „grand art-hoz” igazodásról, 
ez azonban a kerámiaművészet viselkedési, 
szerkesztési, kombinációs, anyaghasználati mintái
nak sajátszerűsége miatt rendkívül nehezen 
meghatározható ambíció. Inkább valamiféle, az 
autonómia körüli zavart kifejező kisebbségi érzés 
jele, aminek valójában elő sem szabadna fordulnia 
a kiállított tárgyak interpretációiban. Kétségtelen 
azonban, hogy amit a vizuális művészetek más 
dimenzióiban, ráadásul egy magának progresszi
vitást tulajdonító országos kiállításon szinte kizárt 
lenne megmutatni, az itt könnyedén befogadható.

Fusz György -  Gyűrű /., 2003
porcelán
60 cm

Vagyis itt senkit nem zavar, hogy ami plasztikai 
szempontból többnyire megmutatkozik, az a „nagy 
művészetben” -  ha már a katalógus ezt az iga
zodást felvetette -  ma már vállalhatatlan közhely. 
Vagy csak ekként vállalható.

A stilizálásnak valóban eredeti pályáira csalogat
tak Kádasi Éva, Kis Ildikó, Nagy Márta munkái. 
Ezek a művészek minden bizonnyal azok, akik más
más princípiumokat feleltetve meg tevékenységük 
alapvetésének, valóban továbbgondolják, tovább
viszik a magyar kerámiaművészet klasszikus 
értékeit. Egynemű anyagukban, eklekticitástól irtózó 
formafelfogásukban és minden bőbeszédűségtől 
tartózkodó eleganciájukkal, illetve az eredeti „nyelv” 
megteremtésében kétségtelenül hatásos frazeológiát 
dolgoztak ki. Fusz György szobrai -  mert a kiállítá
son általában mutatkozó tárgyak sorából Várnagy 
Ildikó dokumentuma mellett ezek tetszenek 
autonóm plasztikai műveknek -  nem érintkeznek a 
stilizáció kerámiaművészetben láthatóan kényszeres 
jelenlétével, így megalkuvásaival sem. Olyannyira 
egyértelmű, koncentrált, konvenciókból meg nem 
érthető, hogy szinte értetlenül állunk a tény előtt, 
hogy egyáltalán szerepelnek ezen a kiállításon. Mert 
nem ide valók. Túl jók ide. De Schrammel Imre 
távollétét követően mégiscsak feltöltődik valame
lyest az űr, amit munkáinak hiánya jelent. A Gyűrű 
l-ll. 2003-ban készült porcelánszobor. Mit mintáz?
Azt az evidenciát, amely szerint a formálás és for
mátlanná válás (deformálás) egyenértékű folya
matirányok. Hogy a két szobrászati alappont csak 
egymás tekintetében lehet értelmes. Az építés a ter
mészet erőivel párhuzamos, de merőben természet- 
ellenes tevékenység. A lebomlás a természet hata
lomátvétele az ember alkotta mű felett. De a ter
mészetnek ezeket a folyamatait is modellezheti az 
ember. A monumentális formát Fusz György már 
megtalálta, az embemagyságú kerámiatárgy 
égetésének próbatételein is túl van. A művek egyre 
közelebb kerülnek ahhoz az állapothoz, melyben a 
művész ugyan nem adja fel az anyag birtoklásának 
vágyát, de engedékenyebben fogadja, hogy az 
átváltozások energiái akár rettenetesek is lehetnek.
A Gyűrű-k magukban való módon a „kialakulásnak”, 
fejlődésnek egy „szépség-előttes” állapotában 
maradnak, amely állapotból nem látja szükségesnek 
Fusz György továbbmozdítani az anyagot. Maga a 
konstruálás a szobrászati program. Monumentálisak 
ezek a szobrok, mert esetükben a méret és 
plasztikai hatás nincsenek mechanikus kapcsolatban 
egymással. Az „élet” természetes energiaformákban 
megmutatkozó morfológiája hangsúlyos jelen
téshordozó Fusznál. Az idő, mint a forma létrejöt
tének megkerülhetetlen tényezője is szerepet játszik 
ezekben a munkákban. A szobrok „készülési ideje” 
az éppen adott struktúra kialakulásának ideje és 
nem a szimulációé vagy a forma kitalálásának és 
csiszolásának ideje. A művészi munka az időben (és 
eszmékben) korábban sohasem létező jelenségeket 
emeli ki. Egy „főtömeget, főformát” hozott létre az 
anyagon áttörés lendületét és formaalkotó 
energiáját igénybe vevő gesztus. Töredék és mégis 
egész, porcelánban megfogalmazott monumentalitás 
és dráma, rideg tény és a tűzön keresztül megder
medt anyag: a természetes élet teljességét a rész
letekre tekintet nélkül, a szépség kísértése nélkül 
kifejtő művészi program. Fusz -  bár szobrainak 
romantikus ízei tagadhatatlanok -  egyértelműen 
közli: a kerámia éppúgy anyag mint minden, amit 
valamely kifejezés érdekében igénybe lehet venni, 
és ha ez megtörténik, akkor a kifejezést kelt első
sorban mérlegelni. A szellemi minőséget, amely az 
anyag alakulását is elindítja és amelynek támasza 
már nem az ihlet, a minta, a piaci beérkezés 
reménye, hanem az egyetemes összefüggések 
megértését remélő kutatás. ■
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A Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Karának Doktori Iskolája* A K N A I  K A T A L I N  
a Pécsi Galériában
2004. május 23. -  június 13. .............................................

Az Ómega közelében...
Nem is annyira könnyű a kipakolás jellegű csopor
tos kiállításokról nyilatkozni. Egy szerzőtől egyetlen 
művet (esetleg sorozatot) láthatunk, tetszőleges 
önkénnyel kiragadva a művészi szempontból 
organikusnak tételezett időből, így éppen csak 
sejthető, hogy a szóban forgó munka egy tágabb 
összefüggéseket tartalmazó folyamat része, ekként 
így is értelmezhető. Mégis reprezentatív, befe
jezettségükkel tüntető, szinte monolit egységek 
ezek, vélhetően a jelöltek legjobbnak ítélt darabjai, 
illetve -  ha akarjuk -  fizikai, szellemi, történeti 
helyük a Pécsi Galéria éppen adott terében. Bár 
érdekelne, itt, ebben a helyzetben magukból a 
művekből már nem nagyon lehet tudni, kinek ki 
a mestere, a kölcsönösség mennyiben és hogyan 
segít valakit egy „hivatásszerűen” alkotóinak tekin
tett pályára vagy éppen már a pályán. S azért is 
nehéz itt általános kérdésekről szólni, mert felsza- 
badítóan saját és érett hangon szólalnak meg ezek 
a munkák ahhoz, (mindenféle hívószavak, tematikus 
kiállítások alkalmi szorításától mentesen), hogy 
a foglalkozás mesterfogásaihoz tartozó kérdések 
kerülhessenek ismét a felszínre. Kissé régimódiasan 
úgy is lehetne mondani: a műhöz visszatérés 
klasszikus útjai nyílnak meg, amelyekben ezúttal 
nem a legújabbkori művészetelmélet és ontológiai 
státusgondok, hanem valami bonyolultságában is 
végtelenül egyszerű motiváció az alapvető. (Más 
típusú általánosságok közé kívánkozik a DLA 
(Doctor of Liberal Art) fogalmi és intézményi kérdé
seiről szóló beszéd, de erről talán éppen e lap 
hasábjain esett már többször is szó, ennek 
felidézésétől most önkényesen eltekintek.)

Losonczy István: Az Ómega vázlata, 2004

A Pécsi Galéria osztatlan nagycsarnokában festett, 
írott, digitalizált képek láthatók, továbbá reliefek, 
szoborművek, rajz, s némi megszorítással installá
cióként értelmezhető tárgyegyüttes is. A kortárs 
művészet tendenciái között utakat kereső 
művészhallgatók és fiatal művészek tudják, hogy 
amikor ma önálló nyelv kialakítására törekszenek, 
az a későbbiekben a befogadás nagyon is hetero
gén kontextusába fog illeszkedni majd, s erre a

Varga Rita: Ophélia bombával, 2004

bekövetkezésre már csak korlátolt mértékben és 
közvetett módon lesznek képesek hatni. A 
közvetlenül megosztható vizuális tapasztalatok nem 
mindig esnek egybe a befogadói referenciákkal, 
és olyan korban élünk, amikor a különféle kulturális 
és mentális beállítottságok nyomán esetenként 
keletkező hézagok, egyértelműségek, hibák, félre
értések és akadályok maguk is az értelmezés 
konstituáló tényezőivé válnak. Bevallottan ilyesmik 
foglalkoztattak a kiállításon, s elsősorban is ezért 
tartom nehezen megvalósíthatónak az objektív 
értékelést -  ahogyan ez egy osztályértékelésen talán 
elvárható lenne. Egyéni ízű adaték; a kiállított 
munkákat digitális formában is megkaptam (az 
eljárással ugyan homogén masszává alakult az 
anyag, néhány esetben viszont olyan mozzanatokra 
irányította a figyelmet, ami fölött máskülönben 
elsiklik a tekintet). Az a kényszerből erényt ková
csoló helyzet állt elő, amikor nem is a munkafolya
matban, hanem a nézés során kap szerepet az ere
deti mű mediatizált -  léptékváltáson átesett -  vál
tozata, s ez néhány esetben meglepő dolgokat 
eredményezett. Költői kérdésként merült fel, lehet-e 
statisztikusnak vagy demokratikusnak lenni egy 
ilyen áttekintésben? Vagyis a sorrend nem egészen 
véletlen.

Szabálytalan körvonalú, kerekded papírlapon, 
kapcsokkal a falhoz rögzítve táj és abba ékelődő 
épített környezet: ez a szűkén vett témája Losonczy 
István Az Ómega vázlata című szénrajzának. Bal 
oldalon meredeken, egyenletesen hullámzó felületű 
hegyoldal látható, rajta csenevész bokrok és fű 
tenyésznek. A táj tovább is vezetne, de a papírlap 
széle, akárha kitépték volna valahonnan, határt szab 
a látvány folytatásának. Az előtérből lépcső vezet a 
hegy derekára, bal oldalán szabályos kubusok
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tapadnak egymáshoz, amelyek egyetlen 
téglalap alakú nyílásán a sötétség szívja be a tekin
tetet. A lépcsősor jobb oldalán folytatódik a táj, 
lombos fával és meredek sziklával keretezve és 
elmetszve, hogy az alsó harmadban újra szelíden 
mégállapodjon a füves domboldalon. A rajz 
egyetlen szereplője a szikla partján háttal álló ifjú. 
Alakja, felvett helyzete, a megnyíló horizont alant 
mélységeket sejtet. Topográfiai leírások, naplóbe
jegyzések és levelek híján nehezen azonosítható 
a helyszín. A táj és az épített környezet kontrasztos 
festőisége olyan reflektált tájélményt hív elő, amely- 
lyel legalábbis Goethe jános Farkas szembesülhe
tett, amikor 1808 szeptemberében franzensbadi 
tartózkodását megszakítva az Eger melletti kammer- 
bergi kőfejtő helyszínén tartózkodott, s amelyet 
sietett is papírra rögzíteni. Amíg azonban Goethéről 
tudható, hogy ceruzáját tudományos és festői 
érdeklődés egyszerre vezette, ama romantika és 
klasszicizmus határán egyensúlyozó rajzban, 
Losonczy István talányok között hagy. A zavartalan 
táj és a tájban romantikusan elmerülő staffázsfigura 
(szívesen azonosítanánk Caspar Dávid Friedrich 
hegyen, tengerparton, romok előtt időző figuráival, 
de érezhetően más logika diktál emitt) áttételesen 
kerül fedésbe az etruszk sírkamrák formáival játszó, 
vagy éppen keleti ízű (vagy az avantgárd kocka
házain ironizáló) építményekkel, miközben érezzük, 
nem direkt idézési technikáról van szó. S egy 
művészettörténeti adalék: „Nálunk a tájrajzolás, a 
tájfestészet még a XIX. század elején is mindenek
előtt topografikus (...) a tiszta rajzi racionalizmus 
képviseli a klasszicizmus stíluselvét, a tartózkodó, 
„csendes nagyság” visszaadásának és 
megteremtésének szándékát” -  írja Szabó Júlia A 
mitikus és történeti táj című könyvében. Losonczy 
rajza, mintha ebbe a hiányba úszna be: felölti a XIX. 
századi útirajzoló mimikrijét, a goethei rajzos irályt, 
vagy a XVII. századi delfti csempefestő könnyed 
rokokós vonásait, s mintha az egész csak a nagy 
„körkép”, de méginkább a „nagy érzés” idézete 
lenne, kicsípteti a falra. Az Ómega vázlata: tágra 
nyitható és talányos címadás. Előttem van Észak, 
hátam mögött Dél; visszatekintés és jövőbenézés, 
az életút barkácsolása -  ilyesmik. A bevezetőben 
említett digitális csúsztatás éppen Losonczy rajzának 
egy teljességgel semleges részletét nagyította fel.
A szénpálca ecsetként használata tiszta, festői kvali
tásokat hívott elő a puritán anyagból, miközben 
a képírás önfeledt frissességű grafizmusa is meg
maradt -  s mégis, semmi nem az, aminek látszik.

A „realizmus” -  vita mostanában kissé markán
sabban írta be magát a mai művészetről folyó 
párbeszédbe. A nagyon egyszerű, leíró logikát 
követve Appelshoffer Péter festményét is ebbe 
a körbe lehet sorolni. Belátás című festménye 
fenyőkkel és bükkfával népesített erdőrészletet

Guttman Barbara: Szirén, 2004

ábrázol, ahol a napfény a fákon megszűrve töri át 
a felületet. Itt viszont minden az, aminek látszik.
A festő helyzete az ablakon innen, a műterem 
belsejében van, s hát attól függően, a fákkal-e vagy 
a festmény ágensével azonosulunk-e beszélhetünk 
Be- és Kilátásról. Szerencsére az irónia ebben a 
nyelvi megformálásban ki is merül. A látványra 
szegeződő, s az azt leíró aprólékos figyelem (szemé
lyes helyzetre való reakció) e kép szorosan vett tár
gya; miközben persze megelevenednek a festészet 
történetének markáns toposzai is. Az ablakkeret 
mondriani osztásai és a posztcézanne-i tájélmény 
adekvát megjelenési formája annak, amit minden 
cinizmustól mentesen látványélménynek 
nevezhetünk.

Ficzek Ferenc nem „ábrázol”, hanem látszólag, 
a szerves felszínnel egyenértékű felületet hoz létre. 
Valódi füvekről, nádakról, zúzmókról beszélnek 
festményei, olykor a keleti kalligráfiák mértékletes 
stílusában éspedig úgy, hogy tárgyi, természetazo
nos és művészetazonos alakzat egymás mellett 
létezik, verseng, vagy éppen csak mutatkozik 
művein. A természet lassan alakuló, apró formá
ciókra bomló és újabb képletekké összeálló modell
jét jelenítik meg ugyanezek vetített, transzformált 
képei.

Fodor Pál Mandalája szintén képernyőn jelenik, 
és ironikus spekulativitással ellentmond mindannak, 
amit a mandala a maga fizikai megjelenésében és 
spirituálisán jelent. Fodor „kockológiájában” a 
geometrizmus lehet az összekötő kapocs a címmel 
és a felkeltette képzetekkel, miközben maga a mű 
azonban nem nélkülözi a középpont vonzását 
(minthogy a mandala alapvetően körformát jelent 
magyarul) és a különböző irányokba kinyíló forma 
dinamizmusát. Némi jelentéskioltással, Fodor 
képernyője viselkedik az elmélkedés és a gondolati 
tisztaság médiumaként.

Korodi János nem tartozik a realisztikusan rész
letező festők közé; Naplementéjében (hamisítatlan 
nyolcvanas éves- cím és hangulat) a látványt még- 
éppen-felismerhető impresszionizmussal (vagy kissé

Appelshoffer Péter: Belátás, 2004

Hegedűs Éva alkotása, 2004

tudományosabb ernyő alatt: a látás optikai
pszichikai mechanizmusaival kísérletezve) kezeli, 
miközben a festéket és ecsetet nyers egyszerűség
gel, szinte gesztikulálva viszi a vászonra.

Varga Rita popos-komputeres Ophéliá képei is 
intenzív színfoltokká rendezik az erősen narratív 
szálat. Miért éppen Ophélia? John Millais képének 
hősnője szelíd megadással a halált választja. Varga 
Rita megismétli az oráns gesztust, de Ophélia 
kezébe műanyag vízilabda glóbuszt, vagy megsem
misítő bombát helyez.

Guttman Barbara az anyag, az anyag színe és 
foltja egészen másfajta intenzitásával foglalkozik. 
Nála a vér és sár, szerves szövetek embrionális 
alakváltozásainak drámai terepe lesz a papír, ami 
szinte rituális nyerseséggel szívja magába az őszinte 
kifejezésekre szomjazó szemet, illetve adja vissza az 
emberi fejlődés titokzatosan korai korszakainak 
kockázataival veszélyeztetett alakjait, amelyek 
egyike-másika valóságos mitológiai-nyelvi utalás
rendszer.

Orosz Klára medvehagyma után konceptuálisán 
szagló doboza a nyelv és tárgy szinesztéziás kap
csolataival játszik. A szobrászok munkái -  Ftegedüs 
Éva, Nyári Zsolt -  egységes blokkba kívánkoznak; 
Baráz Tamás Zeniterje és Remény kondenzátora bár 
kőből készült, és formálásának tisztasága téri volu
menként is érvényesülni látszik, mégis gondolatilag 
hozza mozgásba a benne szunnyadó, átalakulásra 
vagy átalakításra váró energiákat. Kísérleti 
szerkezetekké válnak tehát, közvetítővé a termé
szetet egyensúlyban tartó viszonylatok között, ame
lyekből segítségükké! fényt, hőt, irányokat, vízszin
tes és függőleges egyensúlyt -  a törvény 
lehetőségét, a „rendszer” hitét olvashatjuk ki. 
Jancsikity József a lapos relief vékony mélységeiben 
teremt egységes világot.

S mire e kétségtelenül hiányos szemle végére 
érhetünk, rezignáltan vehetjük tudomásul, hogy a 
tágan kezdett és mindinkább elvékonyodó elem
zések unalmába fúló írás veszélyei itt is felléptek. 
Hogy egy ilyen kiállítás (és társai: a Derkovits 
ösztöndíjasoké, a végzős hallgatóké, a doktori isko
la hallgatóié a fővárosban és vidéken, művek és 
témák ismétlődésében) az egyéni teljesítmények 
értékelésének gondolatkísérletein túl képesek-e 
a mai magyar vizuális kultúra tágasságáról (vagy 
szűkösségéről), tétjeiről beszélni, vagy a kockázat- 
mentesség biztos platformján továbbműködni. 
Miközben nem kérdés, hogy az intézményi 
masinériának működni kell, és az sem kérdés, 
hogy kellenek-e ilyen kiállítások. ■

* Kiállítók: Appelshoffer Péter, Baráz Tamás, Bartek Péter Pál, 
Rezek ferenc, Fodor Pál, Guttman Barbara, Hegedűs Éva, 
Jancsikity József, Korodi János, Klámli Márta, Losonczy István, 
Mártonyi Éva, Nyári zsolt. Orosz Klára, Szilvásy Edit, Szunyogh 
László, Varga Rita
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Szemle
2003. november 27. -  2004. május 31. 
Paksi Képtár

A képtár új szerzeményei

Május végén zárta kapuit az a fél évig tartó idősza
kos kiállítás, mellyel a Paksi Képtár bemutatta leg
újabb szerzeményeit. Ebben a kijelentésben tulaj
donképpen már benne is foglaltatik minden prak
tikus információ, mellyel a Paksi Képtárra vonatkozó 
aktuális beszámolót indítani érdemes. Vagyis Halász 
Károly továbbra is tartja Pakson a kortárs 
képzőművészet állásait, a képtár pedig, minden 
fizikai és lételméleti szabályszerűségnek ellenállva 
működik, gyarapodik.

Anélkül, hogy itt most felmondanám az alapítás 
körülményeiről és a folytonos működési 
nehézségekről szóló leckét, valóban szükséges azzal 
a megállapítással kezdeni, hogy a Paksi Képtárat 
szakmájuk iránt elkötelezett képzőművészek hozták 
létre, és tulajdonképpen ők is tartják fenn, amennyi
ben a gyűjtemény műtárgy-ajándékozások vagy 
jelképes összegű vásárlások révén gazdagodik. így 
van ez most is, amikor a szerény állami szerepvál
lalás mellett folyó gyűjteményezés elsődleges 
merítési közege az immár 25. jubileuma felé 
közeledő Vizuális Kísérleti Alkotótelep (VlKAT).
Ennyi idő után már viszonylag jól kirajzolódik 
a Halász által megcélzott alkotók köre, illetve a 
gyűjtés iránya.

Az alkotótetepen résztvevők derékhadát 
jellemző módon a fiatal generáció teszi ki. Maga a 
gyűjtemény a kísérletező, ezen belül is egy intellek- 
tuálisabb értékválasztás jeleit viseli magán. Mára a 
program természetesen a hiánypótlás és a legújabb 
fejleményeket célzó megfigyelés szándékával is 
kiegészült. Az így körvonalazódó intézményvezetői 
magatartás, ízlés, művészetről vallott elképzelés a 
festő Halász Károly képzőművészeti státusát erősíti 
meg. Mindez egy kortársművészeti intézet vezetői 
szerepében egyáltalán nem elhanyagolható. A 
művészember személyiségét jellemző megfigyelések, 
megérzések hatékonyan érvényesülnek a személyes 
kapcsolatok alakulásában. Intuíciói az elméleti 
szakembernél megengedőbb viszonyulást tesznek 
tehetővé tárgy, probléma, megoldás iránt. E 
képesség birtokában -  a művásárlások alkalmaival 
-  esetenként olyan kockázatot is magára vállal, 
melyet csupán a kritikairodalom ítéleteire 
támaszkodva képtelenség volna megtenni. Mindez 
lemérhető az új szerzemények együttesén is.

A kiállítók névsorában tallózva azonnal feltűnik, 
hogy a tizenhat fős társaság nagyjából fele 
mindössze a harmincas éveit tapossa. Azt tehát 
korántsem lehet állítani, hogy Halász bibliográfia 
alapján válogatna... Fiatalok iránti bizalma olyan 
művészt jellemez, aki több évtizedes paksi 
tartózkodás, hivatali szervekkel folytatott viaskodás 
után is megőrizte nyitottságát. Sőt, a biztonságo
sabban „behozható”, piacképesebb és egyúttal 
közönségbarát művészet ellenében mintha a 
nonkonform törekvéseket részesítené előnyben. Az 
új szerzemények között is nagy számban szerepel

nek nem hagyományos, kereskedelmi szempontból 
még alig tesztelt műfajú alkotások. (A táblakép
hagyomány folytonosságát mindössze egyetlen 
vászon jelenléte bizonyítja, és egyben kérdőjelezi is 
meg: egy darab Károlyi Zsigmond klasszikussá érett 
festészetéből.)

A művek jelentős része nehezen adja meg 
magát a kívülállónak, de akad közöttük olyan is, 
ami kifejezetten ellenáll az interpretációs kísér
leteinek (Galbovy Attila-Péli Barna). Hagyományos 
esztétikai minőségekről nem beszélhetünk.
Mindezek tulajdonképpen tünetei egy nagyon 
határozott művészi hitvallásnak, amely a művészet- 
csinálás mibenlétét egy -  a lehetséges közlésformák 
feltárását célzó -  folyamatos útkeresésében láttatja.

A művek áttekinthetősége érdekében műfaji 
csoportosítás szerint haladva Károlyi Zsigmond 
Hatodik című festménye kívánkozik a felsorolás 
élére. A kiállítás egyetlen táblaképe paradox módon 
a festett kép mibenlétét firtatja. Pasztózus, 
monokróm felület egyszerre jelenti a tárgyat magát 
és a tárgy ábrázolását is egyben. Türk Péter 
Fenomének c. sorozata már a technikai képek cso
portjába tartozik. Türk a társaság legidősebb tagja, 
fotói még 1985-ből valóak. Az ő szerepeltetése 
tehát ebben a körben már az „idős mesternek” 
kijáró tisztelet. Csontó Lajos szintén négyzet formá
tumú felvételei kép és szöveg kapcsolatára épülnek.

Csontó Lajos: Hamis hűség, 1999 
fekete-fehér fotó, 96 x 96 cm

Művein a fekete-fehér képek durva szemcsézete és 
az írógépbetűk által kölcsönzött dokumentarista jel
leget szelíd irónia (Türelem, Maradj még) és nosztal
gikus elbeszélés oldja fel (Hamis hűség, Istenem). 
Szombathy Bálint Hősök voltunk c. számítógépes 
nyomata a rendszerváltás előtti évtizedek társadalmi 
és politikai rekvizítumaiból sző kompozíciót. Eredeti 
kollázsát KISOSZ-bélyegek, pecsétek, dokumen
tumok alkotják. Sajátos esztétikája egy jelképrend
szer -  azóta jelentését vesztett? -  képi világából 
születik. (Mára ezek a történelemidéző szimbólumok 
a fiatalok számára tetszetős grafikai jelekké változ
tak, melyek immár a vizuális kultúra és a diszkó
viselet népszerű motívumai.) A jelenség nem 
egyedülálló, habár a képzőművész és designer 
indítékai merőben különböznek egymástól.

Tévéképernyőről megfotózott fiktív történetek, 
filmek záróképeivel szerepel a kiállításon Wechter 
Ákos. A mediális közeg meghatározását a kompozí
ció középpontjába helyezett FIN felirattal segíti. 
Motívumai magáról a történetről, annak 
kimeneteléről nem sokat árulnak el. A színek, 
betűkarakterek inkább csak a megérzéshez nyúj
tanak elégséges információt. Hasonló a helyzet
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F E K E T E N - F E H E R E N MAS HEh
Veszély Beáta esetében is, aki a ló és párna irra
cionális összetartozását feltételezi. Művein az ikono
gráfia és mélylélektan világa egyesül, maga köré 
fonva valamiféle ázsiai eredetmftosz kibogozhatatlan 
szálait. (Kár, hogy fotóin ezt a különleges, álomsze
rű jelenést a képszéleken kívülről valaki gyeplővel 
próbálja kézben tartani.) Koronái Endre művei sem 
didaktikai szándékkal készültek. Panoráma 
felvételein (Aluljáró, Széna) saját alakja tűnik fel 
többször is. Határozottan megtervezett pozitúrákba 
helyezkedik a művei azonosíthatóságát szolgáló 
sajátos védjegyekkel: kisebb-nagyobb méretű 
aranysárga buborékokkal. Ilyen konkrét „stíluskri
tikai” támaszpontok mellett a háttér szinte bármivel 
behelyettesíthető, s így az ún. Bianco-projekt 
részévé tehető.

A többiekhez képest eltérő módon viszonyul a 
műfaji korlátokhoz Gyenis Tibor, aki az alkalmazott 
fotográfia eszközeit és kereteit munkássága ter
mészetes határvonalának tekinti. Látásmódja, 
munkamódszere professzionális fényképészre vall, 
gondolkodása, problémaérzékenysége azonban 
egyértelműen a képzőművészé. így lehetséges az, 
hogy nagy műgonddal exponált beállításai (pl.:
Hobbi génsebészet) végül sohasem szegődnek 
a visszafelé igazolásokra utaló esztéticizmus szol
gálatába.

Körösényi Tamás nevénél a plasztikai művek 
szekciója kezdődik. Szobra a jól ismert Tájhangok- 
sorozat darabjait idézi, anyaga viszont ezúttal nem 
papírmasé, hanem gyűrött textília. Váza -  mintegy 
mobilissá téve -  kis fémkocsira van erősítve. Címe 
a hátrahagyott életmű szakaszra való visszatekin
tésként értelmezhető: A múltunkat cipeljük 
magunkkal. Ugyanez aligha várható el Lipovszky 
Lél Kévétől, aki örülhet, hogy Ostrom alatt c. hatal
mas plasztikáját egyáltalán sikerült feltenni a falra. 
Mindhárom darab ívelt keresztmetszetű favázra 
ácsolt, zord deszkapalló felületet mutat a néző felé. 
A hadihajó-idézetek vagy katonai védművek nyers 
kidolgozottsága, tagolatlan felülete -  címük alapján 
is -  a védelem funkciójához igazodik. Deli Ágnes 
szivacsszobrai (Párna) már a plasztika és az objekt 
között képeznek átmenetet, de műfajilag Csörgő 
Attila Eseménygörbék c. alkotása is nehezen 
besorolható. Az utókép jelenségre építő „látvány- 
modulátort’ helye valahol a kinetikus szobor, a 
fénymű és a klasszikus op art művek között talál
ható, rokonsága azonban nem egyenes ági a hat
vanas évek tudományos, technicista irányzataival. 
Csörgő mechanikus szerkezetei elsősorban nem a 
látványpszichológia, sokkal inkább a létezéselmélet 
és filozófia tárgykörébe tartozó eszközök. Galbovy 
Attila és Péli Barna installációjáról már nehezebb 
az emelkedettség hangján beszélni. Ha valaki mégis 
megpróbálkozna vele, könnyen lehet, hogy nevet
ségessé válik. Pedig az igénytelenség látszatával 
összehordott értelmetlen tárgy- és anyaghalmaz 
valószínűleg nem ok nélkül provokál. A szerzőpáros 
egy hasonló szellemiségű munkával tavaly már a 
Műcsarnokot is megjárta. Többek között az Új 
Művészetben (2004/3- sz„ 14-16. 0.) erről kritika is 
született, melyben Kollár József úgy véli:
„a Rosszcsontok című [csoportos] kiállítás és annak 
kritikai visszhangja főként a professzionalizmus és 
a professzionalizmus-ellenesség problematikájának 
stratégiai játéka.” Galbovy Attila és Péli Barna 
Pakson már védettséget élvez. Akkor most ki 
győzött?

Keserue Zsoltot szakmai körökben már a 
pályakezdés óta kitűnő médiaművészként ismerik. 
Nevét fiatal kora ellenére már számtalanszor 
lajstromba vették különböző fotó- és média
művészeti események alkalmával. Nála azonban 
a mediális leképezés csak technikája azoknak a 
konceptuális programoknak, melyekkel a fogalmak, 
jelenségek közötti összefüggések viszonylagosságát 
hirdeti. Az új szerzemények között szereplő munkája

(Empátia) kicsit más: magát a leképezés, 
megörökítés, archiválás mozzanatát állítja közép
pontba. Világító testekké alakított ételdobozai nem 
„tálalják”, csupán tárolják a valóságot. A valóság, a 
létezés és nem létezés, az objektív és transzcendens 
kapcsolatára világít Várnai Gyula nagyszerű installá
ciója, A Hold túlsó oldala. Az együttes centrumában 
egy szék található. Vele szemben monitor, a tetején 
pedig egy kamera, amely a székre van irányítva. A 
széket veszi, ami így a monitoron is megjelenik, 
ellentétben a szék takarásban lévő vetett árnyéká
val, melyet Várnai fekete dominókockákból rakott ki 
a földön. így hát ez a kamera számára, a kamera 
nézőpontjából láthatatlan marad. Az ábrázoló 
geometria szóhasználata szerint: ideális. Nem 
leképezhető. Ismeretlen. Ahhoz, hogy ezek a 
vetületek a hétköznapjainkban is megismerhetőek 
legyenek, alkalmanként nézőpontot kell váltani.
Néha elmehetnénk akár Paksra is!

Fejős Miklós

2004. április -  szeptember 
Pécs, Múzeum Galéria

Az emlékező gyűjtő 
-  a Tamás Galéria története

„(...) és én nemcsak a Galéria történetét írom 
meg, hanem a mi szép és szomorú életünket is. ” 

(Tamás Henrik visszaemlékezései)

A Pécsi Janus Pannonius Múzeum a Pécsi Városi 
Múzeum első állandó kiállításának 100. évforduló
jára Tamás Henrik alakjának felelevenítésével, 
műgyűjteményének bemutatásával emlékezik meg.
A Tamás Galéria Budapesten, az Akadémia utcában 
működött 1928-tól 1944-ig, amikor is bombatalálat 
érte, s az egész épület megsemmisült. Pusztulás és 
születés adnak találkát egymásnak e jubiláris kiál
lításon.

Ha definíciószerűen kívánnánk meghatározni a 
Tamás Galériát, akkor azt kellene mondanunk, hogy 
a két világháború közötti Magyarország kultúrájának 
„intézményesült alternatív” közege lévén, fontos 
szerepet töltött be a magyar művészeti progresszió, 
vagy éppen a „hagyományosan” jelentős művészek 
elismertetésében. Szinte mindenki kiállít itt 1927 és
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1944 között, akikre a mértékadó művészettörténeti 
összefoglalások hivatkoznak majd. A pécsi múzeum 
vállalkozásában a galérista mellett, a művészetpár
toló, a műgyűjtő, a kultúraszervező-menedzser, és 
nem utolsósorban a családapa is megjelenik.
A köz- és magánember esete és története, ezek 
egymást feltételező tényezőik keresztmetszetében 
idéződik fel a Tamás Henrik -  jelenség. A célt a kiál
lítás és az azt kísérő kiadvány együttesen valósítja 
meg. A műgyűjtemény önmagában nem teszi 
magától értetődővé a föntebb említett szerepekben 
is megnyilvánuló embert. Mégis, képeken keresztül 
kell megragadnunk az alakot, s ekkor a pécsi 
Múzeum Galéria falain retrospekcióvá oldódik min
daz, ami Tamás Henrik életében misszió, kaland, 
szenvedély, vagy az élet mélyebb rétegeiből eredő 
önmeghatározás vágya volt. A végeredményt látjuk 
tehát, egy ember életének kristályos képződményét 
-  régóta raktárakban szunnyadó remekműveket 
egyebekben. Az egymásból nyíló, szobaszerű 
tereket a kiállításrendezői gondolat hozta mozgásba 
oly módon, hogy a galéristához közelebb, közel 
vagy távolabb álló művészeket koncentrikus körök
ben rendezte el az előcsarnokban érzékeltetett 
centrum körül. A középpont Rudnay Gyula Tamás 
Henrik portréja és Mészáros László, a Tamás
gyerekekről, Péterről és Dénesről mintázott szobor- 
portréi. A Tamás házaspár a II. világháborúban 
vesztette el mindkét fiát, és az ötvenes évek végén, 
az ő emlékükre adományozták gyűjteményüket a 
Janus Pannonius Múzeumnak.

Az előcsarnokból nyíló terek Mednyánszkyhoz, 
Rudnayhoz, Kosztéhoz és Nagy Istvánhoz vezetnek, 
azokhoz a művészekhez, akikhez Tamás személyes 
ízlése szerint is legközelebb állt. Szerette Rudnay 
fény-árnyék kontrasztjait, témáinak a „magyar 
röghöz” kötött valóságát, és ebben a szellemben 
szervezte nagy energiákkal kedves festőjének külföl
di kiállításait. Tamás Kállai Ernővel mondhatná 
együtt: „De én mégis az összefüggést keresem 
inkább, mely az egyéniségeket közösen determináló 
társadalmi és nemzeti foglalathoz vezet”.

A gyűjtemény többi darabja a centrumtól halad
va a csendélet, a táj- és zsánerfestészet szép darab
jait sorakoztatja fel többek között Bene Gézától, 
Szobotka Imrétől, Vaszkó Ödöntől, Basch Andortól, 
Bornemisza Gézától.

Ahogyan egykor gyűjtő és gyűjtemény egymást 
feltételezte, úgy tartozik össze ma a tárlat, és az azt 
kísérő kiadvány (Tamás Henrik Emlékezései 
művészekre, képszalonokra, a Tamás Galériára és 
Műgyűjteményre. Janus Pannonius Múzeum-MTA 
Művészettörténeti Kutatóintézet, Pécs, 2004.). Nagy 
András művészettörténész-muzeológus (lanus 
Pannonius Múzeum) volt egy személyben a kutatás 
és kiállítás szervezője. Vette a fáradságot, és Tamás 
Henrik visszaemlékezéseit, kiállításainak dokumentá
cióját aprólékos filológiai munkával, a kritikus
elemző kívülállásának megtartásával olyan szöveg- 
korpusszá tette, amelyet sem a téma iránt érdek
lődők, sem a kutatók nem nélkülözhetnek.

„Én a dolgoknak csak a hátterét festem meg 
(...)” -  írja emlékezései bevezetőjében Tamás.
A „festett háttért’ metaforája végigvonul Tamás 
Henrik írásán és a katalógust bevezető tanulmány 
szerzőjének is ez lesz a kiindulópontja egy tágabb 
összefüggésben; a harmincas-negyvenes évek 
közötti Magyarország gazdasági, társadalmi és 
kulturális szövetében.

A „háttér” és „előtér” reálisan érzékelhető -  
merthogy az emlékező gyűjtő személyes referenciái 
diktálta -  terében válnak megfoghatóvá olyan 
alakok és mozzanatok -  művészek, 
művészettörténészek, héroszok és svihákok -  ame
lyek nélkül a két világháború közötti művészet 
csaknem érthetetlen lenne.

Aknai Katalin
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2004- április 16. -  május 9.
Pécsi Kisgaléria 
Szíj Kamilla kiállítása

Egymás mellé kerülő vonalvégek

Egyetemes, nagy távlatokat átívelő gondolatrendszer 
bontakozik ki az idő múlásának elmélyült vizsgálata 
során. Rétegek kerülnek elő, mozdulatlannak hitt 
pontok pályái válnak láthatóvá. A folyamat össze
függései csomópontok és erővonalak mentén 
sűrűsödő jelek formájában rajzolódnak ki.
Mindegyik mögött események, történések. Szíj 
Kamilla művészete a végtelen feltárására tesz kísér
letet.

Az elbeszélés módszerességétől távol eső 
puritán grafikai jelek, vonalak, és ezek szövetei 
alkotják Szíj Kamilla legújabb kompozícióit. Nagy 
részük egymásba illő, korong alakú rézlemezekről 
készített nyomat, melyeknek árnyaltan megkülön
böztetett változatai sorozattá, műcsoportokká állnak 
össze. Messziről a különbség mindössze tónusbeli 
eltérésnek tűnik: a korongok nyoma hol sötétebb, 
hol világosabb az előkészítés során felhordott festék 
mennyiségétől függően. Közelebbről megvizsgálva 
azonban felfedezhető, hogy a lemezekbe karcolt 
ábrák mindegyiken máshol állnak, egymáshoz 
viszonyítva elforognak, s így az ábrák, vonalak közti 
folytonosság megszakad. Megszakad, ám ahogy 
bizonyos ívek, alakzatok megszűnnek, úgy a csonka 
vonalvégződések egy része is talál új kapcsolódási 
pontokat. Az egymás mellé kerülő vonalvégek új 
alakzattá forrnak össze, a megszakadt karcolatok 
más irányba fordulva, más szöget bezárva folytatód
nak. Az elmozdulás kiszámíthatatlan módon írja át 
a korábbi összefüggéseket és köti össze az egykor 
talán egészet alkotó részeket. Minden megfelelés 
viszonylagos. Ami az egyik lapon még biztos kap

csolatnak tűnik, az a következőn egy másik, 
legalább annyira logikus, magától értetődő 
illeszkedésnek adja át a helyét. Az imént még oly 
stabilnak tetsző alakzat szárai pedig értelmetlenül 
merednek a semmibe.

Nem szükséges, hogy ezek az absztrakt jelek 
dátummal, helyszínnel, helyzetekkel társuljanak. 
Egyértelmű, hogy bennük az életnek, az események 
végtelen sorának kiismerhetetlen rendezőelve nyil
vánul meg. Ebben a szisztémában egy lényegtelen
nek tűnő ismeret, a legcsekélyebb elmozdulás is a 
kapcsolatok, összefüggések végtelen számú átren
deződéséhez vezet. Ugyanakkor a struktúra egyes 
szakaszai külső körülmények hatására sem változ
nak. Korábban kialakult viszonylataik megmaradnak, 
szilárdan őrzik a beléjük vésődött nyomokat. így 
van ezzel az emberi emlékezet is, hiába érik nap 
mint nap újabb és újabb hatások. Rengeteg ismeret 
átíródik, néha kitörlődik a tapasztalatok közötti 
rendteremtés kényszere alatt, de mindig maradnak 
az agyban érintetlen zugok, melyeknek tartalma 
védettséget élvez. Nem átírhatóak.

Egy-egy sorozaton belül az is megfigyelhető, 
hogy az elforgatott korongok helyenként új 
motívummal gazdagodnak, a „karcolográf” tehát 
működésben van, érzékel, regisztrál. Folyamatosan 
kerülnek rá az adatok, talán még ebben a pillanat
ban is, ha éppen történik valami rögzítésre 
érdemes. Ebbe az esetbe egy pont már biztosan 
rákerült a lemezre. Ha lesz folytatás, ha lesznek 
következmények egy vonalka serken majd belőle, 
mely egészen a leképezett esemény, történés, kap
csolat végéig növekszik, esetleg irányt változtatva,

Szíj Kamilla: 12 hidegtíí 
egyenként 7 0 x 76 cm

ketté ágazva, más alakzatokat érintve, átszelve.
A metszéspontok nyilván időbeli vagy térbeli egy
beesést, találkozást jelölnek. Később a felek ismét 
eltávolodnak egymástól, eltérő irányba haladnak 
tovább, látszólag esély nélkül arra nézve, hogy vala
ha is összeérjenek. Az persze nem kiolvasható, 
hogy tovább élnek-e bennük a vonzódás vagy 
taszítás erői, az időkerék azonban bármikor össze- 
játszhatja őket.

A kiállítótér egyik fala teljes hosszában egy 
kiterített papírtekercsnek adott helyet. Felcsavart 
végei jelezték, hogy a rajta lévő ábrasor mindkét 
irányba folytatódik. Kiterjedése a múlt és jövő 
lineáris rendszerét vázolva nem is annyira a szemé
lyes létezés, mint inkább a történelem távlatait 
igyekezett átfogni. A regisztrált időszak a legkülön
bözőbb nyomokat hagyta a papíron, a levegős vo
nalrajztól -  a színes akvarelten át -  egészen a póru
sokat betöltő zsíros grafitmezőig. A hatások inten
zitása ritkuló, erősödő jelek formájában képezett 
vizuális kontrasztokat, megfigyelhetővé, láthatóvá 
téve az idő ellentétes tendenciáit. Nem tudni, hogy 
a jelenleg zajló események, világméretű kalandok 
milyen tónusértékű ábrát hoznak éppen létre. Lehet, 
hogy ami súlyosnak, sötétnek tűnik a jelenből, attól 
ki sem leng majd a mutató, de az sem kizárt, hogy 
a skála határértékeit jócskán túl fogja haladni.

Szíj az egyik tekercset a tetőszerkezet 
gerendáiról engedte a galéria terébe. A papírszalag 
egyenletes ívet leírva lassan, méltóságteljesen 
bukott a földre, de teljesen kiteríteni ezt sem 
lehetett, mint ahogy az idő végessége /  végtelen
sége is beláthatatlan.

FM
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2004- április 30. -  május 28.
Pécs, Gebauer Galéria 
Almásy Dévai László kiállítása

Gemma interior -  2004

A globális tömegkultúra kultusz- és divatigénye, 
sajátos nyelvi technikája -  amely a kommersz és a 
művészi határán mozogva a termékként való elad
hatóságot, s a piaci sikert indukálja - ,  a marketing 
rafinált módszereivel karöltve, napjainkra oda 
vezetett, hogy a gazdasági érdek esztétikai 
kérdéseket is meghatároz. A trend folytonos 
kiagyalása a technika és a formaalakítás szintjén 
kreatív kutatói és tervezői teamek, érvényesítése 
pedig a pszichológiában is járatos menedzserek 
további hadait foglalkoztatja. A design -  magyaro
san dizájn, magyarul formatervezés -  az évszázad 
gazdasági növekedési faktora, egyben vizuális-tárgyi 
környezetünk és viselkedésformáink egyik leg
fontosabb meghatározója tett. Magyarország -  bár 
a Bauhaus óta világhírű formatervezői tradíciókkal 
rendelkezik -  európai érvényesüléséhez jelenleg 
nem aknázza ki eléggé a design és a vizuális kom
munikáció lehetőségeit. Ezt a missziót vallja magáé
nak nyelvi eszközei kimunkálásában Almásy Dévai 
László.

A Pécsett élő vizuális kommunikációs tervező 
abból a generációból való, amelyiknek anyanyelve 
a globális multimédiás kultúra, s a nemzetközi pia
cokon akar érvényesülni. 1997-től Németországban 
volt grafikus, belsőépítész és bútortervező, majd a 
British Council ösztöndíjasaként két évig Londonban 
a Royal College of Art, a Design Council és a Royal 
Society of Árts posztgraduális kurzusait végezte, 
nemrég részt vett a Design Future, Design Education 
nemzetközi szemináriumon. Gemma védjegyű 
bútorait és lakberendezési tárgyait külföldön is ked
velik. Tervezői programja amilyen határozott, olyan 
puritán: síkgeometriai rendszerekből alakít térfor
mákat úgy, hogy a téri építkezést kötések nélkül, az 
anyag fizikai sajátosságait kihasználva oldja meg.
A meggyőző stílusteremtő erő, amellyel rendelkezik, 
nem programkitűzés kérdése. Munkáinak látványos 
és romantikus, szemtelenül egyszerű és érzelmi 
hatásra törő stíluselemei átütő multikulturális for
mauralmat sugároznak. Igaz viszont, hogy ez a 
kihívóan álnaiv, merészen blaszfémikus stílus nem 
mindenkinek tetszik. Hiányolható a divatosság, a 
„valódi látványbeli izgalom”, a kihívás, a formai 
vagy gondolati kaland, sőt fáradt ötlettelenséget is 
láthat az, aki a magyar tervezőktől a külföldi maga
zinokban tündöklő trendi megoldások továbbvari- 
álását várja (lásd Somogyi Krisztina szemléjét: Echo, 
2001/1.)

A Gemma-széria most bemutatott legújabb 
darabjait sem a mindennapi praktikum szolgálata 
ihlette. Meditatív tátványtárgyak ezek, a tér és a sík 
ambivalens értelmezésére épülnek, szigorú súlypon
tok és feszültségek kiszámított és hatásos elhe
lyezésével. A variálható acélkosarak, tálcák, 
tárolóeszközök aktuálisan a láb-elem szerkezethű és 
újszerűén dekoratív kialakításának problémáját jár
ják körül. Futurisztikus hangulatúak, amint elnagyolt 
papírhajtogatásként, -kivágásként az ipari 
lemezvágás és perforáció nyomait hordozzák 
magukon úgy, hogy a high-tech és a minimál-art 
elvárások recsegve ütköznek egyes gyerekkori kézi
munka-próbálkozások, vagy mézeskalács-bábos 
vásározások emlékével. A tervezés számítógépes 
látszatrajzai és a megvalósítás cseppet sem 
kézműves módszerei a végsőkig fokozzák a közön
ségesség és a kiemelkedő különösség groteszk
ironikus felhangjait. Ugyanakkor a növényi és 
antropomorf szimbolika (csepp, szív és kör alakú 
perforációk egyszerre az organikus népművészet és 
a kassáki aktivizmus modorában), a nosztalgikus

Almásy Dévai László: Zsolnay E-2

humánus funkciók tiszteletben tartása, sőt kiszol
gálása olyan kontrasztot képez, amelyből egyrészt 
a dekonstrukció irracionális „vasból fakarikája”, 
másrészt antagonizmusainak rezignált tudomásul
vétele tűnik elő.

A nézőt nem feltétlenül érdekli a tárgyat létre
hozó technika, ám e tárgyak létezése elsősorban 
előállításuk diszkurzív megragadásával vonatkozik 
valami nem elképzelhetőre. Egy-egy bádogvödör- 
reminiszcenciájú, körbeforgó, esztergált fanyél, 
néhány körbeállítható, vászonnal bélelt, ormótlan 
doboz, egy nagyra nőtt biedermeier bonboniére-t 
idéző, fedeles, fém tároló-alkalmatosság közvetlen, 
naturalista érzékisége szédítő köröket indít be a 
kellő humorral megáldott, az újdonságra és a para
doxonokra érzékeny használóban/befogadóban.
Az arányok eltúlzottak, a mívesség tagadása és a 
pszeudo-sorozatgyártás igényei érvényesülnek oly 
módon, hogy az esetleges felhasználó mégis kevés
bé a tárgy használati értékét, sokkal inkább kom
munikatív, esztétikai funkcióját élvezheti. Egy 
másként megfoghatatlan, késő-posztmodern, közép
európai életérzés eItárgyiásítását szemlélheti 
környezetében.

A kiállítás másik fejezetét színes, elektronikusan 
manipulált fényképek formájában dísztárgyak és 
használati kerámiák képezték, amelyeket Almásy 
a Zsolnay Porcelánmanufaktúra számára tervezett.
A látvány steril, „javított”, ideális tárgyvilágot 
közvetít. Az optikai csalódást kizáró virtuális térben 
megjelenő tökéletes virtuális tárgy összes 
paramétere leolvasható, s a későbbiekben akár 
szabadon módosítható. Tolltartó, váza, lámpa egy 
Marslakó, vagy az ideák világában hívő Platón 
szemével. A manufakturális (földi) kivitelezés csak 
„gyenge utánzat” lehet, legalábbis más-lét. Az 
arányok itt is expresszíven eltúlzottak, egy-egy talp
elem túl naivnak látszhat, némelyik fedő repülő 
csészealj-képzetet kelt. A keleties-szecessziós örök
séget idéző díszítésmód, a kobalt-irónos eljárás 
illúziója, a zöldes lüszterezés továbbgondolásából 
eredő látványértékek az eredeti Almásy/Gemma- 
stílusú dekorelemekkel szervesülve a hungarikum- 
nak számító Zsolnay-szellemiséget törekszenek 
századunk sokértelmű nyelvein a nemzetközi 
figyelem számára újrateremteni.

Húsz Mária

2004. május 11-20.
Pécs, Hattyúház

Bemutatkozott a Kisház

„Az úgy volt...”, hogy a Művészeti Kar főépületének 
takarásában -  a magas szürke tömb mögött - ,  az 
egyik kertszegletben állott a gondok háza. Takaros 
kis virágágyás övezte a lakot, és éber házőrző 
jelzett, ha hívatlan hallgató közelített a gyeptenger
ből égbetörő cseresznyefákhoz. Aztán, történt egy
szer, hogy a gondnok „eltűnt”, és az egyetem, helyi
séggondjait enyhítendő, műteremmé avanzsálta a 
házat,... a kis házat. Ekkor, másodéves hallgatók 
költöztek az épületbe, elfoglalva a szobákat -  
végre a „saját” műterem lehetőségének ígéretével. 
Személyüket a véletlen© választotta, és spontán 
módon alakult ki a szűk munkaközösség. A hely 
által determinált, vajúdva születő csoport 
megkezdte életét. A kezdeti feszültségektől sem 
mentes kapcsolatokból összerázódni látszott a csa
pat. A fiatalok, új otthonuk birtokbavételétől 
kezdve, már a kis ház kulcsát kérték, és ha kereste 
őket valaki, akkor az illető a kis ház felől érdek
lődött, ... így a kis házból fokozatosan Kisház lett. 
Mára a kapunál csak ezt kell mondani az egyetem 
logisztikai szakemberének: „Megyek hátra
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a Kisházba, van már ott valaki?” -  és a legtöbbször 
van. És a legtöbbször munka (is) folyik ott, és élet...

Már jó pár hete a megszokottnál nagyobb volt 
arrafelé a nyüzsgés. Valami készülődik -  gondoltuk, 
akik arra jártunk, és sokan arra jártunk. A Kisház 
bemutatni készült a Kisházat. Régfogant gondolat 
kezdett testet ölteni, és az év végi „kipakolás” jó 
alkalomnak ígérkezett. A tervet pedig tett követte: 
a halak elmozdultak helyükről, és a Kisház kiköltö
zött a kis házból, le a belvárosba, a sétálóutca 
közepébe. Az elkészült, formás kis meghívó népes 
tömeget vonzott a bemutatkozás helyszínére: a 
Király u. 13. szám alá, a Helyőrségi Klubba. A lép
csőn felfurakodva, a fogadásra szánt elemózsiás 
asztalokat kikerülve, a terembe nyomult a közönség.

Paravánokra függesztett alkotások szegélyezik 
a szűk ösvényt, amely a belső térbe invitál. Egy 
„hivatalos” kiállítás megidézésének szereplői 
vagyunk. Szép sorban lógnak a képek, nevek 
szerint csoportosítva, ahogy illik. Néhol egy-egy 
plasztika töri meg a katonás rendet, helyt adva 
a szobrászhajlam megnyilatkozásának. Ám a terem 
túlsó vége meglepetést sejtet. Feszült, várakozástel
jes csend váltja fel a zsibongást, és kíváncsi szemek 
fürkészik a félhomályt. A ceremónia megkezdődött. 
Csajkovszkij muzsikájára, a Hattyúk tava ismert 
szólamaira megmozdult a Múzsa: apró táncoslány 
(Góbi Rita, Pécsi Balett) vonaglik a padlón, repülni 
vágyva üde-vad mozdulatok rebbentik karjait, lábait, 
teste összes tagját. Gyorsul a tánc, fogy a levegő.
A kiállítótér haldokló angyala, utolsó erejével letépi 
Maya fátylát a szent művészet „sötét” oldaláról és 
bepillantást enged a Kisház valódi életébe! A lepel 
lehull, a titok nem titok többé! A művek 
készülésének színhelye, a műterem mű terme 
(hiszen ez csak az eredeti mása), a csak kevesek 
által ismert körülmények megmutatkoznak a széles 
közönség előtt. Nincs több leplezni való, íme a 
„tiszta” művészet! Ezt nektek! És a konferanszié 
bokszmeccseket idéző hangját a dada egyik 
meghatározó alakjának muzsikája, Kurt Schwitters 
Ursonate-ája (ősszonáta, 1921) kíséri. „Ováció, 
taps!” -  olvasható végül a táblákon.

A Kisház lakói (Baráth Nóra, Kiss Endre,
Makrai Adél, Mórocz Viktor és Pinczehelyi András) 
kilenc napra feltárták rejtett alkímiájuk, „nem hivata
los” bugyrait. Szándékuk volt felemelni a „művészet 
magasztos szférájába” az alkotás folyamatának mel
léktermékeit, a napi hulladékot, a kudarcra ítélt 
kísérletek vitatott eredményeit, az ócska vásári 
giccstől kezdve a közösen produkált tárgyhalmazo
kig, mindent, magát az alkotói tevékenységet.
Hiszen ténylegesen kiköltöztek az egyetem kapui 
mögül, és a megszokott életvitelüket a kiállítótérbe 
helyezték át. Saját maguk is alanyai lettek a bemu
tatkozó kiállításnak. A terem jobb felső sarkába 
életképek sorozata vetül számítógépről futtatott for
mában. Szinte az egész Művészeti Kar feltűnik a 
fotókon, nemegyszer megdöbbentő szituációban. 
Haverok, csoporttársak, „idegenek”, sőt maga a 
mester is: Tolvaly Ernő festőművész. Hosszú, dús 
haja válla alá omlik, vad napszemüvegén hetykén 
csillan a fény. Alig lehet felismerni a paróka egyenes 
tincseitől feldíszítve. E póthajnak akad göndörített 
párja is, a műtermi polcon megtalálható teljes 
valójában. Kalandozhat a szem, nyugodni nem tud.

Az egyes személyek munkái most talán kevésbé 
érdekesek, ha mégis, akkor leginkább a 
kisplasztikákként definiálható szürreális szörny
kreatúrák jelentenek valódi izgalmat. (Na, persze 
akad azért más is!) Két alkotó munkamegosztásából 
születtek e teremtmények: Gyuris Róbert szobrász- 
növendék formázta őket és Kiss Endre festőtanonc 
öltöztette színbe csupasz testüket. Olyan kaland ez 
számukra, amelyben nincs tétje a „hülyéskedésnek”, 
ugyanis nem „vérre megy"! Ettől válik azzá ami: 
élő alkotásokká, olyan torzszülöttekké, amelyek a 
dadaista mindent-tagadás meghökkentését idézik,

úgy ahogyan az egész kisházas esemény is. 
Csoportos kiállítás ez, de mégis egy szellemiség 
hatja át. No, nem az egyes alkotókat! Baráth Nóra 
„kívülállóként” szemléli az eseményeket, asszisztál 
csupán, külön szobában dolgozik Makrai Adéllal.
A fiúk, inkább „fújnak egy követ”, közös helyiség
ben egymás levegőjét szívják, már egymásra hango
lódtak. Munkáik hot karakteresebben, hol kevésbé 
látványosan elválnak ugyan, de mégis atmoszférájuk 
révén egymásba fonódnak. Ők a mag. A többiek 
vendégek csupán. Ténylegesen azok. A Kisház 
állandó, vagy átmeneti vendégei. Ám baráti hely 
jutott nekik is a kiállításon. Návai Vera a szomszé
dos épületben fest, onnan jár át látogatóba, Gyuris 
Róbert az istenkúti műteremből érkezik hozzájuk 
szellemi felüdülésre, míg Örményi Ákos a főépület 
107-es termét hagyja el egy kis szomszédolás ked
véért. Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a 
Kisház szokássá vált szokatlan „sziget” a Művészeti 
Kar területén.

„Nagy tervek vannak készülőben!” -  haitik a 
fiatalok eltökélt hangja. A Kisház csoporttá lett és 
újra lesújtani készül. Most bemutatkoztunk, de 
hallgatásunk csak erőgyűjtés! Figyelmezzetek! 
Visszatérünk! -  Úgy legyen!

Ifj. Ficzek Ferenc

2004. május 22. -  június 18.
Pécs, Parti Galéria

Mester és tanítványok Kolozsvárról

Van abban valami életszerűen vonzó, hogy Pécs és 
Kolozsvár testvérvárosi ambíciói a hivatalos mély- 
hűtöttség állapotában is fel tudnak mutatni értékel
hető, mi több, élvezhető gesztusokat. Ha igaz ez az 
állítás, akkor nem jelent kevesebbet, mint hogy 
léteznek kölcsönös érdekek, amelyeket 
érvényesítésük közben csak korlátozottan befolyá
solhat a politikai ellen- és rokonszenv. Mert egyéni 
vállalásokon alapulnak, mert az érdeklődés és a 
megmutatkozás olyan késztetései munkálkodnak 
bennük, amelyek a hivatalos és formális viszonyla
tokon kívül érzik igazán jól magukat, és amelyeknek 
a kifejtéséhez nem is elégségesek a politikai zsar
gon szavai.

Kisház: kiállításrészlet

Mi másról lehetne szó, mint a művészetről. Ezúttal 
éppenséggel egy művészeti iskoláról, tanárokról 
és tanítványokról. Rajtuk keresztül egy térség 
törekvéseiről, készültségük állapotáról, 
gondolataik irányáról, tájékozódásuk minőségéről. 
Közben igyekezzünk nem feledni, hogy Kolozsvár az 
ország egyik legerősebb kulturális központja lévén 
több mint fél évszázadon át a képző- és 
építőművészetben is normákat teremtett, 
intézményei olyan hagyományokat alakítottak ki, 
amelyek a mai cselekvések formáit is jócskán 
befolyásolják. A Barabás Miklós Céh, a nagyszámú 
Kolozsváron élő jelentős képzőművész és a 
nyomukban szinte természetes kényszerrel kialakuló 
művészeti felsőoktatás később Romániában is 
középponti szerepet kapott. Pécs és Kolozsvár 
képzőművészei között a kapcsolat nem új keletű, a 
Pécsi Galéria és Pécs-Baranya művészei is megmu
tatták magukat Kolozsváron, de Kudor Duka István 
festőművész-tanár jóvoltából az utóbbi években 
színesedett a két város művészeti akadémiájának 
együttműködésével is. Ennek is vannak formális 
keretei, de tőlük éppenséggel kimerülhetne a kap
csolat a jó szándékú egymásra gondolásban is. 
Kudor Duka István azonban ennél jóval többre 
gondolt, amikor felvetette a bemutatkozó kiállítás 
ideáját, és amikor meg is valósította azt. A 
Kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési 
Egyetem mezében eljött Pécsre és egy nálánál fiata
labb kollégájával, valamint különböző 
évfolyamokhoz tartozó tanítványaival a Parti 
Galériában rendezkedtek be egy hónapra. Kiállításuk 
-  mint minden más emberi gesztus -  többféle met
szetben értékelhető. Kézenfekvő volna, hogy a kiállí
tott munkákon keresztül megítéljük a képzés 
irányát, mélységét, igényességét. Mint ahogy kísér
letet tehetünk egy felmérésre is általuk, ami a 
lokális, regionális és nagyobb távú érvényesség 
sugara mentén tár fel adatokat. Generációs met
szetet is készíthetünk és talán még a nemzetiségi 
ízeket is bátrak lehetünk elkülöníteni egymástól. De 
mérhetjük érzéki vonzerejüket, képszerűségük inten
zitását, valamint felhasznált utalásaik kapcsolódását 
más jelentésrendszerekhez. Már az is értékjelző 
mozzanat, hogy a felsorolt műveletek mindegyike
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elvégezhető a kiállított művek láttán. Ezáltal meg
alapozottan erősíthetjük fel a benyomást, hogy 
Pécsett egy valóban figyelemre méltó válogatás 
jelent meg. Bár egy alkotó csak egy művet, vagy 
kisebb sorozatot állíthatott csupán ki. Az így előállt 
tematikai sokszínűség már-már a kiállítás egységét 
veszélyeztette, de a veszély vállalása egyúttal olyan 
többletértéket, intenzitást adott az együttesnek, ami 
az eklekticitás vádját azonnal semlegesítette. Hiszen 
volt itt a népiesre fogott propagandarealizmus 
monumentalitásának emlékét idéző, ezért egyszerre 
ironikus és szomorú parasztnőportré, és hiperrea- 
lista techno Hölderlin-utalásokkal. Juhos Sándor 
nyelv-piercinges popsztár „átirata” a globalizációs 
elidegenedés felé mozgás közben bekövetkező 
helyzet- és értékmeghatározási bizonytalanságokról 
szól (|el vagyunk értelmezés nélkül..., elvesztettük 
majdnem a nyelvet...). Veres Szabolcs is 
nagyméretű, erős kifejezésű emberi fejjel mutatko
zott be. Mindhárman finom utalásokkal jelezték 
hogy látják, amint Kudor Duka „tanár úr” már évek 
óta bajlódik a fej-problematika különböző megoldá
saival, és hogy számukra ez a küzdelem sem tanul
ságok nélkül való. Bánjunk tehát óvatosabban a 
fogalmakkal, hiszen a látszólagos eklektika ezen 
képek esetében a mélyebb tartalmi megegyezések, 
azonos érzelmi beállítódás és a lépték hasonló 
megválasztása révén különös hangulati egység 
foglalatává válik. Marta Bercea is a reális látvány
ból, valóságos helyzetek lejegyzéséből indul ki 
kisméretű, pedáns festői kivitelezésben előadott 
olajképein. Egyszerűségük és a kis forma ellenére is 
gazdag szín-frazeológiájuk miatt szinte kiragyogtak 
az egyébként döntően sötét tónusú munkák közül. 
Kétségtelenül tanulmány jellegű munkák, amelyeket 
már csak azért is érdemes volt megmutatni, hogy 
jelezzék: a művészi hagyomány kevésbé feszült, 
a kísérletezések kockázatától mentes fertályai sem 
idegenek a kolozsvári művésznövendékektől. 
Egészen más képzeteket kelt lulia Oana Toacac 
Hetente nyolc fotó című dokumentációja, amelyben 
a naponta megújuló vásárlások, tömegáruk, csoma
golások ciklikus krónikáját adja, együtt a kis üveg
falú dobozkába zárt, gépi nyomtatású blokkokkal, 
elismervényekkel, számotócédulákkat, bankpapírok
kal. Mindavval, ami végül is a fogyasztás nyomán 
nem alakul át más minőséggé, és ami életünket 
sokkal következetesebben kíséri mai állomásaitól 
a holnapi megállókig, mint a nápolyi, a csoki, a kifli, 
vagy bármi más. És miközben a gondosan előadott 
színes fotókat nézzük, mi magunk fogalmazunk meg 
finoman csúfondáros ítéletet ezen egyetemessé szin- 
tetizálódott gyakorlatról. Kovács Amália újabb, erős

gesztusokkal, pozitív és negatív festékpászmák 
egymásba futása közben kialakuló formákkal idézett 
fel emberi helyzetet. „Ember a fényben és az 
árnyékban” -  mondhatnánk a bútort, alakot, fényt, 
mozdulatot leíró, ugyanakkor mindent robbanásál
lapotban tartó képről, amelynek nyugtalanságát 
kitűnően csillapították az imént emlegetett alkotá
sok. Diana Oancea megint egy olyan művész, akit 
láthatóan izgat saját mindennapi mikrovilága, 
környezete. Lépcsők című munkáján -  bizonyosság
gal vetjük fel, hogy fotó alapján továbbfeldolgozott 
-  életkép látható egyszerre grafikus és festői 
megoldásokkal. A „lépcsők” értelmezése minden 
bizonnyal olyan emeltszintű jelentéshez vezet, 
amelyben a szegénység, a cigánysors, az abban 
nyíltan megjelenő összetartozás és gyermekek iránti 
szeretet követel elismerést. Miközben a választott 
formával a művész maga még ironikus oldalvágást 
is tesz a hagyományukat feladó közösségek felé, 
amikor az op-art mintás pokrócot választja meg 
térelválasztó háttérnek. Végül természetesen szól
nunk kell Kudor Duka István egyetlen kiállított 
művéről, az idén született Önarcképről. Az arc
tematika különös formai lehetőségeit bontotta ki 
az utóbbi két év folyamán a rajzosság és festőiség 
szerves együtthatásának határára kifeszített lapjain. 
Talányosán kezdeti első gesztusnak és ugyanilyen 
talányosán az utolsó előtti mozdulatnak is 
tekinthetjük e műveket, hiszen kibontható belőlük 
a megszületés utáni pillanatok differenciálatlan 
monotóniája, univerzalitása, de ugyanígy a befejezés 
tömörsége, egyetlen sűrű pontba koncentrálódása 
is. Nagyjából az a képzet lesz úrrá a képre tekintőn, 
hogy a világon minden képes felvenni annak a 
tükörnek a funkcióját, amelyen az emberi arc 
legfőbb tagoló elemei és arányai fedezhetők fel.
A kettős jelentésmozgás itt is felfedezhető. Mohos 
falként, kopott ponyvaként, kopott sziklás tájként a 
felületek éppúgy emberi princípiumokat hordoznak, 
mint ahogy az azonnal emberi arcra, arc-lenyomatra 
asszociáló megfigyelő innen indulhat el az 
egyetemesebb természet, élet és valóság összefüg
gések átérzése felé. És talán valóban nem önkényes 
némi szándékoltságot feltételezni a Rohrschach 
teszt, Agamemnon aranymaszkja, és a Torinói lepel 
jelzéselemeinek láttán, amik végül is egy nagyon 
jelentős művészet megszületésének tanúivá avatnak 
bennünket. Ritka pillanatok az ilyenek.

Aknai T.

Parti Galéria: Mester és tanítványok Kolozsvárról

Ha van kedve hozzá ...

P ÉC SI G A LÉR IA

2004. július 16. -  szeptember 12 .
Pécsi textil
Olyan sorozatot indítunk el ebben az évben, mely
ben egy-egy művészeti ág Pécshez, a pécsi 
művészethez kapcsolódó képviselőit mutatjuk be. 
A résztvevő művészek lehetnek többek között 
ÁRVÁI Ágnes, C S ILL E  Márta, FARKAS Gabriella, 
FR EY  Judit, FÜ RTÖ S Ilona, KUSTÁN Melinda, 
L E N C S É S  Ida, LŐRINC Eta, PÁPAI Lívia, PAULI 
Anna, SOMOGYI Klára, akik mind a kortárs ma
gyar textilművészet jelentős alkotói s kötődnek 
Pécshez.

2004. szeptember 17 . -  október 10.
AradART (Arad)
2003-ban az Arad és Pécs között megindult kul
turális együttműködés részeként megállapodtunk 
az aradi Delta Galériával illetve az azt működtető 
művészeti egyesülettel, hogy 2004 folyamán köl
csönösen kiállításon fogadjuk a partner város 
művészeit.

P ÉC SI K ISG A LÉ R IA  (Szent István tér 4.)

2004. július 9. -  augusztus 1.
Diploma után -  Som ody Péter festőművész 
tanítványai (Pécs)
A PTE Művészeti Karán négy tehetséges fiatal 
végez Somody Péter festőművész osztályában, 
(Balogh Tünde, Csávás Eszter, Fajka József és 
Fejős Miklós) akik meggyőző, sajátos egyénisé
güket tükröző munkáikkal igazolják, hogy a 
művészeti képzés sok-sok nehézséggel járó 
időszakát befejezve a pécsi művészeti élet 
részeivé váltak.

2004. augusztus 13 . -  szeptember 5.
Z.SZA B Ó  Zoltán (Budapest) festőm űvész
Festészete egy sajátos, egyedi képi világot jelenít 
meg, melyben mindig benne van az ember, de 
nemcsak figurájában, hanem inkább gondo
latiságában.

2004. szeptember 10. -  október 3.
Tomoko ISHIDA képzőművész és Akila S E IK E  
fotóművész (Osaka)
Tomoko ISHIDA „Co-Twisted” című térplasztikájá
nak anyaga a tradicionális japán művészetben 
sokféle módon felhasznált papír, melyet tekerés
sel, sodrással, hajlítással, nyújtással alakít és tesz 
fátyolszerű, a virágzó gyümöl-csöskerteket, 
erdőket idéző képződménnyé.
Akila SEIK E képeiben végigkövethetjük a japán 
ember környezetéhez, a természethez való 
kötődését, kapcsolódását.

2004. július 23. -  szeptember 12.
Krámli Márta (Pécs ) szobrászm űvész
A „Kert" című kiállítási project a felhasznált 
anyagok fizikai tulajdonságait, az általuk keltett 
vizuális, optikai hatás lehetőségeit vizsgálja. Meg 
akarja mutatni a fizikai jelenségeket, tulajdonsá
gokat, célja olyan általánosan érvényes munkák 
létrehozása, melyek absztrakt, de mindennek 
ellenére emberi, szellemi kérdéseket vetnek fel.

2004. szeptember 2 1. -  október 10.
Bozsits József ékszertervező iparművész és 
Horváth Gábor fotóművész (Pécs)
A közös kiállításon a két művészeti ágat a látvá
nyon, vizualitáson kívül az arany után legrégeb
ben ismert nemesfém, az ezüst köti össze.

PARTI G A LÉR IA  (Mária u. 1)

2004. július 31-től augusztus 28-ig 
Tirpák Bálint (Budapest) festőművész 
szeptember 1-től október 14-ig  
Ilyenek voltunk VI. -  pécsi emberek kiállítása.
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Szemle
2004. április 15.
Pécs, Művészetek Háza 
Költészet Napja

Vendégünk: Bertók László

A Költészet Napja alkalmával találkozhattak először 
tisztelői Bertók Lászlóval, a Kossuth-dijjal közelmúlt
ban kitüntetett költővel. Az esemény ünnepélyes
ségét ezúttal egy, a Művészetek Háza által 
ajándékozott mandarincserje is emelte, amelynek 
szépségén túl, talán nem túlzás állítani, funkciója 
volt az est tulajdonképpeni témájának, Bertók 
László Háromkák című haiku kötetének bemutatá
sában, a kötetről folytatott eszmecsere hangulati 
előkészítésében. A mandarincserjével egy kicsit az 
egzotikum, a Kelet, és egyszersmind a költő által 
régi-új formaként művelt vers/forma/eszencia/ 
közege, legalábbis egyik éltető fluiduma, a ter
mészet is megjelent, az „ég, föld, vegetáció, 
madarak, kutyák egyebek.” A kert. Meg a fa alatt a 
pad, ahonnan messze lehet látni. Asztal, csend, 
köré- vagy melléülni való.

A beszélgetés során, amelyet Nagy Imre iroda
lomtörténész vezetett, amellett, hogy a hallgatóknak 
volt alkalmuk átgondolni a haikuról, erről a XII. 
századból származó, a természet lélegzetnyi jelen
ségeit filozófiai igénnyel versbe emelő japán erede
tű versformáról való ismereteiket, tanúi lehettek a 
/forma/teremtő kedv megőrző-újjáteremtő természe
tének és erejének is. A Háromkák verseiben (azért 
Háromkák, mert háromsorosak) a szótagszám 
ugyanúgy tizenhét, mint a japán „eredetiben”, 
a tárgy is megegyezik. De míg a japán változatban 
nincs rím, a magyarban van, s míg a keleti sajátos, 
éterien szigorú szimbólumrendszerrel rendelkezik, 
a bertóki -  amellett, hogy abból is átvesz elemeket, 
a fenyőét például - ,  felhasználja a magyar epigram
ma, az aforizma és más rövidformák tanulságait is. 
Mindezt a költő szavaiból tudtuk meg, mint ahogy 
azt is, hogy a kötet versei a téltől télig tartó időren
det követik, hogy a hármas szám (misztikából jön, 
folklór vagy életrajzi eredetű?) itt is szervező erőként 
működik, mint a korábbi kötetekben is, és hogy 
a természet, a kert ősélménye többágú forrásból 
fakad föl. Remélhetőleg nem áthallás állítani, hogy 
itt is mintha valamiféle hármasság létezne. A japán 
haikuk közvetítette, valamiféle panteisztikus termé
szetélmény mellett a szülőföld, Vése élménye, és a 
jelennek, a „megtalált”, a „visszakapott” a hegyek 
felé, a túlra néző donátusi kertnek az élménye is él 
e versekben, fönn, a város fölött, magasan.
Az igazi az „ősélmény” ezek közül alighanem Vése, 
a szülőföld, amelyről a beszélgetés során más 
vonatkozásban is szó esett. Akik Bertók László 
pályáját figyelemmel kísérik, azok számára köztu
dott, hogy a formák átalakításának a világképet 
érintő számos következményével vagy okával 
együtt, a mai magyar költészetben párját ritkító tel
jesítményt mutatott/mutat föl. így van ez a mostani 
háromkák esetében is, és így volt ez a megelőző, 
a Valahol, valami című kötet félhosszú szabadver
seinek esetében is. így nem véletlen, hogy a 
versekkel kapcsolatban mint most is, minduntalan

Berták László

fölvetődik a nyelv, a nyelv átalakulásának-átalakí- 
tásának, a nyelv kifejező lehetőségének a kérdése. 
Bertók László szavaiból mintha az derült volna ki, 
hogy bár -  a dolog természete miatt -  bajos 
végleges választ adni a nyelvvel kapcsolatos 
kérdésekre, viszont a lehetőségek próbálgatása, 
kutatása, bővítése soha be nem fejezhető folyamat. 
Amellett, hogy a vele élő kénytelen számot vetni a 
nyelv meghatározó vagy éppen korlátozó voltával, a 
feladat éppen ez: a „legalul lévő” tápláló energiára 
kell rátalálnia, ráéreznie arra, ami „legalul van”, az 
anyanyelv, a szülőföld képeiben: fára, virágra, 
madárra, kertre, külön is, és együtt, ahogy 
egymáshoz tartoznak, fótbontatlanul. Mindez a lát
szólag ellentétes utakat is magyarázhatja: amíg a 
háromkák világa zártnak tűnik, végleges, addig az 
előző kötet (ebben is helyet kaptak már haikuk!) 
szabadversei -  ahogy Nagy Imre megfogalmazta -  
„keletkezésben lévő, létrejövő” szövegek. Ezeknek 
egymást módosító, kiegészítő, ismétlő-továbbvivő- 
variálgató-módosító-helyesbítő fordulatai, szavai, 
kifogyhatatlannak látszó kérdőjelei a költő szerint 
a megélt és az „igazi” valóság közti különbséget, 
valamiféle senkiföldjén való létet, elbizonytalanodást 
(a világét is természetesen) tolmácsolnák. És a szi
nonimákkal, a folytonos eltávolodásokkal, neki
lendülésekkel talán „jobban körülírható a kimond
hatatlant”... De akárhogyan is van, egy biztos: „az 
olvasótól mindig kell a szolidaritás”, már csak azért 
is, mert „Sokkal többet tudunk, mint amit kife
jezünk.”

Az esztétikai élmény, a gondolatok, az alkotás 
szépségeiről, dilemmáiról szólás együttesen tették 
gazdaggá az ünnepi estét. És még egy, ezekkel 
szorosan összefüggő „hatástényező”, ami a Bertók 
Lászlóval folytatott beszélgetéseket jellegzetessé és 
élvezetessé teszi. Ez pedig az a tulajdonsága, 
adottsága, aminek következtében a szituációval lát- 
szólag/ellentétesnek bizonyuló elhallgatott, vagy 
éppen kimondott szónak, dilemmának, egyszer 
visszavont, másszor nyomatékossá tett gesztusnak, 
hangsúlynak sok esetben akár hosszabb elemzéssel, 
fejtegetéssel csaknem egyenértékű szerepe lesz.
A hallgató számára ez annak a bizonyítéka lehet, 
hogy az igazi költészet csak ösztönösség és 
tudatosság egymásba játszásából születhet -  az 
arányokról, dominanciáról való vita ehhez képest 
roppant fontos, de mégiscsak részletkérdés. Éppen

ez adhat lehetőséget arra, hogy az érthetetlen 
felfogására, megértésére is vállalkozzunk, mint 
ahogy ezt a kötet egyik háromkája is megfogalmaz
za: „Asszony? Vagy férfi?/ Együtt sem tudnak 
egymás/ Csúcsáig érni?”

2004. április 19.
Pécs, Várkonyi Nándor Könyvtár 
Könyvbemutató

Cseke Péter: Időrobbanás

Mintha a máig hatóan eltűnt (elveszett?) idő 
nyomában járnánk Cseke Péter szavait hallgatva, 
könyvét olvasva. Az egy Székelyudvarhely környéki 
kis faluból Kolozsvárra származó szerző, egyetemi 
tanár, az esszéket, tanulmányokat, dokumen
tumokat tartalmazó, a szellemi útkeresés mozgal
mas „történéseit” bemutató Időrobbanás című 
kötetében az új évezredbe lépett kárpát-medencei 
magyarság, s mindenekelőtt az erdélyi állapotok 
látleletét adja.

A kiinduló tétel: a világháborúk, békekötések, 
diktatúrák, és egyéb események következtében 
a magyarság majdnem egy teljes évszázadot, a 
huszadikat, korformáló akaratából elvesztette.
A folytatásnak ennek következtében onnan kellene 
következnie, ahol kényszerűen abbahagytuk: az 
elmúlt század elejéről.

Ez a magyarázata annak, hogy Cseke Péter 
főként a két világháború közti, a Trianon utáni erdé
lyi állapotokra koncentrál, de az egész, azaz a 
magyar és a világhelyzetet is figyelembe véve, s 
napjaink, nem kis részt ezekben az állapotokban 
gyökerező jelenségeit is elemezve. Talán nem hálás 
leírni, mert többszörös félrehallásokra adhat okot, 
de így van: a döntően fontos nemzeti sorskérdések 
iránti felelősséget illetően, vagy másképp szólva az 
erkölcsi színvonal, mérce szempontjából a hallot
tak, a könyvben foglaltak irigylésre méltóan magas 
színvonalúak, és kívánatos lenne -  bármennyire is 
hiú reménynek bizonyul ez olykor - ,  ha sokak, ha 
mindenki számára valóban mércét jelentenének.
Az írásokban a közismert alkotók, személyiségek 
mellett (Tamási Áron, Kós Károly, Benedek Elek és 
mások) olyanokkal is megismerkedhetünk, akik az 
említettekhez hasonlóan múlhatatlanul fontos 
szerepet játszottak a Trianon utáni felocsúdásban, 
a követendő út kijelölésében, az értékek s az öntu
dat egyáltalán nem ellentmondásoktól, s pláne nem 
megpróbáltatásoktól mentes megőrzésében, 
megerősítésében.

László Dezső, Balázs Ferenc, Bözödi György, 
Jancsó Béla és a fentebb említettek tevékeny
ségének lényegét talán a könyv legsúlyosabb kulcs
szavaival: világtávlat és otthonteremtés lehet jelle
mezni. Azaz a feladat: ha kell -  márpedig kell - ,  még 
a körülményeket is jelentősen meghaladó igénnyel 
tájékozódni a világban, a világról (az említettek 
közül nem egy Európában, Amerikában élt, utazott 
évekig) azért, hogy hazatérve, a tapasztalatokat föl
használva otthont, s megint csak otthont lehessen 
teremteni. Ha ezt a magatartást bárki is küldetéses 
magatartásnak tekinti, nagyon jól teszi -  figyelembe

40 echo 2004/3



F E K E T E N - F E H E R E N

véve azonban, hogy ezt a napjainkban már-már 
utópikus heroizmusnak bizonyuló magatartást a 
mindennapos fenyegetések, üldöztetés, börtön min
dennaposán közönséges tényei szinte életközelivé 
hitelesíttették...

Az adataiban, összefüggéseit illetően nem
egyszer rendkívül tömören fogalmazó könyv a jelen
hez érve egyebek mellett a populizmus fogalmának 
felelőtlen használatáról, a népi- urbánus kérdésről, 
a nemzeti eszme lényegéről mondja el véleményét. 
Cseke Péter szerint ez utóbbi értelme az egy 
közösséghez tartozó személyek „energiáinak a fel
szabadításában”, „az egyetemességgel való 
közvetlen kapcsolat átélésének” a megteremtésében 
áll. A szerző nyomatékosan figyelmeztet a veszé
lyekre. Tokajban és Keszthelyen az írók ottani 
összejövetelén például az Öncsonkító irodalom 
jelenségére felfigyelve. Mert mi lenne más, mint 
öncsonkítás, ha a rendszerváltás után az irodalmi 
kánonban nem szerepel Székely János életműve, 
amikor az író feldolgozatlan örökségének nagy része 
ebek harmincadjára vetve valahol Váradon és 
Vásárhelyt vár jobb sorsára... Igaz, Kolozsvárott, 
a Szabédi Emlékházban megkezdődött az írói 
hagyatékok számbavétele, és megtörtént az Erdélyi 
Magyar Irodalmi Múzeum alapkőletétele is. De ez 
megintcsak, ha igaz, ha ígéretes, ha egyre gyara- 
podóan is, de inkább csak kezdet -  és megintcsak 
remény...

A könyvbemutatón az erdélyi származású Barkó 
György színművész olvasott föl részleteket az 
Időrobbanásból és a tárgyalt szerzők műveiből.

2004. május 6.
Pécs, Művészetek Háza

Fél korsó hiány, avagy a városban esik 
az eső
A terek, képek és tér-képek: a modem város című 
tudományos konferencia kísérőprogramja

Hogyan, miáltal változhat a földrajzi tér kulturális 
értelemben vett térré? Hogyan, mi által gazdagítható 
fel, tehető értékkel, s igen: érdekkel telivé?
A kérdést ezúttal olyan sok nézőpontú tudományos 
konferencia vizsgálta, amelynek önálló programként 
megrendezett estje az irodalom által megfogalmaz
ható választ óhajtotta fölmutatni.

Thomka Beáta bevezető szavai után Csuhái 
István egy néhány évvel ezelőtt a város fölött 
figyelmes szemmel köröző, s ma is sok érvényes 
megállapítást tartalmazó esszéjét olvasta fel. Az 
esszé szerint a város talán legelső sorban szemé
lyesség. A szerző szerint nagyjából 500 arcot kell 
jelentenie általában, s jó jel, hogy ez a szám az ő 
esetében 528. Aztán a város hangulat. Múzeumok, 
sétálóutca, vásár, Széchenyi tér, a Mecsek kirándu
lóhelyei, azaz számtalan van -  és számos nincs (ez 
utóbbi pl. az éjfél utáni városi élet vagy a 
városkörnyéki folyó). Aztán az elhelyezkedés szép
sége, a környezet előkelősége (az anekdota szerint 
a Harkány felől közeledő oroszok parancsnoka 
mondta volna: „Szép város. Ezt nem lövetem”).
A város továbbá egyéniség. Mészöly Miklós szerint 
hátat fordít az országnak -  talán hogy a hátország
gal mögötte -  de csak úgy! -  a mediterráneum, a 
meleg, az ég felé, a messze délre nézzen?

Az esszé után következő versek, prózai rész
letek közül az első, az ismeretlen török költő pane- 
girikusza „Kánaánt másolónak”, „Isten zsámolyá
nak”, „gazdag viránynak” nevezte Pécset. A késői 
utódok közül pedig Berták László, Csorba Győző, 
Mészöly Miklós, Pálinkás György, Parti Nagy 
Lajos, Weöres Sándor művei, műveinek részletei 
hangzottak el, minek során a hallgatóban joggal 
alakulhatott ki a meggyőződés, hogy gazdagodást

Parti Nagy Lajos

csak a gyarapodó gazdagítás eredményezhet.
Az sem lehet tehát véletlen, hogy a nem is olyan 
messze múltban, a Jelenkor hívására a fővárosi írók 
közül többen ide jöttek, igazolva Mészöly Miklós 
szavait, miszerint Csorba Győző, Várkonyi Nándor, 
Weöres Sándor városa a maga múltjával valóban 
urbs volt... S hogy mi lesz? Higgyünk abban, hogy 
Csorba Győző szavai igazolódnak be, aki öröknek 
látja C.Nekem a város mindörökre”), s amire Bertók 
László hasonlóra célozva, bár a kételyt sem kizárva 
kérdez („Hiszed-e, hogy ötezerben is lesz Pécs?”).

Hogy tehát mi által változhat a földrajzi tér kul
turális értelemben vett térré? Például így, a fentiek 
szerint. így is. Annak a megtartó erőnek a révén, 
ami az időben, szünet nélkül, a művek áltat jön 
létre. És amelyet a társművészetek részéről 
Kismányoky Károly Évezredek öröksége című 
megvilágító erejű rövidfilmje, és Weber Kristóf az 
elhangzottakkal lényegével lényegében összecsen
gő, A városban esik az eső című zenéje is kifejezett.

2004. május 13.
Pécs, Művészetek Háza

Szingli irodalom vagy női irodalom?

A gyökereket, az összefüggéseket keresve megál
lapítható, hogy a szingli irodalom az angolszász 
kulturális hagyományban gyökerezik, nem feled
kezhet el a regény kezdeteiről, nem hagyhatja 
figyelmen kívül J. Austen szellemi hagyatékát, mint 
ahogy B. Jones naplója is nélkülözhetetlen a 
számára, továbbá forrásként kell számon tartania 
az újságosstandokról mosolygó románcos karakterű 
Júlia meg Ramóna füzeteket is.

Ha a hallgató csak ennyit őrzött meg Sümegi 
Noémi író, Gács Anna kritikus, Szabados Tamás 
szerkesztő, a moderátor Tóth Orsolya irányításával 
lezajlott beszélgetéséből, már ez is elegendő annak 
belátására, hogy a címben feltett kérdés csak széles 
összefüggésekbe ágyazva érthető meg, ill. hogy vele 
kapcsolatban számos kérdés vethető fel. Ezek közül 
-  a beszélgetés, a vélemények tanúsága szerint -  
az egyik legérdekesebb a magas, (elitkultúra és a 
populáris kultúra közötti viszony problémája lehet.

A szingli irodalom kétségtelenül (úgy látszik), a po
puláris kultúra terméke, de nem a fentebb említett 
Júlia-füzetek színvonalán, mert míg ez a tanulatlan 
rétegeké, az a középosztálybeli, műveltebb 
olvasóközönségre számíthat. Tehát valamiféle 
összekötő lehet, s úgy látszik, szerencsésen, inkább 
„fölfelé” köt össze a „lent” és a „fönt” között. 
Másfelől -  s ez már a szingli irodalom belsőbb 
sajátszerűségeire világít rá -  a művek középpont
jában a nő (bár kialakulóban a férfi ág isi), ill. egy 
„másik”, „újabb” nőeszmény áll. Szabados Tamás 
szerint ennek lényege többek között az, hogy 
különösen a II. világháború után az önálló keresettel 
rendelkező, megbízható vásárlóerővé, azaz stabil, 
speciális igényű fogyasztóvá váló nő „királynői” 
mivoltát elvesztve, egyszersmind árucikké is vált.
Akit eddig meg kellett hódítani, azt már nem kell 
(annyira), vagy másképpen, nem úgy... Az árucsere
körforgalomba beépült nő tehát olyan átalakulá
sokon ment keresztül, melyeknek során ered
ményévé s ösztönzőjévé, alanyává és tárgyává is 
vált egy olajozottan működő/működtető folyamat
nak.

S alighanem ekkor következhet a szingliiro- 
dalom, amelyet itt, az eszmecsere tárgyaként is, 
Lukács Eszter: Lukács Eszter válogatott élete, azaz 
a beszélgetésen jelenlévő és ezt az álnevet választó 
Sümegi Noémi naplóregénye képviselt. A regény, 
a belőle megismert részletek kapcsán aztán bebi
zonyosodott, hogy a helyzet azért bonyolultabb. Az 
egy-egy nap, napok eseményeit órányi pontossággal 
és részletességgel rögzítő műgond, nevetség, csúf
ság, játék, bosszúság, öröm s hasonlók végered
ményében alig, azonban nagyjából mégis a végte
lenségig elviselhető szituációinak paradox elegyét 
tárja elénk. Például. A természetesen dolgozó nő 
örül, hogy 7 óra 58 perckor kell munkába indulnia, 
mert így az otthoni munkát történetesen a férjére 
hagyhatja... Jutalma többek között az, hogy 12 óra 
11-kor szerkesztője megbízza: haladéktalanul hívja 
fel az ország önkormányzatait: tudakolná meg, hogy 
állnak ott a szúnyogirtással... Vagy valamikor 19 óra 
felé egy barátnői találkozóra készülve konstatálnia 
kell, hogy az egykor oly kedves kis miniszoknya 
már nem fér rá... Máskor meg még az is előfordul
hat, hogy pokolba kívánja a férjét©, vagy hogy a 
gyerekeivel nehezen tud kijönni... Például amikor 
norvég és egyéb rokonok váratlan és tömeges beál
lítása után, 15 óra 32-kor gyorsan el kell mennie a 
kislányáért, akivel körültekintő vita után kellene 
halaszthatatlanul eldönteni, hogy hajába egy csatot 
tegyen két gumival, vagy két csatot egy gumival...
És így tovább. Mindezekből látható az is, hogy a 
szingliirodalom nem tagadja a magas kultúrát, 
mert ettől az elhatárolódástól játékossága, iróniája, 
s talán még reftektáltságra való hajlama is megóvja.

Hogy végül is mi a szingli irodalom? Körmönfont 
meghatározás helyett tekintsük kiindulópontnak 
a beszélgetés egyik résztvevőjének megállapítását. 
Eszerint olyan művek tartoznak főként ide, amiket 
főleg nők írnak, nőknek, nőkről. Amihez azt lehetne 
hozzátenni, hogy mindezzel egyfajta rálátást adnak 
sokszor meglehetősen kócos életünkre. Hogy miféle 
viszony hozzá (hozzájuk)? Szerető elfogadás és 
ironikus távolságtartás, úgy gondolom. Körülbelül 
olyanok, olyanoknak látszanak mint legtöbben 
vagyunk mindennapi valónkban. Szóval, jobb ha 
tudunk erről, róla (rólunk).

Végül jelen sorok írója bevallja, a szingliről 
eddig főként a tenisztornák női egyesei jutottak az 
eszébe. Ettől fogva azonban ez is másképp lesz.

G. Tóth Károly írásai

Tóth Orsolya, Gács Anna, Szabados Tamás és Sümegi Noémi
FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ
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A zenei rovat -  helyett

Az Echo is kiegyensúlyozott tájékoztatásra törek
szik. Pécs kulturális életének színességét, sokféle 
értékregiszterét, ezek összefüggéseit, a legkülön
bözőbb művészeti tevékenységformákat és 
műveket kívánja számaiban feldolgozni. Vagy, ha 
ez nem is mindig sikerül, legalább az emlékezet 
számára megőrizni. Segítségére van ebben 
a törekvésében az említett területeken néhány 
avatott tollú szakember és néhány érdeklődő 
alkotóművész, aki olykor legyőzve némiképpen 
érthető fenntartásait a sokszor a „szakma 
ügyeinek kiteregetéseként” is minősített kritikai 
érveléssel szemben, ír nekünk. Ez természetesen 
nem ideális megoldás és magunk sem értékeljük 
túl ezeket a „beugrásokat”, amelyek nemegyszer 
drámai konfliktusokat is rejtenek, miközben tele 
vannak magatartás paradoxonokkal. Több, mint 
sokatmondó azonban - ,  és Pécs leginkább 
magasra értékelt kulturális-művészeti életének 
valamiféle bizonytalanságáról ad jelzéseket -  
hogy éppen a zenei területen nem találunk 
szerzőket, akiknek tájékozottsága, kvalitásérzéke, 
íráskészsége az Echo zenekritikáiban ölthetne 
testet. Megmagyarázhatatlan és méltatlan, hogy 
a május-június hónap komolyzenei rendezvényei, 
vendégjátékai, szóló és zenekari hangversenyei, 
a kamaratermi és szabadtéri hangversenyek 
egyetlen hozzánk közel és távolabb álló szerzőt 
nem indítottak arra, hogy szóljanak ezen 
eseményekről. Beértük volna néha már az egy
szerű ismertetéssel is, de abból sem kaptunk. 
Tanulságos ez a felsülés azonban, ad néhány 
feladatot. Mindenekelőtt azt, hogy körüljárjuk 
a helyzetet, hogy megtaláljuk a magyarázatát 
a kelletlenségnek, az értékelés kísérletei előtt 
bekövetkező gátlásoknak, a felesleges dolgok 
láttán bekövetkező közömbösségnek.
Olvasóink elnézését kérjük mindezért.

A szerkesztőség

2004. június 25-27.
XV. Pécsi Folknapok 
-  Nemzetközi Népzenei Fesztivál

Az élő népzene

Idén ismét a kora nyári időszakban került megren
dezésre a Pécsi Folknapok rendezvénysorozat.
A pécsi közönség három napon keresztül élvezhette 
a hazánkból és a világ más országaiból összegyűlő 
előadók és együttesek színvonalas műsorát. 
Mindhárom nap programja hasonló volt, délután 
kedvcsináló kamarakoncerteket hallgathattak a 
járókelők a sétatéri kirakodóvásárban, este héttől tíz 
óráig a fesztiválprogramban mutatkoztak be az 
együttesek, majd táncház zárta a programot. 
Pénteken a rossz időjárás majdnem tönkretette a 
rendezvényt, a délutáni koncerteken Zerkula János 
gyimesi prímás már nem is tudott játszani. A fesz
tiválprogram az eső miatt az Ifjúsági Házban zajlott. 
Zerkula jános bácsi itt már felléphetett, nagy sikerű 
koncertet adott, majd a táncházban is muzsikált, 
ahol a hallgatóság nagy része az idős mester -  aki 
egyike az erdélyi hagyományos zenekultúra utolsó 
őrzőinek -  zenéjére járta a gyimesi kör- és lánctán
cokat. Aznap este hallhattuk még az Ifjú Muzsikást 
ifj. Csoóri Sándor vezetésével, akik a hagyomány- 
őrző népzene mellett most feldolgozásokat is ját
szottak. Az együttes már többször fellépett a 
Folknapok rendezvényein, és ifj. Csoóri Sándor 
tanítási módszereivel is megismerkedhettek a pécsi 
népzenészek. Műsorukban különlegességnek számí-
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tott, hogy palatkai blokkal is készültek, így előadá
sukat élőben összehasonlíthattuk az eredeti palatkai 
zenével, mivel a programot záró együttes a palatkai 
banda volt.

Az est külföldi vendége Keith Kendrick angol 
concertina (a harmonikák családjának legkisebb 
tagja) játékos volt, aki a hangszer szólódarabjai 
mellett szűkebb hazája, Derbyshire népzenéjét ját
szotta és énekelt.

Szombaton az időjárás már nem tudta elrontani 
a hangulatot, délután a Sétatéren a Mahala Hóra 
együttes (Pécs), a Mecsek együttes (Pécs), a 
Simply English (Pécs) és a Mydros együttes 
(Budapest) szórakoztatták az érdeklődőket. A fesz
tiválprogramot a házigazda Zengő együttes szín
vonalas műsora nyitotta, akik új felállásban 
mutatkoztak be. Ezután a fiatalokból álló Mydros 
együttes populáris görög dallamai fokozták a 
közönség táncos kedvét, melyet aztán az éjszakai 
táncházban mindenki kedvére ki is elégíthetett.
A görög dallamokat meditatív jellegű zene követte, 
Davod Ayad iráni énekes-hangszerjátékos és 
Jatinder Thakur indiai tabla-játékos világszínvonalú 
műsorában a sufT zene, az azeri főik és iráni 
klasszikus zene dallamai csendültek fel. A hangulat 
csak tovább fokozódott a Vándor Vokál műsorán, 
a három énekes hölgy átütő, csillogó hangján több
szólamú horvát, szerb, bolgár népdalokat adott elő. 
A Dóm tér fantasztikus akusztikájában a balkáni 
énekes zenére jellemző, tökéletesen előadott disz- 
szonáns hangzások, a kisszekundos súrlódások 
szinte pengeként hatoltak a hallgatóság leikébe, 
felidézve az emberi hang és a zene határtalan 
hatalmát az emberi érzelmekre. Az est méltó 
zárásaként az Urtean Baten baszk együttes 
(Spanyolország) lépett fel. A középkori eredetű 
tradicionális baszk népzene és néptánc a főúri 
udvari szokások és a paraszti kultúra furcsa keve
redése, a reneszánsz hangzású zenében a fúvós és 
ütős hangszerek dominálnak, a táncok többnyire a 
koreografált reneszánsz udvari táncok maradványai. 
Az együttes az elsöprő erejű műsort a táncházban 
is folytatta, a hallgatóság nagy örömére.

Vasárnap délután a Nevesincs együttes (Pécs), 
a Bran együttes (Budapest), a Fanyűvők együttes 
(Pécs), és a Vujicsics együttes (Szentendre) kedv
csinálója csalogatta a nézőket az esti programra, 
ahol a hagyományosan fellépő, idén harmincadik 
születésnapját ünneplő Szélkiáltó együttes kezdte 
a műsort. Az ír zenét játszó budapesti Bran együttes 
is rendszeres szereplője a Népzenei Napok ren
dezvényeinek, a koncertelőadások mellett -  mint 
most is -  a táncházakban is rendszeresen zenélnek.

Vándor Vokál

Urtean Baten (Spanyolország) 

Zerkula jános gyimesi prímás

Az est fénypontja az idén szintén harmincéves 
Vujicsics együttes fellépése volt, akik hagyo
mányos műsorral és a megszokott magas színvonal
lal szórakoztatták a nézőket. Kissé csalódást oko
zott a műsor további része, a Vízöntő Zenekar 
alapítója, Kiss Ferenc és két társa fellépése, akik az 
előzőekhez képes haloványnak tűntek. Az általunk 
nagyon várt marokkói zenét játszó együttes kínosan 
lassú technikai beállása után felhangzó zene csak 
nyomaiban emlékeztetett a marokkói zenére, melyet 
az elektromos hangszerparkot szemügyre véve 
(basszusgitár, szólógitár, szaxofon, dobszerkó) nem 
is csodálhatunk. A vezető hiába játszott eredeti 
hangszereken, a körítés teljességgel elnyomta 
a népzenei jelleget.

A három nap programját végignézve örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy a színvonal nem romlik, 
a szervezők jól dolgoztak, a Pécsi Folknapokon 
egyaránt halhattunk magas színvonalú új zenéket és 
visszatérő együtteseket. Ha értékelni kellene a pro
dukciókat, mindenképpen kategóriánként kellene 
azt megtenni: a külföldi előadók közül az iráni-indiai 
duót és a baszk együttest, a magyar együttesekből 
a Vujicsics és a Vándor Vokál együtteseket kellene 
kiemelni. Természetesen a két erdélyi fellépő,
Zerkula János és a Palatkai zenekar előadásáról is 
csak szuperlatívuszokban beszélhetünk. Legfőképp 
ennél a két szereplőnél és talán a baszk együttesnél 
érezhette a nagyszámú közönség, hogy mi is az élő 
népzene, mit is jelent benne élni a zenében, mi az 
élő népzene.

Vinter Miklós
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2004. május 11. 
Pécsi Egyetemi Klub 
Európa Kiadó

Nagyra nőtt lelkek a múltból

A zenekar:
Menyhárt Jenő igazgató, ének, gitár -  Másik János billentyűk 
Kiss László basszusgitár, ének -  Magyar Péter dob 
Kirschner Péter gitár -  Varga Orsolya billentyűk

A műsor:
1. Massala -  2. Európa Kiadó -  3. Fiatal magyarok
4. így vonulunk be -  5. Rendőrlány -  6. Turista
7. Elmentek a fiúk -  8. Toporzékolok
9. The Neighborhood is Changing -  10. A csend -  11. Ez a város
12. Ha ő nem bánja -  13. Az időnél gyorsabban
14. Jó lesz - 1 5 .  Igazi hős -1 6 . Várna -  17. Mocskos idők
18. Tengerpart -  19. Megalázó, durva szerelem
20. Bon-bon-si-bon

Ezt is megértük! Újdonsült európai uniós tagokként 
ismét Európa Kiadó koncert Pécsett. A május else
jére virradó éjjel Budapesten az A38-as álló hajón is 
ez volt az apropó, s mivel az itt zajló többnapos 
koncertsorozat váratlanulp) telt házas sikerrel 
zajlott, jött az „így vonulunk be...” turné. Pécs 
mindig is az alternatív/underground kultúra bázisá
nak számított, a hetvenes években a Spions is fel
lépett itt egy félbeszakadt koncert erejéig. Menyhárt 
Jenő is ezt megszemlélni érkezett le akkor ide, 
Molnár Gergely inspirációját sosem tagadta, ahogy 
Hajas Tiborét és Müller Péter Ivánét stb. sem. Első 
ismert zenekara, az URH 1980. szeptember 13-án 
koncertezett először, az Európa Kiadó pedig pont rá 
egy évre, 1981. szeptember 13-án a fővárosi Kassák 
klubban. A Bizottság, az Európa Kiadó, a Vágtázó 
Halottkémek, a Sziámi-Sziámi, a Trabant, a Neurotic 
stb. is rendszeresen felléphetett Pécsett, amikor 
jó pár helyen nem engedték színpadra az efféle 
zenekarokat. Az Európa Kiadó 1992 októberében 
koncertezett itt utoljára (a DOZSÓ-ban), az „Itt 
kísértünk -  Lőve ‘92” turnéjukon. Menyhárt Jenő 
1994-ben távozott Amerikába, 1997-ben újból 
összeálltak néhány fővárosi fellépésre, 2001 nyarán 
pedig New York-i zenekarával jött három koncertre. 
S most, ennyi idő után ismét Pécsett... Ki-ki 
emlékei, illetve azok akik még nem látták őket, 
lemezekről ismert illetve kézen-között terjesztett 
dalaik, a legenda miatt érkeztek. Egyébként is ma 
valahogy a levegőben van a rendszerváltást 
megelőző évtized ellenkultúrája, alternatív/under
ground művészete, hisz egyedülálló jelenség a hazai 
kultúrtörténetben. Az akkori hősök talán az utolsók, 
akikre a mai fiatalok is még felnéznek, hisz letet- 
tek/tehettek valamit. Ennek az időszaknak a 
zenekarai az art punk/new wave mellett a 
társművészetekből is táplálkoztak, s valóságos tár
sadalmi problémákra reflektálva mindebből alakítot
ták ki a fennálló rendet provokáló világukat.

Mintegy 800 néző, köztük rengeteg olyan fiatal, 
akik életkoruk miatt még nem lát(hat)ták a 
zenekart, várta a kezdést, a válogatást 1981 és '92 
közötti dalaikból, azt a ráadásokkal együtt több 
mint két órát, a húsz dalt, ami egykor „megrengette 
a világot”.

Poénos kezdéssel indult a koncert, hisz uniós tagok 
lettünk: Menyhárt Jenő világpolgár meglepetésre 
németül mondta fel „Fünf Kontinente” címmel az 
URH „Öt kontinens” című száma szövegét. Teljesen 
érthetően Európával indított, de jött a többi földrész 
is, mivel ő Amerikában, Kiss László pedig 
Ausztráliában él.... Aztán beindult a gépezet, és jött 
Afrika, a '8 3 -8 5  közötti ütős tag, a brazzaville-i 
Kongóból érkezett és az egykoron Pécsett is főisko
lai tanulmányokat folytató Joe Dissou emlékére. így 
Jenő lingalául énekelte a Massala című dobcentrikus 
nyitószámot, az 1984-es „Jó lesz...” programjukat 
megidézve. A lendületes második dal, a ma is 
aktuális, címében is többértelmű „Európa Kiadó” 
szövegét már együtt skandálta zenekar és közön
sége:

„Athéni szél és spártai eső,
Ülünk a tűznél, én meg az idő.
Az éneklés évei lassan elmúlnak.
A nagyranőtt lelkek a pincékbe bújnak 
Európa kiadó, Európa kiadó...
Megrémülök a hangomtól,
El fogok tűnni a rock and raliból,
Olyan már mint egy menekülttábor,
Mindenki itt van, aki nem elég bátor 
Európa kiadó, Európa kiadó...
A jövő idő merénylete,
A tinédzserek vad élete,
Megszülettél, védd meg magad.
Temesd el a halottakat!
Európa kiadó, Európa kiadó...
A hírnök jön, és integet,
Hírek már rég nincsenek,
Rég nem háború, rég nem béke,
Felizzik a vágy villamosszéke...
Európa kiadó, Európa kiadó...”

„Nyilvánosan nem zenéltem kint New Yorkban az 
utóbbi három évben. Az uniós csatlakozás ünnepére 
hívtak, erre jöttem vissza, inspirált ennyi év után az 
Európa Kiadóval újra kiállni. Újra akartam gondolni

mindazt, amit a zenekar jelent a mai viszonylataim
ban. Nem akartam rögtön valami újjal kezdeni. Jó 
megnézni először, hogy mi van itt, és majd innen 
továbblépni az Európa Kiadóval.”

A szintén a „Lőve '82” műsorukból elővett „Fiatal 
magyarok” szirénahangokra és disszonáns gitárokra 
épült:

„Fiatal magyarok rázzák az utcát 
Budapest remeg, és maguk se tudják,
Hogy ezt a rezgést melyikük hozta,
A külvárosból a belvárosba.”

A „Bon-bon-si-bon” ('82) direkt utalásait az igen 
egyszerű zenei alap még csak erősítette:

.... ez egy igen-igen kemény világ...

...túl sok a rendőr, túl sok a spicli...”

Pszichedelikus himnuszaik közül a sci-fi keretbe 
ültetett nyolcvanas éveket ábrázoló „Jó lesz” ('84) 
ma sem vesztette érvényét:

„Jó lesz nekünk, jó lesz nekünk,
A súlytalanságban szeretkezünk,
Idegen ködökbe utazgatunk,
És ha ott jobb, ott maradunk.”

A rendszerkritika előzőhöz hasonló megjelenítése a 
lendületes „Ez a város” ('84):

„Ez a város egy távoli bolygó,
Itt élni nem rossz és itt élni nem jó 
Osztályon felüli elmeosztály,
A félelem bére csak ennyi,
A legjobbtól a legtöbb kell,
De ez is jobb, mint a semmi.”

Az űrt idéző elidegenítő hangzásvilág erősíti az 
„így vonulunk be” (1984) jelrendszerét:

„Annyit leszünk itt, amennyit csak lehet,
Az idő ad egy sanszot, egyet nekem, egyet 
neked.
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A sorsunk a pofánkra írva, egy városba temetve. 
Miért ne? Miért ne? Miért ne halnék meg 
nevetve?
Mi így vonulunk be a történelembe...”

„Megpróbáltam még kinn New Yorkban végiggon
dolni, mi kerüljön bele a koncertprogramba a hatal
mas repertoárból, nehezen ment a teljesen más 
környezet miatt. Hogy mi az, amit most még 
érdekes lehet elénekelni, illetve a közönségnek is 
meghallgatni? Az is szempont volt, hogy az Európa 
Kiadó minden korszakából legyen benne dal, de 
nem akartam egy „legnagyobb slágerek összeál
lítást”, hanem azokat vettem elő, melyek ma is 
érvényesek. Aztán itthon két hetet nagyon 
keményen próbáltunk a turnéra.”

A „Rendőrlány” (’82) és a „Turista” C82) punkos 
hevülete rendőrsíppal keverve kínálta fel az akkori 
választási lehetőséget:

„Na most menjek vagy maradjak?
Maradjak vagy szaladjak?
Rendőrlány...”
„Mozgó képek, fekete-fehérek,
Felemelt fejjel körülnézek.
Egy turista mit tehet?!
Örül neki, hogy itt lehet...
A régi fiúk régen tudják,
Muszáj mennem, nem lesz szünet,
Éjjel-nappal sötét ügyek...”

A megváltoztathatatlannak hitt monolitikus korba 
beletörődés depressziója jelenik meg a belassult, 
mélyhangú deklamálásban, kiüresedés jelzéseivel, 
ostorcsapásszerű beütésekkel a „Várna” ('84) című 
dalban:

„Kihaltak a repterek,
Várna többé nem fogad 
Néptelen közterek 
Bámulják a szobrokat 
Kitüntetett pillanat,
Egy fénykép rólad itt maradt,
Megszoktam, hogy megszöknek,
Elmennek, de nem jönnek meg...”

„Sokan hiányolták a programból pl. a „Romolj meg” 
című dalt, de valahogy nem éreztem, hogy most el 
akarnám énekelni. És ez nem feltétlenül azt jelenti, 
hogy mondjuk öt év múlva ne venném elő -  
nincsenek persze egyelőre ilyen tervek -  de ha 
játszanánk, lehet hogy bevenném, most nem.
A lényeg nem is feltétlenül a csak ma, hanem a ma 
én... De a zenekarral is megvitattam mindezt, így 
a ma mi a pontosabb megfogalmazás, hogy mi az, 
amit úgy érzünk, hogy most el akarunk énekelni.”

Ma is érvényes a kilátástalanságot tükröző, József 
Attilára is reflektáló punksodrású „Igazi hős” C84): 

„Morális akarok lenni, akár egy gép,
Első osztályú vidéki srác,
Fiatal, egészséges és szép,
Olyan, amilyet csak a moziban látsz...
Egy igazi hős, egy igazi hős...
Se múltam, se jövőm, se pénzem,
De nem vesztem el soha a fejem,
Bűn és szégyen kéz a kézben,
Keresem az emberem...”

Kiss László már arról énekelt, hogy „Elmentek a 
fiúk” C87):

„Egy randevú -  magunkon kívül 
Észrevétlen átváltozás.
Deja vu, a jelen emléke,
Egy elképesztő nagy varázs!
Elmentek a fiúk,
De itt maradt az idő.”

Egy kilátástalan világban normális kapcsolatok sin
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csenek, a zenekar nagy púnk and roll slágerei a 
„Mocskos idők” (Helló, baby) C82), és az anti 
lovesong „Megalázó, durva szeretem” C84):

„Bébi, bébi, te nyomorult állat,
Soha nem akartam különbet nálad,
Mocskos idők, szeretnem kéne,
A jövő itt van, és sose lesz vége,
Mocskos idők a sarokba bújva,
Helló, bébi, kezdjük újra!”
„Szerelem, vad szerelem,
Olyan vad, mint másik hat,
Szerelem, vad szerelem,
Olyan szép, mint másik hét.
Megalázó, durva szerelem,
Ez így elég jó nekem,
Megalázó, durva szerelem,
Én nem akartam azt, hogy jó legyen!”

„Visszatekintve a nyolcvanas évek alternatív 
világára, nagyon érdekes dolgok történtek, izgalmas 
pillanatokkal, éreztem a jelentőségét. Azóta persze 
sok minden a feledés homályába merült, nem lett 
megfelelően dokumentálva. S jó, hogy még mielőtt 
teljesen elfelejtődne, kezdenek felfigyelni rá, érdem
ben feldolgozni ezt a fontos időszakot. Azt persze 
akkor nem tudtam, hogy húsz év múltán milyen 
lesz itt a helyzet, és ez a korszak mennyire lesz 
érdekes, de bizonyos emberek munkái kapcsán 
végig az volt az érzésem, hogy tényleg fontosak, és 
így a kultúra részei kellene hogy legyenek. És mint 
gyakran történik, amikor eltelik valamennyi idő, 
akkor a helyükre kerülnek a dolgok. Nem mertem 
volna fogadni rá, de azért annyira meglepve se 
vagyok.”

Érdekes, de természetes is, hogy a rendszerváltás 
után született dalaikban már visszafogottabb a (tár
sadalomkritikai él, az elvágyódás személyes 
hangvételű lírája jelenik meg a lebegős, visszafogott 
ütemű, szomorkás „A csend” és a „Tengerpart” '92- 
es dalokban:

„A hajnal derengő fényei 
Hazafelé kihalt az utca 
Az éjszaka lassan véget ér 
És valahol máshol kezdődik újra 
Semmiben keringő salak a Föld 
A néma csillagok között 
Hallod, ahogy éjszaka sikítok 
Hallod, ahogy elnyeli a csend 
A csend, a csend, a csend...”
.... Örökké elmegyünk pedig sehol se várnak

ránk
És mindig csak képeket hagyunk magunk 
után...”

Az egyetlen későbbi, New Yorkban született angol 
nyelvű dal, a 2001-es „The Neighborhood is 
Changing” (amit Menyhárt Jenő Mr Con. And the 
Bioneers Brave New World Orchestra nevű csapatá
val eredetiben is bemutatott 2001-ben Budapesten) 
szövegében a mai valóságot jellemző olyan
sorokkal, h o g y.... a szponzorok a cenzorok...”
visszautalás a „Szabadíts meg” URH számra: 
Agyamban kopasz cenzor ül /  Minden szavamra ezer 
fül /  Valaki helyettem gondolkodik /  Valaki helyet
tem távozik /  Nem nyerhetek, nem veszthetek /  Ha 
nem leszek, hát nem leszek /  Szabadíts meg a 
gonosztól!...
„A Mr Con. And the Bioneers-től is el akartam 
énekelni egy számot azoknak, akik tudnak angolul, 
úgy éreztem, hogy nagyon belevág ebbe az Európa 
Kiadó programba. Fontosnak tartottam, hogy ez is 
ad egy kontextust, hogy most már más a helyzet, 
hogy jobban érthető, mi van, és hogy kell ezt most 
nézni.”

Persze ezek a szövegek a zene és a színpadi hatás- 
mechanizmus, előadás és atmoszférája

együttesében értékelhetők igazán, de önálló 
olvasatuk sem problematikus. Ez a koncert is 
bizonyította, hogy idő- és értékálló az Európa Kiadó 
munkássága, nem a nosztalgiára építő, haszonleső 
provokátorok visszatéréséről van szó. Ezekkel a 
nagyszerűen újjáhangszerelt, ma is a púnk, a rock, 
a reggae, a világzene stb. legjobb megoldásait 
korszerű hangzásokkal ötvöző dalokkal teljesen 
magukkal ragadták a ma már világszínvonalhoz 
szokott nézőket, semmit sem rombolva mítoszukon. 
Az hogy ilyen fantasztikus, a zenekarral együtt 
lélegző, a dalokat kívülről fújó közönséggel találkoz
tak, igencsak inspirálta a zenekart, a maximális tel
jesítményre ösztönözve mindegyiküket. Elmondásuk 
szerint is a turné legjobb koncertjét Pécsett adták, 
egyébként is többen kötődnek a városhoz, Másik 
Jánossal a POSZT-on is állandóan összefutottam, 
Varga Orsolya is itt Phd-zik. Augusztusban pedig 
Óbudán, a Sziget-fesztiválon újra fellép az Európa 
Kiadó, s egy DVD megjelentetését is tervbe vették 
a májusi turnéról.

2004. május 23.
Pécsi Ifjúsági Ház 
Chumbawamba

Embermesék dalokban anarchista 
módra

Emberemlékezet, de legalábbis jó régóta nem járt 
ilyen világszinten elismert zenekar Pécsett. Az angol 
Chumbawamba a kilencvenes évektől az európai 
alternatív színtér egyik meghatározó csapata. Április 
végén jelent meg az „Un” című albumuk, május 
20-án Nürnbergben indították október végéig tartó 
európai bemutató turnéjukat. Wiener Neustadtból 
érkeztek Pécsre, az egyedüli magyar koncert- 
helyszínre, másnap már Linzben várták őket. 
Augusztusban térnek vissza majd még egy 
budapesti koncertre, a Sziget-fesztiválra.
A Chumbawamba a példa arra, hogy egy alternatív 
rétegzenekar hogyan került be a mainstream-be 
(majd annak oldalvizére) anélkül, hogy szakítson 
elveivel, s megőrizze harcos szellemiségét.

A nyolcvanas évek elején Leeds-ben alakult 
nagy létszámú anarchista' zenekar 1983-tól lépett 
közönség elé, majd regionális szinten (Bumley és 
Bradford) is egyre ismertebbek lettek szociális 
érzékenységükkel, eredeti zenei illetve teátrális meg
nyilvánulásaikkal. A Crass' elvei befolyásolták a 
kezdetekben a csapatot, és a közösségi életmód 
(kommuna) szerepét tartották fontosnak. Az indulás
nál a nyolctagú társulat életkori megoszlása a 
tizenévestől a harmincasig terjedt. „Revolution” 
című bemutatkozó kislemezük szövegében megfo
galmazták, hogy a történelemkönyvekben minden 
forradalom egyformán végződik, vagy kapitulációval, 
vagy gumibotok hallgattatják el, illetve anyagi 
engedményekkel csendesítik le, s ez ismétlődik 
mindig... Az erőteljes dal 1985-ben felkerült a rádiós 
John PeeL 50-es listájának 6. helyére. Következő 
„We are the world” feldolgozásukkal a Bánd Aid 
öntetszelgő, magamutogatós sztárjait tűzték pel
lengérre, első albumuk, a ’86-os „Pictures of star- 
ving children sell records” ismertségét növelve, 
mely szókimondó polemizálása és agitpropos 
hangvételével próbálta leleplezni a zeneipar gurui 
által elfogadtatott normákat. „Dirty Fingers In Dirty 
Pies” brosúrájukban a multinacionális vállalatok 
erkölcstelen tevékenysége, az apartheid és az impe
rializmus kritikája került a célkeresztbe. Jól átgondolt 
előadásaikban a zenei alkalmazások meglepően 
virtuóz módon váltogatott tárházát prezentálták a 
polkától a balladáktól a legkülönbözőbb giccses
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megoldásokig. Vörös festéket öntöttek a Clash'1 -  
visszatérő turnéján ripacskodó -  „vándorzenész- 
komédiásaira” a leeds-i fellépésükön, így demon
strálva megvetésüket a hamis prófétákkal szemben. 
Második albumuk (Never Mind The Ballots, Here’
The Rest Of Your Life -  ’87) a brit kormány elnyomó 
szerepét és a választások hiábavalóságát taglalta. 
1989-ben megjelent „English Rebel Songs 1381- 
1914” 5 minialbumuk elismeréseként a főik 
protestáló mozgalma is jegyezte a zenekart. A 
„Slap!” című 1990-es lemezük a nyolcvanas évek 
végének lázadó tánczenéjét jelenítette meg. 1992-es 
„Shhh” anyaguk után az 1994-es „Anarchy” című 
albumuk váltás a korábbi szigorú egyszerűséghez 
képest: totális énekes-táncos showműsoraikkal 
azonban továbbra is a szembenállást, a devianciát 
hirdetve a fennálló rendszer főbb hibáit ostorozták. 
Az ironikus cím (Anarchy) a zenekar új 
érzékenységének kifejezése, mely elutasítja a 
zsákutcába jutott rövidlátó púnk bandákat, mint a 
filmélményük alapján született „Give The Anarchist 
A Cigarette” számuk tükrözi. A „Homophobia” az 
intolerancia zenei köntösbe bújtatott bírálata egy 
meleg végzetes inzultálásáról szóló megtörtént 
bradford-i eset kapcsán. A „Timebomb” a Trafalgar 
téri megmozdulásokra reagál a birodalmi szempont
ból is emblematikus London Bridge képzeletbeli 
„Időzített bombának” felrobbantásával, Bakunyin, a 
mexikói Zapatista lázadók és a német városi gerillák 
szellemében, hozzájuk kabaré-énekeseket társítva. 
Érdekesség, hogy a „Heaven/Hell” számukban a mi 
Muzsikásunk „Hidegen fújnak a szelek” dallamát 
használták fel.

1995-ben a „Swingin’ with Raymond” és a 
„Showbusinessl”, majd 1997-ben az áttörést hozó 
és a zenekart a toplisták élére repítő „Tubthumper” 
(Hordószónok) következett. Itt már nem annyira a 
radikalizmusra helyezték a hangsúlyt, hisz az üzenet

Chumbawamba

más, kifinomodott, sőt slágeripari módszerekkel is 
közvetíthető. Be is jött a dolog: sikersorozat, 
világkörüli turnék, Budapesten, a Sziget-fesztiválon 
is emlékezetes fellépések, megírják a „Top of the 
World (Ólé Ólé Ólé)” című dalukat az 1998-as 
franciaországi Foci VB lemezére. Majd a zajos 
ünneplések elültével, a reflektorfényből kikerülve 
folyamatos munkával eltöltött csendesebb periódus 
következett, újabb albumokkal: a 2000-es 
„Wysiwyg”, és a nagyon angol hangzásvilágú 
„Readymades” (2002) után most az új „Un” 
(fosztóképző az angolban) albumuk is elkészült, 
s ezt bemutatni érkeztek.

Az igazság az, hogy sokan nem is akarták 
elhinni, átverésnek gondolták a hónapokkal ezelőtt 
felröppent hírt, hogy a Chumbawamba Pécsre jön. 
Talán ez, s a borsos jegyár, meg a szokatlan 
időpont (vasárnap este) is távol tartotta a 
tömegeket. A három helyi előzenekar (Vitamin 
Csoport, MZ/X , Persona Non Grata) után még 
a Chumbawambával turnézó, egy szál gitáros-dalos 
német Bettina Schelkert kellett átvészelni, hogy a 
technikai szünet/átszerelés után végre jöjjön úgy 
másfél százas „tömeg” előtt a várva várt csapat.
Az új lemezt szimbolizáló, a semmit is tagadó, fehér 
alapra csúcsaira helyezett hevenyészve felvázolt 
vörös kereszt -  mint egy ártalomcsökkentő fesztivál 
plakátja -  színpadi háttér előtt meg is jelent Alice 
Nutter énekesnő, Jude Abbott trombitás, vokalista, 
Dunstan Bruce énekes, Louise Maria Watts billen
tyűs, énekes, Boff gitáros, vokalista, Neil Ferguson 
basszusgitáros, vokalista, Harry Hamer dobos, 
vokalista és Danbert Nobacon énekes. A lendületes 
nyitó „She’s got all the ffiends that money can buy” 
(a 2000-es „Wysiwyg” album slágere) a bevált dal
szerkezetre épült: fergeteges sokszólamú vokál, 
ütős zenei rész, visszafogottabb énekes téma, majd 
dallamos „doo-wap” vokálbetét, aztán mindez elöl
ről... A dal egyébként az előkelő angol földbirto
kosok, Károly herceg, a playboy életű hollywoodi

gazdagok világát, s médiamegjelenítésüket figurázza 
ki polgárpukkasztó módon. Ugyanerről a lemezükről 
a popkultúra árnyoldalait, a fiúbandák futtatását, a 
vágyott hollywoodi listákra felkerülést megéneklő 
„l’m With Stupid” is hasonló zenei elemekre, kitűnő 
kontraszthatásokra épült. Az angolok mindent 
beleadtak a színpadi showba: gégék, fricskák, vic
cesre vett figurák, parodisztikus elemek, ruhaváltá
sok minden számnál, folyamatos cserék a mikro
fonok előtt, s a hangszereknél, állandó mozgásban 
volt a gárda, nem véletlenül mondta a trombitásnő, 
hogy nyolcán vagyunk, de a színpadon rendszerint 
mintha 88-an lennénk...

A legnagyobb ováció természetesen az ünnepi 
ivászatok világmegváltó kiáltozásait gúnyoló 
„Tubthumping” (Hordószónoklat/Demagógia) című 
anarchopop világslágerüket fogadta, ez az a daluk, 
melyben talán a legsikerültebben operáltak a zúzós 
púnk és rock, meg a pop-elemek váltogatásával, a 
kitűnő vegyeskari vokáljukkal, a profi hangszeres 
részekkel, az elektronikával, és a különleges trom- 
bitaszólamokkal...

Aztán az olyan „kedves” dolgok, mint az 
„Amnesia”, a „Homophobia”, vagy a „Timebomb” 
után ismerős antifasiszta dalok, mint a „Bella Ciao”, 
vagy az a capella előadású (Rudolph Hessről 
szóló)„On the Day the Nazi Died” variálta a képet, 
hasonlóan a Lenny Bruce amerikai komikus 
emlékére írt, s a cenzúrát bíráló „Big Mouth Strikes 
Again” számukkal. Az új lemezről is bemutattak 
vagy hat dalt, a Thomas Edison tiszteletére született 
„The Wizard of Menlo Park”-ban a Menlo parki 
feltaláló fonográfon megőrzött hangját is bejátszot- 
ták, a világzenei hatásokat tükröző „Hey Hey Mom” 
kórus meg a „Mary had a little lamb” dallamát 
idézte. Ahogy elmondták, a dalok elmesélt 
történetek, különböző embermesék a világ külön
böző helyeiről, az életről, s annak fonákságairól, de 
természetesen a kritikai él sem hiányzik belőlük, a 
globalizáció hátrányainak bírálata. Zenei értelemben 
is finomodott az új anyag: megkeresték a 
történetekhez éppen illő sokféle ország muzsikáját, 
hangzásokat.

A slágernek szánt „On e-bay” összetett zenei 
világa egyszerre idézi (a szintén anarchista) Manu 
Chao latinos, bandoneonos, akusztikus gitáros 
világát arabos felhangokkal, meg az Eifel 64 elek
tronikus alapjait, s rá a Chumbawamba szokásos 
finom vokáljai. Jude Abbott szerint ez is egy 
megtörtént eseményt feldolgozó protest song: 
„Amikor Irakba mentek az amerikaiak, hogy felsza
badítsák a diktatúra alól, tétlenül végignézték, amint 
kifosztották a Bagdadi Múzeumot. Nem tettek ellene 
semmit, hogy egy más kultúra értékeit, a civilizáció, 
az emberiség közös kulturkincsét megvédjék. Ezt 
nem tudtuk megérteni, elszomorított bennünket az 
eset, s pár hétre rá megírtuk ezt a háborúellenes 
számot azokból az érzésekből, hogy milyen módsze
rekkel lehet megszállni egy másik országot a fizikai 
megalázás mellett szellemileg és érzelmileg is.
Hogy a múzeum kirablásán keresztül a múltjuktól, 
a nemzeti hagyományaiktól is megfosztották őket.” 
A szinte terápiának ható „Be With You” a zimbab
wei felemás világra reflektál zenei elemeivel is, első 
hallásra egy szép szerelmes dalnak tűnt Louise 
Watts megszokott kedves hangján, billentyűi mellől 
akusztikus gitárra váltva kísérte énekét.

Közben egyéb szórakoztató show-elemek sem 
maradtak el, pl. a közönség közül néhány vállalkozó 
szelleműt felhívtak a színpadra, hogy énekeljék már 
el kedvenc dalaikat, a zenekar majd lekíséri, nyilván 
Chumbawamba számra gondolhattak. Lett is 
meglepetés, amikor az első bátor jelentkező az 
AC/DC-től a „TNT”-t skandálta, vagy másikuk Britney 
Spears „Oopsl... I Did It Again” gagyiját. Sebaj, 
lekísérték őket, volt is kacagás meg szövegelés, 
hogy ugye ma Budapesten épp az amerikai csitri 
szerepel...
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Összességében egy igen hatásosan felépített, jó 
hangulatot teremtő műsort adott elő rendkívül profi 
módon az angol zenekar. Valóban világszám, mint 
arról már többször is meggyőződtem (annak idején 
a szép emlékű „Fekete lyukban” és a Sziget -fesz
tiválokon többször is). A kicsi, de annál lelkesebb 
közönség is láthatóan inspirálta őket, mindig a 
megfelelő pillanatban feldobva a műsort, ráadá
sokat is kicsikarva. A showbusiness valóban bizarr 
iparág, de annak kiábrándító oldala nem tudta 
befolyásolni a Chumbawamba elképzeléseit a szín
padi mutatványokról és a mondanivalóról, ott foly
tatták, mint sikerperiódusuk előtt. Soha nem adták 
fel elveiket, amelyeket fokról fokra alapoztak meg 
a kezdetektől. A Chumbawamba ha az idő múltával 
már nem is lesz tovább érdekelt ugyanebben az 
életfelfogásban, ideológiákban, de erőteljes kifejező 
erejükkel örökre a (brit és nemcsak a brit) zenei 
színtér legjobbjai közé kerültek. 1 2 3 4 5

1 Anarchizmus. A XIX. század közepén kialakult, magát forradalmi
nak valló ideológiai és politikai irányzat az egyén abszolút 
szabadságát hirdeti, mivel a társadalmi bajok legfőbb okának, 
a haladás legfőbb akadályozójának az államot és a politikai 
hatalmat tartja. Az erős kispolgársággal és lumpen munkás
réteggel rendelkező városokban leltek táptalajra. A. hatvanas 
években a trockizmus és maoizmus hatására megújult a moz
galom, melyben a balos radikalizmus mellett az Angliában 
történelmi hagyományként máig élő náciellenesség is hatást 
gyakorolt. Az anarchizmus átvitt értelemben mindenféle hata
lom, tekintély, rend és fegyelem tagadása, illetve ezek 
megszüntetésére irányuló törekvés.

2 Az anarchopunk megjelenése Angliában a hetvenes évek
második felében, a nyolcvanas évek elején a Crass (Steve 
Ignorant és Penny Rimbaud nagy létszámú zenekara) 
vezetésével a Flux (Flux Of Pink Indians), a Mob, a Poison 
Girls stb. tevékenysége révén értékelhető. A Chumbawamba 
indulásakor a mozgalom második hullámába tartozott a 
Conflict-tal és a Class War-ral.
Ezek a zenekarok a tudatos kívülállást választották, távol tar
tották magukat a popbusinesstől (menedzserektől, lemezki
adóktól, divatos koncerthelyszínektől, nem nyilatkoztak a 
jelentősebb lapoknak, annál inkább kis fenzine-oknak). Saját 
maguk szervezték koncertjeiket (szájhagyomány útján reklá
mozták), adták ki lemezeiket, melyek hivatalos reklám nélkül 
is népszerűek lettek. Általában kommunákban éltek (foglalt 
házakban), s így a hippi- és a punkideológia együtt alakította 
elképzeléseiket. Azonban a púnk mindent pusztító attitűdje 
helyett az anarchista látásmódot az individualizmus hangsú
lyos szerepe, az önkontroll, a belülről építkezés, a pacifizmus 
jellemzi.

3 John Peel (John Róbert Parker Ravenscroft, 1939. Anglia -
Heswall/Cheshire)
Amerikában, Dallasban indult rádiós pályafutása a 
Beatlemania idején, Liverpool közeléből érkezett angol beat- 
szakértőként. Majd Oklahama és San Bemadino rádiós DJ 
munkái után 1967-ben visszatért Nagy Britanniába. A Rádió 
London hajón működő kalózadójánál ő mutatott be először 
az angol közönségnek olyan amerikai underground előadókat, 
mint Captain Beefheart, a Velvet Undergound, és a Country 
Joe & the Fish. A BBC Rádiói csatornájához kerülve a prog
resszív rock olyan nagy zenekarait szerepeltette, mint a Pink 
Floyd, a Soft Machine, a Jethro Túli, a Jefferson Airplane, a 
Fleetwood Mac, stb. Majd megalapította a Dandelion kiadóját 
a Medicine Flead, Kevin Coyne, a T.Rex, a Faces lemezeire. 
Olyan jelentős kísérletező együttesek, mint a Can és a 
Matching Mole pályáját is egyengette. A púnk korszakban 
először ő mutatta be műsoraiban a Ramones első albumát, 
de a Siouxsie & the Banshees, a Joy Division, az Undertones, 
a Fali népszerűsítéséért is sokat tett. Peel Sessions című 
lemezsorozata értékes kortörténeti dokumentum is egyben.

4 The Clash. Az angol punkmozgalom legjelentősebb együttese a
Sex Pistols és a Damned mellett, zenei színvonaluk a többi 
punkelőadőval szemben a legjobb rockzenekarokéhoz hason
lítható. 1976 és ‘82 közötti munkásságukat olyan műfeji 
alaplemezek jellemzik, mint az 1977-es The Clash, a ‘78-as 
„Give’em Enough Rope, a ‘79-es London Calling, a ‘80-as 
Sandinista és a ‘82-es Combat Rock. A púnk életérzést, a 
fiatalok kilátástalanságát, a London külvárosaiban élő színes- 
bőrűek helyzetét megörökítő dalaik változatos zenei világa a 
púnk, a rock, a fűnk és a reggae fúziójára épült, sokszor az 
agresszív indulatokat is kifejezve. Joe Strummer (2002-ben 
meghalt), Paul Simonon, Mick Jones és Topper Fleadon csapa
ta 1983 után a tagcserék és az önálló próbálkozások révén 
már csak vegetált, régi hírnevüket felélve a showbusiness 
részeként nem tudták megőrizni progresszivitásukat.

5 „English Rebel Songs 1381-1984” címmel 2003-ban jelentették
meg a bővített változatot

2004. június 4.
Pécs, Művészetek Háza 
ÁGENS: Opera mea

Sámánnő és hangmágia

Biztos, hogy azóta is beszédtéma Ágens fellépése! 
Az a nyolcvanfős közönség ilyen erőteljes hatású, 
az emberi hang/énekhang legszélesebb lehetőségeit 
kiaknázó, behatárolhatatlan stílusú kortárs előadást 
itt a művészetek szentélyében még sosem hallott. 
Senki sem maradhatott közömbös, az újra 
fogékonyak elragadtatással, míg az arisztokratiku- 
sabb ízlésűek kicsit megdöbbenve (bár „csak” 
hatan menekültek el) fogadták a kategóriákba 
nemigazán sorolható produkciót.

A IV. Pécsi Országos Színházi Találkozó talán 
legkülönlegesebb ,,0ff’ programjaként érkezett 
a Pécsett önállóan még sosem szerepelt experimen
tális énekhősnő és társulata. Az utóbbi néhány 
évben Budapesten egyre keresettebb Ágens, a hazai 
kortárs kísérleti énekes műfaj különleges 
egyénisége, korábban, úgy 1993-94 környékén 
megfordult már a baranyai megyeszékhelyen: Tresz 
Zsuzsa kinézeti (ruha)bemutatóit színesítette, és egy 
helyi stúdióban felvételeket is készített. De csak '98- 
ban jelent meg a Balkon mellékleteként az első 
maxi CD-je. 1999-ben pedig a korábbi felvételekből 
összeálló „ÉGI-FÖLDI” című 12 számos anyaga, rajta 
többek között az „Eroto Song’, az „Inusodo”, a 
„Nádnő”. A lemezborítókat a Pécsről elszármazott 
grafikus, Czakó Zsolt tervezte.

Előéletét vizsgálva’, bár elég sok mindennel 
foglalatoskodott, de a művészetekhez mindig is 
kötődött. Egyik napról a másikra kezdett újra 
énekelni a kilencvenes évek elején, megismerkedve 
párjával, Boudny Ferenccel, aki a mai napig házi
muzsikusa, zeneszerzője, hangmérnöke. 1992-től 
lépett közönség elé Ágens néven, semmilyen 
irányzathoz, trendhez, műfajhoz nem sorolható 
izgalmas zenei világot kialakítva: az arc üregeiből, 
a torokból, garatból, gyomorból, egész lényéből 
előtörő hangokkal egyszerre idézve az ősidők szelle
meit, a varázslónők sámánszertartásait, de egyben 
a modem ember önmagával vívott értelmi, érzelmi 
és szellemi harcát, útkeresését. Egyeseknek -  jobb 
híján -  Meredith Monk2 és Diamanda GalásJ ugrik 
be fogódzóként róla, bár utóbbiról nem is tudta, 
hogy létezik. Mikor meghallgatta, egyből kiderült, 
hogy a viszonyaikat, hangképességeiket tekintve

semmi közük egymáshoz, bár „egyazon állat alt és 
szoprán őrület”, de a hangkezelési mód más: „Én 
nem valamiért énekelek, nem akarom megváltani a 
világot, a viszonyokat akarom felismerni és továbbí
tani azt az információt, amit eközben megtapasz
talok. Ilyen egyszerű alaptétel.” Meredith Monk 
szerinte egy strukturalista, szerkezetfüggő, építi a 
zenét: „Ilyenfajta építkezésről sem hallottam, mert 
én improvizálok, mindent kitalálok...” Eme megnyi
latkozása függvényében érdekes szituáció, hogy 
tavaly együtt dolgozhatott Meredith Monkkal,
„A Celebration Service” operájában. Itt is kiderült, 
hogy nem azonosak, Monk kötött megírt zenéből 
dolgozik, de sokat tanult tőle, ráérzett a 
művészetére. Monk a közös munka során mondta 
Ágensről, hogy „magában foglalja mind a négy 
évszakot, egy vad lény, egy megszelídítetlen vad
csikó, meg minden egyszerre, minden viszonnyal”.
S miután meghallgatta, rábízta azt a szólót, amit 
maga akart elénekelni a darabban... Ebben a pro
dukcióban énekelt Kiss Viktória is, innen az 
ismeretség, s az új munkakapcsolat.

Ágens még 1999-ben nyilatkozta, mikor vele
készítettem interjút, h o g y.... szívesen kipróbálnék
egy zenekart vonósokkal, hegedűvel...”. S lám meg
valósult: Stollár Xénia (viola da gamba), Jávorka 
Ádám (brácsa), és Panyik Lajos (ütőhangszerek) 
azóta a csapat tagjai. Tavaly a Budapesti Őszi 
Fesztiválon velük mutatta be „Meus” című 
háromtételes művét. Idén februárban a Millenáris 
Teátrumban a „Purcell piknolepszia” kortárs 
operában pedig már Kiss Viktória az énekestárs.

A legújabb mű, az „Opera mea” a budapesti 
bemutató után került most Pécsre: Ágens előző 
munkáiból is idéző (Az én műveim -  latinul), 
egytételes darab. A viola da gamba és a brácsa 
gyönyörű mély, bús kitartott hangjaira a klasszikus 
operai képzettségű Kiss Viktória szakrális közvetítő 
anyagként értelmezhető latin nyelvű éneke indította 
a koncertet, majd előbújt a függöny mögül Ágens is, 
különös kontrasztot teremtve mélyről jövő tónu
saival. Béres Móni gyönyörű ruhái is a kettőséget 
fokozták, Viktória a múlt századokat idéző, két szín
ben pompázó fényes darabot viselt, míg Ágens 
modernebb feketét, mint az éj királynője... A kétféle 
énekviszony a különbözőségek dacára elképesztő 
módon kiegészítette egymást, Viktória iskolázott 
gyönyörű szopránja, Ágens minden hangfekvést 
átölelő, a tónusokat folyamatosan változtató 
boszorkányos intonációja, szabad szárnyalásai
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a közönség adta igazodási pontokra reagálva for
málódtak rendszerré. A bevezető, szinte barokkos, 
dallamosabb rész utáni szakasz inkább tartott han
gokra, nyögésekre, szövegnélküli improvizációkra 
épült, a vonóskíséret is a kaotikus, disszonáns, 
zaklatott világot tükrözte, néha némi feloldással. 
Közben Ágens kíséret nélküli, korai korokat idéző 
gyönyörű szólói (meus), majd váltásként hangokra 
lebontott jajgatások, parasikolyok, kántálás, szinte 
állati horkantások, nyerítések, hörgés, nyögés, 
pisszegés, csattogás, suttogás: az operai intonáció 
és a torok-, fej-, gyomor- és állatias hangok elegye 
(mint a tuvai vagy mongol sámánénekesnőknél), 
az ének- és hangművészet viszonyrendszerében. 
(Nekem így utólag a POSZT-on látott bárka színházi 
„Teomachia” előadás ugrott be némileg hasonló 
hangi megoldásaival). A dekonstruált, jórészt szöveg 
nélküli operatöredékek, a borzongató indulati, 
és igen erőteljes érzelemkitörések, a mindenen 
átgázoló jelzésértékű hangfrázisok az előzőekkel 
egyetemben iszonyúan gazdag tárháza a különféle 
hangképzési technikáknak, amit az effektezés 
lehetőségei tovább bővítettek. Ezzel a sokszínű 
előadói eszköztárral bontakozott ki igazán Ágens 
drámai tehetsége: jelzésrendszere a boldogságot 
habzsoló, buján erotikus, néha állati nősténytől, az 
elmúlással is viaskodó örök nő fájdalmáig terjedt, 
mindezt kitűnő színészi eszközökkel megjelenítve. 
Hogy mit gondol életről, halálról, s ezt nemcsak 
hanggal, hanem kifinomult mimikával, gesztusokkal 
adta tudtunkra. Hogy ez a nézőkből milyen jelentés- 
tartalmat vált ki, mindenkiből nyilván mást és mást, 
kinek-kinek a tapasztalatai alapján... A mai, meg
bomlott rend és idő világában az élet tragikus fáj
dalma, a gyötrődés, a megsebzettség hangjai, az 
agresszivitás, a hiányzó emberi szeretet felkavaró 
emocionális megjelenítése, melyekre talán a pil
lanatnyi csönd/szünet feloldozást is jelent.

A mintegy ötvenperces előadás láthatóan pon
tosan felépített dramaturgiára épült, igazi színházi 
előadásként, az improvizációk is kötöttebbek, mint 
Ágens korábbi munkáinál. A hang áradása szabá
lyozott keretek között mindig valamilyen irányba lett 
terelve, hogy legyen eleje, közepe, vége, csöndek, 
szünetek. A két különböző képzettségű/karakterű 
énekesnő hangja hasonló információtartalmakat 
közvetített, a viszonyaik azonosak, bár más lények, 
de tökéletesen eggyé tudtak lenni, együtt rezegtek. 
A két hang és a csatlakozó zenei kíséret valami 
különös, szellemünk/tudatunk kapuit kinyitogató 
varázslattá állt össze, hogy a mélyből kihozzon 
sosem tapasztalt érzelmeket, belső vízióink 
kivetítéseként. Időtlen, nagyon mágikus, 
boszorkányos: opera rituális.

i  Ágens
Az ügynök/közvetítő latin megfelelőjét művésznévként 
választó Gyimesi Ágnes született színésznek tartja magát. 
Kisgyerekkorában zongorázott, szolfézst is tanult,

középiskolásként az Átmeneti Állapot nevű alternatív zenakar 
énekese. Érdekelte a színházcsinálás, amatőrcsoportokban ját
szott, volt versmondólány, minden színházhoz közeli dolgot 
kipróbált, színész akart lenni. Végül magyar-népművelés szak 
lett belőle, s a filmrendezői szak sem jött össze, de a 
mozgóképelméleti filmes iskolát elvégezte, volt statiszta, ren
dező-asszisztens. Dolgozott szerkesztő-riporterként, művészeti 
menedzserképzőben, a NaNe Galéria művészeti 
asszisztenseként, az írók Boltjában, majd galériavezetőként, 
volt takarítónő, ügynök és népművelő, de igazgató is. Jelenleg 
a három és fél éves lánya mellett egy orvosi lap munkatársa, 
és az éneklés a foglalatosság.
Korábban egy évig dolgozott Lois Viktor hangszerszobrász 
zenekarában.
Szerepelt Szalai Györgyi és Dárday István New Yorkban és 
Velencében forgatott „Tükröződések” című filmjében, énekelt 
Szomjas György „Csókkal és körömmel” alkotásában, és a 
Vígszínház „Salemi boszorkányok”, meg a Nemzeti Színház 
(Szikora János rendezte) „Az ember tragédiája" darabjaiban. 
Fellépett a Bálványos Társulattal is, itt ismerkedett meg a 
brácsás Jávorka Ádámmal.

2 Meredith Monk
1942-ben New York-i zenészcsalád gyermekeként született 
zeneszerző, énekesnő, táncos, film- és videokészítő, rendező
koreográfus. Az ún. kiterjesztett vokátis technika úttörője. 
1964-ben végzett a New York-i Sarah Lawrence College-ben 
táncos, koreográfus szakon. Bessie Schoenberg hatására a 
modern, individuális táncnyelv ösztönözte hasonló zenei kife
jezésmódok felfedezésére. Az intellektuális bonyolultság 
lehetőségeit elutasítva a népzenék, a rock és a jazz egysze
rűségben gyökerező emocionális nyitottsága inspirálta saját 
énekhang kísérleteire. Felfogásában a hang az emberi testhez 
hasonló alapanyag: szabadon, konvencióktól mentesen for
málható, irányítható. Nem, vagy legalábbis nem elsősorban 
szöveg közlésére szolgál: független, öntörvényű anyag. 1968- 
ban alapított The House társulatával interdiszciplináris perfbr- 
mance-okat hozott létre. 1978-tól a Meredith Monk and Vocal 
Ensemble-vel saját vokális kompozícióit adta elő. A táncból, 
énekből, mozgásból és szöveg nélküli hangokból felépülő, 
egy-egy történet köré szerveződő művei az utóbbi évtizedek 
kiemelkedő előadóművészi teljesítményeinek számítanak, szá
mos díjjal jutalmazták munkásságát, lemezei is alapvetésnek 
számítanak. Magyarországon 1994-ben lépett fel először a 
Petőfi Csarnokban. 2001-ben a „Magic Frequencies" című idő- 
és térfuggetlen kozmikus „operáját” mutatta be a Trafó 
Kortárs Művészetek Házában.

3 Diamanda Galás
A kaliforniai San Diegóban görög ortodox családban született 
nemzetközi hírű énekesnő, zongorista, zeneszerző, költő. 
Mitológia-professzor édesapja jazzegyüttesekben is játszott, 
aki az improvizatív stílusok mellett a tradicionális görög és 
arab zenei világba is bevezette lányát. Tehetsége révén lett 
már 14 évesen a Symphonic Oschestra of San Diego tagja, 
mellette a Kalifornia Egyetemen előadóművészi tanulmányokat 
folytatott. Érdeklődése ekkor a bluesformák és a freejazz 
irányába vezette, és ebben az időben váltott a klasszikus zon
goráról az elektromos billentyűs hangszerekre. Felfedezte a 
saját hangjában rejlő lehetőségeket, a gospeléneklés, majd 
a későbbi ének-kísérletei felé is ez vezette. Az emberi létezés 
alapvető testi-lelki kifejezését valósítja meg őserőt, mindenfaj
ta belülről/mélyből feltörő érzést kifejező hangokkal, rend
hagyó vokáltechnikájával, szakítva mindenfajta zenei 
beidegződéssel. Szokatlanul sötét, halálközeli témaválasztásai: 
az öngyilkosság, az AIDS, az elmebaj, depresszió, a 
szenvedés, a genocídium stb. Első lemeze 1982-ben jelent 
meg „The Litanies of Sátán” címmel, tavaly két dupla albumot 
(„Defixiones, Will & Testaments” és „La Serpenta Canta”) 
adott ki, s köztük még tíz anyaga készült el. Nem mellesleg 
Seress Rezső „Szomorú vasárnap” (Gloomy Sunday) című 
dalának hátborzongatóan előadott átirata is szerepel lemezein 
G,The Singer” 1992, „Malediction and prayer” 1998).

Koszits Attila írásai

Echo az Interneten

Lapunk megjelenítését az Interneten többször megkíséreltük. Több, egymástól eltérő ízlésű, munka- 
módszerű, eltérő szoftver-feltételek között működő csoport vette kezébe a lapot, hogy annak élő számai, 
archívuma, fóruma végre a ma elvárható közvetlenséggel és sebességgel legyenek hozzáférhetőek 
olvasóinknak. Számos balsikerű kísérlet után most a Dravanet internetes szolgáltató gesztusának köszön
hetően már valóban azt találja az érdeklődő a

www.echopecs.hu
címen, amit mi magunk is szerettünk volna: teljes lapot. Kérjük a nyomtatott és az elektronikus változatot 
olvasóktól, hogy mondják el véleményüket, vitatkozzanak szerzőinkkel, keressenek fel bennünket 
a „Fórum” rovat adta lehetőségek között.
Segítsenek bennünket egy még inkább tájékoztató, még inkább kritikus és még inkább a minőség 
feltárását, megőrzését, népszerűsítését szolgáló lap kialakítása érdekében.

Internetes médiapartnerünk: www.epiteszforum.hu

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

/t /ODERNzIRT
/TALÉRIA
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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Levél a Városházától
Az Echo valóban úgy találta, és egyik utóbbi írásában meg is fogalmazta, hogy a város vezetőinek külföldi utazásai, illetve ezek megtérülése, haszna nem 
mutatkozik a kulturális és gazdasági életben, hogy nem rendelkezik a közösség kellő tájékozottsággal ezen utazások céljáról, okáról, szükségességéről. 
Örömünkre szolgál, hogy Pécs négy vezetője együttesen küldött az Echo-nak egy levelet, amelyben cikkünkre válaszolva tételesen beszámolnak utazá
saikról, azok költségéről és hasznáról. Lapunk kommentár nélkül közli ezt.

Aknai Tamás főszerkesztő i.sz. 1-1361/2004

ECHO Kritikai szemle
Pécs, Király u. 21.

Tisztelt Aknai Úr!

A Echo folyóirat legutóbbi számában megjelent „Az alpolgármesterek kirajzása” című írásra szeretnénk reagálni. A cikk szerzője Cseri László arról ír, hogy Pécs város 
nemzetközi kapcsolatai szerteágazóak, a nagy múlttal rendelkező testvérvárosi mozgalom ennek ellenére csekély eredménnyel működik, az európai kulturális 
fővárossá válás pedig eleve kudarcra ítéltetett. Pécs Magyarország ötödik legnagyobb városa, és valóban széles körű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. 
Ennek természetes velejárója az utazás, ahogyan az más magyarországi nagyvárosban is elfogadott. Annak eldöntéséhez, hogy van-e értelmük ezeknek az utazások
nak, azt kell megvizsgáljuk, milyen eredményekkel, milyen hozadékkal járnak.

Néhány faktum:
Dr. Kunszt Márta alpolgármester asszony liverpooli utazásának fontos eredménye, hogy az Európa Kulturális Fővárosa címet elnyert város partnerünk lett a 

versengésben. Nemcsak a felkészülési folyamattal kapcsolatos dokumentációikat bocsátották rendelkezésünkre, hanem aktív munkával segítik Pécs előrehaladását, 
ami előírás az uniós pályázatnál. Liverpool világörökségi pályázati felkészülését viszont városunk szakértői segítik az alpolgármester asszony vezetésével.

Az írországi utazás célja egy konferencia volt, a „Fallal Körülvett Városok” szervezetének meghívására, ahol az alpolgármester asszony előadást tartott Pécs város 
kulturális programjairól és a Világörökség helyszíneinek megóvásáról, valamint turisztikai célú hasznosításáról.

A Gonda Tibor és önkormányzati képviselőkből álló csapatának németországi tanulmányútjára fordított összeg sem kidobott pénz. Hasznos tapasztalatokat 
szerezhettek a részvevők elhagyott iparterületek újrahasznosítása, illetve komplex városrehabilitáció terén. Ezen ismeretek ma, amikor a Nemzeti Fejlesztési Terv 
keretében lehetőség van ilyen típusú pályázatokat benyújtani, igencsak fontosak és szükségesek a hatékony munkához. Konkrét hozadéka a programnak az, hogy a 
most előkészítés és benyújtás előtt álló Interreg III C pályázaton (melynek fő témája a keleti városrész komplex rehabilitációjának előkészítése) partnerként 
számíthatunk két Ruhr-vidéki város: Gelsenkirchen és Bottrop részvételére. Itt ugyanis szintén pályázati követelmény a külföldi partner.

Dr. Toller László polgármester és Horváth Zoltán alpolgármester az amerikai magyar kolónia meghívására tartózkodott Tucson-ban, ahol protokoll vendégként 
vettek részt a március 15-i ünnepségeken, hazánkra irányítva a figyelmet. Ezt követően New Yorkban jártak, ahol kulturális együttműködésről tárgyaltak, aminek ered
ményeképpen a New York-i balett idén másodszorra látogat Pécsre, és egyéb kulturális csereprogramok megvalósulására is sor került.

Lyonban a városi delegáció Pécset képviselte a minden évben megrendezendő „Fény Ünnepén” és az azzal egybekötött tudományos tanácskozáson, ami a 
modern nagyvárosok közvilágításának fejlesztését, az ezzel kapcsolatos idegenforgalmi, költséghatékonysági és egyéb szempontok megvitatását tekinti céljának. Az 
ott szerzett tapasztalatokat a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. feldolgozta és hasznosítja. Erre az utazásra európai uniós pályázati pénzből utazott az alpol
gármester. A konferenciát minden évben a LUCI Egyesület (egy nemzetközi városszövetség) szervezi, melynek pécsi vezetésű munkabizottsága is van. Az utazás ered
ményeképp a munkabizottság még ebben a hónapban Pécsett fog ülésezni.

Chesterrel régi gazdasági kapcsolatokat ápol a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, de emellett Chester a Fallal Körülvett Városok Baráti Körének gazda
városa. A nemzetközi városszövetség végrehajtó bizottságában meghívott tag Horváth Zoltán. A szövetség fontos örökségvédelmi, kulturális és idegenforgalmi 
kérdéseket menedzsel, amely meghatározó fontossággal bír az Európa Kulturális Fővárosa pályázat elnyeréséhez.

Meixner András képviselő, a Kulturális Bizottság elnöke valóban járt Belfastban. Nem szerencsés azonban a szerző „kiruccanás” megfogalmazása: arra enged 
ugyanis következtetni, hogy öncélú volt az utazás. A képviselő látogatása valójában az Egészséges Városok Szervezetének meghívására történt, melynek Pécs is 
alapító tagja. Részt vettek a találkozón még néhány másik európai országból is, például Belgiumból, Franciaországból, Németországból. A téma az elmúlt öt év 
értékelése és az elkövetkező időszak programtervének elkészítése volt. A delegáció tagjai között voltak De Blaiso Antonio fideszes képviselő, dr. Páva Zsolt, Kiss 
Tibor, a BIOKOM vezérigazgatója, Dr. Sohár Endre a Népjóléti Főosztály vezetője.

Végezetül pedig néhány szó az Európa Kulturális Fővárosa pályázatról. Vajon tisztességes dolog-e eleve kudarcot jósolni a városnak? A cikk szerzője szerint a 
jelentkezés „előrevetíti a kudarc lehetőségét”. Ez igaz. Ugyanakkor előrevetíti a siker lehetőségét is -  ugyanúgy, mint bármely más kezdeményezés.
Kényelmes, sőt már-már divatos álláspont mostanában az önkormányzatot megszólni az ezen a téren kifejtett tevékenységéért. Kicsit több utánajárást igényelne 
megtudni, hogy milyen munka, milyen lobbitevékenység folyik az ügyben. Mert folyik. A pályázatot csak ősszel írják ki, a beadási határidő a következő évben lesz, a 
város pedig már most rendelkezik pályázati koncepcióval, amelyet természetesen csak a pályázat kiírása után lehet pályázati formába önteni.

Összegzésként néhány adat az utazásra költött pénzekről:
2003- ban az összes külföldi utazás költsége 14.788.317 Ft volt.
2004- ben az eddig elszámolt utazások költsége 6.185.676 Ft.

A város költségvetése harminckétmilliárd forint évente. A város méretéből, az országban betöltött szerepéből, lakosainak számából adódóan a fent említett összegek 
korántsem nevezhetőek magasnak. Százalékos arányban 0,4 ezreléket tesznek ki a költségvetés összegéhez képest. Nem elegendő tehát csak számokat kiragadni az 
összefüggésekből, mert akkor nem lehet megítélni, hogy az adott szám nagy-e vagy kicsi. Ha összefüggéseket vizsgálunk, érdemes érzések helyett tényekkel érvelni, 
hitelesebb lesz a kép. A valósághoz hozzátartozik az is, hogy számtalan külföldi meghívásnak nem tudunk eleget tenni -  nem pénzügyi fedezet, hanem idő és 
kapacitás hiányában.

Összehasonlításképp néhány adat:
Az Egyetem költségvetése szintén harmincmilliárd forint. Ebből évente ötvenmilliót költenek külügyekre, utazásra. A megye tizenkétmilliárdból gazdálkodik, ebből 

a külügyre szánt összeg tizenötmillió forint. Úgy gondoljuk, hogy nemzetközi kapcsolataink eredményességéhez szükség van az időközönkénti külföldi megjelenésre 
is. Tekintettel az uniós csatlakozásra, valamint Pécs növekvő nemzetközi szerepére és elismertségére, a külföldi kapcsolatok ápolására a jövőben még nagyobb 
szükség lesz.
A fenti tájékoztatást természetesen készséggel a szerző rendelkezésére bocsátottuk volna a cikk megírása előtt is.

Dr. Kunszt Márta alpolgármester Gonda Tibor alpolgármester

Horváth Zoltán alpolgármester Meixner András bizottsági elnök
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Aranyos 
pofák 
ezek a 
Bogarak...
Egyre rozsda- 
foltosabb 
dísztórcsájukban 
is magunkat 

látjuk meg: milyenek voltunk gyermekként, 
hogy tudtunk bízni a jövőben, és hová tűnt el 
annyi év. Azonban a sok kicsi Bogár most is 
szalad, liheg, zihál fáradhatatlanul, azzal 
a soha ki nem alvó kaján vigyorral a képén. 
Olyan gondolatokat ébreszt az emberben, 
mely megbékíti a jelent a múlttal és kézzel 
fogható folytonosságot ad. Hát lehet szomorú
nak maradni őket látva?

LEHET ŐKET NEM SZERETNI?
(Idézet egy vendégkönyvből)

Nincs a világon 
olyan autógyártó 
vállalat, amely 
ne irigykedne 
a Land Roverre. 
És nincs még egy 
olyan felhasz
nálói csoport, 
amely nagyobb 
szeretettel dédel

getné kedvencét, mint a Land Rover-tulaj- 
donosok. A technikai paraméterek a teljesít
mény, a komfort és a felhasználhatóság tekin
tetében a mai járművek messze meghaladják 
ötven évvel ezelőtti elődeiket, mégis meg
maradt valami a mai autókban, ami 
összetéveszthetetlenül a Land Roverek nagy 
családjához kapcsolja őket. Még a leg
merészebb formavonalú Feelanderben is meg
találjuk azokat a kulcsfontosságú részleteket, 
amelyek a büszke Land Rovereket jellemzik.

Martin Hodder nem kevesebbre vállalkozott, 
mint hogy megírja a remek solihulli autó 
történetét, felidézi a sikerhez vezető út kulcs- 
fontosságú mozzanatait, sorra veszi és elemzi 
a modelleket. Az olvasó bepillantást nyerhet 
a terepautózás kulisszatitkaiba, és az érdekes 
történetek és technikai leírások mellett 
vásárlási tanácsokat is kaphat.

Martin Hodder 1956-ban ült először Land 
Roverben. Azonnal beleszeretett a márkába, 
s ez a szerelem azóta is tart. Az azóta eltelt 
idő során számos különféle Land Rovert, 
Rangé Rovert, Discoveryt nyúzott; gépeinek 
mindegyike rengeteg boldog, önfeledt órát 
okozott számára. Régi szerelem dúl hát közte 
és a Land Roverek között, és ennek a 
szerelemnek a gyümölcse ez a könyv. Nem 
márkatörténeti és nem is műszaki könyvnek 
szánta, sokkal inkább ünnepelni kívánta 
a solihulli autógyár csodáját, a Land Rover 
márkát, mely az évek során igazi kultautóvá 
nőtte ki magát.

A kötetek megrendelhetők az alábbi címen: 
Opus Kiadó

7624 Pécs, Ifjúság útja 11. 
opus@dravanet.hu

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
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MódiStudió Baranya megyei képviselete
Oszoli és Boda Építésziroda 7625 Pécs, N yíl utca 14. T.: 72/515-269
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