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Levelek Pikszből (4.) ECCe*
A város „a kultúra generátora. (...) 

A város olyan mechanizmus, amely állandóan 
újraszüli tulajdon múltját, mely múlt lehetőséget 

kap arra, hogy a jelennel szinkronba kerüljön. 
Ebben az értelemben a város, akárcsak a kultúra, 

az időnek ellenálló mechanizmus”.
(lurij Lotman)

Drága nővérem, kedves M!

Itt Európában szokásban van kulturális főváros 
címet adni évről évre egy-egy városnak. Amióta 
tavaly tíz újabb állam csatlakozott az Európai 
Unióhoz, az új rendszer az, hogy ezen az Európa 
Kulturális Fővárosa címen majd egy-egy évben egy 
régebbi és egy újabb tagállam városa osztozik.

Piksz is pályázik erre a címre, 2010-re, amikor 
egy német várossal együtt egy magyar város lesz 
Európa Kulturális Fővárosa. Rövidesen el is dől, 
melyik magyar város nyeri el ezt a címet.

Érdekes lenne tudni, hogy mi is egy város, és 
mitől az, ami. Az épületektől, a közterektől, az ott 
lezajlott múltbeli eseményektől? A benne működő 
intézményektől, az egykor ott élő vagy a most ott 
lakó emberektől? A tájtól, amelybe beágyazódik? A 
fennmaradt romoktól? A temetőktől, sírkövektől? A 
városban létrejött vagy az ott élők által létrehozott, 
akár már el is enyészett alkotásoktól? Nem tudom.

Pikszről sem tudom megfogalmazni, mi is, ki is 
ez a város. De mindaz a szellemi érték, amely itt 
egykor felhalmozódott, és amely ma termelődik, 
középpontjává teszi ezt a várost egy tágas régiónak. 
És időről időre központjává tette egy-egy műfajban 
(zenében, táncban, képzőművészetben, irodalom
ban), egy-egy diszciplínában (filológiában, orvosi 
kutatásban, regionális kutatásokban) az országnak.

Érzem és látom, hogy nagyon sokat várnak az 
itteniek ettől a címtől. Mintha a címmel 
lehetőségeket és távlatokat kapnának. Mintha 
jobbá, szebbé és gazdagabbá tenné őket ez a cím. 
De többen látják azt is, hogy ez a cím nem mást 
jelent, mint rengeteg munkát, feladatot, konfliktust, 
küzdelmet. És akik ezt (is) látják, azok sejtik vagy 
tudják, hogy ez egy válaszúihoz érkezés folyamata, 
helyzete, és egyben krízise. Ahol elkerülhetetlen 
küzdelmeket kell megvívni, és életre szóló dön
téseket kell meghozni. Miközben sebek is esnek és 
fájdalmak is születnek.

De a város új identitásának megteremtéséhez 
ezt a folyamatot nem lehet elkerülni. Ez a kétezer 
éve lakott település is állandóan újraszüli tulajdon 
múltját, de időről időre újra kell fogalmaznia 
önmagát, ugyanazon helynév alatt más és más 
képzeteket kell keltenie, eltérő tartalmakat kell kife
jeznie.

Piksz is keresi új identitását, új arculatát, a 
folytonosság és változás kettőségéből hitelesen 
kialakítható 21. századi várost. Mint hallottam, a 
kulturális főváros pályázatra készült koncepció föl is 
rajzol egy új városképet, amelynek 
megteremtéséhez fel kell számolni számos illúziót, 
el kell vetni sok politikai lózungot, és meg kell 
szabadulni évtizedes beidegződésektől. A múlt 
hagyatékának bizonyos részeit feledésre kell ítélni, 
másokat át kell értékelni, át kell fogalmazni. És vál
toztatni kell döntési mechanizmusokon, lehetőséget 
kell teremteni a szakértelem érvényesülésére. És így 
tovább.

Az ez évben a pályázat által mozgósított alkotó 
energiák, a folyamatba bekapcsolódó partnerek 
együttműködési készsége: az állam, a magánszek
tor, a civil szféra és az akadémiai világ vitákban for
málódó összefogása önmagában is tanulságos — 
és a törekvések hitelességét megerősítő, a megvaló
sulás iránti reményt fokozó tapasztalat.

A fővárosi címre aspiráló helyet, kedves 
nővérem, persze ne valamilyen nagyvárosként 
képzeld el. Mi otthon hozzászoktunk a kontinensnyi 
méretekhez és távolságokhoz. Itt azonban minden 
emberléptékű. Itt élve tudom már értékelni és

élvezni a kicsit, a közelit, az aprót, a részletet. Ezen 
a helyen egy-kétezer éves múltban sétálok, ha be
barangolom a városnak fallal övezett régi központ
ját, vagy a környező hegyeket.

Itt nem geometrikus a városszerkezet, nem 
merőlegesek és párhuzamosak az utak. 
Kacskaringósak az utcák, szabálytalan alakúak a 
terek. Fia itt élsz, részed lehet a hely intimitásában. 
A terek szövetében, a kicsiny de nyilvános helyek 
sokféle hangulatában. A régió természeti és kul
turális gazdagságában. Másfél órányi autóútra van 
innen Közép-Európa legnagyobb tava, alig egy 
órányira folyik két nagyobb folyó, keletre a Duna, 
délre a Dráva. Gyógyforrások, horgásztavak, közép
kori várak, templomok, kápolnák, borvidékek, 
üdülőfelvak vannak errefelé.

Piksznek ebben az Európa Kulturális Fővárosa 
cím elnyerésére tett erőfeszítésében, melyben az itt 
élők közös érzülete, összefogása, szellemi érték- 
teremtése valósult meg, ott van egy egyszerre intim 
és egyszerre az ide érkezők igényeit kiszolgáló, 
hatékonyan működő város lehetősége.

Fia Piksz elnyeri a címet, akkor attól fogva egy 
fővárosból írok majd neked, egy olyan magyar 
fővárosból, amelyik nem Budapest.

Szeretettel ölel fivéred. W.

Fordította:

' Lefordíthatatlan szójáték, mely az ecce (íme) latin szót és az ECC 
(European Cultural Capital) rövidítést vegyíti, úgy, hogy a szójáték 
egyszerre fejezi ki azt, hogy íme, ez itt Európa Kulturális Fővárosa, 
illetve ugyanakkor azt a kérdést is magában rejti (az ECC-hez 
kapcsolt magyar e kérdőszócska révén), hogy vajon az-e.
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„Megjártam Tolnát, Baranyát” -  szól a mondás, és a világlátás önelégült tapasztalata fogalmazódik meg benne, miként a Som ogyország kifeje
zésben is ott rejük egy megyényi területegység zárt, körülhatárolt entitásként történő nagyravágyó elgondolása. E 19. századi képzetek és tapasz
talatok a mentalitásban és kifejezések formájában ugyan tovább élnek, de a 20. század történelmi tapasztalatai lehetővé tették és felerősítették a 
többes identitások és többes lojalitások kialakulását Az ilyen többes kötődések létrejöttében gazdasági, közigazgatási, kulturális és más ténye
zők is szerepet játszottak.

A lakhellyel és az országgal (nemzettel) való azonosulás közötti mezőben található több köztes elem (tájegység, járás, megye stb.) egyike a 
régió, amely a mai magyar identitásképzésben szerény szerepet játszik. Közismert ugyanakkor, hogy M agyarország tavaly egy olyan Európai Unió 
tagállama lett, amelyben évtizedes törekvés, hogy a korábban egyközpontú államok regionálissá, decentralizálná váljanak. Nyugat-Európában e 
törekvés hátterében eredetileg gyakran az etnikai, nemzetiségi ellentétek álltak, a regionalizmus azonban végül is az EU kiemelt politikai törekvé
sévé vált, a nemzetállami identitás gyengítésén keresztül, a régiók révén elősegítendő az európai azonosságtudat (és integrált gazdasági meg
erősödését

Mondhatnánk ennek nyomán, hogy a magyarországi régiók megteremtéséhez az Európai Unión keresztül vezet az ú t ez a kijelentés azonban 
éppen itt, Pécsett és a dél-dunántúli régióban nem állja meg a helyét Pécs és a Dél-Dunántúl tekinthető ugyanis a magyar regionaüzmus bölcső
jének. Több okból is. Egyrészt Pécsett működik az MTA Regionális Kutatások Központja, másrészt a Dél-Dunántúl volt az első kísérleti területfej
lesztési régió, harmadrészt itt jött létre ez évben az első (közigazgatási) mintarégió.

A regionalizmusnak ez az itteni jelenléte meghatározó eleme Pécsnek a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére benyújtott pályá
zatának is. A pályázatban Pécs nemcsak megyeközpontként hanem a dél-dunántúli régió központjaként is definiálja önm agát és törekvései arra 
irányulnak, hogy 2010-ben (és azt követően) egy országhatárokon átnyúló nemzetközi régió kulturális központjává váljon.

Az itt következő regionális összeállításban igyekszünk ráirányítani a figyelmet a Dél-Dunántúl kultúrájára, azokra a kezdeményezésekre, ame
lyek a régió fejlődésének, arculatváltásának motorját az itteni szellemi potenciálban látják. E nézetek, törekvések révén nemcsak a gazdasági de
presszióból való kitörés lehetősége mutatkozik meg, hanem kirajzolódik a virtuális (pusztán elgondold régió helyén egy valódi, szellem i, gazda
sági közösséget képező Dél-DunántúL

w w w .d e ld u n an tu l.co m

j--------------4.....-  Az alábbi szöveg A határtalan város című

l ~  könyvnek, azaz Pécs Európa Kulturális

Fővárosa Pályázatának két (nyitó és záró) 

fejezetét tartalmazza, amely egyrészt felvá

zolja egy újfajta városi kulturális politika kereteit, 

a kulturális város tervezését, amely a kultúrát és a 

művészeteket a városias életforma alapelemeinek

T A K Á T S  J ÓZ S E F

Kulturális várostervezés
tekinti, amelyek révén elő lehet segíteni a város 

megújhodását és gazdasági felélesztését, másrészt 

megfogalmaz egy elképzelést Pécs fejlődésének 

alapkérdéseiről és lehetséges céljairól. Nem ismer

hető meg belőle a pályázati koncepció, csupán 

néhány lényeges eleme. A szemlélet, amely benne 

megfogalmazódik, alapjává válhat Pécs 

felkészülésének, ha elnyeri a Kulturális Főváros 

címet, s  nem lenne szabad elfelejteni akkor sem, 

ha valamely vetélytársa győz a pályázaton.

A városiasság újrafelfedezése

A városnak, amely Európa Kulturális Fővárosa lehet, 
nemcsak arra nyílik esélye, hogy fejlődési ugrást 
hajtson végre nagyszabású kulturális fejlesztések 
révén, s nemcsak arra, hogy nemzetközi figyelmet 
irányítson magára — kulturális teljesítményeire és 
örökségére —, hanem arra is, hogy újra felfedezze 
önnön városiasságát. Rotterdam 2001-es Kulturális 
Főváros programjának intendánsa, Bért van 
Meggelen, a pécsi pályázat nemzetközi tanácsadója, 
egy szimpóziumon úgy fogalmazott, hogy minden

pályázó városnak újból ki kell találnia, mit is jelent 
Európa Kulturális Fővárosának lenni. Ám e kérdést 
megelőzően a városok szembetalálják magukat 
azzal a még fontosabb kérdéssel, hogyan értelmezik 
ők az európai városiasságot, s miben is áll önnön 
városiasságuk.

Az iparosodást követően nagyra nőtt európai 
városok egyre kevésbé bizonyulnak elhatárolt vilá
goknak. Olyan részeik alakultak ki, amelyek kevéssé 
vagy egyáltalán nem városiasak: ipartelepek vették 
körül a régi városokat, később tömeglakásokkal teli 
bolygóvárosok, amelyekbe tízezrek csak aludni jár
nak haza, később — a szuburbanizáció hatására — 
vidékies települések, amelyekbe középosztálybeli 
városi kitelepülök érkeztek. Valaha a városfel volt 
a legfontosabb építmény a városban, ami 
elszigetelte a benti és kinti világot; már jó ideje az 
autóutak a legfontosabbak, a közlekedési folyosók, 
amelyek összekötik a benti és kinti területeket.
Az iparosodás után épült külső városrészek már 
nem követték a belvárosok szerkezetének logikáját, 
s gyakran szervetlen folytatásnak tűnnek. A város, 
miként egy hajdani híres könyv címe mondta, 
kollázzsá változott, különböző elemek bonyolult 
halmazává.

Akárcsak az európai városok többségében, 
Pécsett is két városmodell él egymás mellett: a 
folytonosan beépített utcákat, épületekkel határolt 
fórumszerű tereket magában foglaló, zárt várostest
tel rendelkező régi város és a zöldterületekben 
szabadon álló egyedi vagy sorház jellegű épületeket 
tartalmazó modern város. A modern városépítészet 
világhírű hívei egyikének, Victor Vasarelynek múzeu
ma van Pécsett. Vasarely negyven-ötven évvel
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A fejlesztési tervek helyszínei
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Zsolnay Kulturális NegyedKulcsprojektek

Regionális Könyvtár és Informádóközpont| Zenei és Konferenciaközpont

ezelőtt a régi város ellen és az új mellett állt ki:
„A hamisítványaival, romjaival, leprájával megtelt 
»örök város« peremén szüntelenül ifjú települések 
születnek” — írta bizakodva. A posztmodem 
építészet évtizedeiben viszont sokan ezen „ifjú 
települések”, a modern lakótelepek lebontását java
solták. E vitát ma már talán másként látjuk, mint 
ötven vagy tizenöt éve. A két városmodell egymás 
mellett él, s fejlesztésük bizonyára eltérő 
megközelítést kíván a városok irányítóitól.

A városiasság azért halványult el az európai 
városokban, mert a közterek elvesztették korábbi 
jellegüket. Már nem sokféle emberi tevékenységet 
és sokféle népséget befogadó helyek, amelyek 
lehetővé teszik sokféle emberi kapcsolat és tapasz
talat kialakulását, hanem egy-egy társadalmi funkció 
vagy réteg színterei. Az autóforgalom növekedésével 
az utcák közlekedési övezetekké váltak, a terek 
gyakran felszíni parkolókká, a közlekedés funkciójá
nak rendelve alá a közterek más rendeltetéseit.
A modern városrészekben már eleve nem épültek 
utcák, és néhol terek sem. Amikor elindult a jobb

módúak kiköltözése a városból a szuburbia felé, 
a belső városrészek lakásállománya és közterei le
pusztultak. E városrészekben csak a szegény 
rétegek maradnak, s csak olyan funkciók, amelyeket 
ők használnak. Aki nem itt él, elkerüli e részeket, 
mert veszélyesnek gondolja őket.

E tendencia szokásos városfejlesztési ellenszerei 
gyakran éppúgy a városiasság ellenében hatnak, 
mint maga a tendencia. A történelmi belváros turisz
tikai célú rekonstrukciója múzeumi jelleget adhat az 

egész városrésznek, kiszorítva belőle az 
ott lakókat és sokszínű életüket, 

s ugyanilyen következménnyel 
járhat a belvárosok bankne
gyeddé alakulása, az ún. 

citysedés is. A nagyméretű 
bevásárlóközpontoknak a 
belváros közelébe települése 

visszavetette a főutcák sajátos kiskereskedelmét, 
egyoldalúbbá és szegényesebbé téve a város- 
központokat. A régi városhoz hozzáépült egykori 
ipartelepek bezárásával nagyméretű élettelen, 
leromló épületállományú szigetek jöttek létre régi 
és új városrészek között. Az európai városok e 
jelenségeivel (leszámítva egyet, a citysedést) 
Pécsnek is szembe kell néznie, még ha benne nem 
is olyan mértékben jelentkeznek, mint a sokmilliós 
nagyvárosokban.

Az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés 
arra is szolgál, hogy a városok újra felfedezzék

és regionalizmus

EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA -  PÉCS, 2010

A pécsi pályázat öt pillére

■  Pécs az élettel teli közterek városa. Középváros, 
amely a városi élet másfajta modelljét tudja fel
mutatni, mint a metropoliszok vagy a kisvárosok.

■  Pécs a kulturális örökség és a kulturális újítás vá
rosa: kétezer éves város és a művészeti innová
ció helyszíne.

■  Pécs multikulturális város. A múltban latin, török, 
német, horvát, magyar kulturális rétegek rakódtak 
itt egymásra, ma a város a magyarországi német, 
horvát és roma kultúra legfontosabb helyszíne.

■  Pécs a regionalizmus városa. Nincs még egy ma
gyar város, amelyhez a decentralizáció és a regi
onalizmus gondolata jobban kötődne, mint Pécs
hez.

■  Pécs kulturális kapuváros, amely Európának az 
Unióhoz még nem tartozó részei, a Balkán felé 
nyitott.

Fejlesztési alapelvek

A pécsi pályázat fejlesztési csomagját az alábbi alap
elveket követve állítottuk össze: a fejlesztésekkel el 
kell érni, hogy Pécs rendelkezzen megfelelő számú, 
nagyságú és európai színvonalú kulturális és művé
szeti térrel a Kulturális Főváros év megrendezéséhez; 
elő kell mozdítaniuk a városban jelen lévő kulturális 
potenciát gazdasági hasznosulását, a kreatív ipar és 
a (kulturális) turizmus fejlődését; az Európai Unióé
val kompatibilissé, nemzetközi funkciók ellátására is 
alkalmassá kelt tenni általuk Pécs kulturális intéz
ményrendszerét. A fejlesztéseknek összefüggésben 
kell állniuk a város alapvető kulturális tendenciáival, 
belőlük kell hogy következzenek; fel kell éleszteniük 
egy-egy városrész városiasságát; elő kell segíteniük 
a fiatal nemzedékek tehetséges tagjainak a városban 
maradását, és regionális, nemzetközi regionális kisu
gárzással is rendelkezniük kell.

A z öt kulcs projekt 1.

Zenei és Konferenciaközpont
A pécsi Európa Kulturális Fővárosa program emble- 
matikus épülete lehet a Zenei és Konferenciaköz
pont, amelynek tervezésére nemzetközi tervpályá
zatot ír ki Pécs városa. Az épület ezerfős, a nemzet
közi zenei és konferenciarendezési térképre felkerü
lő, korszerű hangverseny- és konferenciatermet tar
talmaz, helyet adva a régió szimfonikus zenekará
nak, a Pannon Filharmonikusoknak is. Helyszínének 
kiválasztása a városközpont keleti irányú kiterjesz
tésének koncepciójához kötődik, amely új kulturális 
tengelyt kíván kialakítani a belváros és a Zsolnay- 
gyár közötti sávban. Az épület a város egyik köz
parkja, a Balokányliget melletti telken emelkedik 
majd, elindítva a ma építészetileg félperiférikusnak 
mondható városrész felújítását, arculatának meg
változását. A Zenei és Konferenciaközpont várható
an nemzetközi kisrégiójának zenei centrumává teszi 
Pécset, növelni fogja és minőségileg megváltoztat
ja a városba irányuló kulturális turizmust, miként a 
konferenciaturizmust is.
(Becsült költsége: 7,9 milliárd Ft)

a városiasságot, a városban való élet szépségét, 
hogy visszaszerezzék a közösségnek a köztereket, 
élőbbé tegyék az utcáikat, élhetőbbé a 
környezetüket, rácsodálkozzanak saját örökségükre 
és hozzákezdjenek vidám és szelíd átalakításához. 
Pécs olyan város, amely beleépült a természetbe, 
a Mecsek erdőségébe; olyan város, ahol újraéledt a 
nyilvános terek elevensége; olyan város, amelynek 
központja megőrizte a szerepét, s ma is találkozási 
helye minden társadalmi rétegnek és csoportnak. 
Középváros, amely a városi élet másfajta modelljét 
tudja felmutatni, mint a metropoliszok vagy a 
kisvárosok.

A városfejlesztés kulturális fordulata

A hagyományos ipari termelés és a bányászat visz- 
szaszorulása vagy megszűnése sok európai várost 
érintett hasonló módon az elmúlt évtizedekben. 
Megnőtt bennük a munkanélküliség, csökkentek a 
városi bevételek, s ennek következtében csökken
tek a közkiadások, így a közintézmények szolgál
tatási színvonala is, fogyni kezdett a városok 
lakossága, a munkáskerületekben szegregációs 
folyamatok indultak el, s az üresen maradt bánya- 
és ipartelepek iránt nem volt befektetői érdeklődés. 
A települések, amelyek ily módon hátrányba kerül
tek a városok versenyében, úgy próbáltak befek
tetőket, magasan képzett munkaerőt és turistákat 
magukba vonzani, hogy a leromló és tanácstalan 
város képe helyett mozgalmasnak és kreatívnak 
igyekeztek mutatni magukat. A városi fejlesztések 
iránya a kultúra, az informatika és az életminőség 
elemei felé fordult; kiderült, hogy az eleven és 
érdekes városi terek éppúgy vonzhatják a tőkét, 
mint a helyi adókedvezmények.

Az ipari termelés utáni korszak európai városi 
dilemmái egyben Pécs kérdései is; az elmúlt tizenöt 
évben ugyanilyen folyamatok mentek végbe Pécsett 
is. Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat 
lehetőséget nyújt arra, hogy a város olyan 
fejlesztési stratégiát dolgozzon ki, amelynek a 
kultúra áll a középpontjában. Akárcsak más európai 
városokban, Pécsett is végig lehet gondolni, hogyan 
lehet élettel telíteni kiürült ipari épületeket vagy 
egész gyárakat kulturális és művészeti 
tevékenységek odatelepítése révén; hogyan lehet 
fellendíteni a városközpont éjszakai gazdaságát; 
hogyan lehet a városi környezet művészi átalakítá
sával (új utcabútorokkal vagy épület-megvilágítá
sokkal) érdekesebbé tenni a városi élet mindennapi
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rétegét; hogyan lehet örökségipari beruházásokkal 
felújítani a történelmi városrészek épületállományát 
és közterületeit; hogyan lehet fejleszteni a város 
kreatív iparágait, szimbolikus gazdaságát, s ott tar
tani a településen a fiatal, kreatív nemzedékeket.

Az utóbbi évtizedekben a legnagyobb városfej
lődési kihívásra, az autóforgalom növekedésére és 
az általa kiváltott környezeti károkra, életminőség
romlásra is kulturális válaszok születtek: elkezdődött 
az autók kiszorítása a belvárosokból, illetve a fel
színről, lendületet kapott a kötött pályás tömegköz
lekedés, elsősorban a villamosközlekedés 
fejlesztése, továbbá a városi kerékpárutak 
kialakítása. Ezek a folyamatok nem egyszerűen 
a városi közlekedéspolitika megváltozását jelzik, 
hanem egy másfajta városi életmód előtérbe 
állítását is, mint amilyen életmódot az alvóvárosból 
a munkahelyre vezető autóutak megjelenítenek. 
Miközben a városok versenyében alapvetően 
fontossá vált, hogy a városok közötti utazás ideje 
a lehető legrövidebb legyen, a város belső 
területeinek sétálóövezetei és kerékpárút-hálózatai 
egy kulturális élményekre nyitottabb, a környezet 
védelmére figyelő életmódot részesítenek előnyben.

A városok ma már helyek és nem-helyek hibrid 
együttesei. Helyeknek azokat az épületeket és 
tereket szokás nevezni, amelyek a város karakterét 
adják, amelyekhez városi legendák kapcsolódnak, 
nem-helyeknek pedig azokat, amelyek bármely 
városban megtalálhatók, karakter nélküliek, pon
tosabban egy nemzetközi építészeti és belső 
építészeti formakultúra egyhangú termékei: bevásár
lóközpontok, repülőterek, irodaházak, gyorséttermek 
stb. A városok versenye arra kényszeríti a szereplőit, 
hogy egyszerre legyenek a globalizáció részesei és 
jól megkülönböztethető helyek. A globális gazdaság
ban való részvételhez főként informatikai és 
városközi közlekedési fejlesztések szükségesek, 
a városarculat-formálás elsősorban kulturális tartal
makkal dolgozik. Nemcsak az tartozik a városfej
lesztés újfajta céljai közé, hogy kulturális és 
művészeti tevékenységek ösztönzése révén 
elevenebbé tegye a város gazdaságát és magát 
a városi életet, hanem az is, hogy jellegzetessé, 
megkülönböztethetővé tegye a várost kulturális 
teljesítményei és ezek használata által.

Az öt kulcsprojekt 2.

Zsolnay Kulturális Negyed
A Zsolnay-gyár nagy ipari épületegyüttesének revi- 
talizációja néhány éve a műemlék épületek felújítá
sával elindult folyamat. Folytatásaként a „város a 
városban” jellegű épületegyüttes megnyílik a váro
si közterek felé, megtörténik nagy (tizenötezer 
négyzetméteres) közparkjának rekonstrukciója, az 
egykori ipari épületekbe kulturális, oktatási és szol
gáltató funkciók települnek. A Zsolnay Kulturális Ne
gyed kialakításával újraértelmeződik a város mo
dem kori jelképének, a Zsolnay-gyárnak a funkció
ja; új, nagy vonzású turisztikai terület jön létre, át
strukturálva Pécs turisztikai kínálatának térképét; s 
olyan kreatív közeg alakul ki, amely újra jelentéssel 
tölti fel Zsolnay Vilmos egykori gyárjellemzését: 
„egyaránt otthona a termelő iparnak és a lelket ne
mesítő művészeteknek”. A kulturális negyedben 
ipartörténeti témapark, az egyetem Művészeti Kará
nak formatervezéssel foglalkozó részei, a kreatív 
ipar inkubátorháza, Kortárs Művészeti Központ tele
pül meg, amihez szálloda, vendéglők, irodák csatla
koznak. A műemlék épületek rekonstrukciója évek
re megrendeléssel látja el a gyár kisebb területre 
visszaszorult termelését, hozzájárulva gazdasági 
megerősítéséhez.
(Becsült költsége: 10,9 milliárd Ft)

A városi kulturális politika átváltozása

A hagyományos városi kulturális politika egy jól 
körülhatárolt ágazat hagyományos intézményei 
számára osztotta, osztja el a (csökkenő értékű) 
működési költségeket. E gyakorlat az elmúlt idő
szakban fesztiválok kialakításával és szervezésével 
egészült ki, hogy egy-egy hétre, hónapra a városra 
irányítsák a médiafigyelmet, turistákat vonzzanak 
oda és elősegítsék a rendezvények idején a 
fogyasztás növekedését. Az Európa Kulturális 
Fővárosa-pályázat készítése azzal szembesíti a 
városokat, Pécset is, hogy ideje átértelmezniük kul
turális politikájukat és összekapcsolni a városter
vezéssel. Az 1990-es évektől kezdve elterjedt új 
szemlélet, a kulturális várostervezés figyelme már

|
nemcsak egy ágazatra irányul, hanem a városias 
életmód fenntartásának és fejlesztésének egészére.

Az újfajta városi kulturális politika a kultúrát és 
a művészeteket nem egyszerűen önálló értéknek, 
hanem a városias életformák alapelemeinek tekinti, 
amelyek révén elő lehet segíteni a város 
megújhodását, részben gazdasági felélesztését is, s 
amely hozzásegíthet különféle társadalmi problémák 
megoldásához. Az intézményi fenntartáson és a ren
dezvénytámogatáson túl hosszabb távú folyama
tokkal foglalkozik, működése ösztönző, fejlesztő és 
együttműködő jellegű, amely partnernek tekinti az 
intézményeket, a kulturális csoportokat és a civil 
szervezeteket éppúgy, mint a fejlesztésekbe bevon
ható magánbefektetőket. Nemcsak a hagyományos 
kulturális területeket érinti a ténykedése, hanem a 
kreatív ipar új területeit, továbbá működésük városi 
kontextusát is. A kultúra tervezése a város ter
vezését jelenti, és viszont.

Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat városfej
lesztési és városimázs-alakító jellege arra is 
ráirányítja a figyelmet, hogy a város legfontosabb 
kulturális tényezője az építészet, pontosabban az 
épített környezet alakítása. Miként a kultúra fogalma 
sem csupán a hagyományos magas kultúrára 
vonatkozik, az építészetet is tágan, az épített 
környezet alakításaként kell értenünk, amelynek

Az öt kulcsprojekt 3.

„Nagy Kiállítótér”
A pécsi múzeumi negyed, a „Múzeum utca” meg
hosszabbításaként és kiegészítéseként kerül sor a 
Papnövelde utca 5. szám alatti egykori Vármegye- 
háza nagy barokk épülettömbjének felújítására, 
képzőművészeti kiállítóhellyé történő átalakítására, 
valamint új épületszárnnyal való kiegészítésére, 
amiben 1130 m!-es nagy kiállítótér jön létre. Az épü
let-átalakítás és hozzáépítés nyomán egyrészt egy 
helyen lesz látható a Modem Magyar Képtár nem
zetközi elismertségű gyűjteménye, másrészt a mú
zeumi funkció mellé galériafunkció társul: a nagy ki
állítótér alkalmas lesz nemzetközi „átutazó” kiállítá
sok, illetve nagy tematikus szemlék megrendezésé
re is. A fejlesztés révén Pécsett is lehetővé válik 
olyan nagyszabású nemzetközi kiállítások rendezé
sére, amilyenre eddig csak a fővárosban volt mód. 
Hatására növekedhet és új minőségi dimenziót 
nyerhet a városba irányuló kulturális turizmus, még 
inkább megerősíti a város imázsában a modem mű
vészet helyszíne jelleget, időszaki kiállításai révén 
elevenebbé teszi az állandó kiállítások múzeumi vi
lágát, a városlakók megújuló látogatásait is kivált
va.
(Becsült költsége: 3,5 milliárd Ft)

fogalmába beletartozik a városi dizájntól a táj- és 
kerttervezésig, a belső építészettől az utcabútor-ter
vezésig, a lakástervezéstől a középület-tervezésig, 
a tértervezéstől az üzletbelsők és üzleti portálok 
kialakításáig minden. A Kulturális Fővárosa pályázat 
elősegítheti e szemléletváltást, s az épített 
környezet alakításának minőségi tervezését a városi 
kulturális politika meghatározó elemévé teheti.
A címet elnyerő város épített környezetének átalakí
tása, mint ahogy kulturális politikája általában is, 
modellé válhat Magyarországon vagy akár Európa 
ezen részében.
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Az átváltozó város

Pécs városfejlődésében három nagy folyamat katali
zátora lehet az Európa Kulturális Fővárosa cím el
nyerése: felgyorsíthatja az ipari és bányavárosból 
kulturális várossá változást, a regionális várossá 
alakulást és a nemzetközi regionális kulturális 
központtá válást. A rendszerváltás utáni 
bányabezárások és a hagyományos ipari termelés 
megszűnése vagy visszaszorulása a város vissza
eséséhez, jelentős munkanélküliséghez és kisebb 
mértékű elvándorláshoz vezetett. A válságidőszak
ban — más hanyatló ipari térségekhez képest — 
nagyon kevés állami segítséget kapott a város. Ma 
Pécs egy stagnáló, fejletlen régió központja. A város 
mai gazdasági karakterét már a szolgáltatások (első
sorban az oktatás) határozzák meg, ám ahhoz, hogy 
új növekedési pálya nyíljon város és környezete 
előtt, fejlődési lökésre volna szüksége. A lehetséges 
gazdasági kitörési pont Pécs és régiója számára 
a kulturális ipar és a turizmus lehet. Az Európa 
Kulturális Fővárosa cím éppen ennek a fejlődését 
segítené elő.

A fenti fejezetcím egyszerre utal Pécs és 
általában az európai város átváltozására. A hagyo
mányos ipari termelés hanyatlása nemcsak itt, 
hanem számos más európai városban is válság-

Az öt kulcsprojekt 4.

Regionális Könyvtár és Informádóközpont
A Megyei és Városi Könyvtár összevonásával létre
jövő intézmény új, 6520 m'-es épülete zöldmezős 
beruházásként épül fel a városközpont keleti irányú 
kiterjesztésének várostervezési célját követve a bel
város keleti peremének üres telkén. E fejlesztéssel 
nyugati irányból kezdődik el a 48-as tértől a Balo- 
kányligetig húzódó fétperiférikus építészeti állapotú 
városrész felújítása, kulturális célú átfunkcionálása. 
A Regionális Könyvtár a város, a megye és a régió 
tudásközpontjaként és közösségi színtereként mű
ködik majd, egyszerre látva el hagyományos könyv
tári feladatokat, s újfajta, az információs társadalom 
kívánalmaival összefüggő funkciókat, a lakosság in
formációs esélyegyenlőségének elve jegyében. A 
fejlesztés közvetve, ám nagymértékben járulhat 
hozzá a város, a megye, a régió gazdasági verseny- 
képességének növekedéséhez.
(Becsült költsége: 4,9 milliárd Ft)

Az öt kulcsprojekt 5.

Közterek és parkok újjáélesztése
A közterületek állapota alapvetően meghatározza, 
milyennek látunk egy várost. Pécs közterületeinek 
az állapota — leszámítva a városközpont némely 
részét — általánosan leromlott. Az útburkolatok tol
dozottak, a parkok unalmasak, a játszóterek nagy 
része lepusztult, a belvárosi utcák és terek jó része 
parkolófelületté vált. A közterületek újjáélesztésére 
irányuló kulcsprojekt vissza kívánja adni a közös
ségnek a köztereket, többfunkcióssá akarja alakíta
ni az egyfunkciós (főként közlekedési) területeket, 
újra városiassá téve őket. Célkitűzései közé tartozik 
a város építészeti karakterének megőrzése, városi 
műemlékgondozási ösztönzési modell kialakítása, 
az utcabútorok kreatív kicserélése, terek alkalmas
sá tétele kulturális rendezvények befogadására, 
hogy újra a közösségi élet vonzó színtereivé: fórum
má, agórává váljanak. A projekt kút-programja — a 
fenntartható és környezetbarát városfejlesztés je
gyében — újra felszínre hozza föld alá szorított cso
bogók és patakok egy részét, fásítási programja él
hetőbbé teszi a város forgalmas utcáit.
(Becsült költsége: 7,4 milliárd Ft)

helyzethez vezetett, s másutt is a város kulturális 
újjáélesztését használták új gazdasági szerkezetének 
kialakításához. Ugyanilyen általános trend a városok 
regionálissá alakulása is. A mai város már nem 
körülhatárolt, magában álló világ, hanem különféle 
típusú települések összefüggő városias rendszere.
A mai város rendszerének éppúgy részei a szubur- 
banizáció által létrehozott vidékies elővárosok, mint 
a tömeglakások lakótelepei, s részei a városkörnyék 
jogilag önálló települései is, falvak és kisebb 
városok, amelyeknek a lakói a központi városba 
járnak dolgozni, vásárolni, szórakozni vagy tanulni. 
Pécs városi rendszerének például részei az olyan 
szuburbiák, mint Pécsújhegy vagy Kozármisleny, 
részei az olyan több tízezres lakótelepek, mint a 
Kertváros és Uránváros, ám (távolabbi) részei olyan, 
a városrégióba tartozó falvak és kisebb városok is, 
mint Komló vagy Pécsvárad. Pécs közigazgatási

határain belül ugyan 160 000 ember él (és az itt 
tanuló harmincezemyi egyetemi hallgató), ám a 
várost ténylegesen ennél tízezrekkel többen 
használják nap mint nap. Városfejlesztésének 
alapvető pontja, hogyan tud választ adni önmagánál 
nagyobb városi rendszerének fejlődési kérdéseire.
Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat arra 
késztette Pécset, hogy ezentúl régióközpontként, 
s ne csak megyeszékhelyként gondoljon magára; 
a cím elnye-rése pedig lehetővé tenné, hogy egy 
nemzetközi régió kulturális központjává váljon 2010- 
ben, s még inkább 2010 által. Az olyan középváros
nak, mint Pécs (olyan régiónak, mint a Dél-Dunán- 
túO, amely nem része a Bécs-Budapest „fejlődési 
folyosónak”, a fejlődési esélye részben az interregio- 
nális együttműködésben rejlik. Az Európa Kulturális 
Fővárosa pályázat által létrehozott városközi kul
turális kommunikációt hamarosan követheti a gaz
dasági kommunikáció is. Pécs egy többközpontú 
nemzetközi kisrégió egyik központjaként másként 
építheti fel városidentitását, mintha csak nemzet
államának egyik periférikus helyzetű középvárosa 
volna. A városok sikerében — sok más összetevő 
mellett — nagy szerepe van annak is, hogyan gon
dolnak városukra a lakói: bíznak-e a sikerességében 
vagy sem. Pécs sikeressége nagyban függ attól, 
hogyan megy végbe a város hármas átváltozása, 
s katalizátora lesz-e az átváltozási folyamatnak az 
Európa Kulturális Fővárosa cím vagy sem. ■

Öt érv Pécs mellett

1. Pécsnek nemcsak a kulturális múltja jelentős, 
hanem a jelene is. Élettel teli város, amelynek a 
nevéről mindenkinek a kultúra jut az eszébe.

2. A fővároson kívül Pécsett a legsűrűbb és legplu- 
rálisabb a kulturális intézmények hálózata, s itt 
a legnépesebb a művészettel foglalkozó értelmi
ségi réteg.

3. Pécs készül legrégebben a pályázatra, itt zajlot
tak a legszenvedélyesebb és a legkörültekintőbb 
nyilvános viták, ebbe a pályázatba épültek be 
leginkább civil társadalmi kezdeményezések.

4. A cím elnyerése fejlődési lökést jelenthetne a 
stagnáló, fejletlen dél-dunántúli régió számára, 
amelynek éppen a kulturális ipar lehet a gazda
sági kitörési pontja.

5. Pécsnek 2010 által esélye lehet arra, hogy egy 
nemzetközi régió kulturális központjává váljon 
Nyugat- és Délkelet-Európa határvidékén.

www.pecs2010.hu
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Regionalizmus és decentralizáció:
dél-dunántúli párhuzamok

A középszintű korm ányzás a rendszerváltás 
óta folyam atosan viták kereszttüzében áll. 
Szám talan reform javaslat fogalm azódott 
meg, de a választott regionális önkorm ányza
tok létrehozásának gondolata még most is 
bátornak tűnik. Tény azonban, hogy a 
regionális reform hivatalos napirenddé vált, 
sikere vagy kudarca már nem egyszerűen 
a közigazgatási szakm a belügye. Sok múlik 
például azon, hogy a politikai elit mennyire 
mutatkozik érettnek egy ilyen szintű változás
ra. Túl tudnak-e lépni aktuális szervezeti, 
szem élyi, lo kális érdekeiken, tudnak-e hosszú  
távú célokért rövid távon konfliktusokat vál
la ln i? A tanulm ány azzal foglalkozik, m ennyi
ben szükségszerű M agyarországon a regio- 
nalizáció, és m ilyenek az esélyek a sikeres 
reformra.

Regionális reformok Európában és a levonható 
konzekvenciák

Akik a regionalizmus varázsszavával csak a 
közbeszédben találkoznak, talán nem tudják, hogy 
kevés „igazi” regionalizált ország van Európában, 
tehát olyan, ahol a régióknak alkotmányos státusa, 
nagy autonómiája és egyben domináns szerepe 
volna. Fontos azt is leszögezni, hogy a régió nem 
földrajzi méret vagy népességszám kérdése, sokkal 
inkább a hatalom vertikális rendszerében elfoglalt 
helyé.

A régiók fokozatosan érték el azt a pozíciót, 
amelynek alapján egy állam valóban decentralizált, 
regionalizált államnak minősíthető. Európában 
a regionális mozgalmak kiváltói legkorábban a 
történeti gyökerekből táplálkozó etnikai, kulturális 
illetve nemzetiségi ellentétek, különbségek voltak 
(Olaszország, Spanyolország, Belgium).
Kétségtelenül a globalizáció, illetve az Európai Unió 
régiókkal kapcsolatos stratégiája gyakorolta a leg
újabb, de egyben a legerősebb hatást a kontinen
sen zajló regionalizációs folyamatokra. Az unió a 
régiókkal való partnerséget vallva hozta létre a 
Régiók Bizottságát, illetve az utóbbi évtizedekben 
vált egyre erősebben érvényesülő motivációvá az 
Európai Unió regionális politikája, amelyben az 
ún. NUTS 2-es régiók váltak a támogatások ked
vezményezettjeivé. A strukturális alapok felhasz
nálási szabályai segítették a regionális decentralizá
ciót, bár nem feltétlenül a választott regionális 
önkormányzatok létrejöttét. A szabályozás inkább 
az adminisztratív, mint a politikai/képviseleti logikát 
követi, s legfeljebb a partnerség elvén keresztül 
motiválja a régiók és a gazdasági, civil szektor 
bevonását a fejlesztési döntésekbe.

Az európai integrációtól függetlenül is lezajlottak 
olyan térbeli folyamatok, amelyek a mezo-szintek 
felértékelődéséhez vezettek. Az új állami-közösségi 
gazdaságfejlesztési, szolgáltatásszervezési feladatok, 
infrastrukturális beruházások, a „szuburbanizációs

forradalom” diktálta követelmények miatt a korábbi
nál nagyobb léptékben szervezhetőek. Az emberek 
mindennapi térbeli mozgástere kitágult, identitásuk 
a közvetlen lakóhelynél szélesebb teret fog át. A 
térfolyamatok egyre erőteljesebb szerepet játszanak 
a politikai intézményrendszer formálódásában, a 
horizontális struktúrák kiépülésében. A központi és 
helyi szint közötti mező az új kormányzási, illetve 
érdekartikulációs formák (tripartizmus, korporatiz- 
mus) megjelenésével, „alkudozási” tereppé, az ún. 
„governance” típusú irányítás helyszínévé vált.

A különböző bázisú regionalizációs jelenségek 
körében jól szétválaszthatóak a felülről vezényelt 
reformok, amelyet top-down, vagy ún. modernizá
ciós regionalizmusnak neveznek, és a helyi erők 
által kezdeményezett (bottom up) decentralizációs 
mozgalmak. A legelfogadottabb politikai értékrendet 
az „új regionalizmus” követi, amelyik a helyi tár
sadalmak, gazdaság és a régiók egymással való 
együttműködését, a régiók demokratikus beágya
zottságát igényli. A regionalizációs folyamatok azon
ban lassúak, az egyes reformlépéseket hosszú kon
szenzus-kialakítási illetve legitimációs- kommuniká
ciós stratégia előzi meg.

A kelet-közép-európai országokban az unió 
kihívásai sokkal direktebb módon hatottak. A rend
szerváltás során a szomszédos országok mindegyike 
jelentősen átszervezte a területi hatalomgyakorlás 
rendjét. A korábbi középszinteken felszámolták az 
önkormányzatokat, s helyükön államigazgatási 
ágazati és általános hatáskörű hivatalokat rendeztek 
be, csak a legutóbbi években történtek a tényleges 
decentralizáció irányába mutató lépések. Érdekes, 
hogy miközben a NUTS-rendszer felállításának 
kényszere kétségtelenül hatást gyakorolt a területi 
reformra, mégsem került sor területi megfeleltetésre 
az újonnan felállított közigazgatási és fejlesztési 
régiók határára, sőt lényegében egyedül 
Lengyelországban egyezik meg a NUTS 2-es sta
tisztikai régiók és a vajdaságok határa. A fejlesztési 
régiók többsége saját intézményekkel (monitoring 
bizottsággal, ügynökséggel) rendelkezik, hasonlóan 
a nyugat-európai országok gyakorlatához. Ezek 
a tények arra intenek bennünket, hogy a regionális 
közigazgatási reform átfogóbb mérlegelést igényel 
a NUTS 2 egységek létrehozásának kényszeréhez 
képest.

A területfejlesztés szempontjai mellett az uniós 
kormányzási elvárásokra való hivatkozás kötődik 
még a regionális reform érvrendszeréhez. Tudnunk 
kell azonban, hogy az unióban a nemzeti közigaz
gatások alakítását nemzeti belügynek tartják, 
csupán az eredményességet, a kimenet minőségét 
követelik meg. A nemzetállami függetlenség és az 
eredményességben való közös érdekeltség között 
húzódó kétségtelen ellentmondást az unió, külön
böző orientációs eszközökkel igyekszik feloldani.

Az adminisztratív rendszerek egymáshoz való 
közeledésének követelménye különös éllel fogal
mazódik meg a csatlakozni kívánó országokkal 
szemben, még akkor is, ha az unió nem akar a 
jelölt országokra rákényszeríteni uniformizált 
megoldásokat. Mára azonban általános felismerés, 
hogy a nyugati, „fejlettebb”, piaci típusú megoldá
sok, innovációk átvétele nem lehet mechanikus.

A közigazgatási reformok végrehajthatóságának 
kulcskérdése az érintett szervezetek, csoportok 
meggyőzése. A felülről, erőszakosan végrehajtott 
reformok a tapasztalatok szerint többnyire sikerte
lenek.

Összességében nehéz véleményt mondani arról, 
hogy van-e külső kényszer a regionalizálásra. Ha 
kényszerként nem is értékelhetőek a fent sorolt 
motivációk, mindenesetre annak nyomatékosítására 
feltétlenül alkalmasak, hogy a középszintű kor
mányzás problémakörét tovább lebegtetni hiba 
lenne.

Régióépítés Magyarországon

A rendszerváltás a területi hatalmi szerkezetet 
Magyarországon is felforgatta. Először a magyar 
történelemben, a települések kerültek az önkor
mányzati szférán belül kulcspozícióba, a megyék 
elveszítették területi integráló szerepkörüket, poli
tikai befolyásukat. A megyei önkormányzatok nem 
tudnak koordináló szerepet betölteni, nincs policy- 
formáló erejük, sokkal inkább hasonlítanak 
intézményeket működtető gondnoksághoz, mint 
autonóm területi önkormányzathoz. Középszinten 
a minisztériumoknak alárendelt államigazgatási 
szervek konglomerátuma elfoglalta a rendszerváltás 
előtti erős megyei tanácsok pozícióit. Az ország a 
liberális önkormányzati reform ellenére centralizált 
maradt.

A területi integráció erősítése a területfejlesztés 
oldaláról vált a politika által is támogatott feladattá. 
Az 1996-ban elfogadott területfejlesztésről szóló 
törvény azonban nem oldhatta meg a lényegi prob
lémát, a hatalom decentralizálását. A megyéknek, 
mint önkormányzatoknak a megerősítését ugyanis 
sem a kormányzat, sem a települések (különösen 
a városok) nem támogatták. A megyei önkormány
zatok helyett a területfejlesztési tanácsok kapták a 
fejlesztéspolitika feladatát, „demokratikusabbnak” 
tartva ezeket a korporációkat a közvetlenül válasz
tott megyei önkormányzatoknál.

Bizonytalanság tükröződött a területfejlesztési 
politika térbeli kereteit illetően is. A régiók számá
nak, határának, székhelyének egyértelmű kijelölése 
helyett a törvény három (kistérségi, megyei és 
regionális), szinten hozott létre speciális területfej
lesztési intézményeket. Az 1996-1999 közötti 
időszak működési gyakorlata bebizonyította, hogy 
a területfejlesztési régiók, önkéntes, „bottom up” 
kiépítése nem kecsegtet átütő sikerrel. Az 1998-ban 
hivatalba lépett kormány az előzőnél határozottabb 
regionalizálási programot hirdetett, kötelezővé tette 
a regionális fejlesztési tanácsok létrehozását a hét 
ún. NUTS 2 régióban, ugyanakkor mind a területfej
lesztésben, mind az államigazgatásban saját pozí
cióját erősítette, ami bizonyítékul szolgál arra, hogy 
a regionalizálás a központi hatalom eszköze is 
lehet.
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Lényegében a területi középszint megyei vagy 
regionális kiépítése és megerősítése tekintetében 
sem a szakma, sem a politika nem érlelt ki végre
hajtható konszenzust, ezért is hatott bátornak a 
2002-ben hivatalba lépett kormány reformprogram
ja, nevezetesen, hogy 2006-tól a megyék helyett a 
régiókban válasszunk önkormányzatokat.

Kétségtelen, hogy abban általános már az 
egyetértés, hogy a területfejlesztés számára a régió 
az optimális lépték nem csak a strukturális alapok 
NÜTS 2 régiókra vonatkozó szabályozása miatt, 
hanem azért is, mert Magyarországon a megyék 
gazdasági ereje, léptéke valóban alkalmatlan arra, 
hogy az európai régiók gazdasági versenyében helyt 
álljanak. A fejlesztési régiók megerősítése azonban 
önmagában nem alapozza meg a politikai regiona- 
lizálás szükségességét. A regionális fejlesztési taná
csok helyzetbe hozása akkor is lehetséges és 
fontos, ha nem lesznek önkormányzati régiók. 
Megjegyezve azt is, hogy a sikeres területfejlesztési 
menedzsment nem csupán lépték kérdése, sokkal 
inkább együttműködési és alkalmazkodási készségé, 
a hálózatos struktúráké.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a regio- 
nalizálás Magyarországon nem külső, nem uniós 
kényszer, hanem modernizációs és demokratikus 
kihívás, amelyre alapvetően a nemzeti érdekek, 
és feltételek alapján kell és lehet választ adni. A 
regionalizmus kérdése azért vár megválaszolásra, 
mert a hatalomgyakorlás területi rendje máig 
kiépületlen torzó. A magyar állam centralizált, erős 
középszint nélkül decentralizált irányítás, jól 
működő önkormányzati rendszer nem képzelhető el. 
A kilencvenes évtized a megye kérdés gyakorlatilag 
terméketlen, sikertelen vitájával telt el, a következő 
évtizedbe átlépő régióvita akkor zárulhat le sikere
sen, ha tisztázott fogalmakkal, egyértelmű motivá
ciókkal, szakm ai és politikai konszenzusra épülő 
stratégia készül.

A nyugat-európai példák mutatják, hogy a poli
tikai régiók kialakítása hosszú időt igényel, sikere 
nagymértékben a befogadó közeg hozzáállásán, 
a konkrét nemzeti feltételrendszeren múlik. Mester
séges, szereplőit tekintve konfliktusos, integrálatlan 
régiók nem tudják hozni a területileg nagyobb 
lépték előnyeit. A magyar régiók mesterséges

képződmények, a magyar társadalom regionális 
identitása értelemszerűen gyenge, a civil társa
dalom, a politikai intézményrendszer egyáltalán nem 
épült ki regionálisan. Ez azt is jelenti, hogy a 2006- 
ban megválasztandó regionális testületek feletti 
demokratikus kontroll, e testületek kapcsolatrend
szere a választókkal és a társadalmi, politikai 
intézményekkel meglehetősen gyenge lenne.
A közel egy évtizede folyó megyevita tanulságai 
alapján megállapítható, hogy a politikai bizonytalan
ság, az érdekképviseleti esélyek csökkentése jelen
tősen rombolja a területi identitást, a települések 
közötti kohéziót, a közigazgatási és szolgáltatás
szervezési munka hatékonyságát és szakmai szín
vonalát egyaránt.

Kérdés azonban, hogy a választott regionális 
önkormányzatokkal önmagában valóban megindul-e 
a decentralizáció. Intő jel, hogy a megyei önkor
mányzatok, noha közvetlenül választottak, mégsem 
jutottak tényleges hatalomhoz, befolyáshoz, és 
különösen forrásokhoz. A decentralizáció tényleges 
szándéka nélkül a területi reform vakvágányra sza
ladhat. Amennyiben nem garantált, hogy a reform 
a kormányzati hatalom és források „rovására” 
történik, akkor fennáll a veszély, hogy a régiók 
kialakítása a központi kormányzat befolyását növeli, 
ahogy erre a magyar történelemben, és a 
nemzetközi gyakorlatban egyaránt bőven találunk 
példákat. A közigazgatás regionális reformjának 
programja ma még ellenmondásokkal terhes, sok 
tekintetben kidolgozatlan, szakmai érvekkel, 
számokkal nem megalapozott. Működésképtelen, 
összetákolt régiókkal európai versenyképességünk 
nem növelhető. A politikai regionalizálás nem 
utópia, de nem is az uniós csatlakozás ultimátuma. 
A kormány IDEA munkacsoportja (nőmén est ómen) 
elvégzett bizonyos munkákat a regionális reform 
előkészítéseként, de a javaslatok kidolgozottsága, 
és különösen a politikai konstelláció alapján illúzió
nak bizonyult a 2006-os regionális választások 
programja. Szisztematikus kutatások, elemzések, az 
érintettekkel való folyamatos párbeszéd, a végrehaj
tás forgatókönyveinek részletes kidolgozása nélkül 
illúzió is marad. Hozzáteszem azt, a közbeszédben 
ma már népszerűtlen véleményt, hogy egyáltalán 
nem biztos, hogy a megyei lépték alkalmatlan az 
önkormányzati középszintű feladatok többsége 
számára, ezt látszik erősíteni az a tény, hogy a hoz
zánk hasonló nagyságrendű országokban mindenütt 
a magyar megyékhez hasonló léptékű egységek 
töltik be a középszintű kormányzás szerepét.

Dél-Dunántúl: a regionalizmus bölcsője(?)

Feltehető a kérdés, vajon elhagyta-e a politizálás az 
utóbbi évtizedben a megyei kereteket? Milyen helyi 
érdekekre, kapcsolatrendszerekre épülhetnek a poli
tikai régiók a jövőben? Tanulságos nagyon röviden 
a dél-dunántúli jellemzőkre kitérni.

A Dél-Dunántúl az egyik legfejletlenebb, 
legszegényebb magyar régió, ugyanakkor talán 
a leggazdagabb tapasztalatokkal rendelkezik a 
regionális együttműködésben. A Dél-Dunántúl 
tekinthető annak a régiónak, amelyik a leghama
rabb megszervezte önmagát, már akkor, amikor 
a regionalizmus gondolata nem volt olyan divatos. 
Először hozott létre a régiót átfogó fejlesztéspolitiká
val foglalkozó szervezetet, a Dél-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Alapítványt, először fogadott 
el az országban regionális fejlesztési koncepciót, 
s mint Phare mintarégió, az elsők között fogott

regionális fejlesztési programok végrehajtásába.
Az együttműködés kényszere, gyakorlata és kultúrá
ja hosszú ideig azt a képet biztosította a Dél- 
Dunántúlról, hogy a leginkább összetartó régió. A 
kilencvenes évtizedben létrejött alapítvány későbbi 
működése, majd csendes elhalása azonban visz- 
szaigazolta azt a tényt, hogy a kezdeményező civil 
szervezetek (kutatóintézet, egyetem, kamarák) hata
lom, források hiányában nem tudták a regionális 
kovász szerepét betölteni, s amikor a közhatalmi 
szereplők elfoglalták helyüket a területfejlesztési 
intézményrendszerben, a működés lényegében 
ellehetetlenült.

1996 után a Dél-Dunántúlon is kiépült tehát a 
területfejlesztési intézményrendszer. Egy nemzetközi 
együttműködésben végzett vizsgálat eredményei azt 
igazolták, hogy a fejlesztési tanácsok megindították 
azt a folyamatot, amit a szakirodalom regionális 
hálózatépítésnek nevez. A kollektív döntéshozó 
szervezetek képesek voltak bizonyos szervezeti kört 
hálózatba felfűzni. Ugyanakkor az is tény, hogy egy 
a szűk, politikai elitet leszámítva, ennek a regionális, 
területi hálózatnak a társadalmi beágyazottsága 
alacsony, sem a gazdasági, sem a civil szereplők 
nem képesek érdemi helyet elfoglalni, mint ahogy 
az érintett szervezeti kör is a kijelölt, a fejlesztési 
tanácsokban tagsági pozíciót birtokló szervezetekre 
korlátozódik.

Sikeres volt-e a régió a területfejlesztésben? Ha 
a valóban a régió egészét érintő közös ügyekben 
való előrelépésben, a régió gazdaságának 
fejlődésében akarnánk az eredményeket lemérni, 
akkor nem feltétlenül. A régió nem tudott kitömi 
a fejletlen régiók köréből. Ha a regionális identitás 
erősödésében, a közös célok konszenzusos 
kialakításában akarjuk a sikert keresni, akkor sem.
A megyei, kistérségi és települési, nagyvárosi 
„önzések” érzelmei még mindig erősebben hatnak 
a regionális összefogás racionalitásának felis
merésénél.

Ennek ellenére a Dél-Dunántúl a regionalizá- 
cióban újra úttörő szerepet szerezhet azzal, hogy 
vállalta a mintarégió létrehozását. 2005 nyarán 
indult ugyanis egy új kezdeményezés a régióból, 
amelyet a kormányzat is támogat. A három megye 
közgyűlése és a megyei jogú városok önkor
mányzatai társulási megállapodást kötöttek, s ezzel 
létrehozták a regionális szintű politikai döntéshozás 
színterét. A megállapodás előkészítésekor jelentkező 
viták persze természetesek, részben érthető, hogy 
nem nagy a lelkesedés az iránt, hogy a saját forrá
sokat és kompetenciákat beadják a közösbe. 
Megjelentek pártpolitikai bizalmatlanságok, megyei
városi egoizmusok, személyi rivalizálások is. Az sem 
biztos, hogy a regionális társulás képes lesz 
látványos eredményeket elérni, regionális szintű 
fejlesztési döntéseket hozni, már csak azért sem, 
mert a kormány sem igyekszik elöljárni a kormány
zati források és jogosultságok decentralizálásával, 
így aztán a három gyenge megyéből aligha lesz 
erős régió. A kezdeményezés azonban gesztusként 
is üdvözlendő, s végül is elindítja a régió politikai 
megszerveződésének egyelőre még bizonytalan 
kimenetelű és tartamú folyamatát.

Mindaddig, amíg az átfogó regionális reform 
tekintetében nem születik döntés, fontos 
ugyanakkor a fejlesztési régiók megerősítése. 
Szakemberként jelenleg sokkal inkább azt tartom 
fontosnak, hogy az unió következő programozási 
periódusában, 2007-2013 között minden régió saját 
operatív programot irányíthasson, saját maga 
határozhassa meg fejlődésének irányait. A 
fejlesztéspolitikában elért sikerek sokkal inkább 
megalapozhatják a regionalizmus magyarországi 
előrehaladását, mint végiggondolatlan, megalapozat
lan reformkoncepciók tucatjai. ■
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A kulturális ipar lehetőségeiről
A kultúra sokáig a nemzetek, illetőleg kisebb 
közösségek identitástudatának és a polgárok szelle
mi fejlődésének forrása, gazdasági értelemben infra
struktúrája volt csupán, néhány elemétől eltekintve 
kevésbé tekintettek rá úgy, mint lehetséges gaz
dasági-üzleti tényezőre, vagy mint gazdasági 
növekedési irányra. A 20. század utolsó har
madában lényegében négy, a világgazdaság 
fejlődésében és szerkezetének átalakulásában 
érvényesülő irányzat emelte a kultúrát fontos 
gazdaságnövekedési lehetőséggé.

— A globalizáció (és kísérőpárja a lokalizáció), 
amely a gazdaságban és vele együtt a polgárok 
életében is egyre inkább szétrombolja a 
történelmi államhatárok elkülönítő szerepét;
a nemzetközi trend („main stream”) erőteljesen 
behatol mindenhová, keresletet-kínálatot, és 
vele együtt folyamatos gazdasági-szellemi 
expanziós lehetőséget teremt önmaga számára, 
sőt időnként még a nemzet mint 
eszmeközösség határait is légiesíti. A globalizá
ció ugyanakkor a folyamatok, szokások, 
fogyasztás, termékek stb. terén mutatkozó 
egyneműsítő hatásával egyetemben létrehozza 
ennek ellentettjét is, a korlátlanul nem sza
porítható exkluzív piaci termékeket, szolgáltatá
sokat és a különleges fogyasztást. A legfejlet
tebb országok exportjában az áruexport helyett 
a tőke, a technológia, a szolgáltatások, a know- 
how-k és általában a szellemi termékek a 
meghatározók.

— Az info-kommunikációs robbanás egyre inkább 
mindent és mindenkit elérhetővé tesz, a térbeli 
terjedésnek új dimenziót, a globalizációnak 
pedig mozgáspályát biztosít.

— A nettó gazdasági-üzleti filozófia, a hozzáadott 
érték orientációjú gondolkodás üzleti értelem
ben visszahelyezi az embert a legfontosabb 
értékteremtő pozíciójába, az anyagigényes 
(általánosabb értelemben a felhalmozott anyagi 
természetű gazdagság igényes) termelés 
helyébe a tudás és emberi szellem alapú pro
dukciót állítja, és kiemeli azokat a gazdasági 
szektorokat (leginkább a jövedelemtranszferek
kel), ahol az élőmunka-holtmunka helyettesítés 
lehetősége fölöttébb korlátozott: általános 
értelemben ez a tudásalapú (kreatív vagy 
innovatív) gazdaság kurzusa, gazdaságszer
kezeti értelemben pedig a tercierizáció, a gaz
daságnak és a foglalkoztatásnak a szolgáltatá
sok javára történő folyamatos arányváltása 
(közismert Krugmannak, a térgazdaságtan tekin
télyes amerikai professzorának az a hasonlat 
párja, hogy száz évvel ezelőtt Chicagót az 
emelte a legdinamikusabb amerikai várossá, 
hogy a foglalkoztatottak mintegy négyötöde
a „világ” számára termelt és exportált, ma Los 
Angelest pedig az, hogy a négyötöd szolgáltat, 
és tevékenysége konkrétan a város határain 
belül marad).

— A városok, városhálózatok térszerkezeti-térgaz- 
dasági szerepének folyamatos felértékelődése 
folyik, amelyben erőteljes funkcionális átren
deződés megy végbe: a centrum (nagyvárosok 
szolgáltató, és nem iparvárosként növekednek 
(újra), az indusztrializációs korszak előtti (szol

gáltató) városfejlődési modell tér vissza új for
mában és követelményekkel (és válik a globali
záció kísérőfolyamatának, a lokalizációnak a 
„központi helyévé”).

A kultúrának a fenti tényezők hatására történő gaz
dasági-üzleti felértékelődése teremtette meg a kul
turális ipar fogalmát, gazdasági értelemben pedig a 
szektorát, amely az általában elfogadott értelmezés 
szerint a magán a kultúrán alapuló, illetőleg a 
kultúrához kötődő gazdasági-üzleti tevékenységek 
funkcionális gyűjtőfogalma. A kultúra maga is piaci 
termékké válhat, illetőleg hozzá kötődve, rajta ala
pulva más tevékenységek új fejlődési pályát kaphat
nak. Ebben az értelemben a kulturális ipar az a 
kategória, amelynek gazdasági fejlesztési programját 
megfogalmazva és végrehajtva például az „Európa 
Kulturális Fővárosa” cím gazdasági hatása érzékel
hetővé válik, ha úgy tetszik, ez a program lehet 
a kulturális főváros projekt szűkebben vett üzleti 
terve.

Mindazonáltal a kulturális ipar fogalma egyál
talán nem zárt kategória. Gyakorlatias okokból más 
és más lehet a tartalma, attól függően, hogy az 
adott közösség milyen területeken gazdag, illetőleg 
a kulturális javak milyen összetételével képes elérni 
azt a „méretgazdasági küszöböt” (kritikus tömeget), 
amellyel már piaci értelemben is érdemes kilépni a 
nemzetközi színpadra. A Dél-Dunántúl (benne Pécs 
és Baranya) relatíve kicsi régió és közösség 
Európában, a szélesebb paletta és ezzel együtt a 
modulszerű (a kapcsolódó területeket folyamatosan 
befogadó) üzleti stratégiaépítés indokolt.

A kulturális ipar Pécs esetében négy nagy pil
lérre épülhet: a (művészeti és tudományos) kreatív 
iparra, a (természeti vagy művi kultúrához kapcso
lódó, azon alapuló) turizmusra, a sportra, valamint 
a szabadidőiparra.

A fő elem nyilvánvalóan a kreatív kultúra, a 
másik három elem zömmel ennek a közvetítésére, 
piacának kiszélesítésére, az üzleti potenciál 
fejlesztésére szolgál.

A kreatív ipar főbb elemei — tekintetbe véve az 
európai városok hasonló programjainak tartalmát is 
— az alábbiak:
a alkotó és képzőművészet, régiségek, 
b építészet,
c szellemi, természeti és tárgyi örökségek, 
d zene,
e iparművészet, forma- és divattervezés, 
f művészeti kereskedelem és szolgáltatás, 
g média (film, videó, rádió és tv), 
h digitális tartalom-szolgáltatás, 
i kiadói tevékenység, 
j reklám-, promóciós és marketingipar, 
k előadóművészet, performansz,
1 tudomány és innováció (ez az elem a fentebbi 

szélesebb értelmezés szükségességéből kerülhet 
be a körbe),

m szabadidő- és egészségipar (az utóbbi hason
lóképpen a tágabb értelmezés szerinti elem).

A felsorolás természetszerűen a kulturális ipar szám
bavételi körét határozhatja meg, hiszen — a kultúra 
általános, mintegy „infrastruktúra” jellege miatt — 
a különböző pontokba szedett tevékenységek 
átszövik egymást, együtt gazdagítják egymást, más
felől számtalan olyan tevékenység vagy akció 
köthető hozzájuk (például szemlék, kiállítások, fesz
tiválok, alkotótáborok, mesteriskolák, szabadegyete
mek, konferenciák és kongresszusok stb.), ame
lyekről nehéz lenne eldönteni, hogy magához az 
alkotáshoz, vagy annak közvetítéséhez tartoznak-e 
inkább.

Pécs esetében a kulturális ipar programjának 
(és az ezt gyakorlatilag életre keltő Európa Kulturális 
Fővárosa akciónak) a szükségessége találkozik a 
város gazdaságának hosszabb távú és általánosabb 
igényével. A fejlesztési koncepciók a kilencvenes 
években még azzal számolhattak, hogy a város és 
térsége gazdasági fejlődéséhez szükséges újra- 
iparosításban meghatározó szerep hárulhat a — 
zömmel az ipari parkokban történő — feldolgozó- 
ipari és logisztikai külső tőkebefektetésekre, amelyek 
mellett a másik növekedési pillér a város szellemi 
potenciáljára épülő innovatív szektor, fokozatos 
kiépüléssel. A kilencvenes években az általában 
szállítás- és piacigényes feldolgozóipar és logisztika 
betelepülése — többek között — a térség gyenge 
közlekedési pozíciója (elérhetősége), valamint a 
fontosabb potenciális térbeli piaci koncentrációkhoz 
képest periferikus helyzete miatt nem történt meg, 
mára pedig — az európai trendeket ismerve — ez 
a cél másodlagossá vált: az ilyen típusú 
tőkevonzást a termelési tényezők abszolút költ
ségelőnye mozgatta, amely a globális világgaz
daságban az egységes európai tér (és benne előbb- 
utóbb Magyarország) számára elveszni látszik, ha 
csak nem akarjuk feladni az Európai Unióban 
közösségi vívmányként aposztrofált „jóléti rendsze
rünket” (a szolidáris társadalmi berendezkedést).
A második pillérre alapozás és gyors fejlesztés 
igénye így a városfejlesztés általános érdeke, a cent
rumjellegből adódóan is regionális jelleggel. A két 
igény egybeesése megnövelheti azt a garanciát, hogy 
a programba vett fejlesztések meg is valósulnak.

A szellemi potenciálra épülő új helyi gazdaság 
építése, tervezése az elmúlt időszakban felgyorsult, 
innovációs térségi program, intézmények, valamint 
a kulturális, egészség- és környezetipari klaszter 
jövőképe a kézzelfogható eredmény.

A kulturális iparfejlesztési program felépítésének 
bázisaként az alábbiak vehetők számba:
— a város — és régiója — a magyar alkotó és 

képzőművészet, valamint az építészet egyik 
központja, értékes és viszonylag sokrétű tar
talommal;

— a város (egyházi, tudományos, oktatási-képzési, 
szellemi stb.) centrumfunkcióját létrehozó és 
megvalósító intézmények, objektumok hatalmas 
és értékes művi örökséget adnak: e körön belül 
a világörökségi zóna lehet a fő attrakció;

— mind a város, mind a vidéke jelentős természeti 
értékként számba vehető és hasznosítható 
környezettel, tájjal rendelkezik;

— az előadóművészet szinte teljes körű palettája 
ismert és elismert együtteseket, egységeket 
foglal magába;
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— a város és környéke — részben intellektuális 
múltja és jelene, részben egyetemi, iskolavárosi 
jellege, részben népességi-foglalkoztatási 
szerkezete miatt — jó esélyt kínál a kulturális 
ipar térnyerésére.

A voltaképpeni fejlesztési akcióknak arra kell 
irányulniuk, hogy a számbavett alapokat piaci 
tevékenységgé tehessen tenni. Ebben a tekintetben 
több lehetőség is adódik.
— A kultúra kreatív ága — a nemzetközi tapaszta

latokkal megegyezően — döntően mikrovál- 
lalkozásokra, illetőleg szellemi 
szabadtevékenységet végzőkre (önfoglalkoz
tatókra) épül, az „iparrá válás” a szükséges 
támogató, szervező és piaci intézmények 
megteremtését igényli.

— A gyenge láncszem a kultúra kereskedelmi-üzleti 
közvetítése, értékesítése: időnként szemérmes, 
gyakorlatlan, olykor pedig túl szabatos és 
agresszív, de semmiképp nem rendszerezett
és kellő szakmai színvonalú; üzleti értelemben 
a kínálatszervezés és keresletteremtés, illetve 
kereslet kielégítés szervezeti-működési felépítése 
a feladat.

— A fentiekkel függ össze a meglevő alapok ato
mizált hasznosítása (részben abból adódóan, 
hogy jelentős a költségvetési típusú elemek 
szerepe): a modulszerű, egymáshoz kapcsolódó 
lehetőségekre együttesen épülő kulturális ipari 
akciók kiszélesítik a kínálatot: az alkotás indi
viduális maradhat, de a piaci művelet kevésbé.

— A helyi kiadói tevékenység jelentősége és 
dinamikussága mellett gyenge (vagy ismeretlen) 
az iparművészeti potenciál, a média és a digi
tális tartalomszolgáltatás: a hagyományos 
értelemben vett fejlesztések ide koncentrálód
hatnak, különösen, mert a fejlesztés szellemi, 
környezeti és infrastrukturális jellegű feltételei 
rendelkezésre állnak, vagy rövid távon 
megteremthetők.

— A kulturális ipar célba vett piaca kétirányú. Az 
egyik a „kínálat” helyben történő fogyasztása, 
amikor a kereslet mozog a kínálathoz a turiz
mus valamilyen formája révén. A nemzetközi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a nálunk 
gazdagabb és magasabb színvonalú 
fogadóképességgel rendelkező térségek 
esetében sem elégséges ez, nem nélkülözhető 
a másik irány, a klasszikus értelemben vett 
export, a kínálat mozgása a kereslethez,
a megfelelő piaci formák alkalmazása révén.

— A kulturális iparhoz sok ággal kapcsolódik — 
bár sok tekintetben eltérő karakterisztikával is 
bír — a tudományos élet. Néhány szakág 
kivételével szinte mindegyikre az a jellemző, 
hogy a nemzetközi standardokkal mérhető 
fejlettsége ellenére kisebb a nemzetközi 
tudományos életben játszott szerepe, 
intézményi, létesítményi és financiális hiányok 
miatt. Ebben a tekintetben az ún. hivatásturiz
mus létesítményi feltételeinek a megteremtése 
tűnik az alapvető feladatnak (ami egyébként a 
város- és régiófejlesztés időről időre napirendre 
kerülő, de mindeddig megoldatlan problémája). 
A kultúra és a tudomány céljait egyaránt szol
gálhatják a régóta tervezett nagyívű 
intézményfejlesztések (például a kongresszusi 
központ, hangversenyterem, látogatóközpontok 
stb.)

A kreatív ipar fejlesztésének eme főbb csomópontjai 
általában is, a „kulturális főváros” időszakban pedig 
különösen üzletileg akkor alapozhatok meg, ha a 
közvetítő közeg tekintetében különösen fontos turiz
mus feltételei jelentősen javulnak. A várakozások 
szerint a vasúti (Budapest és Bécs irányából) és légi 
közlekedési kapcsolatok meglesznek, a gyors és biz

tonságos közúti kapcsolat talán kiépül a tervbe vett 
határidőre. Ez a megközelíthetőség minimális szin
ten biztosítani képes a kreatív ipar által vonzani 
képes értékes vendégforgalmat.

A fogadófeltételek többsége a piaci viszonyok 
kérdése, ami üzleti alapon a megfelelő kereslet 
prognosztizálhatósága esetén kiépülhet. A fejlesztési 
program a szereplők közötti koordinációs funkcióra 
kell hogy vállalkozzon. Az alap az, hogy a jelenleg 
a statisztika szerint hétezernél kisebb kereskedelmi 
szálláshely-kapacitás kevés, amelynek nagyobbik 
része ráadásul az alacsonyabb komfortfokozatba tar
tozik. A feladatot üzleti értelemben nehezíti, hogy 
a magasabb színvonalú kapacitások esetében is 
érzékelhető lesz bizonyos turisztikai szezonalitás 
(ami miatt más oldalról is szükséges a kulturális 
ipari export).

A program főbb tartalmi csomópontjainak tervezési 
tekintetben sajátos volta a programépítés módjának 
sajátosságával társul.
— A kreatív ipar individuális, sokszereplős szellemi 

háttere és érzékenysége erősen társadalmasí- 
tott, más oldalról koncentrált támogatásokra 
alapuló stratégiaépítést igényel.

— Bár a kulturális főváros cím is, meg a kulturális 
ipar is Pécs városára épül, részben az értékek, 
alapok területi szerkezete, részben a 
fogadóképesség kialakítása, részben az üzleti 
környezet megteremthetősége miatt a 
környezeti és regionális vonatkozások hangsú
lyossága külön kiemelendő. Ez magából a kul

turális ipar elképzelt jövőképéből, ha úgy tet
szik, egy regionális kulturális ipar klaszter 
kialakulásából következik, amelyet szerencsés 
módon mind a megye, mind pedig a régió 
fejlesztési programja prioritásként említ.

— A kulturális ipar szektora két, kevés átjárást biz
tosító szakmát egyesít: az alkotást (megőrzést) 
és ennek üzletté tételét. Az előbbiben viszony
lag gazdagok vagyunk (ebből ered a koncep
ció), az utóbbiban kevésbé. Szervezetek, ügy
nökségek, egyszóval területi menedzsmentrend
szer igényeltetik, amely érdekeltségi alapon 
működő vállalkozásokat jelent. Ezeket az atomi
zált kultúrahordozó rendszer okán külsődlege
sen kell kezdeményezni, létre kell hozni, sőt 
kezdetben a működésük is támogatásra szorul, 
ugyanis az üzlet fokról fokra, a sikeres akciók 
vonzása révén vonhatja be az érdekkörébe az 
alkotókat, az érdekeltség bizonyításával. A kul
turális ipari üzlet marketingje, egész vitele 
összetettebb, mint az egyszerű piaci termékek 
esetében. (És ha már fentebb említettük a 
modulszerű folyamatos kiterjesztés lehetőségét, 
gondoljuk csak meg, itt szinte egyedülálló 
lehetőség az, hogy van közgazdasági, jogi és 
művészeti kar, sőt informatikai képzés is, ame
lyek együtt képzési innovációra is képesek 
lehetnének, új egyetemi specializációkkal.)

Pécs és térsége kétezer éves történetében legfeljebb 
egy évszázadig volt ismert iparáról, de mindvégig 
kultúrájáról, táji és épített szépségéről, a klímájához 
illeszkedő intellektuális hőfokáról. A „szép város” 
egyszerű, de mégis összetett tartalmat kifejező 
imázsa új tartalmat kaphat a kulturális ipar 
fejlesztési programja révén.■
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A kultúra mint gazdaságfejlesztés
A kulturális alapú gazdaságfejlesztés lehetőségei a Dél-Dunántúlon

Az utóbbi időkben Magyarországon is egyre több 
szó esik terület-, város- és gazdaságfejlesztési 
körökben a kultúra pozitív szerepéről, mint az adott 
térségben elérhető életminőség egyik fontos 
összetevőjéről, és egyre inkább, mint a gazdasági 
fejlődés motorjáról. Sokan paradigmaváltást 
emlegetnek, amelynek során a fejlesztési 
stratégiákat készítők, és nem utolsósorban a poli
tikusok a kultúrára már nem csak mint pénznyelő, . 
improduktív szektorra tekintenek, hanem egy olyan 
dinamikusan növekvő gazdasági (vagy ipari) ágazat
ra, amely amellett, hogy fejlődésével hozzájárul egy 
térség vagy település kulturális kínálatának 
növekedéséhez, egyre több munkahelyet hoz létre, 
és egyre nagyobb adóbevételeket generál (innen a 
kulturális ipar elnevezés). Ez, a „nyugati világban” 
(elsőként az Egyesült Államokban és Nagy- 
Britanniában, később a kontinentális Európában) 
már évtizedekkel ezelőtt teret nyert kultúra-felfogás 
Magyarországon a 2000-es évek elején kezdett 
szélesebb körökben elterjedni. Tíz évvel ezelőtt a 
kulturális ipar elnevezéstől még többen — politiku
sok és művészek egyaránt — rosszul lettek volna 
(A kultúra nem árul), ma pedig már Pécsett (is) a 
második Nemzeti Fejlesztési Tervre való felkészülés 
keretében készülő regionális versenyképességi 
pólus egyik prioritása (azaz fő beavatkozási területe, 
a fejlesztések között elsőbbséget élvező szektora) 
a kulturális ipar.

Miért e váltás, és miről is beszélünk pontosan, 
amikor kulturális vagy kreatív ipart emlegetünk, és 
hogyan lehet egy város vagy térség fejlődését 
kultúrára alapozni?

Ma még bizonytalanság uralkodik nemcsak 
a kulturális alapú fejlesztések megvalósításának 
mikéntjét illetően, hanem még az elnevezéseket 
(sokan szinonimaként használják a kulturális és 
kreatív ipar kifejezéseket) illetően is. Nem alakult 
még ki egy egységes szakzsargon, ezért a most 
következő magyarázat is csak egyike a 
fejlesztéspolitikában használatos változatos elne
vezéseknek és értelmezéseknek. Értelmezésünk 
szerint a kreatív ipar minden olyan szellemi és tárgyi 
terméket és szolgáltatást előállító iparágnak és 
tevékenységnek az összefoglaló neve, amelynek 
alapját a művészi teljesítmény és az egyéni 
kreativitás jelenti, és amely iparág potenciális 
jövedelemtermelő és munkahely-teremtő 
képességgel rendelkezik a szellem i jogdí], illetve 
a szabadalmi bejegyzés adta lehetőségek 
megteremtésével és kihasználásával. A kreatív ipar
nak 13 ágazatát különböztetjük meg:
— előadó-művészet
— építészet
— divat
— szoftver és számítástechnikai szolgáltatások
— hirdetés (grafika, számítástechnikai alkalmazá

sok, nyomda)
— interaktív szabadidős szoftverek fejlesztése
— régiségek és művészeti tárgyak piaca
— film és videó (készítés és terjesztés)
— kiadói tevékenységek

— dizájn és ipari formatervezés
— kézművesipar
— zene (a klasszikustól a rétegzenékig)
— televízió és rádió (műsorkészítés és -szórás).

A kulturális ipar ennél tágabb fogalom: a kreatív 
iparon kívül magában foglalja a turizmust, a sportot 
és szabadidős szolgáltatásokat, az építészeti örök
séget, múzeumokat, levéltárakat, könyvtárakat. A 
fogalmak és csoportosítások egy az egyben a brit 
kulturális minisztérium definícióin alapulnak; a britek 
nagyon jók a kulturális és kreatív ipar fejlesztésé
ben, mérésében és kutatásában, nem éreztük szük
ségét annak, hogy valami újat találjunk ki.

A kulturális ipar gazdaságban betöltött szerepét 
nehéz egzaktan mérni, mégis egyre több tanulmány 
és felmérés próbálkozik meg képet adni a szektor 
nagyságáról. Nagy-Britanniában a kreatív ipar 2002- 
ben 8 %-kal járult hozzá a nemzetgazdaság bruttó 
hozzáadott értékéhez, évi átlagos növekedési üteme 
1997 és 2002 között 6 %  volt, szemben a gazdaság 
egészének évi átlagos 3 % -o s  növekedésével.
A kreatív ipar összesen 1,9 millió embernek adott 
munkát, a fenti időszakban évi átlagos 3 % -o s  
bővülés mellett, amely háromszorosa volt a 
gazdaság egésze által teremtett munkahelyek 
növekedési ütemének
(http://www.culture.gov.uk/creative_industries/). 
Magyarországon egy, a Magyar Szabadalmi Hivatal 
által indított vizsgálat alapján a kulturális tárca szak
mai felügyeletéhez tartozó kreatív ágazatokban 
(a könyvtárakkal és múzeumokkal együtt), továbbá 
a számítástechnikai szoftverrel és adatbázissal kap
csolatos tevékenységek együttes bruttó hozzáadott 
értéke a nemzetgazdasági bruttó hozzáadott érték 
6,67%-val volt egyenlő 2002-ben. Az összes szerzői 
jogi alapú ágazatban a foglalkoztatottak száma 
278 ezer fő volt, ami az összes foglalkoztatott 7 ,1% - 
át tette ki. Az összes szerzői jogi ipar a magyar gaz
daság teljesítményének 7-9%-át, míg az elsődleges 
szerzői jogi tevékenységek a nemzetgazdaság tel
jesítményének 4 % -á t adta, megelőzve ezzel olyan 
iparágakat, mint a textilipar, fémfeldolgozás, villa- 
mosenergia-ipar, élelmiszeripar, mezőgazdaság.

Sajnos a dél-dunántúli régiót illetően ilyen 
felmérések még nem készültek. Pécs esetében 
azonban az Európa Kulturális Fővárosa pályázatának 
összeállítása során sor került a város kreatív és kul
turális ipara által foglalkoztatottak számának 
felmérésére. A statisztikai adatokon és interjúkon 
alapuló felmérés, amelyet az iparág jellegéből 
fakadóan — a nagy számú, de igen kisméretű 
egyéni és társas vállalkozás, rendkívüli rugalmasság 
és gyors átalakulások, valamint a szürkegazdaság 
viszonylag jelentős aránya okán — inkább 
hívhatunk becslésnek. E szerint a kreatív szektorban 
dolgozók száma 2100 főre, a kulturális iparban 
alkalmazottak száma — az örökségi területeken és 
a múzeumokban dolgozókat nem számítva — körül
belül 4000 főre tehető. Ez a városban dolgozó 
62 ezer fő 4 ,5%-át teszi ki.

A számok azt mutatják, hogy a kulturális ipar 
jelentős súlyt képvisel a magyar gazdaságban, 
amire igenis lehet gazdaságfejlesztési stratégiát 
alapozni. A kultúra szerepének növekedése mögött 
egy sor tényező áll. Nyugat-Európában a háborút 
követő gazdasági növekedés és a jóléti társadalmak 
kiépítésének következtében nőtt a népesség 
általános műveltségi szintje, a szabadon elkölthető 
jövedelme, valamint a születéskor várható élettarta
ma. Ez együttesen stabil keresletet biztosított a kul
turális és szabadidős termékek és szolgáltatások 
iránt. Nőtt a turizmus szerepe, ahol is a tömegturiz
mus évtizedei után az 1980-as évek végétől a 
kultúra egyre fontosabb motivációs tényezőként 
jelent meg. A — különösen a légi — közlekedés 

.olcsóbbá válásával egyrészt elérhetővé váltak 
távolabbi tájak, másrészt a költségek csökkenése 
gyakoribb utazásokra ösztönözte a turistákat. Ennek 
megfelelően az évi egy hosszú szabadság a tenger
parton típusú nyaralások mellett egyre inkább elter
jedtek a gyakori rövid, hétvégi utazások, amelyek 
célállomásai főképp a széles értelemben vett kul
turális élményt (építészeti örökség, kulturális attrak
ciók és fesztiválok, minőségi(!) gasztronómia, 
pörgős éjszakai élet, pezsgő hangulat) nyújtani 
képes városok lettek. A városok kulturális kínálata 
az egyik fő versenyképességi szempont lett a turis
tákért folytatott küzdelemben, és ebbe a versenybe 
a magyarországi városoknak is be kellett szállni 
annak ellenére, hogy a kulturális szféra fejlődését 
elősegítő tényezők hazánkban évtizedekig nem áll
tak fenn. Jelenleg e verseny magyarországi győztese 
egyértelműen Budapest: a külföldi turisták körében 
a város népszerűsége töretlen, a látogatók száma 
nő, amivel párhuzamosan az ország egyéb 
területein a külföldiek által generált vendégforgalom 
egyértelműen és stabilan csökken.

A turisták jelentős többletbevétett biztosíthatnak 
a helyi kulturális termékek és szolgáltatók (előadók, 
fesztiválszervezők stb.) előállítóinak abban az eset
ben, ha a helyben elérhető kulturális kínálatról szóló 
információk eljutnak az odalátogatókhoz, azaz 
tudomást szereznek a városban zajló kulturális 
eseményekről. Elviekben a turizmus és a kultúra 
egymást jól kiegészítő, egymásra épülő és egymást 
erősítő gazdasági ágak lehetnek, ahol a kulturális 
kínálat vonzóvá teszi az adott települést, amelyet 
egyre több vendég keres fel. A növekvő számú láto
gató fokozza a kulturális kínálat iránti keresletet, 
növekvő bevételhez juttatva az ágazatot. Az egyre 
színesebb kulturális kínálat egyre vonzóbb turisztikai 
célponttá teszi a települést, és beköszönt a kul
turális turizmuson alapuló, hosszú távon is fenn
tartható gazdasági fejlődés.

Ez a pozitív forgatókönyv azonban a legritkább 
esetben zajlik le, és komoly regionális és/vagy 
városfejlesztési erőfeszítések kellenek ahhoz, hogy 
a sokszereplős, és általában teljesen függetlenül 
irányított kulturális és idegenforgalmi szektorok 
között a kölcsönösen előnyös együttműködés létre
jöjjön. A konfliktus egyik legfontosabb forrása a
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csodafegyver?
kulturális termékek előállítása esetében az, hogy a 
költség és a haszon nem egy oldalon jelenik meg. 
Önmagában egy kulturális intézmény működtetése, 
vagy egy produkció, fesztivál megszervezése ritkán 
eredményez komoly nyereséget, sőt. A kulturális 
esemény által vonzott vendégsereg azonban a láto
gatás alatt pénzt költ: szállodára, vendéglátásra, 
esetleg egyéb árucikkekre és szolgáltatásokra.
A nyereség tehát elsősorban a vendéglátásban 
tevékenykedő vállalkozásoknál jelentkezik, közvetve 
azonban az egész közösségnél, hiszen a meg
növekedett forgalom okozta bevétel növekedésből 
a befizetett (és itt most legyünk jóhiszeműek) 
adókon keresztül növekednek a költségvetés 
bevételei (sajnos a jelenlegi központosított pénzügyi 
rendszerben leginkább a központi költségvetésé), és 
új munkahelyek jönnek létre. A vendéglátásban és 
a költségvetésben jelentkező profit azonban nem 
folyik vissza a kulturális szektorba.

A kultúra és a turizmus szereplői közötti nem 
megfelelő együttműködésre nem nehéz helyi 
példákat találni. Annak ellenére, hogy a kulturális 
turizmus kiválóan alkalmas a vendégforgalom sze- 
zonalitásának csökkentésére, több esemény idő

pontjának megválasztásánál a kulturális szervezők 
nem tartják szem előtt a turisztikai ágazat érdekeit. 
Pécsett — szoros összefüggésben a városban 
elérhető kulturális programkínálat időbeli alakulásá
val — a tavasz és az ősz a legforgalmasabb

időszak, télen és nyáron a szállodák alacsony 
kapacitással üzemelnek. Ezért is üdvözölték 
turisztikai berkekben, hogy 2003-ban a Pécsi 
Filmünnep újraélesztésekor a számos vendéget 
vonzó több napos rendezvényt januárban ren
dezték meg, fellendítve ezzel a gyenge forgal

mat. És ezért álltak értetlenül az előtt, hogy 2005- 
ben a Filmünnep immár az egyébként is csúcs- 
időszak szeptem-ber-októberben kerül megrende
zésre, egy olyan időszakban, amikor sokszor a 
város összes szállodai kapacitása le van kötve, és 
a vendégeket már a közeli Siklós és Flarkány szál
lodáiban kell elhelyezni. Ugyancsak elgondolkodtató 
példa, hogy annak ellenére, hogy a Janus Pannonius 
Múzeum pécsi múzeumai — amely a város egyik 
legfontosabb kulturális kínálati terméke — évente 
300 ezer látogatót fogadnak (akiknek zöme nem 
pécsi, és jelentékeny részük megszáll a városban), a 
megyei fenntartású intézmény költségeihez a városi 
önkormányzat nem járul hozzá, és a múzeumnak 
helyi vállalkozásoktól sincsenek szponzori bevételei.

Térkép: Magyar Turizmus Rt. Dél-dunántúli 
Regionális Marketingigazgatóság 
Készítette: Csizmadia Grafikai Stúdió Bt.

Egy, a kulturális turizmust kutató nemzetközi 
kutatási projekt (http://www.geocities.com/atlaspro- 
ject2004) részeként 2004 nyarán Pécsett lezajlott 
adatgyűjtés és feldolgozás alapján kiderült, hogy a 
turisták a város építészeti örökségét és múzeumait 
tartják a legnagyobb vonzerőnek. Azonban ez csak 
arra volt elég, hogy átlagosan 1,8 vendégéjszakát 
töltsenek a városban. Miért? A felmérésből kiderült, 
hogy a külföldi turisták egyáltalán nem, de a belföl
di turisták is alig tartják Pécsett a fesztiválok és kul
turális események kínálatát meghatározónak (ellen
tétben a helybeliekkel). Az ide látogatók alig 
mérhető számban látogattak el valamilyen előadó
művészeti eseményre (fesztiválra, színházba, kon
certre). Történt ez annak ellenére, hogy az adatfelvé
tel már a POSZT ideje alatt elkezdődött (és folytató
dott a POSZT-ot követő eseménytelen időszakban). 
Az adatokból két következtetés vonható le: egyrészt 
az, hogy a városban megrendezett fesztiválok nem 
annyira karakterisztikusak, egyediek, hogy ennek 
kedvéért felkerekedjenek a turisták és meglátogas
sák a várost (kivéve a POSZT számos hivatalos 
vendégét, akik inkább tekinthetőek egy szakmai 
konferencia résztvevőinek, mint kulturális turisták
nak), másrészt a meglévő kulturális kínálat sem jut 
el az idelátogatókhoz az információs csatornák 
elégtelen működése miatt. Nincs egy központi hon
lap, ahol a város kulturális és turisztikai kínálata egy 
oldalon, több nyelven is olvasható lenne, vagy ahol 
online lehetne jegyeket rendelni a programokra. 
Nincs egy központi jegyiroda, ahol ugyancsak 
lehetne jegyeket venni a kulturális eseményekre.
Erre a szállodákban sincs lehetősége a vendégek
nek. Megfelelő promóciós csatornák nélkül sajnos 
ma már a legérdekesebb kulturális előadás is köny- 
nyen érdektelenségbe fulladhat, ezért létszükséglet

MAGYARORSZAG (Dél-Dunántúl)
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volna létrehozni a pécsi, sőt inkább egy regionális 
honlapot, ahol együtt lenne jelen a régió egészének 
kulturális kínálata (több nyelven, foglalási, ideális 
esetben jegyvásárlási lehetőséggel). Jelenleg a régió 
egyetlen települése sem tud önmagában 1-2 napnál 
hosszabb tartózkodásra sarkalló kulturális progra
majánlattal előállni, azonban a régióban meglévő 
kulturális kínálat együttesen már nagyobb vonzerőt 
jelentene, különösen a külföldi turisták körében, 
akik általában kombinálják útitervükben az 
egymástól nem nagy távolságra lévő célpontok 
meglátogatását. A Pécsi Kulturális Központ online 
programismertetője (ki használja az oldalt esti prog
ramjának kiválasztására? (http://www.pkkinfo.hu/) 
egy pozitív lépés legalább a város programkínálatá
nak egy helyen történő közlése tekintetében (már 
csak hirdetni kellene). Az oldalnak azonban számos 
hiányossága van: amellett, hogy kevéssé felhaszná
lóbarát, nem tartalmazza a színházak, mozik, 
klubok, vagy például a filharmonikusok programjait 
(szinte kizárólag csak a Kulturális Központ, az 
Ifjúsági Ház és a Művészetek Háza által rendezett 
eseményeket), valamint nem lehet online jegyeket 
rendelni, illetve kifizetni.

Nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy 
a kultúra hasznosításának a lehetőségéről csak a 
turizmus fejlődése kapcsán beszéljünk. A kultúra 
jótékony hatással van a gazdaság egyéb szekto
rainak fejlődésére is. A kultúra befogadásához egy 
bizonyos szintű képzettségi szintre és befogadási 
készségre, információ-feldolgozási képességre van 
szükség. A kulturálisan aktív népességnek a változá
sok, az új dolgok befogadására való képessége 
jobb, mint a kulturálisan inaktívaké; más szóval ők 
rugalmasabban reagálnak a környezetüket érő bár
minemű változásra. Ezek, a munkaerő minőségét 
érintő minőségi kritériumok ma sokkal fontosabbak 
egy nagyvállalat, egy (nem szükségszerűen multina
cionális) befektető hosszú távú (nem az olcsó 
munkaerőre alapozott, könnyen áthelyezhető ter
melő egység) telephelyválasztási döntésének 
meghozatalában, mint a rövid távú pénzügyi 
ösztönzők (adókedvezmények), illetve a kedvező 
közlekedésföldrajzi helyzet.

Egy hely kulturális programkínálata is 
nagymértékben befolyásolja a nagyobb méretű 
cégek telephelyválasztási döntéseit. Az egyre inkább 
különböző nemzetiségű dolgozókat foglalkoztató 
cégek egyes egységeit szívesen telepítik át jobb 
működési feltételeket biztosítani képes városokba 
abban az esetben, ha a cég által foglalkoztatottak 
az adott településen megfelelő életszínvonalat képe
sek maguknak biztosítani. A megfelelő életszínvona
lat meghatározza egy település képe (épített 
környezet és parkok állapota), az elérhető közszol
gáltatások minősége (oktatás, egészségügyi ellátás, 
sport és szabadidős infrastruktúra), valamint a kul
turális kínálat (elsősorban a nyelvi akadályokba nem 
ütköző képzőművészeti, valamint tánc és zenei 
programok) és az egyéb szolgáltatások (minőségi 
vendéglátástól kezdve a különböző üzleti szolgál
tatásokig) elérhetősége.

A dél-dunántúli régió kulturális potenciálja 
lehetővé teszi azt, hogy ez a régió — és különösen 
annak nagyvárosai, Pécs és talán Kaposvár 
esetében — a kultúrára alapozott fejlesztési 
stratégiát valósítson meg. A művészeti oktatás teljes 
spektruma megtalálható Pécsett, továbbá felsőfokú 
művészeti képzés folyik Kaposváron is. A 
lehetőséget felismerve az elmúlt időszak tervezési 
munkái során a kreatív ipar fejlesztése hangsúlyossá 
vált a régióban: a regionális, Baranya megyei és 
pécsi fejlesztési tervekben egyre inkább a kultúrára

alapozott gazdaságfejlesztés, Tolnában a kulturális 
turisztikai termékek fejlesztése, míg Somogybán 
inkább a tárgyi és szellemi örökségének a meg
őrzése célok fogalmazódtak meg.

A kulturális alapú fejlesztési stratégiák elter
jedése logikus reakció arra a folyamatra, amely 
során az utóbbi években a Dél-Dunántúl és Pécs 
gazdasági fejlődése inkább az alacsonyan képzett 
munkaerő számára teremtett álláslehetőségeket, 
elsősorban a kereskedelemben, továbbá kisebb 
mértékben a modernizálódó iparban. 
Gazdaságfejlesztési paradigmaváltásra van szükség 
annak érdekében, hogy a dél-dunántúli régió és 
Pécs a magasan képzett, fiatal rétegek számára is 
perspektívát tudjon nyújtani, és megállítsa a fiatal, 
jól képzett réteg elvándorlását. A régió városainak 
e réteg megtartása érdekében nemcsak Budapesttel 
és pár dinamikusabban fejlődő hazai regionális 
központtal kell versenyezniük, hanem egyre inkább 
az Európai Unió más országainak fejlett városaival 
is. A magyar gazdaság fejlődésének lezárult az a 
szakasza, amikor az olcsó munkaerőre alapozva 
nyugati cégek hazánkba helyezték egyes nagy ter
melő egységeiket. A szerkezetváltás e szakaszából 
Dél-Dunántúl jórészt kimaradt kedvezőtlen 
elérhetőségi adottságai miatt. Hiba lenne azt gon
dolni azonban, hogy az M6/M56-OS gyorsforgalmi út 
megépültével ugrásszerűen megnő majd az érdek
lődés a multinacionális cégek körében a gyorsforgal
mi út mentén fekvő területek és Pécs és környéke 
iránt. A javuló elérhetőségi viszonyok szükséges, de 
nem elégséges feltételei a gazdasági növekedés 
beindításának.

A kultúra terén kiváló adottságokkal rendelkező 
Pécs városának saját, belső forrásaira kell 
támaszkodnia a gazdaságfejlesztési stratégiájában, 
és nem nagybefektetőkre várni. Az a kulturális, 
kreatív, képzett réteg, amely jelen van a városban, 
kiváló alapokat nyújt a helyi gazdaság növekedési 
pályára állításához, azonban ehhez tudatos fejlesztő 
munkára van szükség.

Jelenleg az oktatási rendszerből kikerülő, kreatív 
tevékenységekhez értő szakemberek helyben 
történő elhelyezkedési esélyei minimálisak. A kreatív 
szektorban működő nagyvállalkozások száma 
elenyésző, a független vállalkozóvá válást hátráltatja 
a helyi piac rendkívül kicsi mérete. A művészeti ter
mékek felvevő piacát korlátozza a jövedelmek 
nagysága, amely messze elmarad a közép-magyar
országi vagy nyugat-dunántúli értékektől. Mivel a 
városban kevés a termető nagyvállalat, a kiegészítő 
üzleti szolgáltatások (grafika, reklám és hirdetés, 
stb.) iránti kereslet is korlátozott.

A sikeres kreatív iparági klaszterfejlesztés 
feltétele a kellő számú vállalkozás jelenléte (kritikus 
tömeg). Pécsett a kritikus tömeg létrejötte csak az 
ösztönző politikák eredményeképpen teremthető 
meg, amelyek keretében fejleszteni kell mind a 
keresleti, mind a kínálati oldalát a kreatív iparnak.
A kedvező gazdasági környezet fenntartásához szük
séges a jól képzett szabadúszók, a kicsi, de stabil 
vállalkozások, KKV-k (kis- és közepes vállalkozások) 
és nagyobb cégek jelenléte, amelyek alvállalkozói 
vagy beszállítói szerződéseket kötnek helyi szerep
lőkkel.

Jelenleg úgy tűnik, hogy kedvező esélyek nyíltak 
a regionális és helyi fejlesztési tervekben megfogal
mazott, a kulturális és kreatív ipar fejlesztését érintő 
elképzelések megvalósítására. Pécs városa nagy 
reményekkel tekint az Európa Kulturális Fővárosa 
pályázat eredményhirdetésére: a pályázatban a 
kreatív ipar fejlesztése és a kulturális turizmus fel
lendítése hangsúlyosan szerepel. A pályázat egyik 
elemeként a Zsolnay Kulturális Negyed, és a benne 
helyet kapó oktatási (Művészeti Kar alkalmazott 
művészeti intézete), gazdasági (kreatív inkubá
torház) művészeti (Kortárs Művészeti Intézet) és 
turisztikai (Ipartörténeti Park) intézményei egyszerre 
lennének színterei a kulturális alkotásnak, termelés
nek, fogyasztásnak, és a kulturális turizmusnak.
(A pályázat szövege és a fejlesztési tervek 
megtekinthetőek és letölthetőek a 
(http://www.pecs2010.hu honlapon). A második 
Nemzeti Fejlesztési Terv keretében az ország öt 
regionális versenyképességi pólusának egyikeként 
Pécs dolgozik saját versenyképességet javító 
stratégiáján, amelyben az egészségipar és a 
környezeti ipar mellett a kulturális ipar fejlesztése 
élvezi a legfőbb prioritást (a Pólus-stratégiáról és 
a tervezési folyamatról a http://polus.ktk.pte.hu 
honlapon szerezhetnek némi információt).

Az előző Nemzeti Fejlesztési Terv szerkezetével 
ellentétben (ahol egy darab regionális operatív prog
ram volt) várhatóan minden magyarországi régiónak 
lehetősége lesz fejlesztési terveit önállóan megfogal
mazni, és azokat különálló regionális operatív 
programok keretében megvalósítani. Ennek 
szellemében folyik a felkészülés a dél-dunántúli 
regionális operatív program megvalósítására.
A munka során készülő tervezési dokumentumok 
a Regionális Fejlesztési Ügynökség honlapján, a 
http://www.deldunantul.com címen érhetőek el.

A kulturális és kreatív ipar fejlesztésének ered
ményeképpen bővül a régióban lévő nagyvárosok 
kulturális kínálata. A jól képzett, igényes kulturális 
kikapcsolódásra és szórakozásra nyitott és azt 
igénylő réteg megerősödésével párhuzamosan nő 
az igény a különböző kulturális események iránt. A 
kulturális ipar kezdeti támogatásával megteremthető 
az a kritikus tömeg, akinek a jelenléte szükséges 
a kulturális ipar fenntartható fejlődéséhez. A kereslet 
és kínálat egymást erősítő növekedésével 
jövedelmező iparág keletkezik. A kulturális prog
ramok növekvő száma automatikusan piacbővítést 
jelent egy sor, kapcsolódó kreatív szolgáltatást 
nyújtó vállalkozás számára (világítástechnika, cate- 
ring, divattervezés, díszletgyártás, hangstúdiók, rek
lámanyagok tervezése és nyomtatása stb). Mivel az 
erősödő kulturális ipar képes a növekvő keresletet 
kielégíteni, és a nagyobb megrendelésállomány 
miatt versenyképes ajánlatot tud tenni, a helyi kul
turális kínálat megteremtői a szükséges szolgáltatá
sokat helyi vállalkozásoktól rendelik meg. így a 
jövedelem helyben képződik és helyben is marad, 
nem csordogál el más településekre, esetenként 
országokba (nem úgy, mint a multinacionális 
kereskedelmi egységek esetében, ahol a helyi 
lakosság megspórolt jövedelme a társaság székhe
lyére áramlik, és a kiáramló tőke soha nem került 
visszaforgatásra). Hosszabb távon, mivel a kulturális 
kínálat és a kreatív iparágakhoz kötődő szolgáltatá
sok elérhetősége az egyik legfontosabb ipartelepítő 
tényezővé vált napjainkra, valószínűsíthető, hogy 
a javuló közlekedési kapcsolatok, az egyetem jelen
léte és a kulturális élet sokszínűsége együttesen 
vonzóvá teszi Dél-Dunántúlt és Pécset a befektetők 
körében is, és megkezdődhet a nagyobb hozzáadott 
értéket teremtő, piaci alapú kutató-fejlesztő gazda
sági tevékenységek betelepülése. ■
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K U L T Ú R A  F Ő V Á R O S A

F. TÓTH T I BOR

Európa kulturális tava
Lehetőség. Bizonyára megfigyelték már: vannak 
szavak, amelyeket ha minél többször ismételnek — 
olvasnak vagy mondanak egymás után —, annál 
inkább megváltozik ritmusuk, jelentésük, tartalmuk, 
s lassan már egyre kevésbé érthetők. Különösen il- 
lik ez a megállapítás a „lehetőség”-re: elég lenne 
egyszer kimondani, leírni. Mert a lehetőséggel a 
legkönnyebb zsonglőrködni, ezt a legegyszerűbb 
ígérni, aztán meg visszavonni.

Számos példa közül most egyet hozok: a Balatont. 
A Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava mellett 
élők legalább annyi lehetőséget kaptak az elmúlt 
évtizedben, mint amennyit el- vagy visszavettek 
tőlük. Illetve amennyivel maguk sem éltek.

Az „Európa Kulturális Fővárosa 2010” pályázat 
kiírásakor még csak meg sem kapták a lehetőséget. 
Kár, hogy egyetlen honi döntéshozónak sem jutott 
az eszébe: alakítható úgyis a pályázat, hogy ne 
csupán társadalompolitikai, földrajzi, szociológiai, 
közgazdasági és kulturális „azonosítókkal” ellátott, 
megfelelő infrastruktúrájú közigazgatási egységekre 
vonatkozzon. Hanem például a „balatoni régióra”, 
amely épp a kulturális fejlesztések révén kaphatna 
jövőképet, egységes arculatot.

Félreértés ne essék: legyen csak Európa 
Kulturális Fővárosa Győr, Eger, Miskolc, Debrecen, 
Szeged vagy Pécs. Sőt akár Budapest. Bár kétség
telen, ez a város eleve főváros, kulturális központ. 
Mindeközben az ország négyötöde — majdnem 
nyolcmillió ember — nem Budapesten él.

De vissza a Balatonhoz.
A kulturális főváros pályázat második forduló

jára nem jutott tovább Kaposvár, Székesfehérvár, 
Veszprém. Geográfiaiig: kiesett a versenyből 
Közép-Dunántúl, közepén a Balatonnal, amely 
Magyarország egyik szimbóluma, jelentős ter
mészeti, társadalmi értéke. Amelyet nyilvánvalóan 
tudatosan, pártakaratból tettek szocialista 
nyaralóhellyé a 20. század második felében: majd
nem minden vállalatnak, szervezetnek és iskolának 
volt a partján üdülője, magának az állampártnak is. 
De a nagy medencénél üdültek a KGST-beutaltak, 
itt találkoztak a kelet- és nyugatnémetek, nyaranta 
átmenetileg „újraegységesítette” őket a „zimmer 
frei” rendszere, ha már otthon távoli szomszédok 
lettek politikai kényszerűségből.

Aztán a 21. századra magára maradt a Balaton. 
Az ezredfordulóra mintha a tavat is bűnössé tették 
volna a negyven évért. Hirtelen szálkás lett a hal, 
utálnivaló a plázs, koszos a víz, lepukkant a szoba, 
homályos a túlpart; a vendéglátósok — a csökkenő 
forgalom miatt — magasabb árakkal pótolták 
veszteségeiket.

Nehezen éled magától a balatoni élet. Idő kell 
hozzá. És azok is, akik hittek és hisznek benne.
Ilyen a Part Akció Egyesület is. Mi csak úgy hívjuk: 
Part. Van körükben díszlettervező, újságíró, grafikus, 
építész, film- és színházrendező, színész, jogász, 
tanár, szociológus, reklám-, kommunikációs és

Part Akciósorozat
kulturális szakember, egyetemi hallgató, befektető, 
tanácsadó. A legtöbben a fővárosban vagy valame
lyik alvóvárosában élünk, mégis messzebbre tekin
tünk a Budapest táblánál. Mindannyian hiszünk 
a kultúra kohéziós szerepében, hogy a kultúra 
meghatározó eleme a társadalmi és gazdasági 
folyamatoknak. Mindannyian ugyanazt a 
szellemiséget képviseljük: kulturálisan és 
tudományosan is formálni a szűkebb és tágabb 
környezetet. Hetente összejárunk, közéleti 
vendégeket hívunk, vitatkozunk, döntésekről, 
ígéretekről, legtöbbször a „lehetőségről”.

És járjuk az országot. Egyik utunk a Balatonhoz 
vitt, ahol az egyik tóparti lakó azt mondta: a 
segélyszervezetek lassan missziót is vállalhatnának, 
hogy mentsék, ami még menthető. Persze, ennyire 
nem végzetes a balatoni helyzet, de tény: három 
hétig tart a szezon, átlagosan két-három éjszakát 
tölt ott egy vendég. A Magyar Tudományos 
Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének társadalmi 
hatásvizsgálata szerint a Balatonnál élők főként 
a kulturális programoktól várják a helyiek és az 
üdülők életminőségének pozitív fordulatait, s a helyi 
közösségek egészére vonatkozó változásokat. A ba
latoniak főként arra hivatkoztak: a régió gazdasági, 
társadalmi viszonyaiban éles törésvonal húzódik 
a parti és a háttértelepülések között. Ugyanakkor 
éppen a háttértelepülésekben „rejlik” a Balaton 
kulturális tartaléka.

A tapasztalatok és a felmérések alapján gondol
kodni kezdtünk közösen a balatoniakkal: hogyan 
lehetne átgondolt, hosszú távú kulturális-fejlesztési 
akciókat elindítani a Balaton partján, a kultúra és a 
társadalmi tolerancia révén innovatív szellemet vinni 
a térségbe. Nem fesztiválokat, azokból akad jó pár 
az országban. Nem mintha bajunk lenne a feszti
válokkal, csakhogy egyik ilyen rendezvény sem 
oldotta meg azoknak a gondjait, akik a helyet adták 
hozzá.

Egy kistérségi akciósorozat terve körvonalazó
dott előttünk, amely egész évre kihat, túlmutat sze
zonokon, összefog tereket — a helyi szokásokból, 
tájakból kiindulva, az ott élők bevonásával, a ter
mészeti értékek ésszerű „kiaknázásával”. Egy-egy 
balatoni kistérség kulturális és történeti előnyeinek 
a kiemelésével, kulturális infrastruktúra létrehozásá
val, s a turisztikai termékek minőségének a javításá
val. Hiszen a Balaton az a régió, ahol a kultúra és 
a turizmus függvénye egymásnak. Mintául azokat az 
uniós közösségi társaságokat vettük, akik civil 
akaratból s fejlesztési szándékból változtattak 
helyek, városok, térségek, régiók imázsán.

A Part Akciósorozat — tatán „modellértékű” — 
nyitánya augusztus 27-28-án volt a balatonföldvári 
kistérségben. Célunk az volt, hogy tükröt tartsunk a 
múlt elé, sajátos felfogásban mutassuk be a térség 
történeteit, felelevenítsük a közös balatoni 
élményeket — társítva a hagyományokat a modem 
vizuális kultúrával. Remélve, hogy ezzel a 
kistérségnek új szellemiségű lendület adható. 
Balatonföldvár part menti Kvassay-sétányán, a 
platánfák közé különleges fotókiállítást sikerült 
szervezni. Dr. Feledy Gyula, a kistérség egyik hát
tértelepülésének, Kötésének a polgármestere mutat
ta meg társaságuk egyik tagjának, Horgas Péter 
díszlettervezőnek Theodor Oberheitmann felvételeit. 
A Németországban ismert és elismert fotóművész 
1975-ben fotózott először a térségben, többek 
között Kötcsén és Nagycsepelyen, majd húsz év 
múlva visszatért, és lefotózta ugyanazokat a 
helyeket, embereket, ugyanabból a szemszögből.
A párhuzamos páros fotók hatása elmondhatatlan. 
Nézni kell. A nagy, országos érdeklődés miatt a 
Budapesti őszi Fesztiválon is látható lesz a tárlat, 
s vélhetően országos „turnéra” is indul.

A Part nyitányában segítségünkre voltak ifjú 
zenészek templomi koncertekkel, iparművészek is, 
akik újrahasznosítható hulladékból készült strand
bútorokat terveztek a Balatonra. Sajátos kiállításon 
nézhették végig a helyiek és a látogatók, milyen 
volt a Balaton kultúrája, divatja 1930 és 1980 
között.

A Part Akció Egyesület most a folytatáson dol
gozik, azon, hogyan lehetne még több helyi lakost, 
nyaralót bevonni a munkába — a jelek biztatóak: 
már gyűjtik azokat a tárgyakat, amikből a saját 
életüket és mindennapjaikat bemutató kiállítás nyíl
hat jövőre.

Amikor tervezni kezdtünk, milyen irányt 
választhatnánk, mindnyájunkban — balatoniakban, 
ott üdülőkben, oda tartókban — felötlött a kultu
rális főváros kihagyott lehetősége; hogy miért nem 
indulhatott a Balaton a címért, hiszen így elesett — 
többek között — az európai szintű társadalmi és 
infrastrukturális lehetőségektől. Az a gondolatunk 
támadt: csináljuk meg mi, civilek a Balatonból 
Európa kulturális tavát. A rehabilitációs kísérlettel és 
az új gondolatokkal megteremthető a Balaton új 
imázsa.

Ezért is örülünk annak, hogy Pécs városa, amely 
igen értékes programmal pályázik az Európa 
Kulturális Fővárosa címre, egyedüliként ismerte fel 
a kandidálok közül: a Balatont be kell kapcsolni az 
uniós pályázatba.

Az a másfél órányi út, amely elválasztja a 
Balatont a várostól, nem leküzdhetetlen távolság. 
Igen személetes példája ennek az a közös 
szándéknyilatkozat, amit az akciósorozat meg
nyitóján — Bozóki András kulturális miniszter jelen
létében — írtunk alá: a Pécsi Pályázati Iroda és a 
Part Akció Egyesület kulturális céljai és szándékai 
azonosak. Ezért csatlakoztunk a pécsi pályázathoz. 
Az együttműködést rögzítő, hatalmas lap grafikáján 
egymás mellé került Pécs és a Balaton — mintha 
szomszédos volna a tihanyi apátság a dzsámival és 
a székesegyházzal. ■

A németországi 
fotóművész, Theodor 
Oberheitmann 1975- 
ben fotózott először 
a térségben, többek 
között Kötcsén és 
Nagycsepelyen, 
majd húsz év múlva 
visszatért.

2005/4-5 echo 13



K U L T Ú R A  F Ő V Á R O S A

V A R G A  ÉVA

Kitörési pont — a kultúra
Kulturális tervek, kezdeményezések Nagykanizsán és Csurgón

Bármerre nézünk is szét az országban, a 
települések nagy része számára az elmúlt egy-más- 
fél évtized az útkereséséről és a lehetőségek felku
tatásáról szólt, s az uniós csatlakozásunk csak 
erősítette ezt a folyamatot Az egyik oldalon ott 
van a pályázatoknak a rendszerváltást megelőző 
időkhöz képest jócskán felduzzadt száma, a 
nemzetközi regionális testvérvárosi-partneri kapcso
latok kibővülése, a gazdasági-pénzügyi szféra 
belépése — még ha olykor kissé cammogó 
léptekkel is — a kultúra területére. A másik oldalon 
azonban gazdálkodási nehézségekkel küzdő önkor
mányzatokról, költségvetési megszorításokról, az 
egyébként is hosszadalmas pályázatokhoz szük
séges önerő hiányáról hallani. Szerencsésebb 
helyzetben vannak azok a települések, amelyek 
rendelkeznek történelmi emlékekkel, nagy múltú 
hagyományokkal vagy valamiféle sajátos 
kezdeményezés, fesztivál, rendezvény kötődik a 
nevükhöz. De mit tehetnek azok a városok, amelyek 
hátrányos térségben találhatók, mind ez ideig sem
miféle „különlegességgel” nem szolgálhattak az 
odalátogatóknak, de érzik, hogy ennek nem 
feltétlenül kellene így maradnia. Két város Zala és 
Somogy megyében a kultúrát, a művészetet válasz
totta kitörési pontnak. Nagykanizsán az ország első 
plakátmúzeumát is magába foglaló kulturális 
központot terveznek, Csurgó és térsége pedig nem 
kevesebbet akar, mint hogy a Magyar Népmese 
Vidékké válhasson.

NAGYKANIZSA
városa olyan helyen fekszik, ahol húsz-harminc 
kilométeres körzetben számos, komoly forgalmat 
lebonyolító gyógyfürdő található. A város fő prob
lémája, hogy azoknak, akik a wellness-szolgáltatá- 
sokon, a fürdőzésen túl másra is vágynának szabad
idejükben, az egyetlen — megyei fenntartású — 
múzeum kivételével nem tud látnivalókkal, prog
ramokkal szolgálni.

ta volt az, amely egy tisztán körvonalazható, komp
lex tervet eredményezett. Az első lépést ehhez az 
jelentette, amikor nyolc-tíz évvel ezelőtt egy 
Nagykanizsán született, Kaposváron élő (azóta 
elhunyt) festőművész, Z. Soós István felajánlotta 
életművét a városnak. Ezzel párhuzamosan, a szin
tén innen származó Sass Brunner Erzsébet és lánya, 
Brunner Erzsébet, akik Indiában éltek, ugyancsak 
Nagykanizsának adományozták az életművüket, 
aminek egy része még nincs a városban. A két 
gyűjteménynek helyet kellett találni, s a város 
központjában álló, 18. századi késő barokk 
„kiskastély” alkalmasnak látszott erre. Az épületet 
felújították, s ma már mindkét gyűjtemény 
megtekinthető ott. Ez azonban csak a kezdet volt, 
mert a kiskastély nem egy egyedülálló épület: egy 
régi, műemléki védelem alatt álló magtárépülettel és 
egy szintén nagyon értékes — korábban a nyomdá
nak helyet adó — épületegyüttessel közösen zárnak 
körül egy kicsi, de (még mostani, elhanyagolt 
állapotában is) nagyon hangulatos udvart.

A terv tehát adódott: a kevés régi, műemlék jel
legű házzal rendelkező városnak meg kell mentenie 
ezeket, a központjában álló, egy egységet alkotó 
épületeket, s megfelelő funkciót kell találnia azok
nak. És akkor — két évvel ezelőtt — egy újabb 
véletlen segített. A közeli szőlőhegyen nyaranta 
megrendezett dzsesszfesztiválon részt vett Pécs 
Péter grafikus, akinek neve mára köztudottan össze
forrott a plakátművészettel. A beszélgetések során 
az ő ötlete volt, hogy a régi gabonaraktár épülete 
ideális helyszín lehetne egy plakátmúzeum számára, 
s rögtön a segítségét is felajánlotta. Ez éppen akkor 
történt, amikor egy 2002-es Phare-pályázat lehetővé 
tette leromlott városi területek rehabilitációját, és a 
sikeres pályázathoz meg kellett határozni a felújí
tandó épület leendő funkcióját. Ezután felgyorsultak 
az események: a pályázat beadásra került és nyert 
(673 770 eurót, melynek 50%-át az Európai Unió, 
40%-át a magyar állam, 10 %-át pedig a nagykani
zsai önkormányzat állja), és létrejött egy szakmai

bizottság, aki végigkíséri majd a felújítás folyamatát, 
és akinek művészeti szakember tagjai Pócs Péteren 
kívül dr. Bakos Katalin a Magyar Nemzeti Galéria 
művészettörténésze és Pinczehelyi Sándor 
képzőművész.

Pócs Péter, aki hosszú évek óta szívén viseli 
a magyar plakátművészet ügyét, több szempontból 
is ideálisnak tartja a nagykanizsai plakátmúzeum 
tervét. Egyrészt azért, mert — az oly sok más 
terület mellett — a művészeti életben is tapasztal
ható Budapest-központúság ellen hatna, ráadásul 
egy olyan városban jöhetne létre, amely fekvésénél, 
határ mentiségénél, feltörekvő voltánál fogva is 
megfelelő helyszínt jelentene. Másrészt magát az 
épületet is a lehető legalkalmasabbnak tartja a terv
hez: a városközpontban található műemléki épület 
gyönyörű arányokkal, nagy, világos, homogén 
terekkel bír. Bár a magyarországi plakátművészet 
nem teremtett iskolát, mint például a lengyelországi, 
de megléte már egy évszázadra tekint vissza, voltak 
nagy korszakai (például a harmincas vagy a het
venes-nyolcvanas években), s az országban számos 
helyen, szétszórtan fellelhető plakátok igazi 
kultúrtörténeti dokumentumok, egy-egy kor hiteles 
lenyomatai. Mivel a plakátok rendszeres feldolgo
zása az ebben a témában készített átfogó perio
dikák, könyvek megjelentetése még várat magára, 
ezért a nagykanizsai kezdeményezés Pócs Péter 
szerint országos jelentőségű lehetne, s nemcsak 
a hazai plakátművészet, hanem a város is profitál
hatna belőle, hiszen bekerülhetne a magyar 
képzőművészet vérkeringésébe, az intézmény ide
vonzhatná a turistákat, és a médiafigyelmet is 
ráirányítaná a településre. Dr. Pintémé Grundmann 
Frida úgy gondolja, az sem utolsó szempont, hogy 
a város hozzájárulhatna a magyar plakátkincs meg
mentéséhez, hiszen ha ezeknek az alkotásoknak az 
állagmegóvása és rendszerezése nem történik meg 
záros határidőn belül, sokkal hamarabb elvesztik az

Dr. Pintérné Grundmann Frida, Nagykanizsa 
Polgármesteri Hivatala Művelődési és 
Sportosztályának osztályvezetője szerint a saját 
elhatározásukon túl a szerencsés véletlenek soroza-

A volt magtár, a Plakátm úzeum  terve. 
A kelet-nyugati hom lokzat és az é sza k i-d é li 

hom lokzat vázlatai.
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értéküket, mint a festmények. Ráadásul a plakát 
populárisabb műfaj is, másképpen, könnyebben 
szólítja meg az embereket, s Nagykanizsán abban 
reménykednek, hogy — ugyan más-más ok miatt, 
de — a fiatalabb és az idősebb generációhoz 
egyaránt közel hozható a plakátművészet.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a magyar 
plakátmúzeum gondolata csak hosszú távú terv 
lehet, hiszen mind a megfelelő saját anyag beszer
zése, mind a közgyűjteménnyé válás folyamata 
szigorú feltételekhez, és nem kevés anyagi forráshoz 
kötött. Ezért ma még megfelelőbb kiállítótérről — 
Pócs Péter szóhasználata szerint Plakát Magtárról
— beszélni, amely időszakos tárlatoknak adna 
helyet, de a végső, távlati terve mindenképpen az 
a városnak, hogy önálló gyűjteménnyel a jövőben 
ők adjanak otthont a magyar plakátmúzeumnak.
Az első, nyitókiállítást 2006 őszére tervezik, s dr. 
Pintérné Grundmann Frida és Pócs Péter egyaránt 
úgy gondolják, hogy mindenképpen egy méltó 
összeállítással kell indítani. Szinte biztos, hogy 
magyar anyag lesz, valószínűleg egyfajta keresztmet
szet-kiállítás a magyar plakáttörténetről és plakát
művészekről. A későbbiekben az évi három-négy 
kiállítás a hazai értékeken túl természetesen a 
nemzetközi plakátművészet képviselőinek, iskolái
nak is lehetőséget adna a bemutatkozásra. Ehhez 
segítséget nyújt a város elhelyezkedése is, hiszen 
Szlovénia, Horvátország, Ausztria, de még Észak- 
Olaszország is elérhető távolságban van, az ottani 
művészekkel és intézményekkel való 
együttműködés tehát kézenfekvő. A kiállítások 
témáin, összeállításán most kezdtek el dolgozni
a szakemberek, a tervek minimum az elkövetkező 
négy évre kell hogy szóljanak.

Pócs Péter, a plakátmúzeum szellemi atyja és 
a többi szakember az ügy mellé állt, és mindenben 
segíti a város kezdeményezését, azt azonban tudják 
Nagykanizsán, hogy hosszú távon nem megoldás, 
hogy csak az ő munkájukra számítsanak. Jelen pil
lanatban a település nem rendelkezik saját szakem
berrel, de mindenképpen szükség lesz valakire, aki 
a továbbiakban tudással és szakértelemmel vezeti 
az intézményt. Ez azonban nem olyan egyszerű, 
mint első hallásra hangzik. A plakátmúzeumon és a 
két, már most is látogatható festménygyűjteményen 
kívül ugyanis további tervei is vannak az önkor
mányzatnak. Gondolkodnak életmód-bemutató 
múzeumok kialakításán, ehhez kapcsolódóan a 
kiskastély és a magtárépület mellett, az utcai fron
ton található, ezt megelőzően a nyomdának helyet 
adó épületben már konkrét terv van egy századfor
dulós polgári kereskedőcsalád lakásának, életének 
bemutatására — Nagykanizsa hagyományai ugyanis 
elsősorban idekötődnek. Az elképzelések még itt 
sem állnak meg, egyrészt azért, mert az udvar kínál
ja magát művészeti rendezvények helyszínéül, más
részt mert a kényszer is azt diktálja, hogy a kiállítá
sokon kívül más is becsalogassa ide az embereket. 
Gazdaságosabban működtethető ugyanis egy több- 
funkciós intézmény, mint egy csak kiállítótérként 
használt épület. Ezért a tervek szerint az udvar 
koncerteknek, művészeti rendezvényeknek is helyet 
adhatna, a kiskastélyban pedig — Sass Brunner 
Erzsébet kifejezett kívánsága szerint — a keleti 
kultúrát népszerűsítő programokra kerülhetne sor.
Az épületegyüttes tehát egyfajta kis kultúrközponttá 
válhatna: igyekeznének minden olyan kulturális ren
dezvényt ide behozni, ami összeilleszthető az 
épületek jellegével, funkciójával és méretével. Bár 
nem ebben az épületegyüttesben található, de már 
felújítás alatt van a volt mozi — eredetileg színház
— műemléképülete is, ami konferenciaközpont
ként, civil központként és befogadó kamaraszín
házként is működne a jövőben. Kezdeti stádiumban 
vannak azok az elképzelések, amelyek Kiskanizsa 
területén egy volt, műemléki iskolaépületben 
babamúzeumot, máshol pedig egy sportmúzeumot

és egy kiskanizsai tájházat hoznának létre. A forma 
még nem eldöntött, de mindenképpen egy kézben 
futnának össze az intézmények vezetésének szálai, 
vagyis ugyanaz a szervezet működtetné azokat.
Ezért is fontos, hogy a művészettörténész vagy 
művészeti szakértő, akit a jövőben mindenképpen 
alkalmazni kíván a város, széles látókörű és nyitott 
legyen. Mert bár a legnagyobb országos jelentősége 
várhatóan a plakátmúzeumnak lenne, a fent leírtak 
egyértelműen mutatják, hogy az itt dolgozó szakem
bernek számos más feladata is lenne.

Tervek és elképzelések tehát vannak 
Nagykanizsán, ezek egy része pedig — köztük a 
plakátmúzeum is — már a konkrét megvalósítás 
stádiumában vannak. Azokra viszont, amelyek ma 
még inkább csak álmok, folyamatosan keresi a saját 
lehetőségeket, a pályázati és egyéb forrásokat a 
település. Dr. Pintérné Grundmann Frida szerint 
azért, mert úgy gondolják, hogy a kultúra egy város 
megtartó képességének egyik alapvető feltétele, 
legyen szó akár rendezvényekről, a szabadidő 
igényes eltöltésére alkalmas helyekről vagy az 
ideérkező látogatóknak, vendégeknek kínált prog
ramokról. Nem elhanyagolható szempont az sem, 
hogy Nagykanizsa nem rendelkezik túl sok régi, 
műemlék jellegű épülettel, ha tehát adott egy, a 
város szívében található, zárt, régi, értékes épület- 
együttes, azt kötelességük megmenteni. Ehhez vi
szont méltó, értékes funkciót kell találni, s mi lenne 
erre más alkalmasabb terület, mint a művészet és a 
kultúra? Ezenkívül hisznek abban is, hogy a kultúra 
valódi gazdasági tényezővé válhat. Tapasztalataik 
szerint ugyanis az emberek nagy része a szabadide
jét nem csak fürdőzéssel és napozással akarja töl
teni, hanem szeretne minél többet látni a környék
ből, ahová ellátogat. Számítanak rá, hogy az általuk 
tervezett kínálat hallatán lesz aki azt mondja, túl 
eklektikus, de ők úgy gondolják, a művészeteken 
belül nem szabad rangsort felállítani, az emberek 
igénye, érdeklődése pedig eltérő, ezért az a jó, ha 
— természetesen ügyelve a színvonalra — minél 
szélesebb kört szólítanak meg. Egy olyan város 
számára, mint Nagykanizsa, csak így lehet esély 
arra, hogy a kultúra kitörési pont legyen.

CSURGÓ
bizonyos szempontból hasonló okok miatt keresett 
új utakat. A dimbes-dombos, gyönyörű épületekkel 
és rengeteg zöld felülettel rendelkező kisváros egy 
halmozottan hátrányos térség vezető települése, 
amely nemcsak a maga, hanem a környező vidék 
számára is kereste a kitörési lehetőségeket. A nagy 
ötlet mégsem egy területfejlesztési tanácskozáson 
született meg, hanem öt éve, egy álmatlan éjsza
kán: a város polgármesterének, Bihariné Asbóth 
Emőkének jutott először eszébe, hogy népmesepar
kot kellene építeni. Az elképzelés kicsiben indult, 
először csak Csurgóra vonatkozott, de aztán újabb 
és újabb kiegészítésekkel gazdagodott, míg odáig 
jutott, hogy mostanra a tizennyolc települést magá
ba foglaló Magyar Népmese Vidékről szólnak a ter
vek. Az EU-csatlakozás csak megsegítette ezt a 
folyamatot, hiszen az unió által hangsúlyozott, a 
nemzeti értékek megtartásáról szóló gondolatba 
tisztán illeszkedik bele. Bihariné Asbóth Emőke úgy 
tartja, a népmese az egyik legnagyobb értékünk, 
melynek igazi lélektani jelentősége van.

A kezdeti ötlet kidolgozására akkor nyílt 
lehetőség, amikor két évvel ezelőtt beválogatták 
azt egy holland projektíró képzés témái közé, ahol 
az ötletcsírából nagyszabású terv született. Azóta 
folyamatosan próbálnak rá forrásokat keresni, 
miközben saját lehetőségeiket is igyekeznek 
kihasználni. Az első beadott PEA-i pályázat nem 
nyert, s a legnagyobb gond az volt, hogy a téma 
sokáig a kiírt pályázatok egyikébe sem illett bele.

Mígnem egy horvát-szlovén-magyar INTERREG- 
pályázat alkalmasnak tűnt az elképzelés meg
valósításához. Csurgó és térsége szövetkezett 
Kapronca megyével, akivel régiókapcsolatokat ápol, 
s partnerként pályáztak. Horvátországban nem a 
népmesének, hanem a legendának van nagy ereje, 
így a helyiek ott História és Legendaparkot 
szeretnének létrehozni. Bár a megvalósíthatósági 
tanulmányra és tervdokumentációkra igényelt 
százmillió forintból Csurgó végül csak az előbbire 
kapott 13,5 milliót, de ígéretük van arra, hogy a 
következő kiíráskor már az engedélyes tervekre 
pályázhatnak. Most zajlik a megvalósíthatósági 
tanulmány közbeszerzési eljárása, úgy tervezik, 
október közepén már kész pályázatokat várhatnak. 
A jelentkezők esetében nagyon fontos az építész, 
a művészek, népművészek, néprajzos és gazdasági 
szakemberek kompetenciája és elképzelései, 
valószínűleg társulások, konzorciumok jelentkezhet
nek majd nagy eséllyel, de a pályáztatók az egyete
mekben is lehetséges partnert látnak.

És hogy miről is van pontosan szó? Egy Magyar 
Népmeseparkról Csurgón, egy negyvenhektáros 
területen (összehasonlításként: a Budapesti 
Vidámpark területe 6,7 hektár), ahol megtalálhatók 
lesznek a magyar népmesék jellegzetes épületei a 
szegény ember házától a királyi kastélyig, lesznek 
meseligetek, mesejátszóterek, lakomaházak, ahol 
olyan ételeket lehet majd fogyasztani, amelyekről 
a népmesékben olvashatunk. Terveznek 
mesekönyvtárt, népmesemozit és olyan népmese
kiállítótermet, amely időszakos képzőművészeti 
tárlatoknak ad helyet. Lesz díszletház és jelmezköl
csönző, s a parkban élő mesefigurák várják majd 
a vendégeket, a királykisasszonytól a törpéig, a 
szegénylegénytől az óriásig. Az idelátogatók 
játszhatnak, ehetnek, ihatnak, találkozhatnak a 
mesealakokkal, megnézhetik többek közt a királyi 
kastély tróntermét és a hetedhét országra szóló 
lakodalom helyszínét is.

Ha azonban ennél is többre vágynak, akkor 
várja őket a Magyar Népmese Vidék Csurgón kívül 
még tizennyolc településen, melyek mindegyikének 
saját meseprogramja lesz, s megépíti az ahhoz 
szükséges épületeket, meseelemeket is. Hogy 
melyik település melyik mesetípust, mesét,
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történetet, elemet választja, az majd csak a nem
sokára elkészülő megvalósíthatósági tanulmányból 
derül ki, de már most is vannak konkrét ötletek: 
Gyékényes például a maga háromszázhúsz hek
táros kavicsbánya-tavával az Óperenciás tengert, 
mint helyszínt mindenképpen szeretné bevonni 
a programjába. A népmesének számos fajtájából 
(állatmesék, tündérmesék, királymesék stb.) egy- 
egy mikrotérség — három-négy település — 
közösen is választhat, s adhatja annak egy-egy 
állomását. Itt ugyanis már nem csak nézelődésről 
és játékról lesz szó, mint a csurgói meseparkban, 
hanem a vállalkozó kedvű látogatók jelmezbe 
bújhatnak, s megküzdhetnek az adott mese, 
mesetípus próbáival. Maguk játszhatják tehát végig 
a mesét, eljuthatnak Tündérországba, elnyerhetik 
az öreg király legkisebbik lányának a kezét, vagy 
kincsre találhatnak — természetesen mindezt a 
mesében. Közben meg kell tenniük nyolc-tíz kilo
métert egyik helyszíntől a másikig, de olyan 
elképzelés is van — lévén, hogy a legmesszebbre 
eső település, Őrtilos húsz kilométerre fekszik 
Csurgótól —, hogy a próbák között egy pihenőnél 
megalszik a vándor, s másnap folytatja az útját.
A visszaúttal együtt tehát ez már maga egy három 
napos program lesz. A Magyar Népmese Park tehát 
azokat a látogatókat várja majd — egyéneket, cso
portokat vagy akár iskolai osztályokat —, akik egy 
napra szeretnének programot találni maguknak, 
míg a Magyar Népmese Vidék ötféle mesepróbájá
val, többfajta távon és nehézségben akár egy hétre 
is elcsábíthatja az érdeklődőket. A vendégeknek és 
csoportoknak személyes kísérői lesznek, akik gon
doskodnak a tájékoztatásról és a szükséges segít
ségnyújtásról — mindezt a látogatók saját nyelvén, 
mert a szervezők természetesen a külföldi érdek
lődőket sem akarják kizárni az élményből. A 
múzeumokban megszokott magnós-projektoros, 
vagyis gépesített információszolgáltatással szemben 
azonban a személyes kapcsolattartást helyezik 
előtérbe.

'O4-j

Az ötlet hallatán sokan felvetették, hogy ez 
valójában egy Disneyland lesz, de ez ellen a prog
ram tervezésében résztvevők határozottan tiltakoz
nak. A meseparkban és a mesevidéken semmiféle 
más történet nem kaphat helyet, mint a magyar 
népmese, még a modem (legyenek bár magyar) 
mesék jelenléte is kizárt. A lakomaházakban szigo
rúan csak azokat az ételeket-italokat lehet majd 
kapni, amelyekről a népmesékben olvasni lehet, 
kizárt a csípsz, a fagyi és a kóla, s játékautomaták 
sem kínálják magukat, a szállások meseszobáiban 
nem lesz tévé és számítógép: az elhatározás, hogy 
ez a térség lesz a Magyar Népmese Vidék, szigorú 
követelményeket állít a települések elé. A 
szándékot mi sem igazolja jobban, hogy elutasítot
ták annak a vállalkozónak az ajánlatát, aki egyma
ga biztosította volna a tervek megvalósításához 
szükséges teljes összeget, de mivel elképzelései

között szerepeltek volna olyan elemek (pl. hullám
vasút vagy csúszda), amelyek idegenek lettek volna 
a népmesepark szellemiségétől, nem bízták rá a 
kivitelezést. Ez azonban nem azt jelenti, hogy teljes 
az önkormányzatok elzárkózása. A fent említett vál
lalkozóval tartják a kapcsolatot, s elképzelhető, 
hogy egyes elemek megvalósítására szerződést köt
nek majd vele; s jöhet a kóla és a csípsz is, de 
csak a települések népmesevilágon kívüli részeire.

Nagyon fontosnak tartják, hogy megmutassák: 
nem minden segítséget központi és pályázati for
rásból várnak, hanem önállóan is tesznek az elgon
dolásaik véghezviteléért. Mostanra minden 
település kijelölte a maga meseligetét, s 
fafaragókat bíztak meg azzal, hogy készítsenek 
népmesepadokat, amik szeptember végétől várják 
az idősebb mesemondókat és a mesére kíváncsi 
gyerekeket. Mesejátszótereket alakítanak ki, melyek 
az új Eü-szabványoknak mindenben megfelenek 
majd, miközben alakjukkal, faragványaikkal szintén 
a népmeséket idézik. Csurgón tervezik, hogy a 
leendő inkubátorházba a szociális és civil 
szervezeteken kívül nyolc kézművesműhelynek is 
helyet adnak, ahol az önállóvá válást abban az 
esetben segítik majd, ha ott kizárólag népmese
figurákat készítenek, mégpedig össze nem téveszt
hető, csurgói tárgyakat. A Dél-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanácstól az elképzelés népszerűsítésére 
kétmillió forintot nyertek, mely segíthet majd 
abban, hogy világos legyen mindenki számára, 
miről is szólnak az elképzelések. Várják a LEADER- 
program eredményét, ahol százmillió forintra 
pályáztak, s a hírek szerint abszolút esélyesek a 
második fordulóba való bekerülésre — eredmény 
decemberben várható. De folyamatosan jelent
keznek érdeklődők — magánszemélyek, cégek, 
vállalkozások —, akik befektetnének a projektbe, 
tehát az önkormányzatoknak nem kell attól félniük, 
hogy pusztán pályázati forrásokra támaszkodhat
nak.

A teljes program megvalósításához tizenkétmil- 
liárd forintra lenne szükség, amely csak első hallás
ra tűnik hatalmas összegnek, ha arra gondolunk, 
hogy egy-egy műemlék épület felújítása, egy-egy 
városrész rehabilitációja mennyibe kerül — itt 
viszont tizennyolc településről, plusz negyven hek
tár beépítéséről lenne szó. A beruházás várhatóan 
2007 végén, 2008 elején indulhat el, s 2010-ben 
lehetne megnyitni a parkot és a népmesevidéket.
A terv számos más, a térségre nézve pozitív 
következménnyel is járna. Szeretnék helyben 
képezni az ott dolgozó tolmácsokat, idegen- 
vezetőket és szakembereket, ez azért is nagy dolog 
lenne, mert Csurgónak régóta fájó pontja a Bajára 
átvitt tanítóképző főiskola, s a település két nagy 
múltú középiskolája is nyitott arra, hogy helyet 
adjon a felsőfokú képzésnek. A Magyar Népmese 
Vidék tehát munkahelyeket teremtene, beruházá
sokat és fellendülést jelentene a térségnek, s egy
ben az országban egyedüliként igényes formában 
népszerűsítené a magyar kultúra egyik fontos 
részét képező népmesét. Mert a gazdasági szem
pontokon túl a sok elvetett ötlet után a Magyar 
Népmese Vidékről szóló elképzelés éppen azért 
találhatott elfogadásra a települések részéről, mert 
mind nagyon fontos problémának látják, hogy a 
mai gyerekek közül rengetegen egyáltalán nem 
ismerik az igazi játékot, ami élvezetes és egyben 
tanulságokkal teli; hogy egyre kevesebb kicsinek 
mesélnek esténként; hogy a mese sokuk számára 
csak a modern kor televízióból és moziból ismert 
történeteit jelenti. A Magyar Népmese Vidéken dol
gozók mind azt remélik, a Csurgón és környékén 
átélt élmények hatása hosszabb ideig tart majd, 
mint az itt eltöltött pár nap, és ha hazatérnek, 
szülők és gyerekek együtt fogják leemelni a polcról 
a mesekönyveket. ■
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A sárközi települések híresek régi hagyományaikról, 

népművészetükről Az elmúlt évtizedekben a helyi 

kulturális ipar fejlesztését kezdeményezték az önkor

mányzatok, a civil szervezetek és vállalkozók össze

fogásával

Sárköz a Dél-dunántúli régióban, Tolna megye déli 
részén található. Hat települést foglal magába, ezek: 
Őcsény, Decs, Sárpilis, Alsónyék, Báta és Pörböly. 
Sárköznek a 2001-es népszámlálási adatok alapján 
10 735 lakosa van, és mintegy 300 km2 nagyságú 
területet ölel fel. Kivételes adottságokkal rendel
kezik ez a vidék, ahol széles körű látnivalót kínál a 
természet: a Gemenci erdő növény és állatvilágától 
kezdve, a szekszárdi dombság híres bortermő 
vidékének egy jelentős részén át a mezőgazdasági 
termő vidékig.

A térség múltja egészen a római korig nyúlik 
vissza. Sárköz nevét Sárkez alakban egy 1459-ből 
származó oklevél említi elsőként. Területét már a 
csiszolt kőkorszak embere is lakhelyül választotta.
A sárköziek élete az évszázadok alatt folyamatosan 
változott, melyben a legjelentősebb fordulatot a 
Duna szabályozása, a vizek, mocsarak lecsapolása 
jelentette. A megnövekedett termőterület a 
gazdálkodási módok átrendeződését eredményezte, 
s megváltozott a sárköziek életmódja, létszemlélete 
is.

A leggazdagabbak, az 50-100 holdat birtoklók, 
többed iziglen sárköziek voltak, s gazdagságuknak 
köszönhetően cselédeket, béreseket tartottak.
A középparaszti réteg, a paraszti munkamegosztás 
szerint szervezte életét, jószágot tartott, művelte 
a szálláshelyeken lévő földet is. A kisparaszti réteg 
tartotta meg leginkább szokásait, vonzódását 
egykori életmódjához, kultúrájához. Megőrizvén az 
egykori sárközi jegyeket, átörökítették a nép
művészetet is.

A sárközi ember a Gemenci erdő és a Duna 
közelsége miatt együtt élt a természettel, amely 
gazdag állat és növényvilággal rendelkezik. A 
környék ma híres kiránduló- és vadászközpont, sok 
külföldi is ellátogat ide. A kiépített túraútvonalak és 
a vadászat lehetősége mellett múzeum várja a turis
tákat, és a kirándulóközpontban élő állatok szemlél
tetik a Tájvédelmi Körzet adottságait.

Sárköz neve manapság összekapcsolódik 
a szekszárdi borokéval is, ugyanis a Szekszárdi 
borvidék részét képezi a decsi és az őcsényi szőlő
hegy. A szőlőtermesztésnek, borkészítésnek régi 
hagyományai vannak, amelyek a lakosság 
építkezésében, hagyományaiban ma is tükröződnek. 
Híres borospincék kínálják jobbnál jobb boraikat, 
ma is látogatható régi présházak, pincék idézik a 
múlt hangulatát.

A vidék gazdag népművészeti hagyományokkal 
rendelkezik. Ezek többek között népdalokban, nép
szokásokban, öltözködésben, építkezésben 
mutatkoznak meg. Mindezt tájházak, kézműves 
műhelyek, helyi rendezvények, kiállítások mutatják 
be. Minősítéseken, versenyeken való részvétellel a 
kézműves termékek, népdalok, néptáncok, nép
szokások, a sárközi viselet értékét és ismertségét 
növelik. Többek között ilyen a fekete alapon fehér
rel hímzett főkötő minta, amely egyedülálló a ma
gyar néprajzi területen. A bíborvég- és jegykendő- 
minták visszafogott színeivel, ízléses mintáival 
készült darabok bármely mai lakás díszei lehetnek. 
Gyöngyfűzőink egyaránt készítenek a hagyományos
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Kulturális ipar a Sárközben
viselet részét képező gyöngygallérokat, nyaksikat, 
illetve mai, divatos gyöngyékszereket.

A Gemenci erdő, a borvidék és a sárközi gaz
daság hatására egyfajta kulturális gazdagság alakult 
ki ezen a vidéken.

A lakosság és az idelátogató vendégek kultu
rális igényei kielégítésének alapját ez a „gazdagság” 
képezi. E kistérségi régió célja, hogy egyrészt a helyi 
lakosság számára tartalmas, érdekes programokat 
kínáljon, valamint az ideérkező vendégeink számára 
életszerűen mutassa be az egykor itt élt emberek 
életét, népszokásait, viselkedését. Ehhez össze
fogásra van szükség a falvak, a lakosság és a 
településeken működő szervezetek között. Ennek 
alapja a kultúra iránti igény, amely az itt élőket és 
az idelátogatókat egyaránt jellemzi.

A települések lakossága lassan elöregszik.
Kevés a fiatal, a diákok létszáma csökken, a nyugdí
jasok száma pedig növekszik. így fontos cél, hogy 
a gyerekek általános iskolai tanulmányaik alatt 
megismerkedjenek a népművészettel, a hagyo
mányőrzéssel különböző képzési formák: szövő 
szakkörök, kézműves foglalkozások, néptánc
oktatás keretében. Ezek a diákok lesznek azok, akik 
a községekben működő néptáncegyüttesek, kórusok 
tagjai lesznek a későbbiekben, és akik továbbviszik 
a hagyományokat.

Fontos, hogy az idelátogató vendégek számára 
érdekes programokat kínáljanak a települések.
A legnagyobb érdeklődés a borturizmus, a vadászat, 
a kézművesség iránt mutatkozik. A Sárköz ter
mészeti és kulturális adottságai felkeltették az 
alkotó művészek érdeklődését is, nyaranta alkotó- 
és kézművestáborok zajlanak, melyekben növekszik 
a visszatérő vendégek aránya az új látogatókhoz 
képest. Országos szakmai fórumokra kerül sor a 
kézművesek, hagyományőrző néptáncegyesületek 
számára, ahol a szakma legjelentősebb képviselői 
jelennek meg. Ezek a rendezvények fontosak, mivel 
a szakértők szembesülnek a Sárköz kivételes 
értékeivel, a Sárköz lakosai, néptáncosai pedig 
véleményt kapnak saját művészetükről. Sárköz 
térségének kulturális kínálata így a helyi lakosság, 
a turisták, a népművészet terén jártas szakemberek 
és művészek igényeinek igyekszik eleget tenni.

A térség kulturális életében nagy szerepet ját
szanak a civil szervezetek, akik akár öntevékeny 
kórus, akár néptáncegyesület formájában, az ország
ban és külföldön is bemutatkoznak. A népművészek 
kiállításokon, vásárokon jelennek meg áruikkal, 
minősítéseken vesznek részt. Sokan közülük 
megkapták a „Népművészet mestere” címet, ami 
minőséget és márkanevet kölcsönöz termékeiknek. 
Sokan közülük már saját bemutató-teremmel, 
műhellyel rendelkeznek. Működésüket, fejlődésüket 
a települési önkormányzatok is támogatják akár 
pályázati, akár másfajta segítség formájában. A 
kézművesek tevékenysége során nemcsak a hagyo
mányőrzés területén keletkezik érték, hanem szá
mos család megélhetését is jelenti ez.

A települések polgármesterei elkötelezett hívei 
a népművészetnek, a kultúrának. Kezdetben a 
közös rendezvények, a programkínálat összehango
lása az ő kezdeményezésükre kezdődött el.

A településeken az ehhez szükséges infrastruk
turális háttér szűkös. Bemutatótermek, kiállítások, 
tájházak, kézművesházak mutatják be a huszadik 
század eleji életmódot. A védetem alatt álló, a ha
gyományos építkezést szemléltető lakóházai folya
matos karbantartásra, kezelésre szorulnának. Ezek 
azok az épületek, amelyek utcákon keresztül élet
szerűen szemléltetik a Sárköz építkezését. A turiz
mus fejlesztésének fontos feltétele a megközelít
hetőség, a közúthálózat. A települések belső 
úthálózata rossz állapotban van, a megközelít
hetőség szempontjából reménykeltő a 6-os gyorsfor
galmi út várható megépülése.

A megfelelő, színvonalas kulturális kínálat 
érdekében az itt lakók és az ideérkezők számára 
az alapvető szolgáltatások (posta, pénzintézet, 
kereskedelmi egységek) biztosítása mellett szükség 
van a települések folyamatos ápolására, továbbá a 
turisztikai infrastruktúra fejlesztésére, beleértve a 
szálláshelyek, vendéglátóhelyek, egyéb szolgáltatá
sok — mint például kerékpárkölcsönzők — 
megteremtését. Ebben a térség lassú fejlődést 
mutat.

A rendezvénykínálat sokszínű, mely nem annyira 
szakmai, ismeretterjesztő jellegű, mint inkább a hely 
szellemét, az itteni életérzést, hangulatot átélhetővé 
tevő programcsokor. Táncházak, néptáncelőadások, 
Sárközi lakodalmas vacsora, kiállítások, koncertek, 
színházi előadások tartoznak ide.

A sárközi kultúrával számos országban megis
merkedtek már. A térség települései testvérvárosaik
kal szoros kapcsolatot tartanak fenn, közös erővel 
országos kiállításokon népszerűsítik örökségüket. 
Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy ne csak a 
külföld ismerje őket, hanem a Dél-dunántúli Régió, 
a szomszédos megyék, kistérségek lakói is elláto
gassanak a Sárközbe.

Saját kultúrájának népszerűsítése, megőrzése, 
továbbadása érdekében számos közös projektet 
kezdeményezett a hat település. Idetartozik a 
„Világörökség” cím, a Leader+ vidékfejlesztő prog
ramban való részvétel, számos turisztikai pályázaton 
való indulás, a kulturális programkínálat összehan
golása, a Sárközi lakodalom rendezvénye, közös 
turisztikai kiadványokkal való megjelenés, országos 
és regionális kiállításokon történő közös szereplés.
A közös programok, projektek kivitelezésére Decs 
Nagyközség Önkormányzata létrehozta a 
Sárközfejlesztő Kht.-t, amely egyéb teendői mellett 
a közös kultúra, a turizmus, gazdaság fejlesztésével 
kapcsolatos menedzsment feladatokat is ellátja.

A „Világörökség” címre való jelentkezés alapját 
az egyedülálló kulturális, építészeti és természeti

értékek adják. Ehhez szükség volt egy adatbázis 
összeállítására, amely tartalmazza az örökségi 
értékeket, a hagyományőrzőket, népművelőket. 
Emellett meg kell tervezni az építészeti és kulturális 
értékek megőrzését, ápolását és kezelését. E célok 
megvalósítása érdekében elengedhetetlen a civilek 
és egyéb szervezetek között az együttműködés, a 
közös munka.

A Leader+ pályázaton való részvétel keretében 
közel nyolcvan civil szervezet, magánszemély, vál
lalkozó kapcsolódott be a közös munkára. A terv 
részeként a térség számára a fenntartható 
fejlődéshez szükséges projektek kerültek kidolgo
zásra. Ezeknek a projekteknek is központi gondola
ta a természet, a hagyományok megőrzése, 
kézműves termékek esetében a minőség 
megteremtése. A gazdaság növekedése, kibon
takozása fontos tényező ezen települések életében. 
Szükség van a települések megtartóerejének, 
népességének a növelésére. Nem szabad hagyni, 
hogy a falvak elnéptelenedjenek, mert ez egyben 
a sárközi hagyományok, a sárközi kultúra eltűnését 
is jelentheti.

Amíg a rokoni szálakon kívül a kultúra tartotta 
össze a településeket és lakóikat, addig leginkább a 
polgármesterek és a népművészek közös munkáján 
múlt az együttműködés, viszont amikor már a gaz
dasági érdekek is megjelentek, az emberekben, a 
civil szervezetekben felébredt a közösség iránti 
igény. Ez azt jelenti, hogy az emberek nem csak a 
célokat látják, hanem azt is, hogy vannak eszközeik 
arra, hogy megvalósítsák a közös rendezvényeket. 
Ezek szólhatnak a nagyközönséghez, vagy a 
szakmai zsűrinek, a lényeg, hogy a populárisabb 
programokon kívül szakmai rendezvények is 
legyenek a térségben, hogy kézműves 
alkotótáborok kezdhessék meg működésüket, 
ihletet merítve a környezetből, hogy meg lehessen 
mutatni az idelátogatóknak mindazt a kultúrát, 
amiben az itt élők és őseik felnőttek.

Ez a több évszázados kultúra jelentette a gyö
kereit az eddigi gazdaságnak és együttműködésnek, 
és teszi ezt a jelenben és remélhetőleg a jövőben 
is. A cél tehát a jövő generációi számára megőrizni, 
továbbadni azt az örökséget, amely e térség életét 
kulturális téren gazdagabbá tette. Ennek érdekében 
fejleszteni kell a tájházakat, bemutatótermeket kell 
létrehozni, a közönség számára vonzó programokat 
kell rendezni, valamint az általános iskolákban, 
óvodákban biztosítani kell továbbra is e kulturális 
örökség megismertetését, oktatását, amivel 
megteremthető a hagyományőrzés bázisa. Fontos, 
hogy a Sárközben élők magukénak érezzék 
kultúrájukat, kialakuljon egyfajta identitástudat, 
büszkeség, amely közösségi összetartó erő lehet 
a jövőben, és amely közös célok irányában tudja 
mozgatni az itt élőket. A tájegységbe tartozó 
települések között még szorosabb együttműködést 
kell kialakítani annak érdekében, hogy a kézműves 
műhelyeket, tájházakat, a környező természetet, a 
borvidéket, a Gemenci erdőt magasabb színvonalon, 
élményszerűen lehessen bemutatni az idelátogatók
nak.

A kultúra, a hagyományok megőrzése 
elsődleges szempont. Mert ha a gazdasági érdekek 
hatására ki is alakul egyfajta együttműködés a 
települések között, ami települések megtartóerejét 
és vonzerejét növelni is tudja, de a közös kultúra, 
hagyományőrzés az, ami a legválságosabb 
helyzetben is össze tudja tartani az embereket, 
közösséggé tud formálni, és a gyökere tud lenni 
mindenféle fejlődésnek. ■
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A K U L T Ú R A  F Ő V Á R O S A

P E T R Á N Y I  Z S O L T

„A kör közepén állok”
Egy vidéki intézmény majd öt évet átívelő vezető
jeként volt időm elgondolkodni azon a kérdésen, 
vajon az ország kulturális centralizáltságának milyen 
következményei vannak. Véleményem szerint ezek 
tapasztalatát leginkább azok tudják közvonalazni, 
akiknek van összehasonlítási alapjuk, mondjuk 
azért, mert életük egy részét a fővárosban, más 
részét pedig vidéken töltik. A tanulságok 
összegzése azért nem fölösleges, mert példát adhat 
arra, miként válhat a centrum/periféria viszony 
kreatív gyakorlata egy olyan stratégiává, amelynek 
során a Budapesttől hatvan kilométerre található 
Kortárs Művészeti Intézet mégiscsak egy országos 
érdekeltségű kiállítóhely pozíciójában tartja magát 
immár több mint kilenc éve.

Meg kell jegyezzem, hogy az intézetet fenntartó 
Modern Művészetért Közalapítvány az 1996-os 
épületbővítés óta azt az elvet követi, hogy 
budapesti intézményvezetőket foglalkoztat annak 
érdekében, hogy a kiállítóhely profilját a helyi viták 
és érdekellentétek fölé helyezze. Kezdetben Páldi 
Lívia és Szoboszlai János, majd Szoboszlai János, 
végül pedig a magam irányítása alatt folyt az elmúlt 
években a gyűjteményfejlesztés, a helyi, a hazai és 
a nemzetközi programstruktúra kialakítása és 
lebonyolítása.

Minthogy írásomat a centrum és periféria 
viszonyból való kitörés lehetőségének szentelem, 
ezért fontosnak tartom, hogy mielőtt a Kortárs 
Művészeti Intézet ezzel kapcsolatos ötleteit elemez
ném, vegyük végig vázlatosan, mit is értünk 
központon a kulturális élet területén.

A centrum fogalmáról mindenekelőtt az jut 
eszünkbe, hogy ott mérvadó, véleményformáló 
rendezvények kapnak helyet, ezért az a művészeti 
viták, diszkurzusok kiváltója és fenntartója. Ennek 
hatására itt jön létre a művészek és művészetben 
dolgozók központi közösségi tere, amely a kortárs 
művészettel kapcsolatos vélemények megtárgyalásá
nak, megjelenítésének lehetőségét adja. A cent
rumhoz kapcsolódnak azok a referenciapontok is, 
amelyek jelentős művészeti produktumok jelen
létéből, múzeumi megtekinthetőségéből adódnak. 
Mindennek a következménye az, hogy a centrum 
akarva akaratlanul is összetett, érték-meghatározó 
jellege miatt a piac megjelenésének lehetőségét 
biztosítja. A centrum karakterét a dinamizmus és 
az előremozdító vita, diszkurzus határozza meg.

Mindezzel szemben a nem központban alkotók 
létélménye a fentiekkel ellentétes, mert ott a 
jelenkori művészeti viták értelmezése csak a média, 
vagy más közvetítő, és nem a napi kommunikáció 
révén válik ismertté. A helyben keletkező 
vélemények sokszor belső pozícióharcokat, és nem 
a művészet aktuális kérdéseit tükrözik, ami az 
értékek elbizonytalanodásához vezet. Ehhez hoz
zájárul az is, hogy a művészet referenciapontjai 
mindig külső helyszínekhez, azaz a centrumokhoz 
kötődnek.

A két, markánsan eltérő nézőpont közötti áthi
dalás szükségessége egyértelmű: a központoktól 
való távolság lehetőséget teremt arra, hogy újszerű 
megközelítésekkel és megjelenési formákkal, egy 
periférián születő kulturális termék a központ

inspirálója legyen. Csak hogy két példát említsünk, 
ilyen volt az orosz művészet posztmodem sikere, 
vagy a szubkultúrák beépülése a magas 
művészetbe.

A centrumon kívül állók módszerei a „tűz 
közelébe” kerülésre a következők lehetnek. A stra
tégiaépítés alapja, hogy olyan művészeti problémát 
keressünk kiindulásképpen, ami nem feltétlenül 
azonos a centrumban „keringő” problémákkal, de 
érvényes kell hogy legyen a kortárs művészet össze
függésében. Az ezzel kapcsolatos művészeti reak
ciókat közzé kell tennünk a szélesebb szakmai 
fórumokon — folyóiratokban, országos kiállításokon 
—, ami más, országos intézményekkel való 
együttműködés alapján történhet meg. A lokális 
szcéna felé való visszacsatolás alapja a helyi közön
ség meggyőzése ismereteink és művészetképünk 
értékeiről és érvényességéről, mert e nélkül az 
összekapcsolás folyamata egyoldalú közeledéssé 
degradálódik.

A szép elvek után nem tagadom, hogy a peri
férikus intézményi szemlélet egyik, nem kézenfekvő 
különbsége épp a fenntartókkal való ambivalens 
viszonyban nevezhető meg. A minisztériumok által 
működtetett intézményekben a központi kommu
nikáció az adminisztráción keresztül folyamatos 
tájékozódást eredményez, míg az önkormányzati 
fennhatóságú galériáknál ez nem adatott meg, sőt 
folyamatosan fennáll annak az elvárása, hogy 
tevékenységük értelmét és célját állandóan, vég 
nélkül bizonygassák fenntartóinak és a kritikus helyi 
érdekeltségű művészeti csoportoknak egyaránt. A 
periférián működő intézmények működésének egyik 
alapfeltétele ezért az egyensúly megteremtése a 
helyi érdekek és a szélesebb körű szakmai érdekek 
között.

A dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet 
életében a centrum/periféria viszony közelítésének 
alapja a programstruktúra hármasságában rejlik. Az 
elmúlt évek igazgatóinak alapvető szándéka szerint 
a kiállítások egy csoportja nemzetközi, egy másik 
egysége országos, a harmadik pedig helyi érdekelt
ségű. Az egyetemes művészetbe bekapcsolódni 
vágyó kezdeményezések túlsúlya miatt a galéria 
életét leginkább a kortárs művészet mibenlétének

meghatározása, magyarázata adja. A helyi rendez
vények akarva akaratlanul is egy viszonyítási rend
szerben jelennek meg, amelynek hatására a 
művészeti alkotások összehasonlító elemzése válik 
lehetővé.

Az utóbbi években a lokális érdekeltségű 
programok esetében újszerű szakmai kérdésként 
vetődött fel, miként lehet a dunaújvárosi művészeti 
szcénát egy körülhatárolható szociális körnek tekin
teni, amelynek megmozgatása, az egyszerű bemu
tatáson túli belső kommunikációjának aktivizálása 
vált az Intézet céljává. Ez irányú kísérleteink közül 
kettőt, az „Itt/Most” (2003), valamint a „Fórum" 
(2004) címűt említeném meg illusztrációként.

Az „Itt/Most” kiállításon felkértük a város 
néhány művészetközeli értelmiségijét, tanárokat, iro
dalmárokat, hogy válasszanak művészpárt maguk
nak, azaz jelöljék ki azt a festőt vagy szobrászt, aki 
szerintük a város kultúrájának meghatározó alakja. 
Az így létrejött szelekció jelentette a tárlat anyagát, 
miközben a megnyitó egy sokoldalú állásfoglalássá 
vált azáltal, hogy annyi megnyitó szöveg hangzott 
el, ahány értelmiségi, illetve művész szerepelt a pro
jektben: mindenki a maga párját reprezentálhatta.

Az „Itt/Most” több célt valósított meg: egyrészt 
megmozgatta a helyi kulturális élet résztvevőit, más
részt egy olyan bemutatót eredményezett a helyi 
művészek munkáiból, aminek válogatói felelőssége 
szerencsésen kikerült az Intézet hatóköréből.

A „Fórum” még ennél is összetettebb vállal
kozás volt. Kiindulópontként azt a szándékunkat 
kell megemlítenem, hogy a Kortárs Művészeti 
Intézet kezdeményező szerepet kívánt vállalni 
abban, hogy Dunaújvárosban létrejöjjön egy 
művészeti érdekvédelmi szervezet, amely a 
képzőművészek országos megjelenését, valamint 
a városvezetéssel való kapcsolattartását segíti. Ezért 
létrehoztunk egy három héten át tartó, heti két 
beszélgetést és kiállítást magában foglaló sorozatot, 
amelynek célja a város kulturális életének 
értelmezése és lehetőségeinek feltárása volt. A min
den alkalommal egy szakértőt és egy moderátort is 
felvonultató összejöveteleink témái a következők 
voltak: Dunaújváros önkormányzatának 
művészetpolitikája, Magánmecenatúra és művészet 
(Dunaújvárosban), A művészet közszolgálatisága — 
média és művészet, Kiből lesz művész és kiből lesz 
közönség — a művészeti nevelés kérdései, A 
dunaújvárosi értelmiség helyzete, végül: Egy 
művészeti érdekképviseleti szervezet célja és létre
hozásának lehetőségei. A beszélgetések keddi és 
csütörtöki napokon jöttek létre, amelyek zárása min
den esetben egy-egy hétig nyitva tartó kiállítás meg
nyitója volt. A kiállításokat vetésforgóban ren
deztünk két külön termünkben. A művészek e prog
ramra újsághirdetésünk alapján jelentkeztek, amely
nek értelmében az első hat jelentkezőnek biztosítot
tuk a kiállítás lehetőségét. A megnyitók ebben az 
esetben is különlegesek voltak, mert nem volt 
különálló „interpretátor”, hanem a művészek maguk 
nyitották meg kiállításaikat, egyedülálló lehetőséget 
kapva arra, hogy elmeséljék személyes motivá
ciójukat a jelenlévőnek.

A „Fórum” nagy sikerrel zárult, mert 
kezdeményezésére ténylegesen létrejött a
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— centrum/periféria 
viszony a dunaújvárosi 
Kortárs Művészeti Intézet 
munkájában

dunaújvárosi művészek szervezete, ami mára hiva
talossá vált.

E két példa azt bizonyította, hogyan lehetséges 
a helyi érdekeket és elvárásokat összeegyeztetni 
olyan koncepciókkal, amelyek mint a művészet 
bemutatásának módszerei a helyinél tágabb érdek
lődést is kiválthatnak. Az „Itt/Most”, és a „Fórum” 
tapasztalatát azóta sok hazai és nemzetközi kollégá

val osztottuk meg, akik nagy érdeklődéssel figyelték 
a helyi konfliktusok és érdekeltségek feldolgozásá
nak e lehetőségeit.

E cikk terjedelme nem engedi meg, hogy kiál
lításpolitikánk minden részletét elemezzük. így nem 
kerül most sor sem a hazai, sem a nemzetközi kiál
lításaink ismertetésére. A lokalitásból való kilépés 
témáját tovább feszegetve inkább azokról a vállal
kozásainkról essék még szó az alábbi sorokban, 
amelyek nem az intézmény termeihez kötődtek, 
azaz mindarról, amit a Kortárs Művészeti Intézet 
házon kívül tett önmaga megismertetéséért.

Az ilyen típusú programokat egymás közt vicce
sen „expanziónak” neveztük, mert úgy gondoltuk, 
ez a szó fejezi ki azt a vágyunkat, ami munkánk 
„kiterjesztéséről”, minél szélesebb körben való 
megismertetéséről szólt. Ennek több formája volt: 
a Fehérvári Tamás szerkesztette ICA-naplója, egy 
sajátos ICA-est a Műcsarnokban (2002), külső 
helyszíneken rendezett kiállítások, melyek anyagát 
az Intézet gyűjteményi darabjaiból válogattuk, 
és végül az ICA-kru performansz tevékenysége, 
melynek tagjai az intézet munkatársai voltak, azaz 
Várnai Gyula, Fehérvári Tamás és Petrányi Zsolt

Az ICA Naplója a művészetnek nem kiállítá
sokhoz, hanem témákhoz kapcsolódó kommuniká
cióját tűzte ki céljául. A havi megjelenésű újság 
három évfolyama alatt több művész és értelmiségi 
működött közre társszerkesztőként, szerzőként, 
illetve több elméleti és képzőművészeti projekt

valósulhatott meg lapjain. Az ingyenesen, postai 
úton és intézményeken keresztül terjesztett folyóirat 
megjelentetésének célja a művészet aktuális kérdé
seinek és problémáinak írott formában való körbe
járása volt. A lap sokoldalúsága, változó külleme 
miatt népszerű és keresett színfoltja lett az idősza
kos művészeti kiadványoknak.

A gyűjteményi kiállítások azt a célt szolgálták, 
hogy megismertessék a szakmát és a közönséget 
azzal az egyedülálló kollekcióval, ami 
Dunaújvárosban az utóbbi években részben 
ajándékozások, részben a Képzőművészeti 
Lektorátus pályázatán elnyert támogatások révén 
került az Intézet tulajdonába. Műtárgyaink a 
kilencvenes éveket és az ezredforduló hazai 
művészetét mutatják be, e kiállításokon a szakma 
és a közönség számára is kiderült, hogy az átfogó 
képet adó válogatás egyedülálló alkalmat ad a 
korszak megismerésére és feldolgozására. A pécsi 
és a szombathelyi bemutató után Budapesten volt 
látható — eltérő szelekcióban — a dunaújvárosi 
Kortárs Művészeti Intézet raktári anyaga.

Az „expanzió” legradikálisabb formáit az ICA-kru 
performanszai jelentették. Az első kísérletünk a 
Műcsarnoki ICA-esten a Kortárs Művészeti Intézet 
tevékenységének, publikációinak egyedi bemu
tatását jelentette, amelynek során szerettük volna 
feltámasztani a dadaista előadások bugyutaságát 
illetve hangulatát. A művészet kérdéseinek szokat
lan bemutatási szándékának következő köztes 
lépése egy printekből és videofilmből álló műtárgy 
létrehozása volt, ami Dunaújváros jövőjével 
foglalkozott két lehetőséget fellebbentve 2050-ben: 
hogyan festene a város ha világvárossá válna, 
illetve ha egy kisközséggé zsugorodna a vasmű 
bezárásának következtében. Az ICA-kru ezek után 
egy majd tíz alkalmat jelentő megnyitósorozatot 
kezdett el, melynek során különböző művészek 
vernisszázsait elvállalva, a műveket bemutató 
szöveget átírt formában, zenei aláfestéssel, rap-ként 
adtuk elő. E tevékenységünkkel egy vállalt önoreklá- 
mot valósítottunk meg, amellyel a Kortárs Művészeti 
Intézet egészének dinamizmusát és művészet 
közeliségét fejeztük ki.

A centrum/periféria viszony kérdése 
Magyarországon egzisztenciális kérdés. A vidéki kul
turális intézmények számára az országos és fővárosi 
kapcsolatrendszer kiépítése jelenti az egyetlen 
tehetőséget arra, hogy létüket „a” központ érzékel
je, regisztrálja. Az ez irányú küzdelem nem a fenn
tartókon és a támogatókon, azaz az önkormányza
tokon és a minisztériumokon, hanem informális 
csatornákon, művészeken és szakembereken, illetve 
rendezvényeken keresztül történik. A siker fokmérő
je a szaksajtóban való megjelenés és a szakmai 
fogadtatás. A dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet 
kezdeményezése újszerű e tekintetben, mert a peri
féria problémáit kihasználva és feldolgozva igyekszik 
magáról progresszív képet kialakítani. Projektjeiről 
a szakma számára kiderült, hogy azokat a kortárs 
képzőművészet problémái, az értelmezés 
lehetőségei mozgatták és mozgatják, azon túl, hogy 
intézményként természetesen mindig is meg kellett 
felelnie fenntartója elvárásainak is. Elmondható 
tehát, hogy a Kortárs Művészeti Intézet egyik 
kiemelt célja vált eredményévé, mert elérte a peri
féria fogalmának bizonytalanná tételét, az ezzel 
kapcsolatos sztereotípiák értékként, és nem 
hátrányként való értelmezését. ■
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Hetet egy csapásra
Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat 
második fordulója után

Augusztus 17-e déli 12 óra volt az Európa Kulturális Fővárosa pályázat második fordulójának beadási határideje. Ezt mind a hét versenyben maradt 
magyar város teljesítette, ki egyszerűen, mindenféle ünnep nélkül eljuttatva a szükséges dokumentumokat az illetékes minisztériumba, ki pedig vala
miféle sajátos ceremónia keretében próbált minél nagyobb zajt csapni. Október vége felé hirdetnek győztest, előtte azonban valamennyi várost végiglá
togatja a bírálóbizottság, megállapítandó, milyen minőségű és jellegű valóság rejtezik a megfogalmazott álmok mögött

Az óriás és a hat törpe

Benyújtotta pályázatát a hét magyar város a kul
turális minisztériumnak. Közülük az egyik 2010-ben 
a német Görlitz vagy Essen várossal együtt lesz 
Európa Kulturális Fővárosa. A cím elnyerésére a 
tárca 2004 októberében írt ki pályázatot; az első 
fordulóban 11 város jelentkezett, közülük március 
elején hét jutott tovább: Budapest, Debrecen, Eger, 
Győr, Miskolc, Pécs és Sopron. Egy óriás és hat 
törpe.

Bozóki András kulturális miniszter Pécs és 
Debrecen pályázatát személyesen vette át 
Budapesten, a minisztérium épületében, újságírók 
előtt azonban erőteljesen hangsúlyozta: „ez nem 
jelent semmiféle versenyelőnyt”. A kormány még 
október 23. előtt dönt arról, melyik magyar várost 
terjeszti fel megerősítésre Brüsszelbe. A javaslatot 
pedig tizenöt tagú nemzetközi zsűri véleménye 
alapján maga a kulturális tárca vezetője terjeszti 
a kormány elé.
Az anyag leadását különböző látványelemek 
kísérték. Budapest például, Demszky Gábor szemé
lyes közreműködésével, talán szabad taxi híján egy 
villamoson mutatta be elképzeléseit. Itt bejelentet
ték azt az első pillanatra nagylelkűnek mutatkozó 
javaslatukat is, mi szerint a cím elnyerése esetén 
Budapest lehetőséget biztosítana arra, hogy más 
pályázó városok egy-egy hónapra viselhessék a 
megtisztelő címet. „Csillag központú pályázat” — 
ez az ötlet elnevezése. Pécs azonban nem kíván 
élni ezzel a lehetőséggel, közölte Toller László pol
gármester. Az ország számára az lenne jó, érvelt, 
ha a vidéki nagyvárosok több területen ellensúlyai 
lehetnének a fővárosnak, és legalább részben 
tehermentesítenék. Ehhez a kulturális főváros cím jó 
alap lehet valamelyik megyeszékhelynek, hiszen aki 
elnyeri, az számos beruházást megvalósíthat. 
„Budapestnek nem hiányzik az a néhány rongyos 
millió” — tette hozzá. Toller egyébként egy óriás
képeslapot mellékelt a leadott csomaghoz, amit 
2010 pécsi polgár látott el kézjegyével, míg 
Demszky főpolgármester a sajtótájékoztatón nyújtot
ta át egy futárnak a pályázat első példányát, aki azt 
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába vitte.

Léghajó, ekhós szekér, Sörnyitók

Debrecen „léghajóval” szállította pályázatát a 
fővárosba, adták hírül az országos napilapok, de 
hogy mi történt a valóságban, arról idézzünk ide 
néhány sort a helyi napilap tudósításából: „Közben 
megérkezett a pályázatot szállító, kissé ütött-kopott 
léghajó, és jelképesen Kosa Lajossal Túri Gáborral

és Gulyás Gáborral a fedélzetén Budapestre 
röpítette a „Teret nyerünk” nevű pályázatot. Melyet 
a polgármester másnap személyesen is átadott.” 
Még pontosabban az történt, hogy nem léghajó, 
hanem hőlégballon szállította a pályázatot néhány 
méterrel odébb — miután tartósan fújó keleti szelet 
arra a napra nem lehetett prezentálni —, majd 
átpakolták egy autóba, ami a minisztériumba haj
tott, hogy aztán Kosa Lajos debreceni polgármester, 
Toller Lászlóhoz hasonlóan, személyesen adhassa át 
városa pályázatát Bozóki András kulturális minisz
ternek.

Eger polgármestere, Nagy Imre az „Eger nyitva” 
elnevezésű kulturális road-show keretében a 
Vörösmarty téren nyújtotta át a pályázatot Ács 
Tamás helyettes államtitkárnak még a hivatalos 
beadási határidő napja előtti estén. A dokumentá
cióval reggel indult útra az egri Dobó térről két 
kerékpáros. Őket a fővárosban polgármesterük és 
a ceremóniára Budapestre látogató egriek fogadták. 
Az akcióval a kerékpáros turizmus lehetőségeire 
kívánták felhívni a figyelmet. Az egriek már augusz
tusban, a Budapest Parádén is igyekeztek városuk 
felé irányítani a figyelmet. Egy 13,5 méter 
hosszúságú kamionon remek műsort adtak az 
ámuló-bámuló fővárosiaknak: a mozgó színpadon a 
Raksi Mandala Egri Hastánckör és a Vitézlő Oskola

szórakoztatta a közönséget, majd, a Műcsarnok 
előtt, az Egri csillagok musical keresztmetszetét 
mutatták be, hogy aztán újabb hastánc, sőt párbaj 
bemutatók következhessenek. Természetesen az 
ünnepélyes pályázatátnyújtás előtt, a Vörösmarty 
téren is kitettek magukért: bemutatkoztak az egri 
graffitisek, az Agria TáncSport Egyesület, az 
Obsession-Break táncegyüttes, a Varró Gabi Fashion 
Show & Performance, továbbá személyesen Leskó 
József, kétszeres magyar bajnok (fogalmunk nincs, 
milyen műfajban nyerhetett), a zenét pedig Kupak 
Tamás és a Sörnyitók szolgáltatták.

Még az eső is elállt arra az időre — hangsúlyoz
ta a helyi lap —, amikor elindították Miskolc kul
turális főváros pályázatát a Városháztérről. Az erede
tileg tervezett szállítójármű, az ekhós szekér ennek 
ellenére éppen a zord időjárás miatt „nem 
működött”, ezért, mint írták, „egy modem gépkocsi 
csomagterébe helyezték el a pályázati anyagot”. Káli 
Sándor, Miskolc polgármestere az „útnak indítási” 
ünnepségen úgy fogalmazott: sokak döbbenetére 
a borsodi megyeszékhely hivatalosan is vissza- 
emelődött Magyarország első három kultúrvárosá- 
nak körébe; ezt bizonyítja, hogy az első fordulóban 
a zsűri egyhangú pontozása révén elérhető közel
ségbe került az Európa Kulturális Fővárosa cím 
elnyerése.

Csendben, minden különös külsőséget 
nélkülözve nyújtotta be Győr és Sopron második 
fordulós pályázatát. Balogh József, Győr polgár
mestere kijelentette: ünnepelni majd akkor kell, 
amikor nyertek.

Negatív szigetek

Természetesen nem vállalkozhatunk itt arra hogy 
a pályázatokat értékeljük, összehasonlítsuk 
mélységeiket és magasságaikat, s megnevezzük a 
győzelemre leginkább esélyes várost. Ez azért sem 
lehetséges, mert nem tudni pontosan, mi nyeri el 
majd a zsűri tetszését, s nem tudni azt sem, 
valóban szakmai döntés születik avagy politikai. 
Néhány érdekesség azonban felvázolható. A 
Budapest 2010 Program például arra törekszik, hogy 
megújítsa a víz és a köré-fölé épült város kapcso
latát, újraérzékelhetővé és hozzáférhetővé tegye a 
természeti kincsekben gazdag város vízkultúra adta 
örömforrásait. Fel kívánja tárni, és láthatóvá tenni a 
városi rengetegben a víz és a kultúra által felkínált 
lehetőségeket. Ráirányítani a figyelmet ember és

Budapest pályázatának egyik látványos 
attrakciója, a „negatív szigetek” terve a Dunában
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ember, ember és környezete viszonyának kérdé
seire. A városlakó ember, a táj, a víz és a nagyváros 
kapcsolata olyan kulturális üzenet, érvel a fővárosi 
pályázatíró, amely mind helyi, mind európai 
vonatkozásban nagy társadalmi támogatottságra 
számíthat. A környezet állapota, azon belül az élet
adó víz elérhetősége ugyanakkor fokozódó 
aggodalom a modern ember számára. Ennek 
jegyében nyilvánította az ENSZ a 2005 és 2015 
közötti időszakot „a víz az életért” évtizedének, 
aminek éppen a félideje 2010, és a Duna hosszú 
útjának nagyjából térbeli-időbeli felezőjén fekszik 
Budapest, vagyis, tehetjük hozzá, mind a fokozódó 
nemzetközi helyzet, mind a természet maga is azt 
sugallja, hogy a kultúrfőváros voltaképpen kiválasz
tatott.

A főváros a víz mellett újjáélesztené a gázgyári 
negyedet, kiemelt fontosságú projektként kezeli a 
ferencvárosi Közraktárak rehabilitációját, melyet a 
pályázat készítői a város vízi bejáratává kívánnak 
tenni. A Ráday utca és a Duna-part közé eső rész 
bohémnegyeddé alakulna az egyetemi diákság 
központjaként, s kiemelt elem egy új városközpont 
kialakítása a Károly körúti bazársor helyén. A 
pályázat persze a Dunára központosít, a legtöbb 
terv is a folyóra épül. Ilyen például a Margit-híd 
sziget felőli oldalához csatlakozó üvegbuborék: 
ebben az információs központ mellett kulturális, 
művészeti események kapnának szerepet. A legtöbb 
visszhangot kiváltó elképzelés az úgynevezett 
„negatív szigetek” kialakítása a Dunában. A folyóba 
a meder aljáig leérő, a vízmagasságnak megfelelően 
változó falú hengereket helyeznének el. Az így 
kialakított köztereken kávéházak, kiállítások létesül
nének.

Olimpia nomádoknak

A terek a modern ember szellemi központjai, 
hangsúlyozzák a debreceniek. Szimbolikus 
találkozóhelyek, amelyek a városok identitását 
tükrözik. A köztereken túllépünk a privát szféránk 
határain, részévé válunk annak a közösségnek,

amely igyekszik saját képére formálni a hely 
szellemét. A tér olyan hely, ahol sétálhatunk, fegylal- 
tozhatunk, megihatunk egy pohár sört. Olyan hely, 
tudatják a pályázatírók, ahol anélkül élhetünk 
közösségi életet, hogy a társadalmat összetartó 
felelősségek rendszerével közvetlenül kellene szem
besülnünk. Ez az a hely, ahol a város kultúrájának 
közvetlenül részévé válunk. Hogyan nyerhetünk 
több közösségi teret Debrecenben? — teszik fel a 
kérdést. Egy olyan összehangolt város- és régiófej
lesztési tervvel, amely katalizátorként számol a kul
turális szektor teljesítményeivel. Az EKF pályázat 
debreceni programja kétségkívül ambiciózus célt 
fogalmazott meg, amikor kinyilvánította, hogy 
2010-ig a város megkétszerezi nyilvános tereinek a 
számát. A debreceni pályázat tervezett kulcsprojekt
jei: Városok, falvak szövetsége; Új múzeumi negyed; 
Lúdas Matyi park; Debrecen Fórum; Konferencia- 
központ; Nomád olimpia. A Városok, felvak szövet
sége egy az államhatárokon átnyúló kulturális 
szervezet lenne, amelyet a régió településeinek 
önkormányzatai, egyházai, kulturális és civil 
közösségei együttesen alapítanak. A program 
keretében a debreceni belvárosban hamarosan 
felépülhet az egyesület székháza, amely várhatóan 
művészeti kiállítóhelyként is meghatározó szerepet 
tölt majd be a régió kultúrájában. Az Új múzeumi 
negyed a Modern Művészeti Központ megépülését 
követően Debrecen belvárosában Közép-Európa 
egyik legizgalmasabb múzeumi negyede lehet, 
amely egész napos tartalmas programot kínál az ide 
látogatóknak. A Lúdas Matyi park olyan, egyedülálló 
szórakozási lehetőségeket nyújtó gyermekpark kíván 
lenni a Nagyerdőben, amely kreativitásra serkentő, 
tematikus játszóterekkel, korszerű, számítógép 
vezérelte játékokkal és meghökkentő térszervezéssel 
várja a debreceni és a régióbeli gyerekeket az 
ország legkorszerűbb és legnagyobb kiterjedésű 
tematikus „kalandvárosaként”. A Konferencia- 
központ a Kölcsey-központ részeként megépülő 
korszerű létesítmény, amely nemcsak a konferencia- 
turizmus növekvő igényeit szolgálja ki, de jelentős 
közművelődési funkciókat is ellát. Mindemellett az

1400 néző befogadására képes nagyterem világszín
vonalú akusztikai jellemzői a hazai és a nemzetközi 
komolyzenei hangversenyek kedvelt helyszínévé 
tehetik, értesülünk a pályázati anyagból. „Ennek 
jelentőségét jól szemlélteti az a tény, hogy — a 
nemrég felépült budapesti Művészetek Palotája után 
— ez lesz a második olyan magyar hangverseny- 
terem, amely épített akusztikával rendelkezik” — 
írják. A Nomád olimpia a tágas belső- és közép-ázsi
ai pusztákon napjainkig megőrződött pusztai lovas
nomád életformát kívánja megjeleníteni, amely élő 
párhuzamot szolgáltathat honfoglaló eleink 
kultúrájának megismeréséhez. Évezredes hagyo
mány alapján az ott élő nomád népek évente tar
tanak seregszemlét, melynek keretén belül külön
böző versenyszámokban mérik össze erejüket és 
ügyességüket. A Hortobágyi Nemzeti Park rendezé
sében nagyszabású nemzetközi találkozón mutatnák 
be ezt a világot. Felméréseik szerint a százezres 
nagyságrendű közönséget vonzó négynapos 
rendezvény programjában lovasbemutatók, íjász
versenyek, ételkóstolók, zenei előadások és kiállítá
sok szerepelnek majd.

„Európának ezt látni kell!”

Győr a találkozások városa, jelenti ki a pályázatíró. 
De még sok minden egyéb is: Győr Európa kapuja, 
a kétpólusú történelmi város, a vizek városa, ipari 
és kereskedelmi központ, régióközpont, egyházi 
központ, barokk város, a 19-20. századi magyar 
képzőművészet gyűjtője. Győr az épített örökségre, 
a hagyományokra és a meglévő vagy újonnan épülő 
kulturális terekre építi pályázatát. A beadott anyag
ban hangsúlyos szerephez jut a régió, és fontos 
szerepet kapnak az intézményi hálózatra alapozott 
megvalósulási tervben a civil szervezetek is. A 
pályázat a kiírásban megadott szempontrendszerre 
alapozva a kitűzött prioritások mentén halad, és 
mindeközben igyekszik a helyi speciális 
lehetőségeket, adottságokat kihasználva egyedi 
lenni. Győr földrajzi helyzetéből adódóan minden
képp nyer, írják, és igyekezhet azon, hogy 2010-re a

Egy oldalpár a p écsi pályázati anyagból

A Z  E U R Ó P A I  Ü Z E N E T

Pécs lehet Európa első Kulturális Fővárosa, amely nyit a Balkán sokszínű 
kultúrája felé. Ez pályázatunk első számú európai üzenete. Pécs olyan idő
szakban lehet Kulturális Főváros, amikor kiterjedőben lesznek az Európai 
Unió határai a balkáni országok felé: befejeződnek vagy még folynak 
Horvátország és Törökország uniós csatlakozási tárgyalásai. Pécs fontos 
helyszín a horvát kultúra térképén is: egykor itt tanult nagy írójuk, Miroslav 
Krleia, horvát gimnázium, színház és kulturális központ működik a városban. 
Pécs valaha virágzó török város volt, tucatnyi mecsettel, kövezett utcákkal és 
vízvezetékrendszerrel. A főtéren álló Gázi Kászim pasa dzsámija ma is a 
város egyik emblematikus épülete. Kupoláján együtt látható a félhold és 
a kereszt: 20. századi helyreállítása során megőrizték a mohamedán műem
léket, egyben keresztény templommá is alakítva. A Jakováli Hasszán-dzsámi 
pedig ma is működő mohamedán szentély. Bár Pécs nem balkáni település, 
sok szál köti oda, több mint bármely más magyarországi várost.

Q  pécsi Eur ópa  Kultu rá lis  FővAr osa-pálvAzat közpon ti tém ái:

• a kulturális decentralizáció
• a kisebbségi kultúrák esélyegyenlősége
• a szocializmus időszakának kulturális hagyatéka
• a kelet-kozép-európai művészet bekapcsolódása a nemzetközi kulturális intézményhálózatba és piacba
• az ifjúsági szubkultúrák viszonya az európai (m agas)kultúrához
• a kulturális várostervezés európai tapasztalatai
• a  „nyugat" és a „kelet” kulturális konstrukciói
• centrum  és periféria az európai kultúrában

Pécs multikulturális város, miként a régiója is az. A 19. század közepén még inkább német vá
rosnak számított, semmint magyarnak: miként Michael Haas írta, a belvárosban németül, a szigeti 
városrészben magyarul, másutt bosnyáknak nevezett horvát nyelven beszéltek lakosai. Ma kilenc 
kisebbségi önkormányzat működik itt (német, roma, horvát, szerb, bolgár, lengyel, görög, ukrán, 
ruszin). Pécs a magyarországi németek kultúrájának mai legfontosabb városa. Dél-Dunántúlon él 
német anyanyelvű lakosságunk több mint fele. A pécsi német iskolaközpont és a Lenau-Haus, 
a szekszárdi Deutsche Bühne a régió oktatási-kulturális életének tekintélyes intézményei. Ha Pécset 
jelöli a címre a kormányzat, akkor 2010-ben Európa másik, német kulturális fővárosával olyan 
magyarországi város és régió működne együtt, amelynek részben német a kulturális identitása.
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mostani tervekből minél nagyobb hányad valósuljon 
meg. A város „Világok találkozása” mottóval közel 
száz települést vonna be a programba a régióból. 
Kiemelt partnere a Pannonhalmi Bencés Főapátság 
és a komáromi Monostori Erőd Kht. A költségek 
nagyobbik részét felújítások tennék ki, de például 
Neotechnológiai Múzeumot és extrémsport-parkot 
is létrehoznának.

Miskolcon „építkezik” a kultúra, s újra 
kuttúrvárost hív életre, jelentette ki Fedor Vilmos 
alpolgármester. „Ez a pályázat is ösztönzött minket 
arra, hogy kincseinket rendszerezettebben mutassuk 
fel. Büszkén valljuk, értékesek vagyunk, méltók a 
gazdagításra” — mondta. Hozzátette: a kultúra 
mágikus jelenléte figyelhető meg a 70 ezer éves 
őskőkori kőbányászat megmutatkozó tárgyi 
emlékeiben. Az európai emberi létezés pillanatnyilag 
ismert legrégebbi bizonyítéka Miskolc birtokában 
van, az Avas hegyen, s emellett a történelmi 
belváros, a barlangfürdő, a Diósgyőri vár, Lillafüred 
és számos világhírű kulturális rendezvény, mint 
például az operafesztivál igazolja, hogy a település 
„érdemes a címre”. „Európának ezt látni kell!” — 
szögezte le végül. A város az arculatváltásra 
összpontosít: Miskolctapolca, Lillafüred, a történelmi 
Avas és a Miskolci Nemzeti Színház előtérbe 
állításával az elmúlt évtizedek imázsát szeretné 
átformálni. Kőkori parkot létesítenének az Avas 
hegyen, amely a 21. század audiovizuális 
eszközeinek felhasználásával nem csak az avasi 
ember, mint jelenlegi ismereteink szerint legősibb 
európai kultúra életét mutatja be, hanem arra is 
lehetőséget teremt, hogy a látogató összehasonlítsa 
más, a világban fellelt ősi lét hagyatékaival. A 
látványos múzeum tervezése külföldi szakemberek 
bevonásával történik csakúgy, mint az eddig és 
várhatóan jövő év tavaszán előkerülő több ezer lelet 
feldolgozása. A Rocklegendák Csarnoka és Múzeum 
azért létesül, mert Miskolc a rock városa, a magyar 
Woodstock: 1973-ban itt rendezték meg az első 
magyarországi rockfesztivált. Ezt a speciális 
intézményt többek között testvérvárosuk, az 
amerikai rockmúzeumnak otthont adó Clevelanddel 
együttműködve hozzák létre. A Science Múzeum 
a Miskolci Egyetemmel közösen a város a műszaki
tudományos eredmények, korszakok és a jövőku
tatásnak kíván látványos kiállító és bemutató 
intézményt létesíteni, ahol a gépeket a látogatók 
hozzák működésbe. A múzeumot magántőke 
bevonásával és az illetékes kormányzati szervek 
támogatásával építik fel.

A pályázat beadása előtt Miskolc és Eger pol
gármestere együttműködési szerződést kötött közös 
programok megvalósítására, mert úgy gondolják, 
külön-külön versengenek ugyan a győzelemért, de 
együtt talán nagyobb erőt képviselnek a térségben, 
következésképpen győzelmi esélyeik is meg
növekednek.

Kisvárosi álmok

Sopronban, ahol a „Szabadság, szerelem” mottóra 
épült a program, a legnagyobb új beruházás az 
Egyetemi Városi Könyvtár felépítése. Szeretnék 
felújítani a Deák és Fő teret, valamint a zsinagógát. 
Kiemelt partnerük a fertődi Eszterházy kastély, ahol 
újra felépítenék a Marionett Színházat, illetve az 
Operaházat, ahol egykor Haydn is alkotott. A prog
ramok is elsősorban a komolyzenéhez kapcsolód
nak. Sopron 2010-ben Európa komolyzenei fővárosa 
is szeretne lenni, hiszen előző évben, 2009-ben lesz 
Haydn halálának 200 éves, 2011-ben pedig Liszt 
Ferenc születésének 200., illetve halálának 125. 
évfordulója. Mindkét zeneszerzőnek van kötődése 
az egykori Sopron vármegyéhez: Liszt itt született, 
Haydn pedig Kismartonban, illetve Eszterházán alko
tott húsz évig.

Eger a város alatt húzódó pincerendszer turisz
tikai hasznosításával, egy fényművészeti központ 
kialakításával és az egykor szerbek lakta Szent 
Miklós városrész rehabilitációjával pályázik a cím 
elnyerésére. A Város a város alatt elnevezésű pro
jekt keretében Eger egy „második belvárost” kíván 
kialakítani a település központja alatt húzódó pin
cerendszerben, üzletekkel, szórakozóhelyekkel és 
kiállítótermekkel. A jelenleg kihasználatlanul álló 
„nagy” zsinagógában kapna helyet a Kepes Fény
művészeti Központ. Az épületben tervezik ugyanis 
elhelyezni a Heves megyei születésű Kepes György 
világhírű képzőművész gyűjteményét. A nemrégiben 
Amerikában elhunyt mester gazdag hagyatékát a 
városnak adományozta. A tervek között szerepel a 
korábban szerbek által benépesített, a Szent Miklós 
szerb ortodox templomot övező Szent Miklós város
rész rehabilitációja, aminek köszönhetően jelentősen 
„kitágulna” az egri belváros. A „kis” zsinagógában 
táncművészeti központot kívánnak létrehozni, a 
városképet uraló Líceum épületének udvara alatt 
pedig egy három-szintes kulturális és tudásközpont 
kap majd helyet.

A Balokány vonzásában

A pécsi pályázat öt pilléren nyugszik. Pécs az élettel 
teli közterek városa. Középváros, amely a városi élet 
másfajta modelljét tudja felmutatni, mint a metropo
liszok vagy a kisvárosok. Pécs a kulturális örökség 
és a kulturális újítás városa: kétezer éves város és a 
művészeti innováció helyszíne. Pécs multikulturális 
város. A múltban latin, török, német, horvát, magyar 
kulturális rétegek rakódtak itt egymásra, ma a város 
a magyarországi német, horvát és roma kultúra leg
fontosabb helyszíne. Pécs a regionalizmus városa, 
mert nincs még egy magyar város, amelyhez a 
decentralizáció és a regionalizmus gondolata jobban 
kötődne, mint Pécshez. És végül Pécs kulturális 
kapuváros, amely Európának az Unióhoz még nem 
tartozó részei, a Balkán felé nyitott.

Pécs kulcsprojektjei közül az egyik legfontosabb 
a Zenei és Konferenciaközpont, amely a pécsi 
Európa Kulturális Fővárosa program emblematikus 
épülete lehet, s amelynek tervezésére nemzetközi 
tervpályázatot ír ki a város. Az épület ezerfős, a 
nemzetközi zenei és konferenciarendezési térképre 
felkerülő, korszerű hangverseny- és konferenciater
met tartalmaz, helyet adva a régió szimfonikus 
zenekarának, a Pannon Filharmonikusoknak is. 
Tervezése összefügg mind a Zsolnay Kulturális 
Negyed kialakításának elképzelésével, mind a 
Regionális Könyvtárnak ugyanezen sávba 
helyezésével. Az épület a város egyik közparkja, 
a Balokányliget melletti telken emelkedik majd, 
elindítva a ma építészetileg félperiférikusnak mond
ható városrész felújítását, arculatának megválto
zását. A Zsolnay Kulturális Negyed a Zsolnay-gyár 
nagy ipari épületegyüttesének revitalizációja során 
jön létre. A „város a városban” jellegű épületegyüt
tes megnyílik majd a városi közterek felé, és az 
egykori ipari épületekbe kulturális, oktatási és szol
gáltató funkciók települnek. A kulturális negyedben 
ipartörténeti témapark, az egyetem Művészeti 
Karának formatervezéssel foglalkozó részei, a kreatív 
ipar inkubátorháza, Kortárs Művészeti Központ 
települ, amelyhez szálloda, vendéglők, irodák csat
lakoznak. A „Nagy Kiállítótér” a pécsi múzeumi 
negyed, a „Múzeum utca” meghosszabbításaként és 
kiegészítéseként, a Papnövelde utca 5. szám alatti 
egykori Vármegyeháza nagy barokk kori épület
tömbjének felújítása, képzőművészeti kiállítóhellyé 
történő átalakítása, valamint új épületszámnyal való 
kiegészítése után jön létre. Itt egy helyen lesz 
látható a Modern Magyar Képtár nemzetközi elis- 
mertségű gyűjteménye, s a nagy kiállítótér alkalmas 
lesz nemzetközi „átutazó” kiállítások, illetve nagy 
tematikus szemlék megrendezésére is. A Regionális

Könyvtár és Információközpont a Megyei és Városi 
Könyvtár összevonásával létrejövő intézmény, amely 
zöldmezős beruházásként épül fel a városközpont 
keleti irányú kiterjesztésének várostervezési célját 
követve a belváros keleti peremének üres telkén.
A közterületek újjáélesztésére irányuló kulcsprojekt 
vissza kívánja adni a közösségnek a köztereket, 
többfunkcióssá akarja alakítani az egyfunkciós 
területeket, újra városiassá téve őket. Célkitűzései 
közé tartozik a város építészeti karakterének 
megőrzése, városi műemlékgondozási ösztönzési 
modell kialakítása, az utcabútorok kreatív kicserélé
se, terek alkalmassá tétele kulturális rendezvények 
befogadására, hogy újra a közösségi élet vonzó 
színtereivé: fórummá, agórává váljanak. A projekt 
kút-programja — a fenntartható és környezetbarát 
városfejlesztés jegyében — újra felszínre hozza föld 
alá szorított csobogók és patakok egy részét, 
fásítási programja élhetőbbé teszi a város forgalmas 
utcáit.

A pécsi pályázatírás ebben a második szakasz
ban, ellentétben az első fordulóban tapasztalható 
zűrzavarral, rendkívüli gördüiékenységgel, kiváló 
szervezettséggel zajlott, köszönhetően a pályázatíró
menedzser Takáts-Tarrósy páros profizmusának. 
Szakmai szempontból nézve a városnak nem kevés 
esélye van a győzelemre. Kérdés persze, hogy ha ez 
bekövetkezik, a felvezető évek beruházásainak és 
rendezvényeinek megszervezésére milyen színvonalú 
szervezetet hoz létre az önkormányzat. Nem kerüli 
meg, és időben elindítja például a tervpályázatokat. 
Kérdés, sikerül-e bevonnia a magántőkét, vagy 
például vigyáz-e arra, hogy a program ne váljék 
a már beindult választási kampány áldozatául.

A verseny tisztasága

Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat nem csupán 
szakmai, hanem politikai kérdéseket is felvet. Nem 
elsősorban arról van szó, hogy győzhet-e egy olyan 
város, mint Debrecen, amelynek fideszes a pol
gármestere, sokkal inkább arról, hogy a vidék vagy 
a főváros részesül-e előnyben. Horn Gábor, szabad 
demokrata államtitkár állítólag kijelentette, hogy ha 
a főváros győzne, az szavazatokat hozna jövőre az 
MSZP-nek az országgyűlési választásokon, az 
SZDSZ-nek pedig az önkormányzatin. 
Kormánykörökben már komolyan szóba került 
Budapest győzelme. Bár Mesterházy Balázs, a 
pályázat miniszteri biztosa állítja, hogy nemzetközi 
grémium garantálja a verseny tisztaságát, 
Magyarországon ma bármi előfordulhat. Például a 
zsűri többes jelölése esetén a kormány kénytelen 
lesz politikai döntést hozni. Erre van esély, hiszen 
amíg Bozóki András eleinte azt hangoztatta, hogy a 
kormányfő egyetlen győztesre vár javaslatot, később 
már finomított ezen az elváráson: a bizottság 
indokolt esetben több várost is jelölhet. Amíg Graz, 
Cork, Genova, Stavanger stb. esetében szóba sem 
került, hogy az adott főváros ádáz harcot folytatott 
volna a címért, sőt London polgármestere a nyil
vánosság előtt gratulált az angol győztesnek, kije
lentve: London csak „elővárosa” Liverpoolnak, 
addig Magyarországon a vidéknek csupán 
morzsákat juttatna Budapest. Félő azonban, hogy 
ezek a „morzsák”, vagyis az egy-egy hónapra 
átengedett cím és a vele járó minimális anyagi hát
tér elgondolkodtatja majd az ítészeket, s úgy dön
tenek, jó alkalom kínálkozik arra, hogy mindenki 
részesülhessen valamilyen arányban a javakból, 
tehát hetet ütnek egy csapásra. Ez pedig a vidék 
számára, túl a megalázó helyzeten, a fővárossal 
szemben meglévő szakadék további mélyüléséhez 
vezetne. S akkor se Nomád olimpia, se Kőkori park, 
se Fényművészeti Múzeum, se Liszt Ferenc 
születése, se halála, se Regionális Könyvtár. Marad 
számunkra Kupak Tamás és a Sörnyitók. Esetleg 
egy ringásnyi hastánc. ■
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S Z Í J Á RT Ó Z S O L T

A képzeletbeli város
A kötet címlapján egy város kontúrjai láthatók, a színes fényfüzérek, az opálos neoncsövek a városi 
élet alapvető vonásait emelik ki: a gyorsaságot, a sűrűséget A cím — A határtalan város — alat
ti fehér és bordó labirintus-logo mindent elárul: a könyv Pécs város pályázata az Európa Kulturális 

Fővárosa cím elnyeréséhez.

1

A meglehetősen zsúfoltra sikeredett, utolsóperces 
előpályázati füzet után nagy előrelépés a végső — 
angol és magyar nyelvű — pályázati könyv megje
lentetése: elegáns borítóval, érdekes tipográfiával, 
merített lapokkal, gondosan összeválogatott 
fényképekkel, könyvjelzőkkel, hasznos CD-melléklet- 
tel. Letisztult a kezdeti idők kiforratlansága, 
definiálódtak és leosztódtak a szerepek — észreve
hetően professzionalizátódott a pályázat körüli, 
főként „civilek” által irányított egész intézményrend
szer, s ez a stáb rövid idő alatt is figyelemre méltó 
teljesítmény létrehozására volt képes, amelynek 
dokumentuma ez a könyv.

A kötet három részre bontható — a polgármes
teri köszöntő utáni első nagyobb egység („Kulturális 
várostervezés”) a pályázat alapfilozófiáját vázolja fel, 
a második rész („Fejlesztési fejezet”) a projekt során 
megvalósítandó fejlesztéseket tárgyalja, míg a 
zárófejezet (A kulturális események tervezése”) a 
létrehozandó kulturális eseményeket mutatja be.
A szöveget egy részletes függelék zárja, amely 
bemutatja a pécsi pályázat létrejöttét, illetőleg közli 
a közreműködők hosszú listáját.

Sorra lehet venni a fél év alatt bekövetkezett 
változásokat: legszembetűnőbb természetesen a cím 
lecserélése — a „Jövő gyökerei” helyett immár 
„A határtalan városinak kell mobilizálnia az érdek
lődést, s Pécsre irányítani a pályázati döntnökök 
figyelmét. Ezzel az átalakulással egyidejűleg eltűnt 
a kulturális örökség és innováció egyidejűségére, 
bonyolult összefüggésére utaló tematika is a 
pályázatból, s helyére a kelet-közép-európai szocia
lizmus hagyatékának feldolgozása került (33. 0.).

Átalakult az előpályázat fő koordinátarendszerét 
alkotó tér- és időrétegek meglehetősen bonyolult, 
mechanikus tematizációja, miközben az alapul szol
gáló gondolatrendszer megmaradt, ugyanaz a 
három fontos témakör alkotja jelen kötet alapvázát 
is. Egyrészt a városfejlesztés tekintetében a szöveg 
a kulturátis/művészeti szféra domináns szerepét 
hangsúlyozza, másrészt — a közigazgatás területén
— harcosan kiáll a magyarországi 
decentralizáció/regionalizmus mellett, illetőleg — 
kulturálisan — egy sajátos ,,Frontier”(határvidék)- 
ideológia mellett határozza meg önmagát, amely 
nem más, mint multikulturalizmus és kolonializmus 
kissé tisztázatlan egyvelege.

2.
Hogyan olvassuk ezt a kötetet? — ez sem egyszerű 
kérdés. Olvassuk-e úgy, mint a város tudományos 
igénnyel megírt történetét, afféle Pécs-monográfiát
— ám a használt fogalmak („európai városiasság”, 
„középváros”) sokszor nem pontosan definiált, 
tudományos terminusok, s az érvelés sem

támaszkodik empirikus vizsgálatokra, történeti forrá
sokra, nem csatlakozik hozzá bibliográfia sem. 
Tekintsük egy városfejlesztési kézikönyvnek, mond
juk: „Hogyan fejlesszük kedvenc városunkat” — 
címmel? De az igényesen megformált szöveg kilóg 
a mérnöki nyelven megírt, térképektől hemzsegő 
dokumentumok tömegéből, miközben teljességgel 
hiányoznak a fejlesztéseket megalapozó közgaz
daságtani számítások. A (politikai) döntéshozatalt 
segítő háttértanulmány volna? Ez sem valószínű, 
hiszen a politika szférája még az említés szintjén 
sem jelenik meg a kötetben.

Leginkább a kötet szerzőjének sorai igazíthatnak 
el a műfaj tekintetében: „meggyőző fikciót kell 
alkotnom a városról és a lehetőségeiről, amit 
egyként elhisznek a városlakók és a pályázat dönt- 
nökei, s ha elhiszik, akkor elkezdhet valóságot 
alakító fikcióként működni”.’ Egy meghatározott nar- 
ratíva — afféle fíkcionalizált városszöveg — mentén 
mutatja be a kötet a várost, és fogalmaz meg a 
jövőre irányuló terveket. Milyen módon szerveződik, 
hogyan lehetne azonosítani, megnevezni ezt a fik- 
cionális nyelvet, és milyen víziót rajzol fel a városról 
— ezeket a kérdéseket érdemes feltenni a szöveg
gel kapcsolatban. S még egyet: miképpen 
vonatkozik a város valóságára ez a fikció?

Az egyik felhasznált — s az érvelés 
kialakításában fontos szerepet játszó — szöveg

réteget egy jól megírt irodalmi-kvázi-szociologikus, 
Magyarországon leginkább a Lettre Internationale 
által meghonosított városesszé jelenti. Az érvrend
szer központi fogalmai a „városok kulturális gaz
dasága”, „szimbolikus ökonómiája”, a kultúra 
szerepének és gazdasági jelentőségének felismeré
sén alapulnak; tehát azok a meglátások köszönnek 
vissza, amelyek az amerikai városszociológiai iroda
lomban már a nyolcvanas években megjelentek, 
s amelyek nagyjából pár évvel ezelőtt érkeztek meg 
magyar területre. E hosszú idő- és térbeli utazás 
során ezek a nézetek meglehetősen átalakultak, 
s valahogy „átesszéizálódtak (átesztétizálódtak)”: 
a szigorú, sokszor ortodox marxizmus alapján 
érvelő, az ingatlangazdaság perspektívájából a 
városátalakulást szemlélő irányzat Magyarországon 
érdekes metamorfózison esett át. Teljességgel hát
térbe szorult a gazdasági és kulturális szféra 
összekapcsolódásának pontos elemzését szorgal
mazó alapfelvetés, s ehelyett egyre inkább sajátos 
mentálhigiénés, legitimációs feladatot lát el: a rend
szerváltás után átalakuló, helyét kereső kulturális 
szférának adja vissza önnön fontossága tudatát.
E feladatdefiníció következtében a sok szereplő által 
létrehozott és fenntartott fikcionális városszöveg 
nem nagyon törekszik arra, hogy a kulturális város- 
fejlesztésben, a városok kulturális termelésében 
ténylegesen érdekelt gazdasági szereplőket 
azonosítson be, mint ahogyan arról sincs sok mon
dandója, hogy például a fogyasztás szféráját illetően 
egyáltalán jelen vannak-e azok a társadalmi csopor
tok, akik képesek és hajlandók a szimbolikus 
ökonómia termékeit fogyasztani, s ezáltal fenntar
tani azt.
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A város-fikció szerveződése nemcsak szöveg
szinten megy végbe, s ez a kötet talán legnagyobb 
érdeme és újdonsága. A képek, a tipográfia, a 
tördelés — ezek a sokszor mellékesen, illusztrá
cióként felfogott és mechanikusan alkalmazott 
eljárások — itt olyan (könyv)művészi 
tevékenységekként jelennek meg, amelyek mind
mind aktívan részt vesznek a jelentésalkotás folya
matában (grafikai terv: Czakó Zsolt). így például a 
kultúrának e holisztikus megragadását a könyv 
tipográfiája is hangsúlyozza — a kellemes 
oldaltükrökön mint valamifajta küszöbatatti ingerek, 
újra és újra szem elé kerülnek a „kultúra” fogalom 
különböző nyelvű és formájú változatait tartalmazó 
mélynyomatok. Ennek eredményeképpen a város 
úgy jelenik meg az olvasók előtt, mint egy sok- 
csamokos Kultúr-ház, ahova belépve ez a fogalom 
a mindennapi élet valamennyi jelenségéhez 
ugyanúgy hozzákapcsolódik. Ez a fajta kultúra- 
dizájn, amely minden jelenséget, eseményt 
„kultúraként” azonosít és ünnepel — talán szándé
ka ellenére — elfedi a ténylegesen létező 
szubkultúrák közötti markáns eltéréseket és kul
turális különbségeket: miközben homogenitásokat 
teremt, megnehezíti annak felismerését, hogy mi is 
a kultúra valódi társadalmi funkciója. Ez ugyanis 
valahol a túloldalon található: különbségek folyam
atos termelése, egyediségek létrehozása.

E fikcionalizált városszöveg nem csupán egy 
sajátos kultúrafogalmat alkalmaz, hanem ezen 
keresztül azt is meghatározza, hogy miképpen te
kintsünk a városra, a város lakóira, az ide látogató 
idegenekre. Ez a városfikció nem szereti az autókat 
és az autósokat — a városiasság ellenségeit látja 
bennük —, pártolja viszont a köztereket, melyeket 
újra élettel (programokkal, kultúrával) szeretne 
megtölteni, s ez természetesen vonzó cél vala
mennyi városlakó számra. Ugyanakkor e fikcionális 
városszöveg által sokszor diagnosztizált helyzet 
azért nem ennyire egyszerű: a közterek használata 
mindig szoros kapcsolatban áll(t) a társadalma- 
sodás, a csoportképződés különböző formáival, 
folyamataival — ahogyan ezt e beszédmód egyik 
sokat hivatkozott megalapítója, Richard Sennett, 
amerikai társadalomkutató is hangsúlyozta. Ám a 
városok történeti tereinek sok esetben megfigyel
hető kiüresedése azzal is magyarázható, hogy 
megváltoztak a csoportképződés mintái: lehet, 
hogy a különböző szubkultúrák kisebb mértékben 
igénylik (ezeket) a városi tereket, másfajta lokalitá- 
sokat használnak (szeretnének használni), vagy az 
is előfordulhat, hogy nem lokálisan szervezettek.

A nagyívű szöveges fikciót a képek horgonyoz
zák le, lokalizálják a város valóságában — a szép, 
kidolgozott fényképek (Pesti András, Csonka Károly, 
Kalmár Lajos és Czakó Zsolt munkái) a város 
megannyi rejtve maradt részletét tárják fel. A képek 
sohasem mutatják az egész várost, vagy az 
épületek egészét — motívumokat, szimbólumokat 
emelnek ki környezetükből, teszik meg egy város
vízió jelképévé —, ugyanakkor ezen ábrázolásmód 
következtében a reális város, a város mint 
vonatkoztatási pont eltűnik. A képek nézője nem 
tudja létrehozni ezekből kiindulva a város egységes 
olvasatát, de talán pontosan ez is e sajátos ábrá
zolásmód intenciója — hiszen a részletek azok, 
amelyek mindig szépek, melyekben mindig találni 
gyönyörködnivalót.

Sajátos városkép bontakozik ki előttünk a 
szöveget olvasva — ez a város délen, a vasúton 
„onnét”, keleten pedig az egykori városkapun „túl” 
szinte megszűnik létezni: néhány fasor, egy köz
park, a Nevelési Központ már korábban beter
vezett, s a projekthez nem szorosan tartozó 
felújítása; ennyit mond a pályázat a „kelet-közép- 
európai szocializmus hagyatékáról”, amely tema
tikát ugyanakkor kiemelt súllyal jeleníti meg a 
programpontok között. Ez a városszélét éppúgy

kimaradt a vizuálisan megjelenített városrészletek 
közül, mint a szövegben többször elismerően 
említett, modernista uránvárosi épületek — túl 
reálisak ezek a betontömbök, ornamentika 
nélküliek a felületek, a terek pedig mindenfajta 
imagináción innét találhatók.

A képeken (néhány gyermekábrázolást 
leszámítva) egyáltalán nem jelennek meg a 
városlakók; de a szöveg is hasonló mód jár el: 
az utolsó előtti oldalon (!) ismertet egy 
közvéleménykutatási eredményt, amely a 
városlakók — a projektet támogató — véleményét 
hivatott bemutatni. A város köztereit használó, a 
városiasságot létrehozó sokaságról igazából 
egyetlen képet (8. o.) látunk, szinte véletlenül — 
ezen két fiatal lány beszélget a Jókai tér egyik kő
installációján ülve, de esetükben is a hátuk mögötti 
kőfalra felkúszó testnélküli árnyak az igazán 
érdekesek. A város polgárai helyett a közterek 
emblematikus lakói több képen is városi galambok 
— mintha Parti Nagy Lajos regényéből jelennének 
meg, ülnek szomorú szürkeséggel, afféle kötelező 
díszletelemként, ők e fikcionalizált urbanitás igazi 
szimbólumai a városkulissza előtt.

3 *

A fejlesztési fikció igazi „nagy” elbeszélés — a 
„Nagy” Zeneterem, a „Nagy” Kiállítótér, a „Nagy” 
Könyvtár bemutatása csupa-csupa fontos ötlet és 
kezdeményezés, mégis mintha a kötet áltat 
használt nyelv azt erősítené meg, hogy e beruházá
sok legitimációját így, nyelvileg kell igazából 
megteremteni — hiszen ki ne szeretne valami 
„Nagy” épületet látni, ki az, aki megelégedne egy 
közepessel, netán kicsivel. Ennek az elbeszélés
módnak esik kicsit áldozatul a pályázat leg
fontosabb, eredeti eleme, a Zsolnay Kulturális 
Negyed, amely a prioritások rangsorában a 
második helyre sorolódik. Ez ugyanis már 
önmagában rendelkezik jelzővel: ti. ez a „Zsolnay”.

E fikcionalizált városszöveg a realitáshoz 
közeledve bizonytalanodik el, a nagyívű bevezető 
rendszerességéhez képest a konkrétumokhoz 
közelítve a kép kissé szétesik, némileg ad-hocnak 
tűnő ötletek, még kiforratlan elképzelések követik 
egymást. A felvetődő problémák közül talán a pro
jekt fő beruházása, a Zenei és Konferenciaközpont 
tőszomszédságában, a Balokányban „egy vál
lalkozó által üzemeltett élményfürdő” tűnik a 
legérdekesebb konstellációnak. A fejlesztések és a 
programok kapcsán megjelenő kérdések megvála
szolása, a tervek pontosítása és összehangolása 
nyilván a jövő, a következő öt év feladata lesz.1 2

★

Furcsa lesz ennek a könyvnek a sorsa — ha Pécs 
kerül ki győztesen az októberi döntés után, akkor 
sokszor idézett, kikerülhetetlen hivatkozási pont, 
ha más eredmény születik: hét centiméter széles, 
a polcról állandóan kiemelkedő, szemet vonzó 
bordó gerinc a fejlesztési tervek poros és katonás 
dossziékötege mellett. ■

1  Előadás a Beszéd a városról című műhelyszemináriumon, 
melyet a PTE Kultúratudományi PhD- programja, az ELTE 
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézete, valamint a PTE 
BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke szervezett 
2005. április 8-10-én a Művészetek Házában.

2 A könyv mellékleteként létrehozott, elegáns „fejlesztési CD” 
pontos katalógust ad a pályázat céljairól, ugyanakkor inkább 
illusztratív funkcióval rendelkezik: látványtervei még nem 
pontosan a jövendő épületeket és az átalakult városi tereket 
mutatják be, hanem csak érzékeltetni kívánják a változás 
irányát. A  mindösszesen négyoldalnyi költségvetés is inkább 
felsorolja a ténylegesen kitöltendő rovatokat, semmint valódi, 
részletekbe menő tervezetet szállítana. Erre jelen pillanatban 
— számos közgazdasági, politikai, társadalmi tényező bizony
talanságai miatt — nyilván mód sem lenne.

A Jelenkor
A negyvennyolc éves pécsi irodalmi és művészeti 
folyóirat történetében az utóbbi két évtizedben 
időről időre előfordult tematikus számok megjelen
tetése, a legújabb ilyen összeállítás azonban 
egyedülálló a lap történetében. Több okból is.
A tematikus számokat korábban vendégszerkesztők 
jegyezték (az első ilyet, az 1984 decemberi számot 
az Újhold egykori szerkesztője, Lengyel Balázs), ahol 
a tematika nem annyira egy cím vagy kérdéskör alá 
rendelődő, inkább egy szellemi kört reprezentáló 
összeállítást jelentett. Ezeknek a vendégszerkesztői 
számoknak voltaképpen nem volt apropójuk, nem 
kötődtek különleges alkalmakhoz. Aztán a folyóirat 
nemzetközi kapcsolatrendszerének részeként társ
folyóiratok vendégszámai jelentek meg az elmúlt 
években, mint a pozsonyi Romboid vendégszáma 
2003 novemberében, vagy a ljubljanai Apokalipsa 
folyóiraté 2004 októberében.

A 2005 szeptemberi számot a Jelenkor 
munkatársai jegyzik, a kötetnek ugyanakkor külön 
címe (alcíme) van: Európa Kulturális Fővárosa 2010
-  Pécs. Az alkalom és a téma tehát Pécs EKF- 
pályázata. S noha ilyen pályázat korábban nem volt, 
mégis van ennek a kötetnek itteni előzménye, a lap 
1997 júniusi száma, melyet vendégszerkesztőként 
Pálinkás György állított össze, aki a szerzőit arra 
kérte, hogy Pécsről, a város helyzetéről, 
történetéről, kulturális területeiről írjanak, illetve 
fogalmazzák meg a Pécshez fűződő kapcsolatukat.
A szám élén Mészöly Miklós „Mert Pécs valóban 
urbs volt” című írása állt, a végén pedig Horváth 
Gyula „Európaiság -  gazdaság -  kultúra (Pécs esé
lyei a harmadik évezred Európájában)” című tanul
mánya. Egy szerző van, aki mindkét számban szere
pel, Parti Nagy Lajos, aki ott pécsi lakhelyeiről írt, 
most pedig Berlin-élményérőt tesz közzé „városcé
dulákat”.

A Jelenkor EKF-számában Pécset tematizáló 
alkalmi szépirodalmi szövegek, készülő nagyobb 
lélegzetű — várostematikájú — irodalmi művek 
részletei, a mostani és a korábbi EKF-pályázatokban 
résztvevő szakemberekkel készült interjúk, illetve a 
városkutatáshoz kapcsolódó tanulmányok szerepel
nek. Ez utóbbi két műfaj írásai támogatják meg — 
véleményem szerint — a legerősebben a pécsi 
pályázatot, azáltal, hogy ezt az apropót és a 
pályázatban körvonalozódó városkoncepciót több 
diszciplína diskurzusába is bevonják, és körvonalaz
zák azt a szellemi mezőt, amelyben Pécs jelenlegi 
identitásfordulata (pontosabban még csak az erre 
való törekvés) elhelyezhető.

Ugyanakkor a szépirodalmi „hozam” is igen 
jelentős, — a tartalom sorrendjében — Esterházy 
Péter, Kukorelly Endre, Tandori Dezső, Márton 
László, Parti Nagy Lajos, Németh Gábor, Körösi 
Zoltán és Forgách András írásai akár erre az alka
lomra íródtak, akár egy még készülőben lévő műből 
való mutatványok, olyan szellemi támogatói kört 
reprezentálnak, amely a Jelenkor révén eddig is 
része volt Pécs kulturális arculatának. Ezt a tényt 
azonban egy ilyen pályázat során (illetve ahhoz 
kapcsolódóan) nem felesleges hangsúlyozni. Ester
házy „Pécsi komoly” című — Dés Lászlónak ajánlott
— „vázlatában” felismerhetők a júliusi tettyei —
Déssel, Parti Nagy-gyal közös — felolvasóest 
emléknyomai, miként a főszerkesztő szakálla is.
Kukorelly „Pécs főv.” című rövid írása fantázia arról, 
hogy a szövegbeli én Pécsre vágyik, sőt ide is 
költözik. Tandori esszéje impressziókat vonultat fel 
az európai kultúra néhány városáról és néhány 
Péccsel kapcsolatos benyomásáról. Márton László
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A K U L T Ú R A  F Ő V Á R O S A

Kulturális Főváros szám a (2005/9)
„Három kívánság” címmel arról ír, hogy legyen 
Pécsett egy nagy(obbacska) víz, legyenek a város
ban és környékén monumentális ipari és 
közlekedési romok (mint amilyeneket a Ruhr- 
vidéken látott), és legyen itt egy irodalmi központ 
(egy Literaturhaus), amely „integratív tényezőként 
hatna az élő magyar irodalomban”.

E Pécshez kapcsolódó emlékek-fantáziák mellett 
a másik szépirodalmi blokk egy-egy nyugat-európai 
város képét, szellemét, érzületét idézi meg. Parti 
Nagy „Város-cédulák” című írásának alcíme — 
„Berlintárgy alkalomkor” — egyik nagy versének 
címét hívja elő: Rókatárgy alkonyaikor. Ahogy a 
versben a strófák kezdőszava a rókatárgy, a felcé- 
dulázott városszövegben a bekezdések nyitószava 
a Berlintárgy. A cédulák nemcsak a Berlin-élményről 
szólnak, hanem érintőlegesen felbukkan Pécs (meg 
Budapest) is, de a bekezdések zöme a német város 
élhetőségéről, kulturáltságáról, átváltozásairól 
beszél. A búcsúpasszus a szöveg státusát is 
megadja: „A Berlintárgy az, hogy lassan öt éve 
dolgozom valamin, ’ami úgy van, hogy nincs, s ezt 
a pár oldalt sem úgy vettem vagy választottam ki 
a »készülő mú'bő!«, noha természetesen hozzá tar
tozik, hanem megírtam erre az alkalomra és az alka
lom miatt’.”

Németh Gábor regényrészlete Amszterdamot, 
a hollandiai magyar kulturális évad időszakát idézi 
meg, illetve apró benyomásokat rögzít az ottani 
kultúra sajátosságairól, a hétköznapi érintkezési for
mák miénktől eltérő mozzanatairól, a szinte észreve
hetetlen egymásra figyelésről, a betelepültek integ
rálódásáról és kívülmaradásáról. Körösi Zoltán 
lisszaboni szagokról ír, a só, a jód a szél, a Nap 
szagáról, a kávéházakról, az ajtók előtt füstölgő 
faszénsütőkről, portugáliai élményeiről. És végül a 
szépprózák sorában Glasgow-t festi meg Forgách 
András, ezt az élhető várost, amely elsősorban az 
ott lakóké és a diákoké, és kevésbé a turistáké. Azt 
a skót települést, amely 1990-ben Európa Kulturális 
Fővárosa volt, amely 1999-ben az építészet és 
dizájn városa címet viselte, 2003-ban pedig a Sport 
Európai Fővárosa volt.

És mindez tematikusán átvezet a lapszám inter
júihoz és tanulmányaihoz, amelyek hangsúlyozottan

a kulturális főváros kérdésével foglalkoznak. Ágos
ton Zoltán Konrád Györggyel készített interjút, aki 
tagja volt annak a héttagú bizottságnak, amely az 
EKF-címre pályázó német városok közül végül Essen 
és Görlitz pályázatát választotta ki (akik közül az 
egyik a győztes magyar várossal együtt lesz 2010- 
ben Európa Kulturális Fővárosa). Konrád szerint a 
döntés kialakításában a városok mentalitását, 
önmeghatározását és stratégiáját vették leginkább 
figyelembe. Beszámol az egyes helyszíneken 
szerzett élményeiről is, majd a pécsi pályázat kon
cepcióját elemzi-méltatja. Idekötődő emlékeiről is 
beszél, A városalapító című regényének 
címadásában és megszületésében Pécs által játszott 
szerepről.

A pécsi pályázat nemzetközi tanácsadója, Bért 
van Meggelen A szövegekből épült város címmel 
adott interjút Szalay Tamásnak. Van Meggelen, aki a 
2001-es rotterdami EKF-programsorozat intendánsa 
és művészeti vezetője volt, néhány ponton Konrád 
Györggyel azonos nézeteket fogalmaz meg, például 
azt, hogy „az európai város az agórák városa. A 
nyilvános tereknek alapvetően azt a célt kell szol
gálniuk, hogy a városlakó, a látogató jól érezze 
magát a városban.” A rotterdami programokról szól
va sok különleges ötletről tesz említést, mint a 
bevándorló asszonyok bevonása a programba (akik 
egy hatalmas textíliát hímeztek ki a saját motívu
maikkal), a hajléktalanok élettereit bemutató 
várostúra, vagy a 2003-ban Grazban (az ottani EKF- 
keretében) megvalósult hajléktalanok foci-világba- 
jnoksága.

A pécsi pályázat szövegét megíró, a pályázati 
kabinetet vezető Takáts Józseffel Gálosi Adrienn 
beszélgetett, a pályázat új jelmondatával azonos 
cím alatt. Takáts részletesen ismerteti a pályázat 
koncepcióját, elkészítésének folyamatát, az általa 
először (2004-ben az ÉS hasábjain) felvetett 
Budapest vagy Pécs alternatíva valódi tétjét. Külön 
kitér a pécsi pályázat regionális jellegére és vonat
kozásaira. E szerint a pályázat regionális kiterjesz
tése koncentrikus körökben értelmezhető. „Az első 
körbe a (még nem létező) közigazgatási régiónk tar
tozik, tehát a dél-dunántúli régió (...) Második kör
ben egy dél-magyarországi együttműködés foglalata 
a pályázat azzal, hogy belekerült Szeged kiemelt 
partnervárosként. A harmadik körben pedig mind 
Pécs, mind Szeged beletartozik abba a délre, 
délkeletre, délnyugatra mutató nemzetközi régióba, 
amely egy Trieszttől Temesvárig tartó, középen 
szélesülő (Tuzláig nyúló), a két végén elkeskenyedő 
sávot takar. Ez a nemzetközi kisrégió egyrészt vala
ha az Osztrák-Magyar Monarchia déli határsávját 
jelentette (...) Másrészt nagyon erősen multikul
turális régió ez (...), olyan régió, amelyben erősek 
a lokális, nem etnikai jellegű regionalizmusok.”

György Péter A pécsi szál című tanulmánya a 
pályázati kötet „recenziója”, belehelyezve a pécsi 
pályázatot a városkutatás legújabb eredményeinek 
kontextusába. „A kulturális fővárosok létrehozatalá
nak mozgalma nem új városok, hanem új múltak 
létrehozásával kezdődött el: nem eddig nem ismert 
térszerkezetek létrehozásával, hanem az elsüllyedtek 
feltárásából adódó lehetőségek urbanizmussá fór-
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málásával” — írja. A pécsi pályázatban a kulturális 
léptékváltás koncepcióját hangsúlyozza a legerőtel
jesebben, kiemelve ennek két vonatkozását, a 
láthatóvá tételt — melynek nyomán a kulturális 
mintázat új szemlélete teremtődik meg —, illetve 
a regionalizmusnak a trianoni határoktól független 
értelmezését. E léptékváltás következtében „eltűnik 
a radikális különbség, szakadék a városlakók által 
használt terek, intézmények, illetve a kulturális tu
risták és a helyi elit által használt terek között”.

A kultúra mint csali című írásában (mely ezév 
tavaszán egy PTE-konferencián hangzott el) Wessely 
Anna a nagyvárosok 20. századi átalakulásáról, a 
népesség összetételében, a település tagoltságában, 
a városi funkciókban bekövetkező változásokról 
értekezik. Sorra veszi azokat a jelentős fordulatokat 
(szuburbanizáció, dzsentrifikáció stb.), amelyek a 
modem városokban bekövetkeztek, majd e folya
matban a kultúra szerepében, funkciójában megmu
tatkozó legújabb fejleményeket foglalja össze.

A számot Várospolitika és városkutatás címmel 
egy Niedermüller Péter által adott interjú zárja, 
melyet Havasréti József készített. A kulturális illetve 
városantropológia szempontjából izgalmas 
fejlemény, hogy az 1980-as évek diskurzusait 
jellemző muttikulturális város koncepciója „jelentős 
mértékben esztétizálja a bevándorlók kultúráját és 
ezzel párhuzamosan kimossa az etnikai kultúrából 
a fogyasztás számára konvertálhatatlan társadalmi, 
politikai, ideológiai tartalmakat”. A szimbolikus gaz
daság — melyben összefonódik a gazdasági tőke 
és a kulturális szimbólumok — a városi kultúra 
fogyaszthatóvá tételét, és e kultúra folyamatos 
újratermelését szolgálja, ugyanakkor megszabja, 
hogy mi kerülhet be a hagyományból, a történelem
ből és a sokféleségből ebbe a körbe. Pécs pályáza
ta kapcsán Niedermüller Péter rámutat, hogy annak 
középpontjában „a kulturális innovációra és intellek
tuális kreativitásra épülő kulturális, illetve gazdasági 
tevékenységek állnak. Igen nagy érdeme a pályázat
nak, a város jövőképének, hogy határozottan fogal
mazta meg Pécsnek ezt a new economyra épülő új 
identitását”.

A Jelenkort Cseri László pécsi városfotói 
illusztrálják, a számot mellékletként egy pályázati 
leporelló egészíti ki, ami ízelítőt ad a pécsi 
EKF-pályázati kötet tartalmából és arculatáról.

PMP
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Jelenlét a médiatérben
Kismányoky Károly képzőművész, filmrendező, tanszékvezető

Az 1943-ban Pécsett született Kismányoky szerencsésnek vallja magát, mert mindig is kreatív, kísérletező 
kulturális, művészeti és oktatási területeken kapott lehetőséget Már művészeti gimnazistaként besegíthe
tett kiállítások rendezésébe. A Tanárképző földrajz-rajz szakának elvégzése után a Pécs-meszesi József 
Attila Művelődési Ház, majd az Ifjúsági Ház művészeti vezetője (IH Galéria, képzőművészeti műhely, Yxilon 
Filmstúdió, diaporama estek stb. beindítása). A hetvenes években a Pécsi Műhely egyik alapítója, a neo- 
avantgárdon belül a konceptuáüs művészettel, performansszal, kompromisszumok nélküü kísérleteikkel a 
határokat kutatták. Ráérezve a korhangulatra, a fölívelő hullámra, szinkronba kerültek a képzőművészeti vi
lágjelenségekkel. 7 9  és '92 között a Pannónia Filmstúdió animációs filmrendezője, munkáin nyomot hagyott 
a Martyn Ferenc körül csoportosuló szellemi közeg. 1986-ban Londonban vehette át a Nemzetközi Újságíró 
Szövetség Mari Kuttna díját a „Martyn” és a „Bauhaus-Pécs” filmekért *92 és '98 között a Pécsi Városi Te
levízió igazgató-főszerkesztője, '98-tól művészeti vezetője. 2001-től a PTE Művészeti Karán a Vizuális Művé
szeti Intézet MediáUs Művészeti Informatika Tanszékének vezetője.

— A Predigitáüs Stúdióblokkban ritka 
szép régi profösszionáüs berendezések — egykor a 
Pannónia Filmstúdió és a Körzeti Televízió tulajdonai 
—, analóg film- és videovágógépek állnak az egyik 
sarokban. Egyfajta értékmentés, ami a jövő művész- 
képzésének is szól, megismertetni a hallgatókkal a 
régi technikákat A másik helyiségben pedig már 
a legmodernebb digitáüs berendezések is megtalál
hatók, tehát napra kész ilyen vonatkozásban a 
tanszék. Érdekes szemléletmód, hogy a hallgatók 
megismerkedhetnek a régi technikákkal is, hiszen 
másfajta gondolkodást művészi látásmódot kíván 
a hagyományos és a modem digitáüs technika.

— Elsődlegesen festőket és szobrászokat 
oktatuhk, a rajz-vizuális nevelés szakon pedig rajz
tanárok képzése folyik. S mivel a digitális médiatár 
megnövekedésével minden művészeti ágban egyre 
nagyobb teret hódít a digitális technológia, az a ter
vünk, hogy bővülő skálán ki tudjuk szolgálni az 
igényeket a modem médiatér elfoglalásához. Ehhez 
szükségesek az ismert korszerű technikák, tech
nológiák. Hiszen a képmennyiségnek az emberiség 
történelmében eddig soha nem látott özönével 
állunk szemben. Ennek az is következménye, hogy 
devalválódnak a képek, tehát a mai álló és 
mozgóképpel foglalkozó fiataloknak rendkívül 
tudatosan és jól kell ismerni a szakmát ahhoz, hogy 
egyáltalán felfigyeljenek rájuk. Ezt segíti a tanszék, 
hogy azokat a perifériális területeket is be tudják 
kapcsolni, amelyek a képzőművészet nagyon aktív 
területei. A performanszok, installációk, és az egyéb 
műfajok meg fognak jelenni a médiatérben, ezért 
alapkoncepciója a tanszéknek a médiatér. Hogy 
ennek határait megtapasztalhassák a fiatalok. Ez 
rendkívül sokrétű megjelenési lehetőséget kínál, 
ahol a művészek a médiumok különböző 
ötvözeteiből elő tudnak állítani újszerű, vagy annak 
tűnő képi és hangi megjelenéseket. Ez gyakorlatilag 
egy közvetett lépcső a cybertér felé, ahol már teljes 
egészében a hálózatban és a digitális rendszerek
ben aktivizálódik a művészet. Jelenleg a művészet 
még az előszobában van, hisz művelői nem képzett 
informatikusok. Viszont a technológia olyan szintre 
jutott, hogy a művészek egészen más megközelítés
ben már saját maguk is képesek teljes egészében 
önálló műalkotásokat létrehozni. Ennek ered
ményeként a művészet most már egyre jelen
tősebben, tudatosabban foglal helyet a médiarend
szerben. A médiatér tehát olyan megteremtődő 
speciális felület, ahol a művészet természetesen 
jelenik meg. Jelenleg kvázi alkalmazott módon, vagy 
bizonyos besorolások végén kap helyet, és a koráb
bi módon nem tud hatni a környezetére, közegére. 
Hiszen más alapállásból történt a rászerveződés erre 
a rendszerre. Most érkezik el az idő, hogy egyre 
aktívabban, jelentőségteljesebben és egyre ter
mészetesebben tudja elfoglalni a helyét. Ez már lát
szik a mozgóképes alkotásokon, és az is, hogy egy 
olyan generáció lép pályára, amelyiknek már ter
mészetes közege ez a gondolkodás, és ezzel az 
adottsággal jelenik meg műveivel e térben.

26 echo 2005/4-5
FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ

K O S Z I T S  A T T I L A



— A predigitális egységben gyűjtjük 
azokat a korábbi professzionális, most már inkább 
kifutó technikákat — többek között a filmes tech
nikákat is —, amelyek pár éve-évtizede még csúcs- 
technológiát jelentettek. Ezekkel igen komoly 
műalkotások is születtek, de manapság egyre 
inkább muzeális értéket is jelentenek. Azt 
szeretnénk, ha itt egy élő alkotóműhely formálódna, 
ahol ezeket a technikákat közvetlenül lehetne tanul
mányozni, és a korábbi tapasztalatokat feléleszteni. 
Rengeteg szakember létezik még, akik ismerik és 
működtették ezeket a technikákat, korábban részt 
vettek az alkotómunkában. Ezek az emberek egy 
sajátos szemléletmódot is hordoznak, többször 
meghívjuk ide előadást tartani őket, hogy bemu
tassák a technikákat, így segítik megközelíteni a mai 
technológiai változásokat, problémákat. Oly gyors 
mértékben változott a technika, hogy azok a 
művészhallgatók, akik az anyaghoz, anyagfor
máláshoz rendkívül közel kerülnek — mert fes
tékkel, kővel, agyaggal stb. dolgoznak —, a gon
dolkodásmódjuk innét vezethető át a digitális 
terület fele. Hisz itt közvetlenül látják a cellulóz vagy 
egyéb anyagok vizuális kivetítődését. Ugyanakkor ez 
visszafele, egy ellentétes irányban is képes a gon
dolkodásban, illetve az alkotásban megtermékenyítő 
hatást kifejteni. A művekben ezek is megjelennek, 
akár kivetítéssel vagy installációs formában. Tehát
a régi technológiák sajátos ötvöződéssel egészen új 
anyagokat és megnyilvánulási formákat segítenek 
létrejönni.

— A Városi Televízió igazgatása is hős
korszaknak tűnik, hiszen ki kellett alakítani egy 
műsorstruktúrát, egyáltalán kigondolni, hogy mit 
kell szolgáltatni a városlakóknak.

— Szintén izgalmas, de ugyanakkor sajá
tos időszak volt ez: a rendszerváltás évei. Még for
málódtak a ma már működő társadalmi és egyéb 
folyamatok, rendszerek. A média is ekkor kezdte 
valamilyen módon összeszedni magát, és elindult 
ezen a területen is az a változás, amit most sokan 
vagy jónak tartanak, vagy szidnak, ez megítélés 
kérdése. De mindenképpen megtörtént a média fel- 
szabadulása. Az tűnt a legfontosabbnak, hogyan, 
milyen feltételekkel lehet a médiában dolgozni. 
Hiszen a tv-, rádióstúdiók rendkívül zárt egységek, 
a korábbi időszakban is megvoltak a mindenki által 
ismert fettételrendszerek (köztük előkelő helyen a 
politikai megbízhatóság)... S a változásokkal egy 
sor, korábban a mozgókép területén dolgozó tehet
séges ember is hirtelen lehetőséget kapott. Érdekes 
kísérletet jelentett a helyi televíziózást kitalálni, 
illetve kipróbálni, hisz egészen más közönségnek,

más alapokról szólt. A központi televízió korábban 
és ma is teljesen eltérő közegből szólítja meg a 
nézőt. A helyi televíziózás (és rádiózás) lényege, 
hogy közvetlenül az első vonalból szól az 
emberekhez, mintegy közülük. Ennek korábban nem 
létezett kialakult szempontrendszere, ezt kellett 
megteremteni. A Helyi Televíziók Egyesületének 
vezetőségében lehetőséget kaptam oktatások 
beindítására, hogy kialakítsuk ezt a más irányult
ságú megközelítést segítő szemléletmódot. Sok 
akkori kezdő természetesen nem tudta a szakmát.
A követelmények pedig ugyanúgy érvényesek voltak 
itt is: a képnek képnek kell lennie, szépen kell 
beszélni, tudni kell kérdéseket feltenni stb. Csak az 
alapálláson kellett változtatni, hogy ez más terület, 
máshonnét szólnak az egyre aktívabb szerkesztők, 
újságírók. Ugyanakkor óriási élmény volt, hogy az 
esendőségeinket, a csetléseket-botlásokat a néző 
megbocsátotta, mert olyan benyomásuk lehetett, 
hogy ez közvetlenül és csak nekik készül. Elnézték 
a hibáinkat, amiket most visszanézve — itt egy 
csomó régi kazetta, próbálom feldolgozni azt az 
időszakot -, hát rengeteg a tökéletlenség. De na
gyon tanulságos, ahogy ezek a képek magukon 
viselik az első fölfedezés újdonságélményét, hogy 
rendkívül őszinték. Sok bennük a későbbi rutin 
során már lefaragódásra került hiba, de valahogy az 
első rácsodálkozás frissessége őrződik az anyago
kon, s ez valamilyen módon sajátossá teszi a 
korszakot.

— Milyen feladatot jelent 1998 óta a 
művészeti vezetői beosztás, a rengeteg tapasztalat
ból ma mit lehet megvalósítani?

— Az elmúlt időszakban talán a média 
változott meg a legjobban, ezt tapasztalhatjuk régi 
anyagok, különböző filmegységek, vagy beszél
getések visszanézésénél. Tanulságos, ahogy a 
résztvevők is profibbak, s ezáltal dörzsöltebbek let
tek. A politikusok is megtanulták a szakmát, az el- 
leplezést, a mellébeszélést. Sok dolog előnytelenül 
változott, de a néző azért nem csapható be. Ebbe 
a zsákutcába nagyon sokan belefutnak, mert azt 
hiszik, hogy már oly mértékben profik, hogy vala
hogy elfedik azokat az igazságelemeket, amik a fél
hangokból, a gesztusokból, a tekintetekből is átjön
nek. Óriási szerencse, hogy az emberekben létezik 
egy jól beültetett egyensúlyrendszer. Ugyanúgy 
vonatkozik a művészetre és a média bármelyik 
területére, hogy hiteles munkákat kell létrehozni:
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hiteles képeket festeni, hiteles képeket komponálni. 
Manapság sokkal nehezebb ilyen erényeket csillog
tató anyagokat készíteni. Hisz látjuk, hogy mivel 
lehet eredményeket elérni, hogy milyen hiteltelen 
figurákat tud kreálni a média. Aztán összegyűrve 
eldobja, pszichésen is tönkretéve az illetőket. Ebben 
a meglehetősen cinikus és gátlástalan játékban part
nerként a néző is benne van, tehát a felelősség 
azért kölcsönös. Nagyra becsülök sok kollégát és 
riportalanyt is, akiket a legjobb szándékok vezérel
nek, de látom, hogy nem azt kódoljuk, és nem 
tudom az okát. Biztos, hogy a megváltozott 
körülményekben és bennünk is ott a hiba. Az 
esetek nagy részében a legjobb szándék is vissza
fordul, és valami kiszámíthatatlan, nyomon nem 
követhető, sajátosan torz rendszerben jelenik meg.
A média torzító szemüvegén egy rendkívüli módon 
felgyorsult társadalmi közeg jön át, amelyik képte
len megemészteni és visszafelé megérlelni gondola
tokat, vagy leszűrni a tapasztalatokat. így kicsikét 
egy eszeveszett mókuskerékben való rohangászás- 
nak tűnik sok minden. S nagyon sokak felelőssége 
és kötelezettsége ezen ügyek, vagy a mögöttesek 
meglátása. A Művészeti Karon is a mögötteseket 
próbáljuk a hallgatókkal megértetni. A televízióban 
pedig hetenként készítek egy negyvenperces 
műsort, hosszabb körüljárást igénylő témákból.
A meggyőződésem most a tradíciók felé fordított, 
s ez nem a múlthoz, hanem azokhoz a gyökerekhez 
visszafordulás, melyek segítik megérteni a jelent is. 
Pécs sajátos közeg, mélyek a tradíciók. És ha 
ezeket a múltbeli üzeneteket képesek vagyunk jól 
kódolni, akkor képesek vagyunk a progresszivitásra 
is, ugyanakkor egy szerves előrelépésre, építkezésre. 
Manapság az egy felületen, a meglehetősen vil
lanásszerű tömeges létezések sűrűjében vagyunk. 
Csak egyetlen módon tudunk valójában összefüg
géseket teremteni, hogyha át tudjuk látni a mostani 
létezésünk okát, ha tényleg képesek vagyunk egy 
idődimenzióban is gondolkodni.

— Miért épp Jelenlét” a címe az említett 
műsornak?

— Nem ok nélkül, mert a tudatos jelenlét 
minden ember feladata. Természetesen én a 
művészetek felől közelítek. De akár a tudomány 
felől, vagy bármilyen irányból közelítünk, mindig az 
ember tudatos létezését kell megcélozni. Akár egy 
sportolónál, hisz azt az egyetlen percet, vagy pil
lanatot kell jól megugrania, átugrania, vagy jól tel
jesítenie, amire évtizedekig készül. Ha az a pillanat 
nem úgy jön össze, akkor vesztett. Ha nem is 
ennyire szembeötlően, de akár képzőművészként 
vagy filmesként is vannak mindannyiunknak ilyen 
pillanatai. Amikor vagy teljesítünk, vagy nem tel
jesítünk, de nem látható olyan nyilvánvalóan, mint 
a sportban, ahol a dobogók ugye megmutatják...
A sportolóknál szokásos felkészülést mindenki 
számára meg kellene valósítani. Hisz milyen tragé
dia náluk a második helyezés. Az már nem első, 
nem is beszélve arról, aki kiesik. De az időben való 
jelenlét, az időegységgel való szinkronitás segít a 
teljesítményben. Szándékom, hogy ezek a műsorok 
felhívják a figyelmet arra, hogyan tudunk néha 
szerencsével, vagy a véletlen különös 
közreműködésével hirtelen szinkronba kerülni azzal 
az időegységgel, amikor a teljesítményünk a 
csúcson van. Valahogy ennek a megérzése lenne 
a legfontosabb.

— Sokszor látni kamerával a kezében kul
turális eseményeken, kiállítás-megnyitókon, perfbr- 
manszokon. Sőt a világörökségi helyszíneken, ahol 
jelenleg a feltárások, átalakítások folynak. Hová 
készül ez a sok film?

— Ezek egyrészt feladatok. Tanszékünk 
szerződésben áll az Örökség Kht.-val. Mi dokumen
táljuk a Cella Septichora kibontását, régészeti 
kutatását és megépítését. Ugyanakkor együtt dolgo
zunk azon a dokumentációs rendszeren, amit a
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későbbi időszak emberei át tudnak majd nézni. 
Többek között azt, hogyan történt a kibontás, 
milyen problémákat jelentett, milyen gondolatok 
vetődtek fel egyáltalán a régészekben. Ez egy teljes 
körű dokumentáció lesz. A hallgatók és a tanszék 
dolgozói, akik részt vesznek ebben, nem szakem
berek. Ehhez éppen ilyen pártatlan szem kell, hogy 
mindent rögzíteni tudjunk. A későbbi időszak fogja 
eldönteni ezek fontosságát, amikor a szakemberek 
már egy bizonyos idő távlatából helyére teszik majd 
a dolgokat. Látják a különbségeket, és ezeket az 
elemzéseik során már jobban meg tudják állapítani, 
mint az első pillanatban. De tapasztalom, és a hall
gatók visszajelzéseiből is azt szűrtem te, hogy kevés 
az ilyen alkalom, ahol ennyit lehet tanulni a múltból 
és a jelenből. Egyedülállóan izgalmas dolog, amikor 
kiderülnek olyan eddig nem tudott, vagy csak 
sejtett dolgok, vagy amikről esetleg fogalmunk sem 
volt. Pl. a Sétatér környéki, dóm-székesegyház-bazi- 
lika környéki terület különlegessége. Egyre inkább 
kiderül a folyamatosság, főleg most, hogy meg
találták az Árpád-kori és honfoglalás kori sírokat is. 
Tehát nemcsak római, nemcsak esetleg a rómaiak 
előtti pannóniai időszak különlegességei, nemcsak 
a török kori csaták nyomai, és a barokk, hanem ez 
az egész folyamat olyan rendkívül tanulságos és 
érdekes, ami elég kevés van a világon. Emlegetik 
Trója dombjának a 15-20 egymásra épülő rétegét, 
ami nagyon izgalmas folyamatosságot mutat. És itt 
is különlegesek az összeépülések, amiket a későb
biekben fognak kibontani, értelmezni. Most a 
Kárpát-medencében rendkívül ritka folyamatosságot 
tapasztalhatjuk, hiszen az itteni történelmi 
körülmények miatt bizonyos fölépülések után a 
megszűnések, a török, tatár, egyéb okok miatti 
elpusztulások, utána újraindulások a jellemzőek. 
Általában Európára, és főleg a keleti részére 
jellemzőek a lökéshullámszerű újraindulások. Itt 
viszont szervesebb, folyamatosabb összeépülés 
tapasztalható, s ez a különlegessége ennek a pont
nak. Az ásatások most talán azt mutatják, hogy 
valóban szakrális hely, ami köré Pécs épült.

— A Pécsi Műhely meghatározó az 
életében, művészi fejlődésében. Időnként összejön
nek a régi társakkal, mint most a nyáron is egy 
paksi alkotótáborban...

— Érdekes lehetőség volt, nagyon rég 
dolgoztunk együtt. Azért most is különböző 
törésvonalak mellett találkoztunk, hiszen minden
kinek más-más munkája is van. Ilyen hosszú időre 
még soha nem is tudtunk összejönni, de remek 
hangulatú aktív együttműködés volt. Halász Karcsi 
szervezésében működik több éve a Paksi 
Alkotótábor, a Művészeti Karról és az országból is 
több alkotó jött ide. A Szentendrei Műhelyt építő fe 
Lugossy Lacától kezdve sokakkal rendkívül jólesett 
találkozni. Az volt az összbenyomásunk, hogy min
denki tudott a másikról mindent. És pontosan 
ugyanazok a szinkronpontok, ugyanazok a prob
lémák, vagy a nehézségeknek valamilyen módon 
való legyőzése mutattak érdekes azonosságokat.
Ami még érdekes, annak ellenére, hogy tanítunk,
a fiatalabb művészek jelenléte, hiszen itt már min
denki művészként alkotott. Bár nem tudom, hogy 
kimondható-e az, hogy „végzett művész”, hiszen a 
művész soha nem végez... Az egyetemi oktatásban 
nem megtapasztalható generációs mentalitásbeli 
különbségek viszont kijöttek. Egy jelentős küszöb 
átlépése történt meg valamilyen módon 
észrevétlenül. Visszamenőleg megmutatkozik egy 
határ. A mi nemzedékünkre az volt jellemző, hogy 
rendkívül erős nyomás alatt jöttek létre a munkák. 
Ennek sajátos törvényei tehát presszió alatt alakul
tak ki. A mai generáció egy depresszív (nem 
depressziós!) időszakban van, amikor nincs nyomás. 
Nem tudom, hogy ez jobb vagy rosszabb, de teljes 
egészében más. Másképp kódolunk dolgokat, nem
csak a nosztalgia miatt, hogy miként emlékezünk az

ún. hőskorszakokra. A „mindent szabad” időszak
ban készült munkák mások, mint a nyomás alattiak. 
Ezért nem lehet összehasonlítani a két korban létre
jött dolgokat, mert más gondolkodásmód 
szüleményei. Ez már egy küszöbön túli dolog, amit 
nagy szimpátiával figyelünk, de a mi kódrendsze
rünktől, a prés alatti alkotási tevékenységünktől ez 
már távol van. Jó, hogy a mai fiatal generáció is 
megpróbálja szimpátiával nézni a dolgainkat, de 
nem érti meg, és nem is követelhető meg tőlük, 
hogy megértsék, hiszen egy választófalon túl van 
a kettő. A későbbiekben így kell majd értékelni a 
munkákat, ez lesz a különbség.

— Pakson mit sikerült most konkrétan 
létrehozni?

— Mindig bizonyos fokig úgy megyek oda 
— most már másodszor —, hogy a Paksi 
Múzeumban lévő szép pécsi műhelyes egységüket 
bővítsem. Elég sok művet adtunk már és vásároltak 
is. Amiket oda készítek, más szempontból egészíti
ki az ott lévő műveinket. Most egy konkrét vizuális 
költészeti anyagot csináltam, két méter magas,

Triptichon elnevezésű vizuális blogot. Hogy két óra 
alatt mennyi blog-szöveget és mennyi vizuális képi 
anyagot tudok begyűjteni meghatározott helyekről, 
a meghatározott időegységen belül. Gyakorlatilag 
csak a végén olvastam végig, és ez már egy másik 
korszak hozzátétele egy korábbi elképzeléshez. 
Majdnem lehetetlen a hetvenes évekhez illeszteni 
a 21. század mentalitását, de most ez érdekelt.

— Milyen új elképzelésekkel foglalkozik 
most az egyetemi oktatásban?

— Egyre fontosabb dolgok szükségesek 
a továbblépéshez, és ehhez készek a tervek.
Többek között egy olyan szak indítása, ahova 
valóban hasznos és hosszú távon jelentőséggel bíró 
feladatokat és képzéseket tudunk beépíteni. Nem 
egyszerű ezt elképzelni, amikor pillanatokon belül 
változik a technika, változnak a szoftverek, és a 
gondolkodásmódban is van egy nagyarányú csepp- 
folyósság. így nem könnyű hosszú távon tervezni, 
főleg médiaügyekben. Azokat a szakmai alapokat 
tanítjuk, amelyek hosszú távon is egyértelműen 
igazak. Ennek az alapja egy jól működő és 
kutatható adatbázisháttér, e nélkül nincs semmiféle 
továbblépés. Itt a lényeg a kutathatóság, hiszen 
egyetemről van szó. Azon dolgozunk Kosaras Attila 
kollégámmal, az Llniv TV igazgató, főszerkesztőjével, 
hogy létrehozzunk egy olyan mozgóképes archívu
mot az Egyetemi Levéltárral közösen, amelyik

kutatható és ún. kreatív adatbázis. Tehát a hall
gatók szabadon felhasználhatják az anyagokat.
A másik feladata és funkciója az lenne, hogy több 
helyen, többszörösen őrizze a mozgóképes 
értékeket. Hisz az itt lévő 10 -12-15  éves kazetták 
már nagyon nehezen játszhatók le, portának szét, és 
egy ilyen médiaörökséggel felelősséggel kell bánni. 
Szeretném, ha széles körű gyűjtés eredményekép
pen egy kutatható adatbázis jönne létre. Ennek 
megvannak a szervezeti és személyi feltételei, most 
próbálunk pályázatokkal valamilyen hátteret is 
teremteni ehhez. Mindenki jó szándékkal áll hozzá, 
belátják a szükségességét. A Pécs TV-ben is egy jól 
működő adatbázis formálódott, csak ott más a 
funkció. Itt mi olyan „mellékes dolgokat” is képesek 
vagyunk rögzíteni, ami most nem fontos, de később 
elképzelhető, hogy az lesz. Megvan például a 
Jacques Derrida-ról készített anyag, más pótolhatat
lan felvételeinkkel együtt. Ilyen a Horváth Olivértől 
kapott Super 8-as felvételek rögzítése is. A hatvanas 
évek busójárásáról az ő anyagát vetítettük nemrég, 
ez is pótolhatatlan. Tehát ez lenne az új funkciónk,

szakemberek közreműködésével rögzíteni és tárolni 
ilyen anyagokat. Mi az első vonalban találkozunk 
ezekkel, nekünk adják oda. De a későbbiekben át 
kell tudni adnunk annak a generációnak, amelyik 
majd őrzi, és felelősséggel kezeli ezeket a 
mozgóképes egységeket.

— Pécsett nem tervez valamilyen meg
mutatkozást saját alkotásokból, hogy ne csak 
Pakson láthassuk az elkészült munkákat?

— Nem. Ez koncepció kérdése. Nekem 
csak a Pécsi Műhellyel közösen voltak kiállításaim, 
saját tárlat valahogy föl sem vetődött bennem. De 
ez nem azt jelenti, hogy nem dolgozom. 
Foglalkoztatnak meg nem oldott kérdések, számta
lan az ilyen, mint mindenkinél. Ugyanakkor léteznek 
kinyíló kapuk teljesen új területekkel. Ezt nem 
tudom másképp elmondani, mert a művészetben is, 
de a kutatásoknál is az alkotó, vagy a teremtő 
ember érzi, hogy most megnyílik valami, de nem 
tudja megfogalmazni. Ugyanakkor tudja, hogy most 
azon a területen kell továbbmenni, és ez az alkotá
soknál is érződik. A művészetben is — mivel ellá
tunk már egy új területére, de mi még nem látjuk az 
összefüggéseket —, ez számtalan esetben tapasztal
ható. Régen, a zene és a képzőművészet története 
során sem vették észre a nyilvánvaló tanulságokat. 
Ahhoz tovább kell lépni előre, hogy ezek a dolgok 
jelentőssé váljanak. Azért tartom lényegesnek az 
archiválást, a különböző rögzítéseket, mert nem 
tudhatjuk, mi válik fontossá, de az irányt jól lehet 
sejteni, érezni. Ez a döntő a jelenlétben. ■
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A Baranya Megyei Bíróság 
és Pécsi ítélőtábla új épületszárnya 
Pécs, Rákóczi út 34.

F E K E T É N - F E H É R E N

B E N C Z E  Z OL T ÁN

Generáltervező: Koller és Társa Tervező Kit. 
Építészet: Koller József vezető tervező és 
itj. Csatai László, Bánfalvi Zoltán, Fehér Zsófia 
Belsőépítészet: Rádóczy László és Tolnai Zsolt Forma és szerkezet
2003-ban döntés született a Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi ítélőtábla Rákóczi úti közös 
irodaépületének bővítéséről.
A meglévő irodaépület a hetvenes években, az akkori Megyei Tanács számára készült. A to
ronyház jellegű épület lábakon álló magasított térszínből emelkedik ki. A körülötte kialakított 
grandiózus pódium monumentalitása, a korabeli államhatalom erejének megmutatását szolgá
ló, városközpont méretű építészeti kifejezés kívánt lenni — és bizonyára további nagyszabású 
építészeti beavatkozással új városi központtá egészülhetett volna ki. Az elmúlt évtizedek so 
rán nem épültek meg azok a fejlesztések, melyek az irodaépület eredetileg szándékolt helyze
tét értelmezhették volna. A kilencvenes évektől kezdve az államigazgatás helyét átvette az igaz
ságszolgáltatás, a Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi ítélőtábla költözött az épületbe. A zava
ros városépítészeti szituáció ettől természetesen semmit nem változott. Míg kereskedelmi be
ruházások kapcsán pillanatok alatt, a szemünk láttára alakulnak át városrésznyi területek, ad
dig az állami hivatalok beruházásai több évtizedig hagynak területeket átmeneti állapotban 
megrekedni.
A Bíróság és a Pécsi ítélőtábla újonnan felmerült fejlesztési igénye lehetőséget kínált a helyzet 
újraértelmezésére.

... m e r é s z  v a g y  b á t o r . . .

Nehéz dolga van a modem építészetnek 
Magyarországon. Sosem volt könnyű. Az európai 
modern építészet legfrissebb tendenciáival talán 
csak a két háború közötti időszakban mutatott némi 
szinkronitást a magyar modern építészet egy 
bizonyos szegmense. Azóta ez csak kivételes, egye
di esetekben fordul elő. Még kevesebbszer nélkülözi 
ez a szinkronitás az ellentmondásokat vagy 
ellenérzéseket.

A szinkronitás persze önmagában semmilyen 
értéket nem hordoz. Amennyiben indokolatlan, iga
zodási kényszer szüli, sekélyes plagizálással jár 
együtt. Indokoltnak akkor tűnik, ha mögötte a tár
sadalmi és modernizációs folyamatok valamilyen

egyidejűsége is megbújik. Nem csak a modern 
építészetre igaz ez, de igaz az minden történeti 
stíluskorszakra, amely egyetemesen elterjedt 
építészetet hozott létre Európában. Helyi sajátossá
gok mindig érvényesültek. Ezek akkor hoztak 
kiemelkedő teljesítményeket, ha a hely szülte kihívá
sokra alkotó válaszokat találtak: az adott helyen 
képesek voltak megfelelő technológiai, funkcionális, 
esztétikai megoldást kínálni az építés és a stilizálás 
feladatára.

Nehéz dolga van a modem építészetnek 
Magyarországon.

A háború után következő korszak ideológiai terhei 
súlyos béklyóként csüngtek az építészeken.
Nehezen jöttek létre az európai modern építészet 
legfrissebb áramlataival összhangba hozható 
kiemelkedő teljesítmények. A saját karakter meg
találása is várat magára. A rendszerváltást követően 
még kuszább lett a helyzet. Türelmetlen igazodási 
kényszer uralkodott el, és ez ellenálló, élesedő szak
mai vitákat szül: szinkronitás kontra helyi karakter.
A viták valódi hátterét sokszor inkább irányzatok 
közti elkötelezettség adja. Amikor épületét valaki 
világosan felismerhető szinkronitással hozza létre, 
már-már bátorságra van szüksége... vagy legalább 
merészségre.

A tisztelt nagyközönség pedig tanácstalan, és 
többnyire értetlenül áll 50 éve minden olyan épít
mény előtt, ami nem visel díszítést. Amennyiben 
körülnézünk az új bírósági épület környezetében, 
láthatjuk azokat az úgynevezett „kockaházakat”, 
melyeket a műveltebb közízlés is csak „szocreálnak” 
nevez. Ezek szerint a modern építészet már 50 
évvel ezelőtt lezárt korszaka sem tartozik még a dif
ferenciáltan megkülönböztethető építészeti tartal
mak közé. Ilyen előzmények után vajon a bíróság új 
épülete hogyan szembesíti a modern építészet 
legfrissebb irányzatainak jeleit környezetével?...

A bíróság új épülete ugyanahoz a modem ha
gyományhoz csatlakozik, mint a tömb néhány 
évtizeddel ezelőtt készült többi épülete. Azonban 
más korszak más indíttatású invenciói nyúlnak 
vissza ugyanahhoz a hagyományhoz.

Napjaink világépítészetében a modern építészet 
tiszta formaképzésre törekvő konstruktív hagyo-
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mánya folyamatosan megújuló erővel jelen van. 
Azonban a forma konstruktív gazdagítása ma 
kevesebb radikalizmussal történik, kevesebb teo
retikus és analitikus indíték jellemzi, mint a háború 
utáni neoavantgárd építészetet vagy a 
húszas-harmincas évek radikális avantgárd korsza
kát.

A világon és Európában kialakultak sajátos 
területi változatok. Az egyik legnagyobb elismerést 
élvező területi építészet ma az Ibériai-félszigeten jön 
létre. Tipizálható sajátossága többek között a nagy 
felületek letisztult kezelése; az éghajlat és a ter

mészetes fényviszonyokhoz hangolt anyaghasználat; 
a formák gazdagítása a korai modern absztrak
ciójából indul ki, de a tektonika megtartása mellett 
vállalkozik a derékszögű rendszerek visszafogott, 
finom kimozdítására. Egyszerű eszköztelensége mel
lett marad hely az érzelmeknek és az érzékeknek is. 
A most tárgyalt épület elfogott valamit ebből a 
mediterrán szellőből, amivel egyébként 
Magyarországon kevésszer szembesülhetünk.

„A bíróság épületének tömegét négy egymástól 
elmozdított kubus alkotja. A tömegformálásra a zárt

ság és visszafogottság jellemző, amelyet a szabály
talanul elhelyezett ablakok és felülvilágítók 
oldanak.” 1

Az épület zárt tömegformálása a modern 
építészet kubisztikus, konstruktivista módszeréből 
indul ki. Viszont az elemi geometriai formák egy 
kényszeres fejlődés jegyében újabb tér-tömeg 
alakítás lehetőségét keresve, a fantázia felszaba
dításával — de adott keretek között — alakulnak.
A forma elsősorban nem a jelentést gazdagítja, de 
legalábbis nem terheli elvont elméleti összefüg
gésekkel. A geometriai forma geometriai formával 
áll szemben. A derékszögű rendszerhez képest ki
csiny billentést végeznek a tömegek, ezáltal 
dinamikára tesznek szert, dinamizálják egymást. 
Mozogni, — járatos szóhasználattal — áramolni 
kezd a tér. Az épület mintegy kapcsolatot teremt 
a Rákóczi úton zajló erős forgalom ritmusával. Ezt 
a folyamatot erősíti az épület telepítése: a bírósági 
irodaház vertikális gesztusa mellé, a tizenegy
emeletes irodaépület hossztengelyére merőlegesen, 
az utca forgalmával párhuzamosan terül el az új 
lapos, elnyújtott tömb.

Ez a telepítés és térszervezés két városépítészeti 
nehézséget oldott meg egyszerre: 
a az egyik a Rákóczi út felőli kapcsolódás és 

beilleszkedés szerepének meghatározása; 
b a másik pedig az épületet tartalmazó, kétoldal- 

ról nagyjából nyitott és kétoldalról zárt tömb új 
helyzetének értelmezése.

a Az új épület átmenetet képez a Rákóczi út 
és a tömbbelső eltérő térszintjei között. Az épület- 
együttes fő megközelítési útvonala keresztül halad 
rajta, melyet az első emelet szintjén egy felvezető 
híd köt össze az utca szintjével. A felvezető hídra 
került a főbejárat és a recepció, azon keresztül 
juthatunk az előcsarnokba, abból pedig egy üvege
zett nyaktagon keresztül a régi szárnyba. Az elő
csarnok elnyújtott, két szint magas teréből közelít
hetők meg a szintén két szint magas tárgyalóter
mek.

Az épületegyüttes egészét tekintve átszer
veződött a funkcionális elrendezés valós és szimbo
likus rendje is: a hangsúly áttevődött oda, ahol az 
érintett polgárok számára konkrétan manifesztálódik 
az igazságszolgáltatás rítusa, azaz a tárgyalóter
meket tartalmazó rész vált elsődlegessé — ez a 
szakasz az attraktív helyszín, a „színpad”, az iroda
épület pedig a „gyári’, ahol csak kiszolgáló
tevékenység működik.

b A terület a városközpont két legnagyobb for
galmat levezető csatornája között helyezkedik el. Az 
elbontott emelt térszint helyére telepített új épület a 
beépítési tömb házai között esélyt ad a korábban 
taszító környezet birtokba vételére. A déli homlokzat 
egyszerű, síkban szerkesztett, meleg tónusú lap
burkolatával nyugodt hátterű térfallá válhat. Jelenleg 
ugyan még a parkoló autóké a terep, de előbb vagy 
utóbb elkerülhetetlen, hogy a zónában található 
teresedések zöldfelületté, sőt valódi parkokká vál
janak.

Az épület térkompozícióként szerkesztett tömeg
formálása megkívánja az úgynevezett „ötödik hom
lokzat”, a tetősík tudatos alakítását. Az alacsony 
hajlású tetőfelületek kőburkolatot kaptak és a hom
lokzatokkal majdnem egyenrangú esztétikai 
minőségben jelennek meg.

A felvezetőhídra került recepciót tartalmazó 
felépítmény tömegének additív jellegét nehezen 
viseli a zárt kompozíció.

Az abtaknyílások szerkesztett esetlegessége 
a kőburkolat kiosztásának raszteréhez igazodik.
A formai konstruktivitás mellett szerkezeti konstruk- 
tivitás nem jellemzi az épületet.

A szerkezet milyensége elfedett. A ház formai
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elemeiből nem következik semmi, ami a ház 
szerkezeti voltára utalna vagy fordítva. A funkcióból 
következő tértömeg tagolásról, mint következetes 
szerkesztési elvről sem beszélhetünk. Ugyan az 
északi hasáb magában foglalja a fogadó-közlekedő 
teret, azonban a további hasábok nem jelölnek ki 
az alaprajzon újabb funkcionális egységeket.

Nagytáblás, réteges, soros rakással készített 
fűrészelt Kanfanar kőburkolat borítja az épületet.
Ez a kőburkolat három homlokzati nézetből 
kifeszített membránként határolja a kubusok 
felületét. A negyedik homlokzat úgynevezett 
„bányászéi” kőlapokkal burkolt.

A j e l e n t é s  b ő v í t é s e

Csakhogy az a kis változás a negyedik homlokzat 
burkolatának felület-megmunkálásában nem 
csupán egy esztétikai játék a felületképzéssel. 
Jelentéstöbbletet hoz az épület egésze számára, 
és nem csak valami kis járulékos többletet.

A végfal bányászéi kiképzésű kőburkolata 
átlényegíti a burkolóanyag és a képzett forma jelen
téstartamát.

A tömegkompozíciót alkotó zárt, absztrakt kubu
sok konkrét természeti jelenséggé lényegülnek. 
Valami naturálist ábrázolnak: egymás mellett meg
csúszott geológiai kőzetrétegek bányászat közben 
visszamaradt óriási kőtömbjeit jelenítik meg. A 
keleti végfalon egymáshoz képest kissé eltolva 
sorolódnak ezek a megalitikus kőtömbök.

Kiderül, hogy az ortogonális rendet felbontani 
szándékozó tömegformálás építészeti koncepciója 
csak szerkesztési mód, csak eszköz. A már 
önmagában is érvényes tiszta építészeti gondolat 
eredményére a jelentés újabb rétege telepszik. 
Kiderül, hogy az épület megformálását mégsem 
a konstruktív tisztán gondolkodás telosza vezette.

Nem csak egy építészeti kompozícióval állunk 
már szemben, hanem monumentális plasztikával, 
ami valami építészeten kívülit ábrázol. Egymáshoz 
képest elcsúsztatott kőzettani rétegek természeti 
környezetből kiemelt részlete jelenik meg. így 
például a kőburkolat az anyaghasználat során nem 
az építőművészeti hagyomány továbbgondolásából 
nyeri el értelmét, hanem a plasztikaképzés 
szabályainak és törvényeinek kell engedelmes
kednie.

Az ábrázolás egyértelmű dolgot mintáz, amely 
mint ikonikus jel metaforikus tartalom közvetítésével 
kell, együtt járjon: Talán a természeti képződmény 
és az emberi kéz beavatkozásának találkozási pont
ját és annak monumentalitását kívánja megje
leníteni!?

így metaforikussá lesz a plasztikai kompozíció, 
önállósul a térforma, egy köztéri szobor 
autonómiáját akarja elnyerni. Az épület szinte 
járható szoborrá válik.

Úgy tűnik, mintha az épület kettős karaktert, 
vagy „kódolást” használna.

Kérdés az, hogy ez a túlterhelés vagy éppen a 
kiteljesedés irányába hat-e — avagy éppen fel sem 
merül ez a kérdés...

Találhatunk ehhez hasonló építészettörténeti 
analógiát a 20. században. Közülük a leghíresebb 
a sydney-i opera. Egymásra torlódó látomásszerű 
héjboltozatai az építészet eszköztárán kívül eső 
dolgot jelenítenek meg, amik lehetnének akár 
absztrakciók is. Konkrét, de nem egyértelmű dolgot 
ábrázolnak. Virágszirmot, vitorlát, esetleg valami 
mást. Az ábrázolt tárgy vagy természeti jelenség 
hordozza a metaforikus utalást, melyek azóta az 
épület ikonikus képén keresztül Sydney városáról 
kívánnak üzenetet megfogalmazni. ■  1

1  Idézet a műszaki leírásból
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Generáltervező: Koller és Társa Tervező Kft. 
Építészet: Koller József vezető tervező 
és ifj. Csatai László, Bánfalvi Zoltán, Fehér Zsófia 
Belsőépítészet: Rádóczy László és Tolnai Zsolt Elmozdulások -  végre

Koller József és munkatársainak 
új bírósági épülete

Egy-egy fontosabb középület kapcsán joggal merül 
fel az igény, hogy ne csak az adott műről 
beszéljünk, hanem általánosabb építészeti 
kérdésekről is: Pécsett az új bírósági épület, ame
lyet Koller József és irodája tervezett, ilyen alkalom, 
már csak azért is, mert ez a helyszín, a belváros déli 
része, a hetvenes évek óta egy átfogóbb városi 
koncepció reményével kerül kialakításra. Akkoriban 
Köves Emil városi fórumként képzelte el a Rákóczi 
út -  Jókai utca kereszteződésben lévő teret, a 
Megyei Tanács épülete e nagyobb gondolati egység 
részeként fogant. Ennek egyértelmű jele, hogy 
Köves a telek nyugati határfalaként építette meg 11 
emeletes irodaházát, majd eléje, a tér felé fordulva 
lábakra állított, nagyméretű teraszt tervezett. Az 
elmúlt évtizedek során bár mind az építészet, mind 
a város részéről megfogalmazott igények jelentősen 
megváltoztak, ez a telepítés ma is értéket képvisel.

Olyannyira, hogy a mostani új tömb tulajdonképpen 
folytatja az anno elindított gondolatot. A két nagy 
bírósági tárgyalónak és bírói szobáknak helyet adó 
új épület telepítésében érzékelhető, hogy Koller 
József is számít arra, a most még üresen álló, 
bizonytalan helyzetű nagy placc (zöld felület és 
parkoló) élő városi térré válik egyszer. Erre utal, 
hogy az épületet (majdnem) körbejárható tárgyként 
formálta meg, az minden oldalról (az ötödik hom
lokzatként kialakított tetőt is ideértve) szemlélésre 
kínált látványként van jelen. Ennek az épületnek 
tulajdonképpen oldalai szinte egyenértékűek. 
Főhomlokzatnak a híddal indított északi bejárat 
ugyanúgy hihető, mint a térre néző teljesen zárt, 
látványosan megmozgatott kőfal, de a keskeny 
hasítékokkal épp csak felszakított déli homlokzat 
is igen igényes, érdekes, egy majdani új épületből 
egyszer ez is bizonyosan szeretettel nézhető.

Sopianae romjain

Bár nemrég került átadásra, helyét olyan magabiz
tosan foglalja el a Baranya Megyei Bíróság, Pécsi 
ítélőtábla és Munkaügyi Bíróság irodaházának 
tövében az új tömb, mintha nem is építették volna, 
hanem a város mélyebb rétegeiből nőtt volna ki a 
felszín fölé. jelenléte egyértelműen mai, de ezt nem 
kívánja erőszakosan körbeharsogni, nem akar egyed
uralkodóvá válni, hanem nagyon is számít arra, 
mások is kerülhetnek majd köré. A város szempont
jából biztató egy ilyen épület, amely egyszerre önál
ló alkotás és környezeti alkotóelem. Azt bizonyítja, 
hogy a közösségi érdek és az egyedi alkotásra való 
törekvés egymást nem kölcsönösen kizáró tényezők. 
Nagyon fontos, hogy az épület, mint koherens önál
ló világ érzékelhető, ugyanis a környezet ezzel 
szemben teljesen bizonytalan identitású. A területet 
egyik oldalról a Jókai utca határolja — s bár ez 
egyik tengelye lehetne a városnak, amely a közpon
ti Jókai tértől a vasút irányába teremt összeköt
tetést, a vizuális kapcsolat megszakad rögtön már 
az elején, itt a Rákóczi út metszésé-nél lévő üres 
területen. Pedig mindig is lakott volt ezen a részén 
a város: a környéken található római romok azt is 
bizonyítják, a hajdani polgárváros, és annak fóruma 
erre volt található. Sopianae emléke fel is bukkan a 
környező utcákban és épületekben, igaz ez 
leginkább a romok megmutatására korlátozódik, 
nem pedig a római várostervezés értékeinek és 
Vitruvius gondolatainak megértésére vonatkozik 
általában. A gesztus a római kori múlt felé érthető, 
kulturált és elvárható, csupán az benne a meglepő, 
hogy a környezet és a tradíció iránti empátia mintha 
ki is merülne ebben az egy mozzanatban. Elegendő 
végigtekinteni a Rákóczi úton ahhoz, hogy az a 
véleményünk alakulhasson ki, az elmúlt évtizedek
ben az építészek sokkal inkább figyeltek az önkife
jezésre, mint közösségükre és kultúrájukra. A hete
rogenitást szemlélve az az érzésünk, hogy a helyi 
jelleg valódi megértése helyett mintha anyagok, 
részletek és narrációk csupán fecsegnének az 
ittlétről. Ennek következtében bár a környéken jó 
nevű építészek (Köves Emil, Tillai Ernő, Dévényi 
Sándor, Finta iroda, Kistelegdi István, Erdélyi Zoltán, 
Várnagy Pétéi) dolgoztak, dolgoznak, összességé
ben értékvesztett, bizonytalan az utcakép: a Rákóczi 
út tehát éppen az a varrás, amely mellett a történel
mi város majdnem szétfoszlik, felszakad.

Bizonytalanságok

Ha védeni kívánnám ezt a sokféleséget, említhet
ném, hogy mindez következmény, egy élő város 
sajátossága, de nem teszem, mert nem szükségsze
rű, hogy az éppen aktuális építészeti gondolatok 
ellene lépjenek a már meglévőnek. Számtalan példa 
mutatja, hogy empátiával markáns építészeti alkotás 
is viselkedhet barátságosan környezetében. Pécsett 
különösen érdemes lenne a közösségi szempon
tokat is szem előtt tartani a város fejlődésében, 
mert a történelmi belvárosnak (illetve az olyan bájos
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területeknek is, mint amilyen a Tettye) itt-ott veszé
lyeztetetté válik sajátos jellege. Egy Tettye Irodaház, 
az évek óta üresen álló „magasház”, a monumen
tális Árkád Áruház (megint hangsúlyoznám milyen 
szörnyű veszély egy ilyen méretű és kapacitású 
épület beékelése ebbe a városi szövetbe) vagy a 
Mecsekre fel-, a központhoz bekúszó lakótelepek, 
no meg az elmúlt évtized alatt épített beruházói és 
kereskedelmi funkciókat ellátó zavarodott 
értékrendű épületek (tisztelet a kivételnek) 
összességében egyre nagyobb erővel írják magukat 
vissza az összképre. A jelenkor építészeti kiáltásai 
ad absurdum csak addig tolerálhatok, amíg nem 
harsogják vele túl azt a hangulatot, amelyet amúgy 
pécsiségnek mondhatunk. Ha a „nagyon mások” 
többen lesznek, mint az „általában olyanok”, akkor 
aztán törhetjük a fejünket, hogyan hazudunk 
építészeti kulisszákkal történelmi várost arra a 
helyre, ahol évszázadokon át Pécs természetesen 
létezett. Az elbizonytalanodó városi identitás szem
pontjából a kiemelt középületeknek és a fontosabb 
csomópontoknak a szerepe felértékelődik. A sikeres 
beavatkozások jótékony hatása egy-két ponton már 
érzékelhető, ezek közül kedvencem a Barbakán téri 
multifunkcionális épület, amely magánberuházásként 
(tisztelet és elismerés a tulajdonosnak!!!) három 
különböző városi jelleg metszéspontjában teremt 
rendet. Ez az épületegyüttes azért fontos, mert nem 
kívánja direkt módon tematizálni az ott tapasztal
ható kérdéseket, nem akar dönteni egyik vagy 
másik építészeti jelleg javára, hanem az egész 
környezet iránt érzékeny gesztusokkal, de lényegét 
tekintve önálló állításként létezik. Magabiztos meg
jelenésével nem alkalmazkodik, hanem környezetét 
ő kapja rendbe úgy, mint tanár szigorú pillantásával 
az épp szétszaladni akaró gyereksereget.

Az új bírósági épületnek hasonló fontosságot 
tulajdonítok. Bár egészen más indíttatásból, más 
logikával és más eszközökkel született meg ez a 
ház, mint a Barbakánnál említett, összeköti őket 
mégis a két alkotó team határozott értékszemlélete. 
A bíróság épülete sem az elvárásoknak és közhe
lyeknek való megfelelés vágyából született, hanem 
a hely, a program és az alkotók személyiségéből 
együttesen következő önálló alkotás.
Viszonylagosan kis mérete ellenére ez is erős kije
lentésként hat vissza az elbizonytalanodó környe
zetre. Nem kerül vitába, és nem akar barátkozni a 
közelében lévő épületekkel, hanem — ahogyan azt 
már jeleztem — egyszerűen kinő a földből, szikla
tömbként, öt oldalon megkomponált formaként 
magabiztosan van jelen.

Hogyan lehetett...

Az épülethez az elmúlt hónapokban zarándokoltak 
a kollégák, többen hangosan örültek annak, hogy 
Pécsett megvalósulhatott egy ilyen merészen más 
épület. Ennek oka a háznak a története, talán ebből 
a szempontból lehet érdekes: a megbízás nem a 
tervezéssel, hanem jó pár évvel korábban indult, 
akkor, amikor Koller József és munkatársai nekilát
tak a Köves Emil-féle irodaház nagy alázattal 
történő átalakításának. A szétfagyott sárga 
pirogránit burkolólapokat fűrészelt mészkőre 
cserélték, a belső tereket színekkel, anyagokkal 
közelítették a mai elvárásokhoz. Közben 
egyértelművé vált többek között az is, hogy a 
meglévő épület szerkezeti adottságai kizárják, hogy 
ott alakítsák ki a szükséges nagy tárgyalótermeket. 
Amikor a megkezdett munka folyatatásaként az 
épület előtti terasz (és az alatta lévő irattárak és 
parkoló) felújítása következett volna, a megren
delővel kialakított jó kapcsolat eredményeként — 
a tervezők javaslatára — megszületett egy nagyobb 
léptékű gondolat, egy új épület kialakításának 
elképzelése. Ennek tervezésekor Koller meglátta azt 
a lehetőséget is, hogy nem a környező épületek

igen sokféle építészetéből lehet érdemes kiindulni, 
hanem egy markáns építészeti elemmel is kapcso
lódhat a meglévő irodaházhoz. így fogant ez a szo
bor szépségű tömb.

Sziklaszilárdan

Az épület legfontosabb jellegzetessége bizonyosan 
a tektonikusán megmozgatott négy tömeg, és 
ennek kivetüléseként a felületképzés, az egymásra 
torlódott, vetődött kövekből emelkedő sziklafal. A 
kő tehát a jelentés szempontjából nem burkolat itt, 
hanem maga az az anyag, amely egy tömbben 
mutatja magát, a kő különböző felületi sajátosságai
val megfogalmazza az épület lényegét. A sziklasze
rűséget hangsúlyozza a keleti homlokzat rusztikus 
felületképzése, a bányászott kőszélek plasztikája, 
amely a fényviszonyok függvényében izgalmasan 
változó. Ezzel szemben az épület északi és déli 
felülete ugyanennek a mészkőnek csiszolt, sima 
felületét mutatja, ezzel is ráerősítve arra a hatásra, 
mintha a ház törésvonalak mentén, egymáson 
elcsúszva emelkedett volna a föld fölé. A durva, 
rusztikus, de természetesnek tűnő, illetve a felcsi
szolt, művi, fényes felületek együttes jelenléte akár 
metaforaként is értékelhető: az ősi, robbanásszerű 
erő és a külső hatásokra csiszolódó állapot, az 
őstehetség és a környezet alakító hatásával is 
mutathat párhuzamot.

A sziklaként mutatkozó összkép szempontjából 
alapvető, hogy az épület teljesen ablaktalan: a 
folyosókra a csiszolt kőfelületű oldalakon lévő és 
a tetőre is átforduló rések, irdalások juttatják el a 
fényt. A tető egyenértékű felületként, ötödik hom

legvédettebb, legzártabb magja a két egymás felé 
fordított bírói tárgyalóterem. Ezeknek hangulata a 
szimmetrikus szerkesztés okán kifejezetten ünnepi. 
A pulpitus és az elítéltek padja szikáran, tisztán 
megfogalmazott. Ezekben a terekben szakrális 
élmény lehet jelen lenni; talán nem túlzó erről 
beszélni, hiszen az igazság és a törvény eszménye 
nagyon is szent dolog. A bíróságok sokkal prózaibb 
valósága olvasható ki ugyanakkor a terek 
szervezéséből: az a tény, hogy a bírák, az elítéltek 
és a közönség (a rokonok, ismerősök, fenyegető 
ellenségek vagy épp az egyre inkább jelen lévő 
sajtó) külön útvonalon közelítheti meg a tereket, 
pontosan érzékeltetik, hogy a mai kor ítélkezése 
milyen irányt vett.

Az épület összességében egy nagyon fontos 
elmozdulás a bátor, de empatikus építészet irányá
ba. Sikerét annak a kettősségnek köszönheti, hogy 
alkotója úgy tudott egyedi, Pécsett teljesen példa 
nélküli épületet tervezni, hogy az mégsem lett ide
gen. Ennek persze számos oka van. Ilyen például 
az a tény, hogy bár formai értelemben meglepő ez 
az épület a maga környezetében, de a bíróság 
telepítésében egyértelműen tovább él a Köves-féle 
terasz, a Rákóczi útra kifutó híd például a helyén 
maradt. A környéken élők számára ez az elhelyezés 
tehát valamiféle megszokottságot, folytonosságot 
sugall. A kőnek is „csak” a rakásmódja, és általa 
a teljes épületre vonatkozó szerepe a szokatlan, 
hiszen ez az anyag kapcsolatot teremt akár a 
szemközti OTP székházzal (terv: Erdélyi-Várnagy), 
akár a közelben lévő Jókai tér burkolatával (terv: 
Dévényi Sándor), akár a Köves-féle épület felújított 
állapotával (a hajdani Zsolnay pirogránit burkolata

lokzatként való kidolgozása is ennek az egységes 
gondolatnak a része. A kialakítás módjában azon
ban még egy szép és ökonomikus gesztus is megje
lenik: az elbontott terasz burkolólapjainak és lép
csőinek darabjait használta fel újra a tető felületén, 
a töredezett elemeket élükre állítva sorolva rakta 
egymás mellé, amely összhatásában a rusztikus 
homlokzattal rokon. A tető kiképzése ezáltal a 
vetődés, a feltöredezettség alapmotívumát fordítja 
át arra a felületre, amely például az irodaház 
ablakaiból nagyon is jól megfigyelhető.

A Megyei Bíróság, a Pécsi ítélőtábla és a 
Munkaügyi Bíróság által használt két nagy tárgyaló 
és a bírói szobák a kőtömb gyomrában, teljes biz
tonságban találhatók. A külső dinamika és a szab
daltság helyett a belső egy térként, megnyugtató 
rendként érzékelhető. A kövek mellett megjelenő 
faanyagok és a már említett hasítékokon bejövő 
természetes fény barátságos hatást kelt. A mester
séges világítás külön szót érdemel: a mennyezet tel
jes felületét betakaró fóliavilágítás puritán módon, 
teljesen anyagtalanul, egyszerű, tiszta, mindenre és 
mindenkire egyaránt vetülő fényt áraszt. Ez a min
denhol egyformán jelenlévő megvilágítás szép, 
igazságos jellemzője a közlekedőknek. Az épület

helyére is fűrészelt mészkő került). A horvát mészkő 
(Kanfanar) megjelenése talán egy általánosabb 
érvényű utalás is egyben, Pécs délvidéki jellegének 
építészeti megjelenítése, amelyet csak erősít az 
épület fehérsége és zártsága.

Az új bírósági épület bár funkciójából adódóan 
is teljesen zárt, mégsem lesz ijesztő, nem kelt félel
met, nem tornyosul monumentális falként az 
emberek elé. Éppen ellenkezőleg, a megbontott 
formák, az elmozduló elemek és persze a sajátos 
kőborítás szinte invitálnak az épület körbejárására. 
És ez a barátságos helyzet nemcsak a bíróság 
intézménye, nemcsak az épület mint műalkotás, 
hanem a környező tér belakása szempontjából is 
örömteli elmozdulás. Annak a lehetősége 
teremtődött meg, hogy egy korábban érdektelen és 
gazdátlan terület felkelti maga iránt az érdeklődést. 
A ház tehát máris elkezdte formálni, átértékelni 
környezetét, ottléte okán maga köré teret kanyarít. 
Feltételezhetően nem én vagyok az első, aki továb
bi, hasonlóan okos és mértéktartó középületeket, 
köztük egy parkosított közteret remél, ahol egysze
rűen jó városlakónak lenni. ■
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F ó r u m Töprengés Kisplasztikái Biennálé kapcsán

Az idei nyáron már a sokadik Kisplasztikái Biennálé 
volt látható Pécsett. A kiállítás nívós volt, a látoga
tottsága a szokásos nyári kiállításoknak megfelelően 
alakult, ám a szobrász szakma vagy inkább a kiállí
tók számára több változást hozott, némi vihart 
kavarva.

A kiállítás történetét vizsgálgatva a következőket • 
kell felidézni. Az 1970-es évektől országszerte nyíló 
és országos rangú kiállításokon hazánk múzeumai 
tisztességgel megosztoztak. így került a textil- 
művészeti biennálé Szombathelyre vagy a 
rajzbiennálé Salgótarjánba, ahová a „művészeti 
szakma leutazott”, a kiállítás az adott vidéki város
nak sok esetben a legrangosabb kiállítása volt 
abban az évben. Eddig tehát minden rendben 
lévőnek tűnik. Az idők változtak, és a kiállítások 
körüli helyzet jelentősen módosult, amit sem 
Pécsett, sem máshol nem könnyű realitásként kezel
ni. A vidéki kiállítások rangja megszűnt, mivel a 
modern műveket a fővárosban is be lehet már 
mutatni. A díjak sok esetben szimbolikus 
összegűek, a múzeumi vásárlásokat szinte nullára 
korlátozták. Magánvásárlók, gyűjtők ritkán jelennek 
meg ezeken a helyszíneken. A külföldön bevett 
szokás, hogy az adott terület vezető cégei vásárol
janak a kiállításokon, ami egyben díjként is 
funkcionál a kiállítóknak, ma még nem jött divatba. 
A többmilliós gépekben pöffeszkedő helyi erők 
valószínűleg subaszőnyegek alatt kortyolgatják kok
téljaikat a fárasztó déltengeri nyaralás keservei után.

Most nézzük mindezt a művész oldaláról.
Időben, postán megkapja a pályázati kiírást, fel
hívást (néha utalnak arra, hogy tanúsítson 
önmérsékletet a méretek tekintetében). Időben 
hóna alá veszi ötdekás vagy másfél mázsás főművét 
és becammog a zsűri helyszínére. Ez általában 
Budapesten a Műcsarnokban történik. Néhány nap 
múlva újra elmegy, és a zsűri döntését megtudva, 
vagy hazacipeli a főművet, vagy optimista mosollyal 
az arcán, várja a kiállítás megnyitót. A jeles napon 
„leutazik” a fővárosból és vagy dijat vesz át, vagy 
ropit eszik és bort iszik a helyszínen, megkeresve 
művét a kiállítóteremben.

Itt szót kell ejteni a pécsi Nagygalériáról és 
adottságairól. Kellemes hangulatú, általában kissé 
párás tér (nem a papíralapú művek barátja). Az 
egyéni kiállításokhoz nem rossz, de a csoportos 
kiállításokhoz rendkívül előnytelen, mivel a munkák 
egymást zavarják, hatásukat lerontják. A rendezők 
ezt a kényszerhelyzetet többféle módon próbálják 
feloldani. A valami okból elütő munkákat (ma ez jó

párszor tradicionális műveket jelent) kénytelenek 
„száműzni” a keskeny mellékfolyosókra, így néhány 
művész úgy érezheti, hogy munkáját a kiállításba 
éppen csak betérőnek ítélik. Én nem hiszem, hogy 
erről lenne szó, de a rendező is kényszerhelyzetben 
dolgozik. A másik két pont az üvegablak előtti tér, 
ami jogosan, a legérdekesebb munkáknak kijáró 
hely — közönségcsalogató. Ez kitüntetés. Én csak 
akkor jövök zavarba, ha nem a díjazott munkák 
közül kerül ide mű, mert ez néha ellentmondásos. 
Egy esetben került oda kollégám munkája, ami 
valóban nagyon szép volt, de Pécsett nem kapott 
dijat, néhány hónap múlva Távol-Keleten egy 
nemzetközi szobor-kiállítás nagydiját hozta el.
A másik fontos pontja a kiátlítótémek a végfal, a 
galéria egyetlen függőleges fala, ami itt a legjobb 
felület, de ide sokszor a méretek kényszere miatt a 
nagyméretű képeket kelt elhelyezni. Ez szintén 
csapda a kiállításrendezőknek, amit általában kike
rülnek és a kiállítások általában optimálisan ren
dezettek. Védelmükben el kell mondani, hogy egy 
művészettörténész nem mindig kiátlításrendezői 
ambíciói miatt felvételizik az egyetemre, vagy 
tegalábbis nem ívelt falú kiállítótérről álmodik 
olyankor.

A fenti helyzetet árnyalja még két dolog. Az új 
zsűrizési rendszer már nem a műveket kívánja látni, 
hanem beküldött fényképek alapján válogat a kiál
lításra. Ezt plasztikák esetén hibás döntésnek 
érzem, mivel egy körbejárható tárgyat még két fotó
val sem lehet jól érzékeltetni. Az anyag szépsége 
pedig csak sztárfényképész által készített felvételen 
adható vissza. A művész költségtöbbletéről most 
nem beszélek, mert mit is tehet, távolmaradásával

még a szokásos életjeladás lehetőségét is elveszti. 
Mivel a művészek kissé morognak (iiis murmuran- 
di), meg kellett említenem a fentieket.

Ekként túlesve a nehezén, és felidézve a 
Kulturális Fővárosi ábrándokat, vagyis, hogy hátha 
belelépünk, át kéne nézni a lehetőségeket a 
jövőbeni biennálék jobbítása érdekében. Úgy gon
dolom, ez valamiféle szobor vagy kerámiaünnep 
lehetne, hiszen a két biennálé váltogatja egymást 
évenként. A két legfontosabb ok, az eddig is jól 
észrevehető tendenciákból olvasható ki.

1. Több jó  kiállítótér van a városban, ahová a 
biennálé terjeszkedhetne, szétszóródhatna.
A zárt terek közül a Parti Galériát, a Művészetek 
Háza tetőterét, a Múzeumgalériát sorolnám, és 
végül, de nem utolsósorban a Kisgalériát is. 
Ezek a helyszínek a stílusbeli különbségeket jól 
kiemelhetik, tendenciákat mutathatnak meg, 
esetleg vendégek is meghívhatok. 
(Testvérvárosok, más múzeumok kollekciói, 
régiók, egyetemek bemutatkozása is ideér
tendő.)

2. Van szabadtéri kiállítóhely is néhány a város
ban. Elsőként a Szent István téri Civil 
Közösségek Háza udvarát és szép parkját sorol
nám, ahol az őrzés lehetősége biztosítható, és 
a helyszín gyönyörű. Hasonló helyek közé 
sorolom a tettyei Pintér-kertet, vagy a Schaár 
gyűjtemény Káptalan utcai előkertjét is. Mindezt 
indokolja az is, hogy a fiatal szobrászgeneráció 
erősen közelíti a biennálékon a mérethatárokat, 
így a munkáik többsége a szabad térben még 
jobban érvényesülhetne. Végül is a szobrászat
a szabad tér műfaja. Valószínű, hogy a város 
lakóit is jobban megfogná az a kiállítás, ami 
közéjük kerül. Egyébként a pécsi szobrászok 
immár másodszor állítottak ki a Tettyén, min
denki örömére a nyáron, tudtommal műtárgy 
nem károsodott, és a közönség sem.

A fenti lehetőség tatán abban is segítene, hogy 
az előző évi díjazott szobrász méltóbb körülmények 
között állítson ki, mint a Nagygaléria pincéje, ami 
kissé méltatlan az előző biennálé győzteséhez. 
Tudom, hogy ezek a javaslatok több energiát és 
némileg több pénzt igényelnek — magyarán áldoza
tot a kultúráért, de a másik lehetőség is nyitott, ha 
takarékoskodni akarunk, akár a biennálék megszün
tetésén is fáradozhatunk.

Legföljebb marad a sétatéri lacikonyha egyedül 
— holmi pseudo-gastroartként. ■
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Illúziók -  Textilfalak -  Falfestmények 
„Határesetek az éremművészetben III.” 
Pécsi Galéria
2005. július 29. -  szeptember 4.

Hol a határ?
(A koncepció.) A virtuális valóság globális kiterjesz
tése korában a múzeumok, a művészeti és a kiállító 
intézmények világszerte paradigmaváltás részesei. 
Hagyományos és nélkülözhetetlen szerepükben ők 
a művészeti produktumok ösztönzésének, nyil
vánosságra hozatalának letéteményesei, s ezt a 
funkciót a virtuális múzeumok folyton változó, inter- 
textuális, hypermediális rendszerei sem helyettesítik. 
A művészet átalakult fogalmáról folyó esztétikai 
diskurzus megerősíti a kortárs műalkotások létrejöt
tében az intézmény aktív ontológiai funkcióját, az 
amerikai-európai „új muzeológia” pedig a popula
rizáló mediáció és a népszórakoztatás ösvényén 
halad. Ezzel a folyamattal párhuzamosan az elekt
ronikus művészet és a digitális valóságot is teremtő 
új-média az esztétikai tapasztalatot a valóság, a 
realitás, az idea, az utánzás, az ábrázo-lás, az anyag 
fogalmainak folytonos újradefiniálásával bombázza.

Az illúzió ebben a közegben mind a platóni 
teremtés-utánzás, látszat és valóság dichotómiától, 
a polgári művészet mimetikus mániájától, a tér
mélység és a testek háromdimenziós ábrázolásától, 
a fény-ámyék-dimenziótól és a levegőperspektívától, 
mind pedig a koncept művészet, s a mágikus-ritu
ális avantgárd illuzionizmusától radikálisan eltérő 
értelmezést kap. A nyugati művészet tradíciója az 
illúziót korlátozó esztétikában áll, amely visszaállítja 
a világrend feletti uralmat a szubjektum útján, 
egyszersmind elhárítja a világ teljes illúzió voltát, s 
a valóságosságot, az utolsó ilyen illúziót szentesíti.
A korlátlan esztétikai formákat öltő szimulakrum 
oldódik fel Duchamp ready-made-jétől kezdve a bár
miben, Warhol esztétikán túli fetisizmusától számít
va pedig a vágy nélküli jelenlétben. Immanencia és 
transzcendencia változatos felbukkanásai és 
érvényesülései idejét éljük.

A másik hívószó a határeset. Műfaji határesetről 
van szó, az (emlékéremnek amúgy a szobrászat és 
az ötvösség határán definiált hagyományáról. A 
szimbólum, a fétis, a kincs képzetét keltő érem, bár 
kimagasló hagyományokkal dicsekedhet hazánkban 
a szobrászi és a gyűjtői aktivitás területén, kétség 
kívül nincsen a stíluskorszerűség toplistáján.

Ha a Képzőművészek és Iparművészek 
Szövetsége ezt a két fogalmat tűzi reprezentatív 
vándorkiállításának zászlajára, annak több oka 
lehet. A kurátorok vonzó, aktuális, tágan értelmez
hető témát igyekeztek találni, amely inspirálja a 
felkért művészeket. Simonffy Márta textilművész 
kurátor „a láthatatlan megfogalmazása”, az érzések 
feltárása mellett teszi le a garast. Finom csúsztatás
sal behozza „az építészeti elemek, szerkezetek, a 
tér, a kertek, tájrészletek, az égbolt vizuális illúziót 
keltő megjelenítéseit”. Kérdés, hogyan van jelen, 
transzformálódik és lényegül át az illuzionizmus 
korunk művészetében.

Ezzel egyidőben, a galéria mélypincéjében 
bemutatott éremművészeti határeset-kollekció, bár 
harmadikként jelöli magát, megelégszik az első, 
1977-es Budapest Galéria-beli kiállítás (Az érem har
madik oldala) elérhető katalógusával. Ifj. Szlávics 
László kurátor — aki maga megszólalásig hasonló 
„kultikus ős-pénzeivel” jelentkezik nyolc év múltán 
is — változatlanul azonosulhatott Wehner Tibor 
akkori értékelő bevezetőjével. A program tehát vél
hetően: „a tradicionális éremművészet műfaji

kereteit, formáit, konvencióit programszerűen meg
bontó művészeti kezdeményezések” felvonultatása.

(Az lllúziók-kiállítás.) Aki végigkísérte a kortárs tex
tilművészetnek az autonomitásért vívott harcát a 
hetvenes-nyolcvanas években, majd konszolidáló
dását a posztmodern festészet kebelén, aki emlék
szik a szombathelyi minitextil szekciók műfajtalan- 
műfajteremtő érzéki-szellemi tobzódásaira, annak 
az juthat eszébe, hogy most egy komolykodó, 
reprezentatív, monumentális vászonfestészetet 
(gyapjú, papír, digitális print megengedve), a mély
pincében pedig egy kevéssé felszabadult, megbo
csátható darabokban bővelkedő, többnyire fém 
karakterű miniszekciót lát.

Az iparművészet és a grand art, valamint a 
képzőművészeti műfajok határai ledőlvék, a válo
gatás kiegyenlített. Tizennégy textiles múlttal/kép- 
zettséggel rendelkező művész és tizenkét festő, 
grafikus azonosult az illúzió — textilfal — falfest
mény témával, valamennyien a középgenerációból. 
Az illúzió, amely itt a vizuális-optikai csalást, 
csalódást, az absztrakt tér, a pszichés állapotok és 
a szellemi szférák megidézését is jelenti, legtöbb
ször az utazás, az elvágyódás, az átjárás képeiben 
(Bikácsi Daniela, Háger Rítta, Krajcsovics Éva, 
Sóváradi Valéria), balkon, tenger, ajtó, ég-szim- 
bólumokban (Simonffy Márta) jelenik meg. Vonzó 
a középpontos és a tengelyes szimmetria (Orosz 
István), az ismétlés, a képi ritmus, a bizonytalan téri 
helyzet, lebegés expresszív alkalmazása (Mayer 
Berta, Kovács Péter, Végh András). A jelentésesség 
és a megjelentetés törekvése békésen megfér 
egymás mellett, ahogyan a kissé megfáradt 
geometrikus absztrakció (Székelyi Katalin), a kísér
leti textil hőskorából ittfelejtett natúra-kalligráfiával 
(Bajkó Anikó), az antik épületelemek Piranesi-struk- 
túratanulmányaival (Kelecsényi Csilla), és a különféle 
minőségű C-printekkel (Kótai Tamás, Kocsis Imre, 
Jokesz Antal). Újabb megrendítő találkozást könyvel
het el a látogató Olajos György kartonplaszt- 
lemezbe applikált géz, madártoll gyűjteményével, 
amely a sorolás egyneműsítő eljárásával a felületet 
képpé strukturálja, a miniatúrákat monumentálissá

növeszti. Hogy a tematikának mennyire felel meg, 
azt ne firtassuk.

Ha a kollekció értékelő szempontjaként az 
autonóm művészi világképnek a vállalkozáson belüli 
autonómiáját választom, Katona Szabó Erzsébet 
egyéni technikával, bőrből varrott műveit emelném 
ki. A kompozíciós feszültség abból keletkezik, 
ahogyan a setésvelúr-bőr természetes, tapintásra 
ingerlő, provokatív megjelenése, a rejtőzésből fel-fel- 
bukkanó térillúzió, vagyis az állati eredetű anyag 
vaskos naturalizmusa és az átlépés, kilépés transz
cendenciája interferál. A másik világba lépés rafinált 
trompe Toeil-jel, és a mozaikszerű vágásminták 
racionális szerkesztésével, hol organikus, hol 
geometrikus szabályra vezetve duplán megtörténik. 
A témához igazodó pátoszt, a befelé és a túlra te
kintés morális elkötelezettségét Polgár Rózsa gobe
linje képviseli, érett stílusának egyik mintapéldájá
val. A „Tisztelet Magyarországnak”-kárpit ugyanan
nyira a valóság illúziója, amennyire szimbólum.
A valóságosan libbenő pruszlik felnagyított, 
megszövött mása alól a magyar táj, magyar föld 
képe tűnik elő a kebel helyett. Szólások 
emblematikus tömörsége, elhalványult képletessége 
fordul vissza realitásába, s növekszik drámaian 
monumentálissá.

A textilművészet experimentális korszakának 
lezárulásával, a 8o-as évek végén egy nem materi
ális jellegű karakterisztikum-csoport tűnt fel a fali
szőnyeg kísérleti, és klasszikus irányában is. 
Megszaporodtak a meditatív, költői és filozofikus 
témák, a szimbolikus imagináció, amiből a 
művészet posztmodem-posztracionális attitűdjére 
következtettek. Az üresség, a talány központi 
helyzetbe hozása és a mélységdimenzió ironizált túl- 
fokozása rokonítja Simonffy Márta: ,A  várakozás” 
vászonfestését és Háger Rítta: „A szűk kapu” című 
gobelinjét. Az előbbi a grafitceruzás árnyékolású 
carrelage-zsal és a transzavantgárd kedvelt dór 
oszloprendjével túlnövesztett centrális perspektíva 
parafrázisa is lehetne, ha a reneszánsz tájkép 
megszokott helyén nem síkban vonalkázott színes 
pázsitszőnyeg feszülne, ha nem babás erkélykorlát 
rekesztené el a monumentális csarnokot.
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A fókuszpontban a sugárzó semmi. A misztikus fény 
a természetfelettivel érintkező lélek látomásában, a 
várakozásban feloldja az igaz és a hamis ellentétét. 
Háger Rítta transzcendentális utalásai 
egyértelműbbek, az égi és a földi szférák 
találkozása foglalkoztatja. Iróniája inkább 
szemérmes, formai önirónia a térhatású gobelinről, 
kétfelé vetett árnyékokkal, formázott szélekkel 
hangsúlyozva a rögös út és a csillagos ég érint
kezésének lehetséges misztikumát.

A virtuális valóság prózai előállításai képezik 
az előbbi törekvések ellenpólusát. Csíkvári Péter a 
digitális trükkökkel, beállított jelenetekről készült 
felvételek elektronikus transzformációi útján egy, 
a szem és a lélek hamis emlékezetére épülő, 
tolakodóan túldimenzionált szupervalóságot állít elő. 
Az illuzionizmus paradoxona az, hogy a mechanikus 
képrögzítés fizikai hiteléből a sorozatos elektronikus 
manipulációk után az illúzió marad. Kétszeres élet
nagyságú figurák, egy hipernaturalista csendéleti 
kakas, egy aranymetszés-ponton, rejtett, erotikus 
kifinomultsággal elhelyezett tengeri kagylócsoda 
árulkodik arról, hogy a szobrász múlttal rendelkező 
művész milyen elmélyülten tanulmányozta korábban 
élt művészek stílusát. Ahogyan az illúzióra törekvő 
alkotói módszerek és világképek racionális, gépies 
egymás mellé rendezése történik, az egyszerre szé
gyeníti meg a manieristák okkult tudományát, és 
a „boldogság művészetének” legvadabb vágyait.

(A Határesetek-kiállítás.) Az éremkészítés a parányi 
felületen sokat mondás tudása. „Minél kisebb egy 
szobrászati mű, annál inkább meg kell benne 
lenniük a forma lényegi mozzanatainak”— írta 
Matisse. Ez a nagyon konzervatív műfaj, mely 
mindig távol állt az egyetemes művészet forradal
maitól, a kelet-európai szobrászatban lényeges 
szerepet kapott. A reprezentatív, állami szobrászat 
évtizedeiben itt kínálkozott lehetőség a kísérlete
zésre, az intimitás és a magánszféra meghódítására. 
Kiss Nagy András az 1960-as évektől az eseményt 
elbeszélő epikus jellegtől a tér, tömeg, anyag 
irányába, a karakter és a kompozíciós megoldások

felé tágította a műfaj határait, plasztikai és 
pszichikai gondolatsor kibontásának igényével.
A tömeggel, körvonallal jelzett gesztus, emberi 
helyzetek drámai sűrítése az anyag gazdagabb, vál
tozatosabb megmunkálásához vezetett, a grafikus 
rajzú, lapos reliefstílust felváltotta a síktapon is tér
ben álló, mozgó tömegekben fogalmazó plasztikai 
beszédmód. Az 1970-es évek, Asszonyi Tamás, 
Ligeti Erika generációja a humort és a játékos 
kreativitást plántálta az egyre népszerűbbé vált 
műfajba. Az utánuk jövők a neoavantgárd tűzke
resztségén és a posztmodern relativizmuson átesve 
most újból a „határokat” feszegetik.

A határsértés — amennyiben van még ennek 
értelme — érem és nem érem között történik. Még 
éppen érem és mégsem az, radikális újítás és 
radikális tradícióőrzés a bizonytalanná vált határok 
között. A pécsi válogatás sok filozófiát, éteri finom
ságot, mozgást sugároz, de feltűnően nélkülözi a 
generációs sokrétűséget. A határeset hívószó kissé

felmentést ad az immanens plasztikai kérdések bon
colgatása alól. A mini kisplasztikaként értelmezhető 
művek sorában néhány típus mégis főművekkel 
képviselteti magát. Koleszár Arany valóság
tükörként, individuális emócióáramlások tárgyia- 
sulásaként a Cunami fázisairól készített rezdütésnyi 
„lenyomatot” úgy, hogy cérnaszál drótokkal, mint 
óvó-féltő szemsugarakkal fékezi-húzza a baljós- 
latúan hátrahúzódó és a toronymagasból lecsapni 
készülő víztömeget. Soltra E. Tamás ezüst-remekeit 
dekoratív konstrukció, leheletnyi ékszerfinomság, 
Velence varázsának átütő megragadása teszi 
emlékezetessé.

Határeset ide vagy oda, a festői hatású kerámia 
síkrelief káprázatos lehetőségeket tartogat. 
Sövegjártó Mária „Mélység varázsa” kevés színnel 
és kusza faktúrával képes a látomás felidézésére, 
Bicsár Vendel öntött, színes üvegben az átjárás, 
átlényegülés élményét teszi élvezetessé, míg 
alumínium korongjai érdektelenek. Szuverén, drámai 
kifejezésmódját, a rétegelt, geometrikus struktúra és 
a burjánzó üveg együttes, expresszív alkalmazását 
reprezentálja Lugossy Mária „Fö!drengés”-e. Tér és 
mozgó tömeg mesteri kezelése, a fókuszált kom
ponálás vált ki rebbenékeny létélményeket B. 
Laborcz Flóra felhőkkel és háromszögekkel játszó 
munkáján. Szentirmai Zoltán lírai „Odysseus plusz”-a 
a szirénekkel dacoló, árbochoz kötözött hős eposzi 
magányát teszi átélhetővé, akinek hajója szinte 
kifordul a tenger sík bronzfelületéből.
A jelképi, metaforikus, szimbolikus tartalom 
közvetítése klasszikus hagyományokat idéz. Szabó 
Virág „Kis versek a házról”-sorozata falakkal, létrá
val képes az emberi miliőről, a ház-archetípusról 
újat mondani. A jelszerű összefoglalások, koncep
tuális szellemi lenyomatok közül kiemelkedik 
Benedek József „Komplementáris kapcsolatok l-ll.” 
című, lemezből vágott, rikítóan ellentétesre festett 
párdarabja, amely a kiegészítettség olykor 
kellemetlen nélkülözhetetlenségéről, lehetséges és 
szükséges térbeli és lelki helyzeteiről győz meg.

A mikroszkopikus világok határtalansága, 
távlatossága mellett az epikus mondandók humor-

Határesetek
Érem... A szóra legtöbbször atlétikai versenyek 
díjkiosztó ünnepsége jut eszünkbe, ahol a futástól, 
versenytől még csapzott sportoló boldogan felemeli 
az aranyérmet a sajtónak, vagy ugyancsak PR célból 
beleharap, hogy valóban aranyból készítették-e. 
Személyes élményem a meglepetés ez ügyben, 
hogy a Nobel-díj érme milyen kicsiny, jóllehet 
kiemelkedik az elnyerhető díjak sorából. Plasztikai 
megoldása viszont nagyon szép és valóban arany
ból készült. Ugyancsak személyes élménye mind
nyájunknak a leggyakrabban használt érme, a pénz. 
Ki-ki visszaemlékezhet az igencsak változó formájú 
pénzekre, melyek az elmúlt 50 évben a kezünkben 
megfordultak. Anyaguk, formájuk rendkívül változó 
volt. Az ezüst ötforintostól a lyukas kétfilléresig 
találkozhattunk szép és csúnyább érmékkel, én 
legrondábbnak a tantuszt, a telefonérmét találtam 
a magyar pénzek között, ami szerencsére eltűnt a 
forgalomból és a köztudatból egyaránt. Amíg 
nyomtatott bankjegyeink mindmáig grafikai szem
pontból rendkívül szépek — rendszerektől 
függetlenül —, addig pénzérméink valahogy 
kellemetlenebb külsejűre sikerednek. Hiába kiáltoz
tak neves művészemberek, mint Péter Vladimír 
ötvösművész a jelenlegi forint külleme miatt, semmi 
sem változott. Némi malíciával mondhatnánk: nem

baj, ha csúnya, csak sok legyen belőle. Egyébként 
az előbb-utóbb hozzánk beérkező Euro is elég 
ronda mint érem, és elég szellemtelen is.

Kissé elkalandozom tulajdonképpeni témámtól, 
a Pécsi Galériában bemutatott Határesetek az érem- 
művészetben című kiállítástól, amely textil határ
esetekkel párosult. Némi meditáció azért itt is szük
séges, hiszen a fent említett érmeken kívül nagyon 
sok célból készítenek érmeket. Gyakoriak még ma is 
az emlékérmek, neves személyek emlékére. Érmeket 
bocsátanak ki városok, bankok, szállodák és sport- 
szervezetek is. Hosszú ideig társaság fogta össze 
azokat a műgyűjtőket, akik kedvelték ezt a parányi 
vagy néha tenyérbe alig férő műtípust. Régebben 
a pécsi Kisplasztikái Biennálé adott helyett' az érem
nek is, egyéb szobrászati munkák mellett. Étesen 
emlékszem Asszonyi Tamás Éremépítő készletére, 
ahol nem kevés gúnnyal, gyermekjáték-építőkészlet 
mintájára rakta fel az érmeken használható alapele
meket, amikből tetszőleges módon minden alkalom
ra lehet érmet fabrikálni. Az érem mint műfaj lassan 
kiszorult a pécsi biennálékról, míg a plasztikák 
mérete látványosan növekedett. A műfaj a soproni 
érembiennáléra költözött át, és a kezdeti konzer
vatívabb periódus után a modern törekvések is

helyet kaptak az ottani válogatásokban. Itt szerepelt 
áttörésként Haraszty István néhány mobil-érme, ahol 
egy krómozott korongon kicsiny billentyűk végeztek 
titokzatos mozgásokat. Ugyanitt jelentkezett Csiky 
Tibor is több rendhagyó, kicsiny minimalista 
plasztikával.

Visszatérve a Pincegaléria mostani kiállítására, a 
legfontosabbnak azt érzem, hogy a kiállítók élvezték 
az önmaguknak feladott játékot, és nagyon jó 
hangulatú bemutató lett a végeredmény. A skála 
nagyon széles, a miniatűrre változtatott nagy
plasztikától a szinte etnográfiai tárgyig nagyon sok 
változat jelen van. Néhány esetben az érem már 
szinte ékszerré válik, hol az anyaghasználat, hol 
pedig a megmunkálás miatt.

A teljesség igénye nélkül megemlítenék néhány 
művészt a kiállítók közül, bár ez esetben szinte min
denkiről kéne néhány jó szót mondani. Ifj. Szlávics 
László kétféle arcát mutatja meg a kiállításon. 
Kultikus ős-pénzei kagylók, tollak segítségével 
felépített jelek, üzenetek. Láttukra óceániai vagy 
afrikai néprajzi gyűjteményekre gondolhatunk. 
Másfelől nagyon finom geometrikus szerkezeteket 
épít össze, mint például a Yin-yang időmérő elne
vezésű szerkezete, aminél gépekre és ékszerekre 
egyaránt gondolhatunk. Hasonlóan, de jóval
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ba, groteszkbe mártása a válogatás erőssége. Gáti 
Gábor időjárásmérő órái talán felszabadult gégék, 
Széri-Varga Géza csúfondáros felvételei „Hófehérke 
és a törpe találkái”-ról az emberi esendőség felsza
badult kinevetését váltják ki, ami mégis csak a 
komikum katarzisa, a művészet egyik ősi küldetése 
lenne. Invencióban, unalmas darabokról nem szól
nék. Viszont nem hallgathatom el, hogy a néhány 
éve oly népszerűvé vált lelet, elsüllyedt-vágyott 
kultúrák stilizálatlan dokumentálása mágikus, jelölt 
kövekkel (Gádor Magda), Ifj. Szlávics László 
„Kultikus ős-pénzei”, Albrecht Júlia „Őskagylőja”, 
Velekei József Lajos jövőből jött üzenete, Rácz Edit 
ősi jele inkább tautologikus, mint borzongató — 
kissé elcsépelt közhely.

(Na és?) A két kiállításnak közös tanulságai is van
nak. A politikai-gazdasági rendszerváltás előtt szo
cializálódott képzőművész-nemzedékek kurátorok 
áltat invencionált közös fellépéséről, önarcképéről 
van szó. A művészetként megélt társadalmi lét 
problematikájáról folyó nemzedéki párbeszéd 
mintha elhallgatott volna. A művek rendeltetése 
a kiállítás. A kortárs képzőművészet folyamatai a 
kurátor arcképének tükrében nyilvánulnak meg.
A kétezres évtized közepén mindkét válogatás 
valamiképpen a hagyományos, klasszikus 
művészetfelfogásra reagál, ami aktuálisnak is vél
hető, hiszen a figurális művészet helyzete a világ
ban is sok figyelmet kap, elég az idei Velencei 
Biennáléra gondolni. Az lllúziók-társaság 
érzékenyebb arra a művészeti környezetre, amely
ben él. Az installáció, az intermediális művészet 
tudomásulvételén kívül többen képviseltetik 
magukat a világhálón. A Határesetek társaságából 
kevesek a Fidem szerény, közös internetes hon
lapján szerepelnek. Való igaz, hogy textilesekből 
festők, festőkből belsőépítészek válhatnak, hogy a 
lágy és a kemény műfajban is autentikusát lehet 
kitalálni az anyagról, a technikáról, a valóság és a 
fantázia határairól, vagy határtalanságáról. De 
Duchamp után kilencven évvel még annak kellene 
örülni, hogy valaki térbe forgat egy érmet? ■

szikárabban szerkesztettek Ézsaiás István munkái, 
aki a geometrikus iskola tanulságait viszi át 
érmeibe. Az ékszer finomságával dolgozik néhány 
Terebessy-féle érem is, ahol az aranyozás kultikus 
sejtelmeket ad a kis mérethez (Madárember, Hal). 
Nagyon izgalmasak Szeri Varga Géza munkái, ahol 
dolment-kőasztalt felidéző kis felületen sejtelmes 
kicsiny figurák bukkannak elő. Szöllősi Enikő a tőle 
megszokott színvonalon, finom plasztikai etűdöket 
mutat be a kiállításon. Soltra E. Tamás ezüst alap
anyagúnak tűnő Venezia sorozata számomra inkább 
ékszernek tűnik anyaghasználatával és részlet- 
megoldásaival. Louis Stuijfsand munkái piciny ter
mészeti töredékek érdekes, költői másai egyfajta 
mikrovilágot mutatnak, meditációra késztetve a 
nézőt. Koleszár Arany nagyon szép finom szobrokat 
mutat be Cunami-variációival, ahol finom húrok fe
szülése a féldrágakövekből beépített lapocskákkal 
miniatűr installációnak tűnik. A kiállítás egyik leg
szebb munkája Szabó Virág térjátéka, ahol nagyon 
egyszerű elemek (padló, fal és egy létra) segítségé
vel variálta a térképzést, finom hangulatokat sugall
va. Mindent összevetve: a kiállítás az alkotói 
szabadságról és a kísérletezés öröméről, a boldog 
műhelymunkáról tanúskodott, ritka örömet okozva 
a tárlatlátogatónak. ■

A VI. Kortárs Magyar Fotográfia kiállítására a Pécsi Galériában került volna sor, de a Nemzeti Kulturális 
Alapprogramot is érintő költségvetési zárolás következtében a már odaítélt pályázati támogatást a kiál
lítás megrendezésére az intézmény — a Kortárs Magyar Fotográfia Alapítvány — nem kapta meg. 
Emiatt a program meghiúsult Az egyik meghívott skót fotóművész, Holger Mohaupt azonban 
megérkezett, mert az ő projektje az volt hogy a Kortárs Magyar Fotográfia kiállítás megnyitását 
megelőzően Péccsel kapcsolatban készít fotográfiákat A fotók elkészültek, és külön kiállításon a pécsi 
közönség elé is kerültek. A megnyitóra 2005. szeptember 17-én a Közelítés Galériában került sor.

Az alábbiakban Gyenes Zsolt fotóművész megnyitón elhangzott beszédéből idézünk.

Kedves Hölgyek és Urak, Fiatalok!

Ebben a pillanatban — legalább — egy jó hírem van, amit szerepemnél fogva megoszthatok a jelen
lévőkkel. Megálltunk. A nyakunk megfájdul, mert csak felfelé tudunk nézni. Ennél már csak jobb lehet. 
Kemény a kőzet a lábunk alatt, nem tudunk további nyomokat hagyni. Egy ország kvalitása: annak 
kultúrája, művészete. Ennek megbecsülése, támogatása alapvető. Identifikációs stratégiája a szellemiség 
magja.
Egy új hungarikum kezd kibontakozni: a helyi, de nemzetközi érdeklődésre is számítható „en-ká-a”-s 
kiállítások és rendezvények űrtelen megjelenése. Az üresen maradt kiállítási és előadótermekben — 
melyekből sok van ezekben a hónapokban az egész országban —, műfajteremtő, úgynevezett „en-ká- 
a”-s (megjegyzem, kisbetűvel, mint az egyik kiválóan megtervezett logojukon), tehát „en-ká-a”-s kiállítá
sokat és rendezvényeket kell létrehozni.
A személyes olvasatomban a kiállításokra vonatkozóan ez a következőket is jelenti:
— Mutassunk be minél több „en-ká-a”-s relikviát! Az Alap arculattervezésének portfoliói, azok konkrét 
számláinak másolatai — természetesen a „high art” bűvkörében —, hozzáférhető, demokratikus 
módon legyenek kiállítva. Készítsünk ezekből például „en-ká-a-bau”-kat.
— A döntéshozók — hívhatjuk őket akár felelősöknek is — fényképei a szokásoknak megfelelően; ter
mészetes pózban (az aktuális „main-stream”-hez igazodva), tehát az új-realizmus igézetében jelenjenek 
meg, de lehetőleg (olaj)festett változatban is.
— A szociális érzékenység témakörének vizuális feldolgozása a következő módon is elképzelhető: egy 
léptékváltással a magas művészet, manapság vitatott médiumának területére kerülhetnek a dön
téshozók teljes jövedelmének művészi reprodukciói (instant technikával a xerox sajátos lehetőségeivel, 
vagy a digitális környezet, új illúziót teremtő képességeivel). Mindenképpen interaktív módon! Legyenek 
számológépek is minden szegletben, hogy akár napi lebontásban is tájékozottak legyünk.
— Használjuk ki az új médiumok lehetőségeit! További interaktivitás szükségeltetik! A „digi-sarkok”-ban 
a megszokott számítógépes játékok magas művészetbe való bevonása folytatódik. Versenyezni lehet. Ki 
tud több pontot megszerezni azzal, hogy — virtuális környezetben — például vé-telefonon, vagy -írás
ban döntéseket hoz. Virtuális banki átutalásokat és visszatartásokat eszközöl. Az nyer, aki a legtöbb 
megtakarítást tudja eszközölni úgy, hogy mellette a legtöbb hihető ígéretet is begyűjti a mit sem sejtő 
művészektől és szervezőktől. A játékban a személyi bankszámla minden oldalról, linkről azonnal 
elérhető.
— Az „en-ká-a”-s rendezvények koreográfiája is végtelen lehetőségeket hordoz. Egyik megoldás lehetne 
akár az a posztdadaista monstre koncert, ahol az „en-ká-a” hangzók variálásával — esetleg jelen
tésének kimondásával, mint Nemzeti Kulturális Alap, Magyarország, 2005 — akár versenyszerűen 
meghirdetve, „új-szonáták”, sőt oratóriumok szólalnának meg.

A napokban a Pécsi Galériában a Kortárs Magyar Fotográfia — tíz éve megkezdett — rendezvényének 
kellene állnia. Üresen állnak a termek a Pécsi Napok ideje alatt. Pályázunk az Európa Kulturális 
Fővárosa címére. Gratulálhatnánk! De kinek?

A z illu sztráció  Vancsó Zoltán fotóm űvész 199 7-es KM F k iá llítá si fényképének felhasználásával készült
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Betonszobrok
Együttműködés a Duna-Dráva Cement Kft. 
és a PTE Művészeti Karának 
istenkúti Szobrászati Tanszéke között

Új vállalkozások igazának megerősítéseként megha
ladott hivatkozási alap ma már Graz és kulturális 
fővárosi közelmúltja, de művészeti programjainak 
egyik vonatkozása mégis jóleső időszerűséggel 
idéződött fel Pécsett is ez évben. 2003 folyamán 
Grazban a világ ma legizgalmasabbnak számító 
szobrászai, Magdaléna Jetelova, Tony Cragg, Chris 
Burden, Vito Accionci, Chaim Steinbach stb., kaptak 
lehetőséget arra, hogy a város legkülönbözőbb tere
in monumentális betonszobrokat állítsanak fel.

A pécsi egyetem Művészeti Karán szinte minden 
alkotói területen folyik az új anyagoknak és új 
alakítási technológiáknak a kutatása és e törekvés 
természetes teljességét az ipar és a termelő techni
ka képes csak biztosítani. így van ez az egyik legis
mertebb építési alapanyag, a cement, a beton 
esetében is. A szobrászat és téralakítás 
történetében egyes anyagoknak és a kezelésükre 
hivatott technikáknak, vagy szerszámoknak a megje
lenése olykor forradalmi változásokat idézett elő. 
Megmagyarázhatatlan, furcsa lenne, ha a legújabb 
korszak egyik legáltalánosabban ismert építőanyaga, 
a beton, ne tenne fel kihívó kérdéseket a 
művészeknek. Vannak szép számmal korai mintái 
annak, hogy művészek — közöttük magyarok is — 
már a húszas évektől érzékenyen nyúltak a cement 
alapanyagához és a beton lehetséges technikáihoz.

Az egyetem és a Duna-Dráva Cement Kft. szak
mai együttműködése tette lehetővé, hogy 2002 óta 
szerepel a pécsi művészképzésben a beton alkal
mazása. A Szobrászati Tanszék meghívta 
vendégelőadónak Csurgai Ferenc szobrászművészt, 
aki régóta foglalkozik a beton művészeti fel- 
használásával (a legutóbbi pécsi Kisplasztikái 
Biennátén is szerepeltek betonszobrai). A beremendi 
gyár pedig biztosította az alkotómunkához szük
séges nyersanyagot. Az alapképzés első perió
dusában szinte kizárólag csak a nagy szilárdsághoz 
vezető öntéssel foglalkoztak a hallgatók, és a kis 
kiállítás, amit 2005 februárjában rendeztek az 
istenkúti műteremben, ennek a folyamatnak az 
eredményeiről szólt. Ugyanakkor a cementgyárnak 
köszönhetően, az egyetem hallgatói lehetőséget 
kaptak arra is, hogy a kimagasló értékű és 
minőségű szobrok monumentális méretekben is 
megvalósulhassanak a gyár szoborparkjának 
területén. Ebben az évben Pécsi Tünde harmadéves 
hallgató részesült a kitüntetésben. A Duna-Dráva 
Cement Kft. vezetése sem rejtette véka alá, hogy 
érdekesnek találják a művészekkel az együtt
működést és talán még reklám szempontból sem 
jelentéktelen az a felhívó erő, amit a betonból 
készült műalkotások biztosítanak. A hosszú távú 
együttműködés akár piaci érdekek mentén is 
szerveződhet, hiszen bármely közösség bármely 
program, funkció szolgálatának érdekében hirdethet 
pályázatokat fiatal művészek számára, akik haj
landóak és képesek is a betont igénybe venni

P écsi Tünde szobra

szándékaik formába öntéséhez. A beremendi 
Duna-Dráva Cement Kft. jóvoltából kezd el működni 
a Művészeti Karon az a Kutatási Központ, amely 
többek között a beton szerepét és lehetőségeit 
hivatott vizsgálni a vizuális kultúra, a jel és jelentés 
alakításának és a modern épített környezet össze-

Horváth M elinda alkotása

függéseiben. Ez a kutatási Központ kínálja kapacitá
sait mindazon művészeknek, akik a beton további 
igénybevételének módozatai iránt érdeklődnek.

Számos fiatal művész jelezte már, hogy külön
böző anyagkombinációk, fényvezetés, tömörítési és 
vékonnyá tevő eljárások továbbgondolását és 
elképzeléseik bizonyítását kívánják a közeljövőben 
elvégezni az egyetemen. A beremendi Duna-Dráva 
Cement Kft. és a Művészeti Kar 2006-ban egy közös 
művészeti naptárt jelentet meg, amelynek lapjain 
a Karon létrejött betonszobrok reprodukciói 
láthatók. ■
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Szemle
Pécs, Dóm Múzeum 
2005. szeptember 5-29.

Giovanna Martinéin kiállítása

A bazilika szentélye mögötti Dóm Múzeum nem tar
tozik ma még Pécs bevezetett kiállítóhelyei közé. 
Hivatása szerint az egykori pécsi nagytemplom 
középkori faragott kőanyagának bemutatására 
szolgál — és teszi is ezt —, miközben szabadon 
maradt üres tereivel csalogatóan kínálja magát 
újabb és újabb kulturális események befogadására. 
Jó érzékkel használta ki mindeddig ezt a lehetőséget 
a PTE Műszaki Kara. Építészeti bemutatóit rendre 
idehozta. Ezúttal is egy szakmai találkozóra került 
sor, amennyiben az egyetemi építészképzésbe 
bekapcsolódó római művész, Giovanna Martinéin 
kiállítása annak tekinthető. E helyt azonban aligha 
azt kellene fejtegetnünk, hogy az autonóm vizuális 
művészetek és az építészet milyen viszonyban 
vannak egymással. Sokkal inkább azt, hogy a 
hazánkban oly kevéssé ismert kortárs olasz 
művészetnek milyen eredeti ízei sejtenek fel ezen a 
bemutatón és, hogy milyen beidegződések, olykor 
vélelmek, hiedelmek ellenjegyzésére adódik 
lehetőség egy ilyen szemle során.

Kevesekben kapcsolódik ugyanis össze az olasz 
kultúrával, képzőművészettel a geometria képzete, 
a szigorú, matematizált alapú és formai algoritmu
sokat mezítelenül alkalmazó szerkesztés gyakorlata. 
És a kortárs olasz művészet ugyancsak számos 
mintát ad arra is, hogy az antikvitással együtt élő 
modernizáció, az időtlen kultúra öröksége és a 
modern mobilitás milyen páratlanul érdekes 
mesélőkedvvel járhat együtt, hogy a megújulás piaci 
kényszere miképpen képes párosulni az ember 
egyik legősibb ösztönével, a játékos 
alkotóképességgel.

Giovanna Martinelli (1957), aki Rómában 
végezte művészeti tanulmányait — szinte hiányta
lanul végigjárta azokat az állomásokat, amelyeken 
tanulságokat, életre szóló muníciót szerezhet egy 
pályakezdő művész. Bejárta a világot, jó műhelyek
ben gyakorlatozott, és nincs úgyszólván megnyil
vánulási forma, amelyet ne próbált volna ki. De 
nem mesélő. A Rómában minden bizonnyal kevés 
művész közé tartozik, aki a tér és a forma érzéki és 
megélt kapcsolatánál általánosabb érvényű 
alapvetésre vágyott. Távolabb a tapasztalattól, 
közelebb a képalkotás, a szemlélet „örök” képletei
hez. De ez alkalmi csapda is, amely a modern 
művészre vár, hisz az említett alapkérdések, alapfor
mák, alapösszefüggések kutatása és nyilvánossága 
szinte tökéletesnek, alig folytathatónak, befejezett
nek látszik. És mégis. Giovanna Martinelli 
ragaszkodott a tiszta tagoláshoz, a kihagyások és 
beszédes sorminták mértanias rendezéséhez. Újra
írta közben azokat a fogásokat, amelyek — 
miközben tökéletesen ismertnek látszanak — min
den befejezettségük és formai perfekciójuk ellenére 
éppen ellentmondás-mentességükkel nyugtalanítot
ták. Nincsen tökéletes — súgják munkái —, mert

Giovanna M artinelli m unkája

a tökéletes is sokféle. És belekezd Pécsett is 
felmérhető kalandjába, amely éppen az itáliai 
művészet érzéki finomságokra és formai árnyalatok 
kiaknázására hivatott készségével vált az egyszerre 
jól olvasható konvenció megerősítésévé. És egy
szerre egy új, a hagyományostól eltérő érzékvilág, 
ezúttal már új arányokkal, szokatlan — de meg
nyugtató — léptékekkel feltűnő dokumentumává. 
Páratlan érzékkel szabta a Dóm Múzeum tartószer
kezeteihez és belmagasságához a képeket, — 
mintha öröktől fogva ide készültek volna a munkák 
— miközben felületükön az osztások keleties sza
bálytalanságai, a festett és rajzolt faktúrák, felületi 
érdekességei már-már a csipke finomságával 
vetekedve igéznek meg. Három ciklus szól más-más 
anyagban ugyanarról. Miről? A világ lehetséges 
rendben látásának módozatairól, amelyekben — 
mint sokféle léptékű keretben — minden máskép
pen szerveződik, mint azt megszoktuk. Alig észreve
hetően szólal meg egy — a hagyományos antik 
arány és felosztásrendszeren messze túlmutató — 
finom, de mindent átható utalás arra, hogy az élő 
természet mértékei is magyarázatot adhatnak az 
ember formákkal építkező próbálkozásaira.

Pécsi Kisgaléria 
2005. szeptember 2-25.

Major Kamill és a fotográfia

A kiállítás tartalmas lecke a művész — alkotások
ban megmutatkozó — életének megmagyarázhatat
lan belső ritmusairól. Ellentmondó adatok sora 
ahhoz a hiedelemhez, hogy a művész éppen úgy, 
mint mindenfajta felfedező vagy gyarmatosító — jól 
meghatározható irányokba tart, biztosan kimérhető 
távolságokat jár be és az ezekre jellemző 
élményeket egyre gyarapodó puttonyából rendre 
belegyömöszöli a folyvást előállított műtárgyakba. 
Páratlan élmény Major Kamill kiállítása, 
eseményként pedig a valamiképpen Pécshez 
köthető egyetemes kortárs művészet ritka 
telítettségű megjelenése. Mert a művészmesterség 
művelésének ma kevéssé nagyra tartott gyakorlatá
val bizonyítja, hogy szellem és anyag, az idő és a 
tér mozgásának, fizikai és szemléleti változásának 
bármely szándékkal történik is a felidézése, meg
győző előadással szükséges párosulnia. A meg
győzés és elfogadtatás pedig eszközöket követel. 
Kifejezőeszközöket éppúgy, mint technikaiakat és 
természetesen módszereket is. A kiállítás címe mint
egy magától értetődőnek tekinti, hogy Major Kamill 
és a fotográfia kapcsolata mögött mindenki érzi 
(vagy tudja) azt az alkotói légkört, ami éppenséggel 
nem kizárólag a fotográfiával elkötelezett. És 
valóban, Major Kamill az elmúlt negyven évben a 
vizuális művészetek (és élet) valamennyi regiszterén 
módszeresen gyakorlatozik, így éppenséggel alkal
mas megszorítással él a kiállítás címe. Annyi minden 
más lehetőség mellett most tehát „csak” a 
fényképekkel, vagy fénykép természetű jelekkel 
végzett vizsgálatait tekinthetjük át. Becsületes 
a meghatározás és meggyőzően válogatott az 
anyag, noha alcímként jobban magyarázná mindazt, 
amit láthatunk. Ekkor azonban találkoznunk kellett 
volna egy — a kiállított munkák mindegyikére 
jellemzően illő — mondattal, ami főcímként esetleg 
„megemelte”, valamelyest minősíthette volna az 
alkotó és a műnem — fotográfia — itt megnyil
vánuló kapcsolatát. A főcím ebben az esetben 
lehetett volna ezernyi verssor az elmúlásról, az 
ember és az ember teremtette dolgok használatban 
elhasználódásáról, az oxidáció és redukció folya
matait jellemző tudományos kifejezés, a természet 
nagy átváltozásait, az anyagok elementáris átala
kulását idéző verbális fordulat. De nem ok nélkül 
való dolog, hogy még evvel sem éltek. Olyan kiál
lítást látunk, amelynek elemeihez vétek lenne bármit 
is társítani, magában való komplexitásához tanító 
vagy eligazító, esetleg hangulatkeltő célzatú utalá
sokat biggyeszteni. A jelentéskor, amit a fotográfia 
eszközeivel idéz fel Major, maga a fotográfia, illetve 
annak egy alkalmazott — közismert — változata.
Az emlékezés karbantartásának eszközeként 
tételezett fotó egyik felhasználási formája, amikor 
a temetőben a legkülönbözőbb minőségű és stílusú 
síremlékek, sírjelek részeként jelenik meg az elhunyt 
portréfelvétele (olykor egy igazolvány-, olykor egy 
esküvői kép porcelánlemezre másolva stb.). De a
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fénykép sokszorosított változatai szentkép — relik
viaként is bekerülhetnek az ember mindennapi 
környezetébe, felidézéseként ugyancsak érzelmi 
színezetű emlékeknek, megerősítőjeként lelkiis
mereti és erkölcsi természetű személyes programok
nak. Major Kamill már mintegy harminc éve áll 
tartós kapcsolatban a fotográfiával, miközben 
művészi munkásságának egy-egy periódusában 
független is tudott maradni attól. Jelenléte az élet
műben tartós, miközben megmutatkozása egyre 
különb, más és más hívószavakra válaszoló. A pécsi 
kiállítás színes kínálattal segíti áttekinteni a fotó
médium Major számára lényegesnek tetsző rétegeit. 
A dolgozószoba-rekonstrukció valószínűsíti, hogy az 
eredeti és különböző módon kezelt dokumentumok 
az alkotó mindennapi terének részeként szolgálnak. 
A szinte stilizálástól mentes, egyszerűen csak fel
nagyított és roncsolódott anyagszépségével tüntető 
daraboktól (A Pére Lachaise legszebb asszonya, 
Barcelonai nők, Családi kép) a Plasztikai műtét 
sorozat képeinek — kreatív tagolás és faktúra 
betétektől is függetlenül tökéletes — olykor humor
ral elegyes egynemű közegéig „játszik” Major Kamill 
a maga választotta „szűk csapás” végtelen 
lehetőségeivel.

M ajor Kam ill: Család i kép 

M ajor Kam ill: P lasztikai műtét 3.

Kelle Sándor „Az örök m agyarság” 
cím ű festm ényével, 1988

Pécs, Dulánszky Stúdió Galéria 
2005. szeptember 9-30.

Kelle Sándor festőművész 
emlékkiállítása

Kelle Sándor festőművésznek családja tulajdonában 
őrzött képeiből rendeztek kiállítást a Ferenciek utcai 
Galériában.

Kelle Sándor 1913-ban született Jánoshalmán. 
Gimnáziumi tanulmányait Kalocsán kezdte, majd a 
pécsi Pius Gimnáziumban folytatta, ott érettségizett. 
Jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, s a 
felvételi vizsgára a Pécsett élő Gebauer Ernő útmu
tatásai szerint készült fel.

A főiskolán Réti Istvánnak, a nagybányai első 
nemzedék festőjének és teoretikusának lett a 
növendéke, aki tanársegédi feladatokkal is ellátta. 
Művészettörténeti érdeklődésére felfigyelt tanára,
Lyka Károly, a neves művészettörténész, művészeti 
író is. Pécsett állított ki először 1934-ben a 
Képzőművészeti Főiskola nyári művésztelepének 
kiállításán.

1938-ban kapott diplomát, s Mohácson kezdte 
meg tanári munkálkodását. A szellemi pezsgéséről 
híres városban akkor neves művészek éltek (Kőibe 
Mihály, Martinszky János, Rohacsek Anni, Stehló Lili, 
s az Árkayak).

Társukká nőtt.
A háborúban szerzett sebesülésből kigyógyulva 

Mohácsról Pécsre került. Tanított a Leánygimná
ziumban, a Tanítóképzőben, majd a pécsi 
Tanárképző Főiskola Rajz Tanszékén. Docensként 
vonult nyugdíjba 1976-ban. Tanári munkáját nagy 
szakértelemmel, hivatásszeretettel végezte, 
tanítványai tisztelték, szerették.

A megye, a város közéletében betöltött szerepe 
is jelentős volt. Sok éven át vezette a Nevelők Háza 
fiatal rajztanárainak kollégiumát, szervezte, vezette a 
baksai művésztelepet a nyolcvanas években. 
Meghívott vezetője volt a bázakerettyei, kőszegi 
pedagógus-alkotótáboroknak.

Korai képei akvarellek, olajképek. Ezt az érzé
keny lírai világot váltotta fel a hatvanas években 
készült munkák sora, amelyek rendről, átgondolt
ságról és nagy életszeretetről tanúskodnak. Képein 
a szerkezeteket hangsúlyozza, egymásnak feszülő 
színkontrasztokat használ, s a feszes formák a síkon 
síkká rendeződnek. A változás szarajevói, mosztári 
és itáliai utazásoknak köszönhető. Örök témája volt 
a táj és az ember. Festett pécsi városképeket, figu
rális kompozíciókat, portrékat, tájképeket, s készített 
rézkarcokat és egyedi rajzokat is.

Kedvelte a baranyai, zselici dombokat, a téli 
Balatont. A látottakat átírta, sokszor jellé, jelképpé 
alakította. Fái szimbolikus jelentést kaptak, s emberi 
kapcsolatokra utaltak.

Utazásai, sétái során apró kis vázlatfüzetbe raj
zolt, jegyzetelt tollal, színes krétával, s ezekből 
építkezett műtermi munkájában. Idős korában is 
tudott megújulni. Képalkotó munkájában a felületek 
alakításában olyan messzire merészkedett, hogy az 
eredmények már a nonfiguratív törekvéseket 
közelítik meg. Utolsó éveiben munkáit rendszerezte, 
és életútjának dokumentumait számbavette.

Közel 30 egyéni tárlata volt s számos országos 
és nemzetközi kiállításon vett részt. Több szakmai, 
művészeti díj tulajdonosa volt.

1984-ben volt gyűjteményes kiállítása a Pécsi 
Galériában. Murális műve, napórája (1963) ma is 
látható a pécsi tudományegyetem Ifjúság úti 
épületének homlokzatán. Számos tanulmány, rádió- 
és tv-riport őrzi emlékét.

Kelle Sándor 2003-ban, 90 éves korában hunyt 
el Pécsett.

Pandúr József
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A Törvény
Mosonyi Tamás szobrának avatása Sellyén 
2005. augusztus 20.

A figyelemre méltóan következetes és egyre inkább nemzetközi jelleget öltő sellyei mú'vésztelep fenn
tartói természetes törekvésüket váltják valóra, amikor a Draskovics kastély ősparkjának tisztásaira, 
ösvényei mellé a természet teremtményeihez mért léptékű műalkotásokat állítanak. A sellyei 
művésztelep egyik tagja volt az elmúlt évben a pécsi egyetemen végzett fiatal szobrász, Mosonyi 
Tamás. Törvény című szobrát tavaly már kiállították Pécsett is a Tettyén. Szent István, az Államalapítás 
ünnepén pedig Sellye város főteréhez közel, egy, a szobor számára kialakított kitüntetett jelentőségű 
parkrészen avatták fel, mint a város egyik újabb, köztéren álló műalkotását. Figyelemre méltó az is, 
ahogy Sellye város elöljárósága és közönsége befogadta és támogatta a korántsem megszokott szem
lélettel fogalmazott és technológiákkal létrehozott szobrot, vállalva a nyilvánvalóan megkerülhetetlen 
kritikai visszhangot is, ami mindig „kijár” egy-egy bátor, a normákhoz és hagyományokhoz kevéssé 
illeszkedő döntésnek.

A szobor üzeneteit aktualizáló és megerősítő ünnep csak egy kiváltképpen megfelelő alkalom volt 
arra, hogy egy közösség ezúttal műalkotásra figyeljen, abban lelje meg Szent István és az Államala
pítás, a magyar történelem, de az egyetemes múlt és mindennapi cselekvés sokértelmű, de könnyen 
feloldható, egyszerű formában kifejezhető utalásait. Az ünnep elmúltával az éppen időszerű 
képzettársítások átalakulnak majd és a szobor a maga anyagi-térbeli minőségével már csak majd, mint 
egy mitológiai jelentőségű tanítás kér figyelmet. Egyszerű a képlet. Egy harántirányban dőlő hatalmas 
méretű, nagy tömegű fatörzs alsó harmadába rézsútosan egy emberi alak feszül. Acélrudakból 
szerkesztett figurája egyszerre szól az ember biológiai vázszerkezetének mechanikai tökéletességéről, az 
ellenállás fizikai képességéről és jelképesen arról a feladatáról, hogy az őt veszélyeztető erővel szem
ben fellépjen. Ebben a korrózió nyomaitól sem mentes vázszerkezetben sajátságos plasztikai formák 
valószínűsítik, hogy az ember alakja valójában nagyon szoros összeköttetésben van az őt veszélyeztető 
erőkkel. Egy különös külső energiaközpontot sejtető becsapódás nyomán az „acélember” csípőtáján a 
fatörzsbe is behatoló tölcsér alakú forma szerves kapcsolatrendszerré, egésszé alakítja a különnemű 
szobrorrészeket. Erő-ellenerő, hatás-ellenhatás képletei fogalmazódnak eggyé. Az örök közdelem 
képévé válik így a szobor, amint az ember az önmaga által kihívott, a megismerés, a munka, az ered
ményesség képzeteivel működtetett cselekvései alig elviselhető teherré válnak. E súlyok, e folyvást vál
tozó súlypontú tömegek kiegyensúlyozása, megtartása közben izgalmas fizikai változások játszódnak le 
a megtartó „szerkezetben”, az emberi alakon is. A rugalmas feszültségek, a szervezetben hatékonyan 
működő kicsiny egyszerű gépek, emelők, ékek, lejtők a használat közben elhasználódnak. Megviseli 
őket a helyhez kötött néma harc, ami az élet maga. Ha tetszik: a biztonság ára.

Mosonyi Tamás ezúttal valamelyest hagyományosabb értelmű szoborműbe fogalmazta egyebekben 
inkább elvontan képietszerű, kísérletező munkáinak egynémely tanulságát. De még így is eredeti és 
erős plasztikai művet hozott létre, amelyre méltán lehet büszke művész és a közösség is, amely el-, és 
befogadta ezt a Törvényt.

Filharm ónia —  R aiffe isen  
M ester-bérle t 

Pécs -  2005-2006

2005. október 2., 19.30  
Pécs, PTE ÁOK aula 
Budapesti Fesztiválzenekar 
Vezényel: Fischer Iván
Közreműködik:
Krausz Adrienné -  zongora

2005. november 19., 19.30  
Pécs, PTE ÁOK aula 
Moszkvai szólisták 
Művészeti vezető: Yuri Bashmet
Közreműködik:
Xénia Bashmet -  zongora

2006. február 6., 19.30  
Pécs, PTE ÁOK aula 
„Farsangi hangverseny” 
Budapesti Strauss Zenekar 
Vezényel: Bogár István 
Közreműködik:
Csáky-Bogár Rita -  hegedű 
Szecsődi Ferenc -  hegedű

2006. március 9., 19.30
Pécs, PTE ÁOK aula
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Vezényel és zongorán küzreműködik:
Kocsis Zoltán
Közreműködik:
Bálint János -  fuvola

2006. május 22., 19.30
Pécs, PTE ÁOK aula
Pannon Filharmonikusok -  Pécs
Karigazgató: Antal Mátyás
Vezényel: Hamar Zsolt
Közreműködik:
Molnár András és Massányi Viktor

—  T -C o m  zenei es ték  —  
B eethoven heged ű-zongo ra  

szonáták  
a Hotel Palatínus  
B artók Term ében

2005. november 21., 19.30  
Szabadi Vilmos -  hegedű 
Homor Zsuzsanna -  zongora

2006. január 23., 19.30  
Szabadi Vilmos -  hegedű 
Gulyás Márta -  zongora

2005. március 6., 19.30  
Szabadi Vilmos -  hegedű 
Homor Zsuzsanna -  zongora

Filharmónia Dél-Dunántúli Kht. 
Pécs, Király u. 18., tel.: 72-310-539
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Csajok, Mitsoura és Mamagésa
Fesztiválnyár, 2005

A gyakori esők viszontagságai dacára sikeres nyári 
időszakot könyvelhetnek el a szervezők: színvona
las, műfajilag sokrétű programokból állt össze a 
kulturális/szórakoztató kínálat Évek óta bejáratott 
nagyrendezvények követték egymást bizonyítva, 
hogy Pécs kétségtelenül fesztiválváros. A POSZT 
minőségi programokkal zsúfolt minden műfajt 
felölelő igényes választéka közben már elindult a 
Pécsi Szabadtéri Játékok (június 11-augusztus 6.), 
majd a Művészeti és Gasztronómiai Hetek Fesztivál 
(június 18—július 3.). jött a Folklóriinnep, benne 
a XVI. Pécsi Folknapok Nemzetközi Népzenei 
Fesztivállal (július 1-3 .) , az V. Rockmaraton (július 
4-9), az ICWIP -  9. Nemzetközi Kültériiét (július 
22-31.) és a Mediterrán Hanguhtok Fesztiválja 
(augüsztus 20-21.).
Nyilván az írás keretei a többszáz produkcióból csak 
néhány fontosabb, maradandó értékeket/élményt 
nyújtó esemény kiemelésére adnak lehetőséget 
a kritikai megjegyzések mellett

A Pécsi Szabadtéri Játékok június 11-én „Hódolat 
Eck Imrének” címmel a 75 éve született mester, és 
a 45 esztendeje alapított Pécsi Balett tiszteletére 
összeállított nagy sikerű esttel indult (lásd Echo 
2005/3. száma). A Sétatéren és a Szabadtéri 
Színpadon egyébként is jelentős szerepet kaptak 
a különböző táncprodukciók.

Közülük kiemelkedett a Frenák Pál Társulat 
fellépése (június 23.) a Szabadtérin. A '87 óta 
Párizsban élő koreográfus-táncművész '89-ben hozta 
létre saját együttesét. Kortárs mozgásszínházát '98- 
ban (Vadócok) és 2001-ben (Tricks & Tracks) már

láthatta a pécsi közönség. Provokatív, a hagyo
mányos táncstílusok elkötelezettjei körében 
többeket irritáló jelrendszerével nagy port kavartak 
előadásai. A nóvumra, szokatlanra nyitottak pedig 
azóta is emlegetik a produkciókat. Azóta öt újabb 
darabot (Káosz, Lakoma, Fiúk, Csajok, Apokalipszis- 
Frisson) készített francia-magyar társulatával. Most 
az utolsó előtti, a „Csajok” került Pécsre. Ez egy 
trilógia második része, az első a négy férfitáncosra 
készített „Fiúk”. Ebben a férfinem örömeiről, gátlá
sairól, kínjairól, az ideális férfiról, az elvárásokról, a 
férfitörékenység és a macsóság ellentétéről, a szexu
ális identitás határairól, szólt mindezt karikírozva is. 
A „Csajok” ugyanebben a szellemben a női nemmel 
foglalkozik, kínjairól, felszabadításáról, egyenjogú
sításáról, hisz sok országban még tabuk ezek a 
témák. A „civilizált világ” egyik vívmányaként pedig 
elférfiasodik a női nem, mert mutatnia kell az erejét. 
Az alapvető különbség a férfi kifelé irányultságával 
szemben a nő, mint befogadó, mint hordozó, mint 
Föld szimbólum, a szellemi és lelki világával. A 
nőket nézve észlelhetjük a másik nem ottlétét vagy 
hiányát. Ezért talán szerencsésebb lett volna egy 
estén belül a két részt együtt látni (de a mindig 
szűkös anyagiak...). Különösen az átjárhatóság 
miatt, mert Frenák darabjait elemezve nyilvánvalóvá 
válik hogy összeépülnek, nincs elejük, hisz az előző 
folytatása, ahogy határozott végük sincs, mert a 
következő mű viszi majd tovább a gondolatsort.

Az előadás tulajdonképpen már a közönség 
érkezése közben elindult: a beadott hangok, a 
susogás és beszéd funkcionálisan húzta az alkotó 
elképzelte hangulatba a jelenlévőket, hogy rácsodál

kozzanak, mi is ez? Ezzel befolyásolva a közönség 
attitűdjét, hogy nyitott legyen az újra, a másra, ez 
fontos a kortárs művészetben, ahol a tánc fogalma 
is erősen kitágult.

A négy szereplő eltérő karakterére épült Frenák 
elképzelése, hisz még a két magyar közt is jelentős 
a lelki-fizikai különbség: Juhász Kata orvosdiplomát 
megszerezve lett táncos, racionálisabb, intellektuáli- 
sabb. Kolozsi Viktória klasszikus tánctechnikát ta
nult, de ezen keresztül visszajut az organikusabb, 
ösztönös lényhez, csodálatos jelrendszert kialakítva 
e stílusvilágon belül. Ez már önmagában is két 
kontraszt. Mellettük az ír-amerikai Lisa Kostur és az 
afroamerikai Stephanie Batten-Land, kettős gyöke
rükkel, múltjukkal. Tehát bőrszínben, lélegzetben, 
fizikumban, hozzáállásban, gondolatvilágban, 
reagálásban, stb. négy egyéniség mozgott a szín
padon. S ahogy Frenák eddigi darabjaiban is 
megszoktuk, ezúttal sem az elbeszélő mód domi
nált. Több kultúrából és művészeti ágból táplálkozó 
szemléletmódjával képekből, hangulatokból, 
véletlenek találkozásából, gondolatokból alakult ki a 
koreográfia, nem belemenve az egyre racionálisabb 
világba. S az ehhez kiválasztott táncosok maximális 
intenzitással valósították meg a női nem Frenák 
vizionálta sorsát, sokszor agresszív, groteszk, 
máskor lírai mozgásformákkal. Kiaknázva a női 
szépséget, a ruhátlan emberi test szerepét, hogy a 
mozgásműfajban a testbeszédnek puritán, élő nyers 
állapotában micsoda kifejező az ereje, kisugárzása 
a pozitúrákon keresztül. Ami Frenák jelrendszerében 
inkább a lélek lemeztelenítésére utat, hogy ez 
vagyok én... Az egyetlen férfiszereplő, Gergely Attila
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vásári kikiáltás down-figurájával a televíziós 
showmú'sorok paródiáját alakította, bizonyos viszo
nyítási pontokat teremtve, keretjátékként. Fabrice 
Planquette zsigerekre ható, sokszor sokkoló zenéje 
hangulatában is támasztékként szolgált a külön
leges mozgásokhoz.

A képzőművészeti események közül progresszív 
szellemiségével jelentősnek bizonyult a Pécsi 
Kisgalériában rendezett „home/office — előtted 
csináljuk” nyílt műterem akciósorozat Qúnius 2 4 - 
július 3.). A Perspektíva Ötvös- és Összművészeti 
Egyesület jobbára huszonéves tagjai — Béres 
Tamás, Hajda Gáspár, Hannibál Kata, Kerekes 
Gábor, Kocsis Zita Saide, Rádóczy Bálint és Szabó 
Marianna — koruknál fogva is másként gondolkoz
nak a világról, művészetről. A Füzesi Heiedi Zsuzsa 
keramikusművész hathatós támogatásával kiötlött 
szokatlan megmutatkozásukat — kiáltványuk 
szerint — egy hagyományos, közönybe fulladó, 
unalmas kiállításmegnyitó inspirálta. Szándékuk 
újra élettel megtölteni kiüresedni látszó kiál
lítástereket. A megcsontosodott nézetekkel, avult 
hagyományokkal szakítva a közösségi cselekvés 
fontosságát, szépségét tartják kiemelendőnek, hogy 
új impulzusokkal a saját közegüket is alkotásra 
inspirálják, mert ez újra kíváncsivá teheti a közön
séget is. Céljuk egy olyan folyamatosan formálódó 
közeg, aktív kommunikációs platform létrehozása 
volt, ahol az alkotók egymással, a művekkel és a 
közönséggel egyaránt valós idejű interakcióban 
vannak. Sosem fordult elő Pécsett, hogy a nyitó- 
és záróakció között a közönség egész héten 
nyomon követhette képző- és iparművészeti alkotá
sok megszületésének folyamatát, mintegy bepillant
va a műtermek világába. A kiállított festmények, 
ikonnal díszített szekrény, kerámia edények, 
párhuzamos kommunikációs csatornákat 
megtestesítő periszkópszerű hahócsövek, az akvári
um vizében lebegő textil álhalak, s a kivetített fotó
dokumentáció mellett a Galériában berendezett 
műhelysarkokban folyamatosan készültek a forma- 
tervezett hangszóródobozok, lámpák, ékszerek, a 
számítógép-alkatrészekkel variált fiókos fadoboz 
stb. A művész személyes léte, irodája/műterme és 
működése, a festészet, ötvösség, kézművesség, a 
videó- és számítógépes művészet, az elektronikus, 
mediális megjelenések, minden egy helyen és egy 
időben, de nem idegenszerűen jelentkeztek, hanem 
beépülve a való életbe. A közösségszervező 
szándékot szolgálta a kialakított büfé ellátó 
funkciója is, a kommunikációt segítve a látogatók 
és a művészek között.

„hom e/office — előtted csin álju k ” 
nyílt műterem akciósorozat

A közönség előtt folyamatosan készült a nagy 
mű is: az alkotók egymás és a vendégek arcáról 
nap mint nap gipsznyomatokat készítettek, s ezek
ből a végére létrejött egy érdekes hatású térplaszti
ka. A nagy keretre felinstallált gipszálarcok dom
ború felületére a hét közben készült fotók folyton 
váltakozó projektoros rávetítésével különleges 
látvány állt össze. A véletlenek sorozatából a 
hagyományos kézműves munkával kialakított 
plasztikus vetítővászon és a mai kort megtestesítő 
vetítés furcsa vizuális hatása hozta létre az adott 
pillanatban működő alkotást.

A közösségi funkciót, (meta)kommunikációt 
segítették a közös zenélések, dobolások, sok láto
gató ezek hangjaira tért be a galériába. S ahogy a 
képző- és iparművészeknek műteremként, a zenész 
ismerősöknek próbateremként is szolgáltak a 
helyiségek. A rendhagyó megnyitón közreműködő 
Esőin Syndo hangstúdióként is használta a kiál
lítóhelyet, itt keverték számítógépen a számaikat.
A záróeseményen fellépő Takáts Eszter gitáros
énekesnő direkt ide komponálta új számát, Varga 
Vera élő hegedűjátékához ez alkalomra készített 
egy elektronikus alapot. A Singas Project és a velük 
ez alkalommal fellépő Rostás Bea Piros (egyébként 
szobrász) is helyben improvizált néhány darabot. 
Profi módon megoldották az események dokumen
tálását, érdemes rákattintani igényes és ötletes 
weblapjukra, (www.playdog.hu/homeoffice)

A Mitsoura koncert bizonyult a nyár 
legkiemelkedőbb zenei eseményének (Bazilika előtti 
nagyszínpad, június 19). Az Ando Drommal ismertté 
vált, majd szólóútra lépett Juhász Miaura Mónika a 
roma autentika, egyéb folklórelemek és a modem 
elektronika elegyéből kikevert sajátos világzenéje 
a nemzetközi színtéren is a legjobbakkal vetekszik. 
Ez a fajta world music az, amit évek óta hiányoltam 
a felhozatalból. A filigrán termete ellenére átütő 
hanggal és kifejezőerővel bíró „Mitsou” mellett 
kiemelkedő képességű hazai főik, jazz és elektro
nikus zenészek formálták a roma folklórt világszín
vonalú mai muzsikává. S ahogy a kvadrofon 
hangzás (a tér négy sarkában elhelyezett 
hangládákkal) is egyedi a hazai koncertgyakorlat
ban, ugyanúgy a vizuális látvány is mesterien 
megkomponált fényjátékokra és a hatalmas 
körvásznon megjelenő roma folklór-animációval

Balogh Róbert

„Aranytojást tojok 
a betonra”1
Szükségszerű és mondvacsinált 
fesztiválözön

Ötvennégy fesztiválhelyszínt lehet megszámolni 
a Magyar Fesztiválszövetség honlapján, ahol a tér
képen szereplő településekre kattintva megtudjuk, 
hogy létezik Szilvanap, Diófesztivál, Prósza-parádé, 
POSZT, Művészetek Völgye, és Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztivál stb. Valójában közel 
3000 fesztivál, vagy inkább önmagát fesztiválszerű 
képződménynek álcázó kezdeményezés található 
Magyarországon. 2004-ben a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap 
1,3 milliárd forintot fordított fesztiválok támogatá
sára, az összeg idén kétszázmillióval nőtt, de ez 
nagyságrenddel kevesebb a korábban beígértnél, 
sőt újabb megszorítások sújtották a fesztiválszer
vezőket (a minisztériumok költségvetési tartalék- 
képzés kényszere miatt felfüggesztették a nyertes 
pályázatok pénzeinek kifizetését, így a kulturális és 
civil kezdeményezések forrásait is), ráadásul össze
sen harminc különböző pályázati lehetőség létezik, 
amely jelentős pályázatírói apparátust és odafi
gyelést igényel a fesztiválszervezőktől. Ötvenkét 
mega fesztivál idénre tervezett költségvetése halad
ta meg az ötvenmillió forintot, a megafesztivál- 
szervezők igényeinek kielégítése kb. 2,6 milliárd 
forintot emésztett volna fel, az is igaz, hogy a fesz
tiválokon évente 6 millió külföldi látogatót regiszt
rálnak. Több szempontból is érthető a fesztivál
szervezési hév, az idegenforgatom működésére 
jótékonyan hat egy akár nemzetközi mércével is 
érdekesnek tűnő fesztivál, gondoljunk a Media- 
wawe-re, a Sziget Fesztiválra, vagy a Művészetek 
Völgyére, ami akár a rendező település arculatát, 
ismertségét hosszú távon is meghatározza. A 
megafesztiválok között érdekes összefüggések 
alakultak ki, ha a győri Mediawawe, a Pécsi 
Országos Színházi Találkozó OFF programjait és 
Művészetek Völgye négy-öt falut felölelő program
ját vizsgálja valaki, akkor több ponton átfedéseket 
vehet észre, de más fesztiválokat is bevonhatnék 
még a sorba, ahol ugyanazok az írók, alternatív 
színházi előadások, zenekarok tűnnek fel nyári 
könnyedségé vagy művész haknikon/fellépéseken, 
amelynek haszna az, hogy a fővárosból vidéki 
helyszínekre is eljut a művészet vagy a sztár, aki 
Budapest helyett Pécsett vagy Taliándörögd klast- 
romromjának színpadán találkozhat a helyi és nem 
helyi közönséggel. A kezdetben majdhogynem 
spontán szerveződő Művészetek Völgye sikerénél 
fogva önmagát többszörösen túlnőtte, kétszázezres 
tömeg megmozgatására képes, talán e siker nyo
mán is a kulturális szervezők, művészek csoportjai 
fesztiválokkal és mega fesztiválokkal igyekeztek 
lefedni a látens művész-munkanélküliséget, 
felélénkíteni egy település, tájegység idegenforgal
mát, ha már nem lehet másként pénzhez, támoga
táshoz jutni mint pályázati úton, akkor ezt a 
megoldást választották. Érdekes folyamat, hogy a 
fesztiválok az utóbbi években annyira elszaporod
tak, hogy egyre inkább lokális jelentőségűvé vál
nak, egyre kevésbé őrizhető meg az egyedi arcula
ta egy-egy rendezvénynek. Szükséges lenne a 
szerteágazó fesztiváltámogatási rendszer egységesí
tése, s  meghatározott (például minőségelvű) kritéri
umrendszer alkalmazása, mert a jelenlegi az 
kaotikus, átláthatatlan elvek szerint működik.

1 Rutkai Bori és a Specko jedno
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(az Iparművészetin végzett Mandula Éva munkája) 
erősítette a produkció hatását.

A jazzkínálatra sem lehetett panasz, hisz olyan 
kiemelkedő budapesti formációk, mint a Jávori 
Sound Machine, a Dresch Quartet, Szalóky Béla és 
a Gyárfás Trió, Winand Gábor kvartettje, a Tin-Tin 
együttes és a Makám mind különböző stílusát 
játssza az improvizatív zenének.

S ha már jazz, akkor Soma, azaz Spitzer 
Gyöngyi Mamagésa is fellépett a Sétatéren. Az 
először a városban koncertező, s a számok között 
végig kedélyesen szövegelő Jazzmadonna a 
Megasztár zsűritagjaként vált országosan népsze
rűvé, de már a nyolcvanas évek végén ismerték 
a budapesti alternatív művészkörökben. Elvégezte 
a jazzkonzervatóriumot, s azóta is rendszeresen 
műsorozik klubokban. „Teljes ebéd” című lemeze 
idén készült el, ennek néhány dala mellett főleg 
standard számokból válogatott műsorával érkezett 
Pécsre, profi zenészekből álló zenekarával. A sok
színű programban többek között a hangulatos 
Sunny side of the Street, The shadow of your smile, 
Route 66, Fly me to the moon, The Jean Génié 
(Dávid Bowie) örökzöldeket interpretálta valami 
varázslatos eleganciával, s vehemenciával. Bár ben
sőséges produkciója a Bazilika előtti nagyszínpad 
helyett egy kisebb, intimebb helyen jobban átjött 
volna.

Új helyszínként kapcsolódott a sorba az Esze 
Tamás utcai Örökség Ház egyedülálló hangulatú 
belső kertje — mint egy zöld sziget — a nyári 
hőségben a fák között felüdülést hozó esti jazz- 
koncertjeivel. Havonta könnyedebb/emészthetőbb 
stílusú programokkal érkeztek ismert fővárosi 
előadók. A június 20-i nyitóesten a Grencsó 
Kollektíva minőségi retroműsorába kicsit bezavart 
a Barbakán várárok színpadáról idehallatszó zene. 
Maradéktalanul kielégítette a szakmai és a közön
ségelvárásokat július 28-án a Myrtill Jazz Quartet 
műsora is. Vonzó küllemű énekesnőjük (Michelter 
Myrtill) lenyűgöző könnyedséggel interpretálta a 
jazz- és musical-örökzöldeket. Gitárosuk (Pintér 
Tibor) is igen lazán, de nagy stílusismeretről 
tanúskodva, ha kellett alázattal, máskor egyéni 
megszólalással, virtuozitással járult hozzá jelentős 
sikerükhöz. Augusztus 18-án a Nagy János Quartet 
viszont széteső, hibákkal tarkított, unalmas, hakni

szintű produkciót nyújtott, összetévesztve a műfajt 
jellemző improvizációt az invenciótlan/fantáziáttan 
esetlegességgel. Nyilván az alkalmi felállásból eredő 
felkészületlenség miatt nem hozta szokásos for
máját az egyébként kiváló muzsikusokból álló 
gárda.

A „100 zenekar — 10 0 %  élő zene!” szlogennel 
operáló, immáron ötödször rendezett Rockmaratont 
deklaráltan színhazai felhozatallal ünneplő — így 
legalább nem kellett külföldi résztvevőkre áldozni —, 
Malomvölgyi Arborétum helyszínű fesztivált szinte 
végig az eső és sártenger „gazdagította”. így a 
gyönyörű termé-szeti környezetben sátorozók nem 
éppen irigylésre méltó körülmények között 
maratonozhattak. A kínálatot a rock, metál és púnk 
nagy öregjei (P.Mobil, Pokolgép, Ossián, Beatrice, 
Auróra stb.) mellett a ma generációinak népszerű 
előadói (Hétköznapi Csalódások, Alvin és a 
Mókusok, Tankcsapda, Depresszió stb.) és a 
keményzene mezőnyéből kilógó Kispál és a Borz, a 
Kormorán ihletett folkrockja/világzenéje, vagy a Testi 
Egyenleg Ska Kollektíva jelentették. A sztárzenekar
nak kikiáltott Hooligans koncertje viszont elmaradt. 
A fesztivál infrastruktúrája idén a villany 
bevezetésével fejlődött, jövőre a vízellátás 
megoldása lesz soron. A parkolók hiánya viszont 
évek óta égető gond, nem könnyű személygép
kocsival az oda- és visszajutás.

Az ICWIP -  9. Nemzetközi Kultúrhét 
„Kommunikálj és kooperálj” szlogennel kialakított 
igényes szakmai programjaira 30 országból mint-egy 
250 fiatal érkezett. A város számos pontján fel
bukkanva, láthatóan jól érezték itt magukat. Ami 
a nagyközönség számára nyitott (ingyenes) zenei 
nagyrendezvényeket illeti, idén egységesebb szín
vonalú, sokrétű kínálattal találkozhattak résztvevők, 
helybeliek és turisták. Szimpatikus ötlet, hogy több
nyire pécsi zenekarok melegítették be a Sétatér 
közönségét, s aztán jöhettek a húzó-nevek, rajtolha-

Dundo M aroje
Hajm eresztő 

Grencsó Kollektíva
Godspell, avagy isteni színjáték

tott a színpad előtti tömeges beindulás. A kortárs 
elektronikus tánczenét képviselő Neo, a nu roma 
jazzben utazó IDeladap, a latinos, acidjazzes 
tánczenében utazó Toy Division, az élő hangsz
ereket gépekkel turbózó underground partizenét 
nyomó Colorstar, a modem stílusötvözettel operáló 
Peet mellett olyan kitűnő jazzelőadók, mint a Váczi 
Eszter Quartet, a Tropical Transform Quintet és a 
Hungárián Jazz Quartet koncertjére sem lehetett 
panasz. Vette is a közönség az adást, talán csak a 
Supersonic és az Amber Smith minden egyéniséget 
nélkülöző, britpop majmolása okozott csalódást.

A Mediterrán Hangulatok Fesztiválja idén sem 
érte el a várható színvonalat, sem választékában, 
sem megjelenésében. Még most sincs igazi koncep
ciója az eseménynek, ha csak a bóvlit nem nevez
zük annak. S mindez a város történelmi főterén... 
Pedig szükség lett volna egy igényesebb ren
dezvényre, hisz az előző két hónaphoz képest az 
augusztus nem igazán dúskált programokban.

A Pécsi Szabadtéri Játékok mindhárom kivétele
sen szép helyszínén (Szabadtéri Színpad, Anna 
udvar, Tettye) jócskán betett az esős időszak a szín
házi előadásoknak, jelentősen hátráltatva a 
próbafolyamatokat, az előadások megtartását.
A tavalyról áthozott „Dundo Maroje” tervezett 
előadásszámát így nem is sikerült teljesíteni.
Az meg tiszta szerencse, hogy a Pécsi Nemzeti 
Színházzal közös produkcióban színre vitt 
„Hajmeresztő” interaktív bűnügyi társasjáték és a 
„Godspell, avagy isteni játék” musical bekerül az 
ősszel a színház falai közé, ahol már semmi sem 
akadályozza a művészi munkát. A Szabadtéri 
Színpadon megoldották a tavaly általunk is prob
lematikusnak tartott nyitott zenekari árok lefedését. 
A következő évadra a színpad és a nézőtér fölé egy 
(eső)védő tető kialakítása is szerencsés lenne. Az 
ülések számának növelésével, célszerűbb elren
dezésével, a nézőtér nagyobb befogadóképes
ségűvé átalakításával sztárprodukciók fogadására is 
alkalmassá válhatna a hely. Nem is beszélve egy 
nívós hangosító-berendezés beállításáról.

Az általában pozitív kép mellett azonban meg 
kell említeni, hogy idén nyáron sem sikerült 
tömegeket vonzó világsztárt szerződtetni. Egyet 
sem. Pedig ha körülnézünk, az ország többi 
nagyrendezvényén szinte kivétel nélkül szerepeltek 
világhírű külföldi előadók. A Paksi Nemzetközi 
Gastroblues Fesztiválon az angol Manfred Mann 
Earthband, Sopronban a VOLT Fesztiválon a francia 
Sergent Garda, az USA-ból az US3 és a Thievery 
Corporation, az angol Stereo MC’s, a Balanescu 
Quartet és Róni Size. A Veszprémi Nyári Fesztiválon 
az amerikai Bobby McFerrin, a Szegedi Ifjúsági 
Napokon az angol Cure és a német Alphaville, 
Nyíregyházán a Vidor Fesztiválon a kubai Compay 
Segundo Orchestra, a francia La Família és a 
Kusturica filmek zeneszerzőjének 41 tagú (!) csapata, 
a Gorán Bregovic Wedding & Funeral Orchestra.
A 34. Debreceni Jazznapokon a műfej kialakulá
sában jelentős szerepet játszó amerikai városok 
közül idén Chicago zenéje állt a középpontban, a 
legnevesebb ottani előadókat importálva. Óbudán, 
az ország és Európa legnagyobb összművészeti és 
kulturális rendezvényén, a Sziget 2005 Fesztiválon 
minden műfajban felléptek a legnagyobb sztárok is: 
Juliette Lewis, Franz Ferdinand, Nick Cave, Kom, 
Underworld, Youssou ’N Dour, Khaled, Mory Kanté, 
Cheikha Rimitti, Buena Vista Social Club presents 
Manuel Guajiro Mirabal, Yann Tiersen stb. Dőlt is 
a közönség, köztük a rengeteg külföldi.

Tehát ezen a téren még van mit tenni, de 
legalább jövőre is marad kihívás, feladat a 
szervezőknek a közönségre (na meg a kritikusra) 
mérendő újabb kulturális csapásokra készülvén... ■
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Beszélgetés Csordás 
Gáborral' a Jelenkor 
Kiadó igazgatójával
— Honnan számítja a Jelenkor Kiadó

létezését?
— Az első könyveink 1989-ben jelentek 

meg, még a Jelenkor folyóirat szerkesztőségén belül 
hoztuk létre a Jelenkor Művészeti és Irodalmi 
Kiadót. Mészöly Miklós A pille magánya című 
könyvét adtuk ki először, ez talán a világ legcsú
nyább könyve, de „hőskorszakunk” eredménye. 
Bejegyzett cégként 1993 nyarától működünk.

— Mi az, ami 1 3 -1 6  évig életben tartotta 
a kiadót? Anyagi okok, személyes, szakmai ellen
tétek, átalakulások miatt gyakran szűnnek meg 
hasonló méretű szerkesztőségek.

— Kezdettől fogva — egy rövid átmeneti 
időszakot kivéve — egyedül vezetem a Jelenkor 
Kiadót, egy kézben tartottam meg a lényeges dön
téseket. Létünk nem kis mértékben nyomdászunk, 
Molnár Csaba türelmének köszönhető. Másrészt 
olyan szerzőkkel vágtunk neki a működésnek, akik 
akkor fiatal szerzőknek számítottak, de hamar az 
irodalmi kánon középpontjába kerültek, ez is stabi
lizált minket, s biztosította, hogy olyan kéziratok 
kerüljenek hozzánk, amelyek fontosnak számítanak.

— Pécsett három egészen eltérő kiadói 
programmal rendelkező könyvkiadót találhatunk.
Az ország egyik legnagyobb kiadóját, az Alexandrát, 
egy regionálisabb érdeklődésre számot tartó kiadót, 
a Pro Pannóniát, és a Jelenkort, amely a kortárs 
szépirodalomra, filozófiára és környező országok 
fordításirodalmára szakosodott Ez az út nem anyagi 
öngyilkosság felé vezet?

—Azért a kortárs szépirodalmat választot
tuk, mert a kiadó a Jelenkor folyóiratból nőtt ki, 
amelynek főszerkesztői posztját Szederkényi Ervintől 
örököltem, s a szerzőkörünket a lap profilja határoz
ta meg. A fordításirodalom is a folyóiratból örök
lődött. A filozófia két ok miatt is megjelenhetett 
nálunk, egyrészt nekem magamnak is van filozófiai 
érdeklődésem, másrészt akkoriban szerveződött 
a pécsi filozófia tanszék és megjelentek olyan 
emberek, mint Orbán Jolán, Boros János, vagy 
l/l/e/ss János, akik széles tájékozódású filozófusok, 
tudtak saját könyveket is írni, másrészt hoztak 
szerzőket, Jacques Derridát, Richard Rortyt...
Kialakult egy érdekes filozófiavonalunk, amely újabb 
szerzőkkel bővült.

— A kiadó több korszakát is meg lehet 
különböztetni, az elsőt 1989-től 1993-ig datálom, az 
első könyveiktől a hivatalosan bejegyzett könyvki
adóvá alakulásig. Aztán eljött egy felfutó szakasz, 
amelynek végét talán az jelenti, amikor meg
határozó, jelentős szerzők kezdtek elvándorolni 
ÖnöktőL..

— A felfutó szakaszunkban a ma legnép
szerűbb szerzők sorát adtuk ki, majdnem mind 
nálunk jelentek meg akkoriban, s fontos könyveiket 
nálunk jelentették meg, vagy legalább egy fontos 
könyvüket mi adtuk ki. Akkoriban tényleg öngyil
kosság számba ment szépirodalmat kiadni, több, 
ma nagy szépirodalmi kiadó a csőd környékén moz
gott a rossz terjesztés miatt, mi nagy energiákkal

Negyven szerző, 
kétszáztizenhat cím

álltunk neki a munkának, sorban jelentettük meg a 
könyveket, dolgoztunk a népszerűsítésükön, s mára 
ez a munkánk beérett. Viszont a kiadót anyagilag 
hazavágta a sok könyv megjelentetése, a szerzőnek 
természetes volt, hogy minden évben megjelent 
egy-egy új könyve, ha nem így történt, abból kon
fliktus származott, ezért felmentünk évi ötven címig, 
és a pályázatokból befolyó támogatással együtt is 
veszteségesek voltunk. Már nem tudtam olyan 
nagylelkű és lelkes lenni, ezt a szerzők is 
megérezték, de ekkor már felálltak olyan tőkeerős 
irodalmi kiadók, amelyek nálunk többet ígértek, s 
ők minden skrupulus nélkül hátat is fordítottak 
nekünk. Ezt eleinte nehezen éltem meg, de vissza
tekintve a sors kezét látom benne, gazdasági 
értelemben megszabadultunk a bennünket lehúzó 
ballaszttól, amelyet amúgy sem tudtunk volna 
tovább cipelni. És ezeknek a szerzőknek már nincs 
is szükségük a mi erőfeszítéseinkre — hogy fino
man fejezzem ki magam. Nem olyan nagy baj, hogy 
nincsenek itt. Eleinte kapálóztam, utána én magam 
mondtam, aki akarja, hagyja el a kiadót. S amióta 
ez megtörtént, kevesebb címet, s kevesebb szépiro
dalmat adunk ki. Tavalyelőtt megkétszereztük az 
árbevételünket, s ez a tendencia azóta is folyta
tódik. A Jelenkor azért is tudott ilyen sokáig talpon 
maradni, mert kevés más kiadó tudott ennyi jó 
szerzőt kiszúrni. Grecsó Krisztiánt például egy folyói
ratban vettem észre, s kezdtem közölni, igaz, most 
már ő is más kiadóhoz ment, de első könyve sike
rében a mi munkánk is erősen benne van. De van
nak új szerzőink is a távozók helyében, akikből 
szintén kanonizált írók lesznek, például Sebein 
Gábor, Vörös István, Borbély Szilárd... s vannak 
olyan szerzőink is, akik nem mentek el, s akikre 
talán a legbüszkébb vagyok: Garaczi László, Márton 
László és Nádas Péter.

— A Jelenkor kiadó történetében meg kell 
említenünk Böszörményi Zoltánt is, egyrészt, amikor 
jelentős tőkével beszállt a kiadóba, másrészt, 
amikor ugyanezt a tőkét kivonta, akkor úgy tűnt, 
veszélyben a kiadó sorsa.

— Ő egy romániai származású magyar, 
aki Kanadában élt, visszatelepült, gyárakat vett, 
nagyon meggazdagodott, s mivel fiatal korában 
költői ambíció voltak, ezért jelentkezett nálam, hogy 
szeretné támogatni a magyar kultúrát azzal, hogy 
egy jelentős összeggel beszáll a kiadóba. Ez akkor 
nagyon jól hangzott, és Böszörményi pénzének 
komoly szerepe is volt abban, hogy a piaci 
helyzetünket meg tudtuk szilárdítani, öt évig 
Budapesten irodát tartottunk fenn például. Amikor 
azonban feltűnt neki, hogy a cég kezd eladósodni, 
ideges lett, mert üzletemberként nem ehhez 
szokott. A fontos döntések jogát megtartottam mag
amnak, ezért nehezedett a viszonyunk, elkezdte a 
döntéseimet bírálni, bele akart szólni abba, mit 
adjunk ki. Egy-két könyvet az ő javaslatára jelentet
tünk meg, azokat sem tudtuk eladni, több abszolút 
bukás lett. A jelenlegi talpra állásunkban olyan 
könyvek játszottak szerepet, amelyet ő kevésbé

támogatott volna. Volt egy konfliktusunk, amelyet 
próbáltunk normálisan megoldani, ez úgy sikerült, 
hogy egy szerencsés baráti kölcsön nyomán ki 
tudtam fizetni a tulajdonrészét és szétváltunk.

— A korszakolásban elértünk a mához. 
Jelenleg mintha kisebb kiadó lenne a Jelenkor, mint 
korábban volt, ha az egy évben megjelenő 
könyvcímeket nézzük.

— Igen, évente 30 címet adunk ki, de 
ebből 10 olyan, amelyet újra és újra ki kell adnunk. 
Polcz Alaine összes könyvét, Nádas Péter regényeit, 
Derrida könyveinket, Márton László Jacob 
Wunschwitz című regényét... egyre több olyan 
könyvünk van, amely beleépült a magyar kultúrába 
és úgy ki lehet adni őket, mintha klasszikusok vol
nának, még nem azok, de hasonlóan viselkednek. 
Nem arra törekszünk, hogy sok könyvet adjunk ki, 
sokan abba menekülnek, hogy a csökkenő 
példányszámot a címszám növelésével ellensúlyoz
zák, ez öngyilkosság, régebben mi is beleestünk 
ebbe a hibába. Amit viszont kiadunk, azzal sokkal 
intenzívebben dolgozunk, erősebb a marketingünk, 
többet dolgozunk rajta.

— Mit ért marketing munkán? Miképpen 
lehet ma eredményesen a kortárs irodalmat 
propagálni? A most zajló Nagy Könyv játéknak 
vajmi kevés köze van á kortárs irodalom 
valóságához.
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— Valóban semmi köze. Rendezvényeket, 
író-olvasótalálkozókat, plakátokat csinálunk. Időben 
értesítjük az újságokat, kapcsolatba hozzuk a 
szerzőket újságírókkal, változatos jellegű a 
munkánk, hirdetéseket közlünk, részletes honlapunk 
van, kapcsolatot tartunk más honlapokkal, irodalmi 
website-oknak adatokat szolgáltatunk.

— Úgy tűnik, e lépések eredményeképp 
jelentősen javult a Jelenkor helyzete. Meddig lehet 
előrelátni a kiadó jövőjét? Mennyire tervezhető a 
stratégia?

— Nagyon nehéz előre látni. Nem 
nevezném tervnek, amit csináltunk, hanem bizonyos 
kényszerekre reagáltunk, s amelyik döntésünk 
bevált, azt folytattuk, utólag ezt lehet tervnek tekin
teni... Időben vettük észre a tévedéseinket. Például 
két évig küszködtünk egy ifjúsági regénysorozattal. 
Feladtuk, mert beláttuk, ez a nemzedék nem olvas, 
reménytelen ilyen könyveket kiadni. Előre nem lehet 
kitalálni, mi lesz egy könyv sorsa. Előfordul, hogy 
saccolunk a kiadóban, van, amikor a legpesszimis
tább jóslatnál is kevesebb fogy el a könyvből, van, 
hogy a legoptimistább jóslatot is túlszárnyaljuk az 
eredménnyel. Lehetetlenség eltalálni a fogyást egy 
konkrét könyvnél. Labilis, kiszámíthatatlan a magyar 
piac.

— Ezt a bizonytalan piacot feltehetően 
megmozgatja majd egy könyvük. A honlapjukon azt 
lehet látni, hogy Nádas Péter immáron 19 éve írott, 
öt-hat éve ígért, Párhuzamos történetek című 
regénye 2005 novemberében megjelenik. Sőt, 
újsághír volt, hogy a könyvet hamisítják, az 
Interneten kering egy ötszáz oldalas korai változat..

— Igen, és ez nem jó hír, mert az ilyen 
kalózmásolat rosszat tesz a szerzőnek és a kiadó
nak. És persze az olvasónak is, aki azt hiszi, hogy 
az igazi művet olvassa. Amire most már nem sokáig 
kell várni. Már a nyomdában van, és a kinyomtatott 
ívek egy egész termet elfoglalnak. 1992-ben ajánlot
ta fel Nádas Péter a kiadónak az első könyvét, a 
Párbeszéd című beszélgetéskötetet, amellyel meg 
volt elégedve, s attól fogva a többi könyvét is 
nekünk adta. Azóta várok erre a regényre, az egész 
Nádas-életművet is élvezet volt újra kiadni, de az 
igazi esemény ez a regény lesz. Idén tavasszal 
megkaptam az első három kötet kéziratát.

— Ez a regény, ha igazak a várakozások, 
talán irodalomtörténeti eseményszámba is mehet..

— Igen, ez nem csak az évtized nagy 
könyve lesz. Ha csak ötezer példánnyal számolok, 
akkor is ez minimum 15 milliós tőkebefektetés.
Nagy a kockázat, ekkorát még nem viseltünk, eddig 
a legnagyobb összeg 5 millió volt. Március óta 
egyfolytában a kéziraton dolgoztunk, gondoztuk
a szöveget, a technikai kivitel is sok időt vesz

igénybe, a piaci előkészítés, a rendezvények 
szervezése szintén. Nádas novemberi előjegyzési 
naptára már gyakorlatilag megtelt.

— A középgenerációs szerzőik közül 
Garaczi László és Márton László ért el egyre nagy
obb népszerűséget

— Az ő kiadásuk hosszú távú befektetés 
volt. Tíz évvel ezelőtt még kockázatot jelentett egy 
Garaczi könyv, ma már ilyen gondunk nincs. Garaczi 
a nyelvezete miatt sikeresebb, a Pompásan bus- 
zozunk négy utánnyomást élt meg eddig. Márton 
László Árnyas főutcáját is utánnyomtuk, a Jacob 
Wunschwitz igaz története idén második kiadásban 
jelent meg, valószínűleg jövőre újra kiadjuk 
Testvériség című trilógiáját, nem szűnik az érdek
lődés iránta. Több hasonló szerzőnk is van, szerenc
sére.

— Mely könyveikre büszke még? Ön 
szerint a jövő magyar irodalomtörténetében melyek 
szerepelhetnek majd?

— Ilyen Márton László Nagyratörő című 
drámája, és az Átkelés az üvegen című regénye is, 
újra ki kellene adni, csak a szakma vette észre, a 
közönség még nem, de a szerző még át szeretné 
dolgozni, ezért halogatjuk. Oravecz Halászó embere, 
Garaczi regényének két kötete... de mondhatnék 
másokat is.

— A fordítások közül számomra 
kiemelkednek a Witkiewicz könyvek, mégsem lett 
belőlük irodalmi szenzáció.

— Nehéz a magyar közönség agyába 
rögzíteni egy olyan írót, akiről nem hallott. Olyan 
könyveket adunk ki, amik Németországban 
százezres példányszámban elkelnek, vagy az egész 
világon klasszikusként tisztelnek, s ha megfeszülünk 
is, csak kétszáz példányt tudunk eladni. A reklá
mozási versenybe nem tudunk beszállni egy olyan 
könyvvel, amin legjobb esetben száztízezer forintnyi 
nyereségünk lesz, ha tíz plakát kihelyezése egymillió 
forintba kerül. Azok a mechanizmusok, amelyek 
Németországban működnek — napilapokban, mag
azinokban, tévékben felkapnak egy-egy megjelent 
könyvet, s naponta foglalkoznak vele —, nálunk 
teljes mértékben hiányoznak, s meg is látszik az 
eredménye.

— A kiadói munka hol ér véget?
— Ha az olvasó könyvespolcára kerül a

könyv.
— Önök nem rendelkeznek terjesztői 

hálózattal, gyakorta előfordul, hogy versesköteteket 
ki se tesznek kisebb könyvesboltokban, a szépiro
dalom nem vetekedhet a szakácskönyvekkel és a 
lektűrrel..

— Nincsen problémánk a terjesztéssel, az 
országban létező hat nagy könyvterjesztő segít
ségével minden fontosabb helyen ott vagyunk, ha

éppen nem fogytak el a könyveink. A piacon egyre 
jobb pozíciót értünk el az utolsó két évben.

— Meddig lát előre a kiadásban?
— A jövő évi terveink 60%-át már tudom, 

az utánnyomásokat is előre lehet látni. Folytatjuk a 
Mészöly- és Oravecz-életmű kiadását. A Schein-Gintli 
szerzőpáros irodalomtörténetének második kötetét 
is jövőre jelentetjük meg. Dosztojevszkij-sorozatunk 
is folyatódik, visszahoztuk a feledés homályából 
Dosztojevszkijt, „szovjet” szerzőként tartották 
számon, most már újra kell nyomni a köteteket, így 
nekibátorodtunk, a Kamaszt is megjelentetjük. 
Márton László új regényét is tervezzük, Batsányi 
János ausztriai száműzetéséről szól. Úgy tizenöt 
könyvet látok előre, és ehhez jön még legalább tíz 
menet közben.

— A csökkenő pályázati támogatások 
hogyan érintették a kiadót?

— A súlyosan csökkenő támogatásokat 
úgy ellensúlyoztuk, hogy elkezdtük jobban eladni 
a könyveinket, árbevételekkel váltottuk ki a támo
gatás hiányát. Természetesen vannak olyan könyvek 
is, amikkel ezt lehetetlen elérni. Csökkentettük a 
költségeinket, kevesen dolgozunk a kiadóban, de 
sokat. Amikor ebbe az egészbe belevágtunk, azt 
gondoltam, három-négy év alatt kialakul nálunk is 
egy normális piacgazdaság, a minőség számít majd, 
hamar kiderül, milyen jók vagyunk, és nem kell 
támogatásért kuncsorogni. A három évből tizen
három lett, de most már elkezdett normálisan 
működni a kiadó.

— A tavalyi évben kapott egy díjat a 
Lipcsei könyvvásáron. Miért jutalmazták?

— Az Európai Megértésért elnevezésű 
dijat kaptam, egyrészt a kiadói tevékenységemért, 
mert egy új irodalmi nemzedéket vittem sikerre, 
másrészt a fordítói, esszéírói tevékenységemért.

— A városban mennyire veszik észre, 
hogy itt működnek? Mennyire pécsi a Jelenkor 
Kiadó azon tú l hogy a belvárosban található a 
székhelye?

— Szegeden, Debrecenben több könyvet 
adunk el, mint Pécsett, de amióta az Alexandra is 
terjeszt minket, azóta javultak a pécsi eladásaink, 
mert Matyi Dezső ízig-vérig pécsi, akárcsak én 
magam is. De nem tudtam ezzel a lelkesedésemmel 
mit kezdeni, mert a város finoman szólva nem vis
zonozta. Számtalanszor hallottam városi notabilitá- 
sokat úgy nyilatkozni a város kulturális életéről, 
hogy a Jelenkor Kiadót meg sem említették, pedig 
jelenleg mi vagyunk a város egyetlen európai 
ismertségű kulturális intézménye, valamikor a Pécsi 
Balett és a Bóbita is az volt. Ettől a helyzettől nem 
zokogok, csak nem teszek úgy, mintha nagyon jól 
érezném magamat ebben a városban. ■
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Marginális gondolatok térnyerése egy 
fontos könyv margóján

N. Kovács Tímea, Böhm Gábor, 
Mester Tibor (szerk.):
Terek és szövegek -  Újabb 
perspektívák a városkutatásban.
Kijárat, Bp., 2005.

„Tér van” — ismétli talán 
kicsit ironikusan Gothár 
Péter Tiszta Amerika című 
filmjének főhőse a 80-as 
évek végén forgatott nagy 
sikerű moziban, miközben 
naiv-tragikomikus 
amerikai álmát éli meg az 
amerikai metropolisz 
sürgő forgatagában vagy 
épp egy végtelenített 
alagút nyomasztó 
légkörében, az ablaktörlő 
ritmusos tér-törésében.
Tér van. A tér ma már 

paradox módon egyrészt európai viszonylatban is 
tágas, hiszen e sorok papírra vetésekor a már jó 
egy éve hivatalosan is újra Európához tartozó Pécs 
városa többed magával benyújtotta pályázatát az 
Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére, ahol a 
város metafora majdhogy nem kontinensnyivé tágul, 
az európai kultúra reprezentációjává válik. A város 
mint megépített, reális azaz élhető tér a kulturális 
praxis működésének színtere lesz. Mondhatnánk a 
kultúra nem ismer (város)határokat.

Yoko Tawada, egy Németországban élő kortárs, 
japán származású író és esszéista számos írásában 
előkerül az európai perspektíva és optika látómeze
jeként a német (nagy)város. Szöveg és tér 
összeérnek, a nyelv és a sajátos város-szemantika 
egyaránt módosul írásaiban. Tawada etnológai 
poétikájában újrarajzolja, vagy sokkal inkább újra
ízleli az európai teret. Japán szemüvegen keresztül 
lát(tat)ja a Nyugat optikai szemfényvesztéseit, 
miközben a városban sétál, a metrón utazik vagy 
egy telefonfülkében telefonál. Ebben a tapasztalás
ban és kulturális emlékezésben a nyelv zavarban 
van, átadja a helyét a testnek.

„A képeknek — közvetlenül vagy közvetetten 
—, de mindenkor közük van az optikai tapaszta
láshoz. De én már nem optikailag szeretném 
Európát megtapasztalni, hanem inkább a nyelvem
mel. Amikor a nyelvem megízleli Európát, és 
Európát mond, talán átléphetném a szemlélő és az 
objektum közötti határt. [...]

Alighogy elkezdek Európáról beszélni, csak saját 
magát ismétlem meg. Ezért befejezem a beszédet.
Ki kell gondolnom egy másik módszert, hogy kezd
hessek vele valamit.” (A ford. tőlem -  M.S.E.)

Egyrészt tehát tér van, más kérdés persze, • 
hogyan tapasztalható meg, mennyiben vonható az 
én uralma alá. A tér ugyanis alázatot követel magá
nak. Föld nevű bolygónk egyre kisebb teret enged 
a mozgásnak, egyre inkább kiszorulunk a lég-térből. 
Keressük a helyet a bolygóközi vagy épp a kibertér- 
ben, holott a lakozás máig megoldatlan filozófiai, 
etikai vonzatait kellene szemügyre vennünk. 
Heidegger létontológiájában arra figyelmeztet, hogy 
a helyt adásnak, az építészetnek illeszkednie kell a 
léthez, az új alapnak, eredetnek az Én és a Másik 
viszonylatában kell megállnia. Az embernek hallgat
nia kell a természetre, válaszként kell megfelelnie.

V Á R O S K Ö T E T E K

A tér azonban máig a hatalom eszköze.
A városok szimbolikus helyei a hatalom fitogtatásá- 
nak, az uralmunk alá vont természeten, a Másikon 
aratott győzelmünk jelei. Napjaink metropoliszainak 
épp e szimbólummá vált terei dőlnek viszont sorra 
romba. A legismertebb városi terek, utcák, épületek, 
tornyok mára lassan a tér hiányaként ismertek. New 
York a Világkereskedelmi Központ ikertornyainak 
üre(ge)s terével szembesít, London híres utcája, 
amely a Strandtői indul és a Flampsteadnél 
végződik, soha többé nem beszélhető el többé a 
terrorizmus, a robbantás narratívája nélkül, ahogy 
erre John Lanchester is figyelmeztet, nem is 
beszélve New Orleans pusztulásáról, amely az egész 
Egyesült Államok politikájának, erőviszonyainak 
történetét írhatja felül. Valami megváltozott az erő
térben. Rilke Maltéja a múlt századelőn, miközben 
az én kiteljesíthetőségének kérdésén morfondíroz és 
ír, folyamatosan Párizs utcáin vagy legalábbis saját 
mentális térképén bolyong. Malte is az üre(ge)s 
terekkel, a szakadékszerű középpel szembesül. 
Számára az új eredetet, az emlékezés alfaját és 
ómegáját a roskadozó ház utolsó, ikonikus fala 
jelenti. A fal, amely nem tudni, miért, de meg
maradt, s egyként őrzi a régmúlt szagokat, szín
foltokat, s tekinthető egy új épület első falának, ez 
talál otthonra benne. A város és a tér valósan és 
mentálisan újra- meg újrarendeződik. S ezzel együtt 
a kollektív emlékezet holt-tere vagy a mindennapi 
praxis is, ami elevenen tartja.

Nem csoda hát, ha a jelen antropológiai, 
kultúratudományi interdiszciplináris paradig
maváltása ilyen behatóan foglalkozik a terek és nar- 
ratívák, ezen belül is a városok problematikájával.
A szép kiállítású, illusztrált kötet, amelyet jó kézbe 
venni, forgatni is, s ami Magyarországon úttörő 
vállalkozás, nincs egyedül a sorban. A közelmúltban 
a bécsi kuttúratudományi kutatóközpont (IFK) több 
projektje is a modern metropolisz és a változás 
egymásra hatásával, valamint Bécs város-elbeszélé
seinek ikonizálásával és pluralizálásával foglalkozott.

A Pécsett rendezett konferencia igencsak diverz 
ám színvonalas szöveganyagából bűn lenne ilyen 
rövid recenzió keretében bárkit behatóbban kiemel
ni mások rovására. Hiszen a szervezők-szerkesztők 
intencióinak eleget téve, a téma interdiszciplináris 
megközelítése egyaránt párbeszédre hív építészt, 
(film)esztétát, etnológust, irodalomtörténészt, filozó
fust vagy éppen kommunikációkutató szakembert, 
muzeológust és történészt. A város és a tér külön
böző értelmezéseivel szembesül az olvasó, amely 
explicite meg is jelenik a kötet tagolásában. 
Találhatunk hosszabb-rövidebb tanulmányokat, 
illetve esszéket a város, mint épített tér témakörben, 
kezdve a város mint olyan történetének, struktúrá
vá, ráccsá szerveződésének momentumaitól, a 
város-tapasztalatnak a városlakók által individuális 
mentális térképük segítségével működtetett eleve
nen tartásán át a vizuális-memoriális tér-időbeli séta 
közben a Pécs -  Debrecen -  Prága -  Berlin -  Párizs 
-  New York kiszögellésben fellelhető építészeti 
monumentumok dokumentálásáig, amelyek a múlt 
„emlékezetei és ígéretei” egyben — nemcsak a 
filozófus Derrida számára.

A város azonban mára nem csupán a reálisan 
bejárható, épített terek strukturált halmazát jelenti, 
hanem, ahogy az többször is hangsúlyossá válik, a 
város mint kulturális praxis működik. „A város a 
színház”— mondta már Fontane is, amely kijelentés 
duplán sőt triplán is alátámasztódik a teatralitás és 
a tér egymásra hatásáról értekező tanulmányokban, 
amelyekben a színház fogalma is tágul, átadva

helyét a hétköznapok mítoszainak, rítusainak. 
Legalább ennyire érdekes azonban a politikai propa
gandák, a rendőrségi aktákból kirajzolódó huligán
terek vagy egyéb nem hivatalos város-narratívák 
alapján feltérképezni egy-egy várost.

Nem maradhat ki azonban a kötetből az 
elbeszélt város fogalma sem, amely természetesen 
az elbeszélést nemcsak verbális, de fotografikus 
vagy fiimi elbeszélésként, sőt metatörténeti foga
lomként is érti. Krúdy, József Attila vagy éppen 
Baudelaire lesznek idegenvezetőink, miközben 
megismerkedhetünk a monarchia heterotopikus 
(Foucault), csak a beavatottaknak bejárható tereivel, 
a Téli éjszakébán bóklászhatunk a lét peremén vagy 
Baudelaire és Benjámin Párizsának passzázsaiba 
felejtkezhetünk bele.

Javaslom tehát, hogy engedjünk bőven teret az 
ilyen és hasonló multidiszciplináris vizsgálódások
nak, és tegyünk egy sétát a város- és térkutatás 
modern sűrűjében.

M. Sándorfi Edina

Nagy Janka Teodóra -  Rühl Gizella 
Szekszárdi. Minden időben.
Szekszárd, 2005

„Ilyen ma
Szekszárd: unionizá- 
lódó világunkban is 
ember- és földsza- 
gú. Egy csipet fűszer 
az íztelenségben, 
egy mosoly a 
cinikus erőszakár
ban, emberléptékű 
város a gigantomán, 
harsány világban. 
Hátország a hódító

nak, termékeny táj az építőnek, menedék a 
megfáradtnak. Odüsszeusz számára Ithaka, Proust- 
nak Combray, a Buendíáknak Macondo, Sátordy 
Imrusnak Sót, a .Kicsiségek Városa’.” Ez az egyik 
bekezdése a várossá válásának centenáriumát 
2005-ben ünneplő Szekszárd ez alkalomra kiadott 
kötetének. Nagy Janka Teodóra esszéje az ide 
települt és itt megállapodott, a választott otthonát, 
családját itt megtaláló ember hitvallása.

A három (magyar, angol, német) nyelvű, 
nyolcvan oldalnyi, keménytáblás kötet voltaképpen 
album, a könyv páros oldalain Rühl Gizella 
Szekszárdról és régiójáról készült fényképei, a 
szemközti oldalakon pedig Nagy Janka Teodóra 
esszéjének bekezdései találhatók. Kép és szöveg 
egyenrangú, egymást kiegészítő és egymást 
értelmező eleme a kötetnek, s mindkettőt az alka
lomhoz (a város centenáriumához) illő ünnepélyes
ség jellemzi.

A kötet szellőssége, az oldalak széles margója, 
a bekezdések iniciálét idéző kalligrafikus kezdő
betűi, a fordításokat tagoló apró — általam 
kagylóhéjnak nézett — ismétlődő omamentikus raj
zolatok összhangban állnak a képek tágasságával 
és a lírai esszé érzelmi sokszínűségével. A könyv 
mint „összművészeti alkotás” kínálja önmagát, az 
egyes részleteknél fontosabbá válik az összkép, a 
Szekszárd-élmény, mely a városkánál tágabb tereket 
és a jelennél tágabb időrétegeket fog át.

A fényképeken és a szövegben is váltakoznak 
a nézőpontok: kiemelt apró részletek (egy épület

NAGY JANKA TKOMRA & RŰHl. GIZELLA

SZEKSZÁRD
MINŐÉN IDŐBEN • FÓR AU. TIMES 
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homlokdísze, egy lépcsősor) mellett városrészek (az 
Alsóváros, a Séd völgye), környező tájak (Sárköz, 
Gemenc, Sióagárd) és panorámaképek idézik a 
várost, miközben a bekezdésekben harangszóról, 
tavirózsákról, szőlőmunkásokról, a Bartináról, 
Nagybödőről, Sötétvölgyről esik szó. Emellett az itt 
éltekre történő utalásokban felbukkan I. Béla és II. 
Lajos, Babits Mihály, Mészöly Miklós és Baka István, 
valamint az esszéíró több személyes ismerőse, 
tanárok, helytörténészek, népművelők, irodalmárok, 
fazekasok.

Együtt van tehát jelen a könyvben a szemé
lyesség közelsége, intimitása, és a hely szellemének 
távlatossága. Mindez szorosan és szervesen együvé 
tartozóként jelenik meg, úgy, hogy valójában el is 
tűnik a különbség a történelemben intézményesült, 
létükben felstilizált alakok és a közvetlen, személyes 
ismerősök között. A szöveg lírai aurája egyetlen 
tablóvá rendezi a szekszárdi régiót, és a valaha és a 
jelenleg benne élőket.

Szép gesztus, méltó megoldás: egy város meg
fogalmazza önmagát, s ebben az önmeghatározás
ban — legalább támogatóként — az intézmények 
mellett ott van 250-nél több szekszárdi és környék
beli polgár, akik a város iránti elkötelezett érdek
lődésük jeleként segítették ennek a centenáriumi 
albumnak a megjelenését.

PMP

E C H O -e st
Az EC HO  szakmai estet rendez a lap 
októberi szám ának kiemelt témájáról, az 
Európa K ulturális Fő váro sa P é c s  - 2 0 1 0  
pályázat regionális vonatkozásairól, 
várostervezés, kulturális ipar, regionalizmus 
és decentralizáció kérdéseiről. Az est 
vendégei az EKF-pályázatban közreműködő 
szakem berek és az egyes tanulmányok 
szerzői.

Az est házigazdája: P. Müller Péter, 
az Echo főszerkesztője.

A rendezvény időpontja:
2005. október 17.. (hétfő) 18 óra 

Helyszíne:
M űvészetek Háza  
(Széchenyi tér 7-8.)

Az estre szeretettel várja Önt 
az EC H O  szerkesztősége

Echo az interneten

Lapunk internetes változatát az érdeklődő olvasó

a www.echopecs.hu
címen találja. Kérjük a nyomtatott és az elektroni

kus változat olvasóit, hogy a honlapunkhoz kap

csolódó FÓRUM rovatunkban mondják el véle

ményüket, vitatkozzanak szerzőinkkel, szóljanak 

hozzá a lapunk által feldolgozott témákhoz.

In te rn e te s m é d ia p a rtn e rü n k :  
w w w .e p ite szfo ru m .h u

Az ANTIKART
és

MODERNART
Galéria

e g y  m ű v é s z e t i  v á l la lk o z á s ,  a m e ly  f e l 

ad a tá n a k  te k in ti, h o g y  a  m a g y a r  é s  

e g y e t e m e s  m ű v é s z e ttö r té n e t  le g jo b b  

t e lj e s ítm é n y e in e k  b e m u ta tá sá v a l s z é 
le s í t s e  a z o k n a k  a k ö ré t, a k ik  a z  ér ték  

é s  a z o n n a li p ia c i  h a s z o n  k ö z ö tt  k ü 
lö n b s é g e t  tu d n a k  é s  k ív á n n a k  te n n i.  

A k ik  a b e fe k te té s  é s  é r té k ő r z é s  le h e 
tő s é g e it  e g y a r á n t m é r le g e lik . A  g a lé 
ria e l le n p é ld á t  k ív á n  a d n i, a m e n n y i

b e n  a  k iz á r ó la g  k e r e s k e d e lm i c é lla l  

lé tr e h o z o tt  „ m ű tá r g y a k k a l” s z e m b e n  

m e g m u ta t ja  a z o n  f e s t m é n y e k e t  é s  

sz o b r o k a t, b ú to ro k a t, a m e ly e k k e l  a  

j ó h is z e m ű  k ö z ö n s é g  k ö z ö s s é g e t  v á l 
la lh a t. A m e ly e k  n e m  ta lm ia k , a m e 

ly e k n e k  e s z té t ik a i é s  tö r té n e ti é r ték e  

n e m  v o n h a tó  k é ts é g b e .

Gábor Jenő (1893-1968) 
Önarckép gitárral, akvarell

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

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, 
szombaton 10-12.30 óráig.

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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Az Opus Kiadó új kiadványai

Andreas Schramek:
A Sólyomisten országában
A m enóphisz

A Nap fia Éje, 
az aggastyán, 
félig vak 
fáraó szolgái
val felkeresi a 
Királyok Völ
gyét. Mivel 
kísérőiben 
nem bízik, 
megkér egy 
fiatal fiút, aki 
az építkezé
sen dolgozik, 
hogy kísérje 
be leendő 
nyughelyére. 
A megdöbbent 

iíjúnak elmeséli csodálatos, kalandos 
életét. Azokat az időket, melyeket három 
fáraó bizalmasaként élt meg; azt az élet- 
utat, mely fiatalkori barátja,
Amenóphisz uralkodásával indult, és 
mely őt magát is Egyiptom trónjára 
vezette.
A nílusi birodalom nagy történelmi 
trilógiájának első része.

Hogy kik a barátok? „Ők azok, akik 
meghallgatnak, akik megértenek, akik 
az enyémek lesznek örök tulajdonomat 
képezik. Bármily szegény is a természet, 
oly sokszor részesít ebben a kegyben...” -  
fogalmazza meg a kötet egyik neves 
szerzője, Ralph Waldo Emerson.

A Történetek a barátságról a legneme
sebb emberi kapcsolat ünneplését tűzte 
ki célul.
A kötet elbeszélései sokszor szívmelen
getők és torokszorítók, néha szomorúak 
vagy éppen vidámak, de mindig a 
barátság megbonthatatlan kötelékéről 
szólnak.

A kötetek megrendelhetők az alábbi címen: 
Opus Kiadó

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

A pince

mélyén,
az ízek

csúcsain!

GEL1ARIUM
étterem,

•  •  • •  jrjr
sorozo
Pécs, Hunyadi út 2.

Telefon: (72) 314-453

.
C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

- _

C AD

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

C E N T E R

CAD
C E N T E R
MódiStudió Baranya megyei képviselete

Oszoli és Boda Építésziroda 7625 Pécs, Nyíl utca 14. T.: 72/515-269
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