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Levelek Pikszből, a kultúra fővárosából

Tudni vagy nem tudni
„Mine eyes have seen the glory 

ofthe coming ofthe Lord. 
He is peeling down the olley 
in a black and yellow Ford.”

(Látják szemeim dicső 
eljövetelét az Úrnak. 

Hajt végig az úton 
egy sárga-fekete Fordban.)

Amerikai népdal

Drága nővérem, kedves M!

„Ha Piksz elnyeri a címet, akkor attól fogva egy 
fővárosból írok majd neked, egy olyan magyar 
fővárosból, amelyik nem Budapest” — zártam előző 
pikszi levelemet. Hát elnyerte.

Nem tudom, a térképen megkerested-e már. 
Graztól keletre van, Krakkótól meg délre. Ezek már 
voltak kulturális fővárosok. Most majd (2010-ben) 
Piksz is felkerül az európai kulturális fővárosok 
térképére. De addig még hosszú az idő.

Érdekes volt látnom, hogy a magyar kulturális 
főváros címnek az odaítélését, a döntés bejelentését 
milyen reakciók kísérték. Én korábban azt hittem és 
tapasztaltam, ha egy versengésben valaki nyer, 
akkor azok, akik nem nyertek befejezettnek tekintik 
a versenyt, és gratulálnak a győztesnek. De itt nem 
általánosak ezek a magatartási normák. Van, aki ha 
veszít, elvitatja az eredmény igazságát és jogossá
gát. Csalásról, manipulációról, hatalmi, politikai 
befolyásról beszél, elkezdi értelmezni és magyarázni, 
hogy a döntés tényleges oka nem a versenyben 
nyújtott teljesítmény volt, hanem valami más.

Utoljára az óvodában láttam ilyet, amikor 
a gyerekek egy játék kimenetét apró stiklikkel 
próbálták befolyásolni, vagy a győztesre csalót 
kiáltottak.

Ebben a mentalitásban az a jó, hogy így soha 
semminek nem lehet maradéktalanul örülni. 
Bizonyára ez is a cél. Ha már győzött a másik, 
legalább ne örülhessen olyan nagyon. Ebből pedig 
érzelmi tőkét lehet kovácsolni, hiszen ha sikerül 
elvenni a másik örömét, az már alapot nyújt a 
kárörömre — ezzel az érzéssel találkozom 
egyébként a leggyakrabban.

Persze Pikszben is mindenki másnak örül. Ha 
még örül. Mert a győzelem mámora gyorsan el tud 
párologni, ha nincs hagyománya a közös cselekvés
nek és a közös értéknek. Noha ebben a szimbolikus 
címben mindenekelőtt egy ügyről, egy eszményről 
van szó, vannak, akik nem tudják, mit jelent egy 
ügy, mit jelent egy eszmény. Tudják viszont, hogy 
miként fordítsanak egy helyzetet a saját hasznukra, 
miként teremtsék meg a közösségért valp cselekvés 
látszatát, miközben a saját pecsenyéjüket sütögetik.

Van, aki csak a zavarosban tud halászni, és 
ezért mindig előidézi a zavart, hogy kedvére 
halászhasson. A zavarkeltést tényét és módját per
sze csak közelről lehet(ne) látni, de ennek ellep- 
lezésére is van módszer: távol kell tartani azokat, 
akik tiszta helyzetet kívánnak, és kerülni kell a nyil
vánosságot. Közelről sok minden másnak látszik, 
mint az átlagos városlakó nézőpontjából. Persze, 
ha az emberek nem is tudják, hogy miről kellene 
tájékoztatást kapniuk, akkor nem is fognak erre a 
tájékoztatásra, erre a tudásra törekedni.

Amerikai honfitársainkról közismert, hogy a 
legtöbb USA-polgár nem akar jól tájékozott lenni.
Ezt az állapotot azonban a politika és a média több 
évtizedes hathatós ténykedése idézte elő. Itt azt 
látom, hogy a folyamat jelenleg két irányban 
mozog. A politika és a média bulvárosodása igyek
szik minél gyorsabban elvenni az emberek kedvét 
a jól tájékozottságra való törekvéstől, ugyanakkor a 
társadalom aktívabb csoportjaiban egyre fokozódik

az éhség arra, hogy megtudják, mi és miért történik, 
ami velük, helyzetükkel, sorsukkal kapcsolatos.

A kulturális főváros projekt itteni megvalósítása 
sokkal többet jelent annál, minthogy felépül-e 
néhány kulturális intézmény, megvalósulnak-e a 
pályázatban eltervezett kulturális programok. Ez a 
folyamat a nyilvánosság és a demokrácia próbája is. 
A civilszféra megerősödésének lehetőségét tartogat
ja. De a helyzet és a folyamat többesélyes. 
Tájékozottság mindenekelőtt, azaz — Hamlettel 
szólva — tudni vagy nem tudni, az itt a kérdés.

S ha valaki kérdez, lehet, hogy — számomra 
abszurd módon — kártékonynak, mi több, ellen
ségnek tekintik. Ha valaki beszámol egy közérdekű 
ügy inkorrekt intézéséről, lehet, hogy ő válik 
célponttá, nem az, aki írott vagy íratlan szabályokat 
és normákat szegett. Most (még?) a tájékoztatást ki 
kell harcolni, a döntések nyilvánosságát ki kell vívni. 
Sokak számára a nyilvánosság, a közös okoskodás 
gyakorlata teljesen magától értetődő, ez a szakszerű 
működés minimuma. Mások számára ez veszélyes 
vagy felháborító. Pedig aki élhető világot, tiszta 
viszonyokat, közösségi célokat akar, annak nincs 
más eszköze, csak a nyíltság.

S ez a nyíltság segíthet abban, hogy a dolgok 
messziről, egy átlagos városlakó szemszögéből is 
annak és olyannak mutatkozzanak, mint közelről, 
a döntések előkészítőinek, meghozóinak és végre
hajtóinak nézőpontjából. Egyébként úgy járhatunk, 
hogy ami messziről glóriának látszik, arról köze
lebbről nézve kiderül, hogy csak egy limuzin 
fényszórója.

Szeretettel ölel fivéred. W.

Fordította:
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Egy hangversenyterem
Jelentés a városfejlesztési és a kulturális bizottság együttes üléséről

EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA

Együttes ülést tartott november 16-án a 
kulturális és a városfejlesztési bizottság 
az Európa Kulturális Fővárosa 2010 cím 
elnyerése következtében immár meg
valósulni látszó zene- és konferencia- 
központ pályázati kiírásának megvi
tatása és a közgyűlés elé terjesztése 

érdekében. Bár a városvezetés már bejelentette, 
hogy az EKF projektet a továbbiakban is a jelenlegi 
menedzsment, vagyis az Európa Centrum Kht. 
szervezi, átalakulva „Pécs 2010 Menedzsment 
Központtá”, ám a beruházások szervezését az ön- 
kormányzat saját szervezetén belül bonyolítja majd. 
Teszi mindezt azért, mert a milliárdos beruházásokat 
nem bízza civil szervezetre. Annak ellenére sem, 
hogy a pályázat megnyerése kizárólag ennek a civil 
szervezetnek és munkatársainak köszönhető 
kifogástalan munkájuk eredményeképpen. Az 
összevont bizottsági ülésen arra voltunk kíváncsiak, 
hogy az apparátus miként birkózik meg az egyik 
kiemelt projekttel kapcsolatos kezdő lépésekkel.

A városfejlesztési és a kulturális bizottság közös 
ülése zajlik. A bizottsági ülések, hacsak nem nyil
vánítják őket zárttá, nyilvánosak, mint ez is. Rajtam 
kívül azonban mindenki meghívott, képviselők, 
külső szakértők ülnek szép számban a teremben.
Az első napirendi pont kedvéért ölelkezik össze a 
két bizottság, mert mindkettőt érintő a téma: a 
2010-re üzembe helyezendő zene- és konferencia- 
központ tervpályázati kiírásának megvitatása. Egy 
héttel korábban kiosztották a képviselőknek és a 
bizottságok szakértőinek a közgyűlés elé terjesz
tendő állásfoglalás szövegét és a tervpályázat 
kiírását, hogy készülhessenek.

Meixner András, kulturális bizottsági elnök intéz 
néhány szót az egybegyűltekhez, majd sietve 
távozik. A párhuzamosan ülésező költségvetési

bizottságnak is tagja, s hogy a városban a kultúra 
a költségvetéssel kéz a kézben kellő hatékonyság
gal virágozhassák, mindkét területen helyt kell áll
nia, ezúttal egyidőben. Hiánya nem annyira égető, 
mert Specker Attila főépítész igyekszik betölteni a 
fellépő űrt. Új előterjesztést oszttat ki, tehát amiből 
a képviselők és a szakértői gárda készült egy hétig, 
már elavult, magyarázza Specker. Tegnapig kétfor
dulós pályázatban gondolkodtak, de rádöbbentek, 
hogy ha a 2009 év vége felé át szeretnék adni az 
épületet próbaüzemre, akkor le kell rövidíteni a 
pályázati szakaszt: így egyfordulós, meghívásos, és 
zártkörű lesz. Csak az pályázhat, aki kellő garanciá
val bír, hangsúlyozza a főépítész, nem lehet a folya
mat parttalan. Ha átmennek a jelentkezők a szá
mukra felállított szűrőn, rangsorolják őket, és csak 
a „legalkalmasabbak” kapnak meghívást.

Gettó Tamás építészszakértő jelzi, hogy ő 
a kiküldött anyagból készült, amely az előbb vált 
semmissé, ráadásul a néhány perccel ezelőtt kiosz
tott, a hangversenyteremről szóló, közel harminc
oldalas programleírás, amelyet Horváth Zsolt, a 
Pannon Filharmonikusok igazgatója készített, ilyen 
rövid idő alatt elolvashatatlan, következésképpen 
véleményezése problematikus. Az látszik azonban, 
hogy a program legalább alapos, részletes, komoly 
munka, mondja Gettó, aki talán nem is tudja, hogy 
ez az anyag már hónapokkal ezelőtt elkészült, 
ésszerű magyarázat az utolsó pillanatban való 
kiosztására nincs. Gettó szerint diszkriminatív a 
pályázók előminősítése, ráadásul senki sem tudja,

A hangversenyterem helyszín rajza az EKF pályázati 
anyagból. Ezen jól látszik, hogy az épület mekkora 
teret igényel, megközelítése milyen problémákat vet 
fel, és hogy a jelenlegi beépítetlen, illetve gyors- 
étteremmel, benzinkúttal. Penny Markettel beépített 
területek átlényegítése szükséges.

Belvárosi gyalogol

■énciaközpont

\  Uj beépítések

Helyszínrajz
Zenei és Konferenciaközpont és környezete

Í H  s >  /'/- _ _ _ _ _ _/ / / /  //

ronstrukció

milyen szempontrendszer szerint lehetne a szűrést 
megtenni. Egyetlen tisztességes megoldásként a 
nemzetközi nyilvános pályázat képzelhető csak el, 
érvel. A garancia a megfelelő színvonalra nem a 
megfoghatatlan előminősítés, hanem a nemzetközi 
szintnek megfelelő bírálóbizottság léte.

Gáspár Gabriella képviselő kifogásolja, hogy 
az anyagban utalás sincs a nemzetköziségre, s 
miközben Specker és köre súgja, hogy természete
sen nemzetközi pályázatról van szó, hiszen uniós 
tagok vagyunk, Gáspár azt firtatja, hogy akkor 
ennek megfelelően miképpen oldható meg a szűrés, 
a minősítés és a meghívás. Szóvá teszi azt is, hogy 
a hangversenyteremmel összefüggő forgalomtech
nikai kérdések megoldása legalább olyan összeget 
emészt majd fel, mint maga az épület, ám erre 
vonatkozóan semmiféle utalás nincs az anyagban.
A nemzetközi szintnek pedig nem látszik megfelelni 
a tervezett bírálóbizottság összetétele, hangsúlyoz
za, amely meglehetős balladai homállyal jelenik 
meg az előterjesztésben. Nem tagja a bizottságnak 
például Horváth Zsolt, a program kidolgozója, 
annak a zenekarnak az igazgatója, amelyik otthont 
nyer a hangversenyterem épületében, s nem tagja 
egyetlen akusztikus sem, ami csak akkor lenne 
elfogadható, ha elsősorban konferenciateremben 
gondolkodnának.

Ez utóbbinak pedig meglepő módon még a 
tervpályázat kiírása előtti pillanatokban is megvan 
az esélye. Ha a zsűriről folytatott vita meddő 
szakaszaiban belepillantunk a pályázati kiírás 
TERVEZÉSI FELADAT címszó alatt lévő, kerettel 
kiemelt szövegrészébe, az alábbi mondatra lelünk: 
„Elsődleges cél egy olyan jól funkcionáló kon
ferenciaközpont kialakítása, amely alapvetően 
a Pannon Filharmómikusok (sic!) otthonaként 
épülve kiszolgálja a zenekart, egyben egy olyan 
kulturális rendezvényeket szervező központtá 
válik, amely a régió távlati igényeit is kielégíti." 
Aki ezt megfogalmazta, nyilvánvalóan nem figyelt 
arra, hogy milyen programmal is nyert Pécs az EKF 
pályázaton. Hiszen az elsődleges cél nem konferen
ciaközpont kialakítása, ahol egyébként zenélni is 
lehet rossz akusztikai viszonyok közt, hanem 
koncertterem, ahol konferenciák is tarthatók.

Ha szánunk még egy kis időt a TERVEZÉSI 
FELADAT bugyraira, egyéb érdekességekre is 
bukkanhatunk. „Az épület a város olyan emble- 
matikus épülete legyen, amely méltón reprezen
tálja Pécs város kulturális szerepét az EKF 2010. 
évi rendezvénysorozata kapcsán is, jellemzője 
egyben a helyszín sajátos adottságaira reagáló 
és a helyhez való tágabb értelmű kötődést is fel
mutató kialakítás egy esetleges provincializmus 
nélkül. ” Ebben a talányos, ámde előremutató gon
dolatban mintha a zűrzavar vette volna át a fősze
repet, amely aztán átszökkenve a következő mon
datba, feloldódik a szépségben: „Építészeti 
hangütése igazolja a terület fejlesztési elképzelé
seihez illeszkedő városképi együttes távlatilag 
kialakuló összképének harmómiáját (sic!).”
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A K U L T Ú R A  F Ő V Á R O S A

A telket délről két vasúti sínpár szegélyezi.
Kitelepítésük távlatokban sem tekinthető 

megalapozottnak. A vasút szomszédságában 
hangversenytermet építeni csak nagyon költséges 

rezgésszigeteléssel szabad.

fogantatása
Érdekes, hogy a teremben ülő, a kákán is 
csomót kereső elégedetlenkedők nem veszik észre, 
hogy a TERVEZÉSI FELADAT komolysága, alapossá
ga is jelzi, nem lesz itt gond sem a szakmai szűrés, 
sem a zsűri színvonalával. A zsűrit az előterjesztés 
amúgy is elegendő precízséggel, átgondoltsággal 
határozza meg, nincs itt semmiféle homály:
„A pályázat bírálóbizottsága g tagú lesz a MEK 
előírása szerint. Elnök: polgármester, illetve 
helyettese; Társelnök: a Magyar Építészkamara 
delegáltja; Szakmai titkár: városi főépítész;
Tagok: Magyar Építőművész Szövetség delegált
ja, Kulturális Bizottság delegáltja, Város- és 
Környezetfejlesztési Bizottság delegáltja,
Somogy megye delegáltja, Tolna megye delegált
ja, Szeged város delegáltja, Pécsi Tudomány- 
egyetem delegáltja, a Polgármesteri Hivatal 
részéről delegált jogi képviselő.” így áll össze 
tehát a „9 tagú”, ám 11 főből álló bírálóbizottság. 
Akad benne, idegen testként, néhány építész is.
Azt ebben a pillanatban még nem tudni, hogy miért 
fontos Somogy, Tolna vagy Szeged bevonása egy 
pécsi pályázat elbírálásába, erre itt a teremben sem 
kapunk értelmes magyarázatot, mint ahogyan azt 
sem tudni, hogy ezekről a helyekről pártembert, 
telefonközpontost, hivatalsegédet vagy az őrző-védő 
szolgálat éppen ráérő kidobóemberét delegálják-e. 
Reménykeltő viszont a Pécsi Tudományegyetem 
részvétele, ahonnan egyaránt várható bölcsész, 
közgazdász, szobrász, szociológus, rákkutató, bel
gyógyász vagy pszichiáter.

Oszoli Dénes építész, a kamara képviseletében 
a pályázathoz rendelt 40 milliót kevesli, az még a 
kétfordulós pályázat első szakaszának ötletpályáza
tához lett volna elegendő a díjszabás szerint, ám 
most már 65 millió kellene, állapítja meg, a 
módosításról megfeledkeztek a kiírók. Erről kisebb 
vita keletkezik, senki sem tudja, miből lehetne 
előteremteni a többletet. Pál Zoltán szakértő 
közben felveti: gondolkodott-e már valaki azon, 
hogy egy nyolcmilliárdos beruházás a környezet 
figyelembe vétele nélkül értelmetlen, hiszen az épí
tendő hangversenyterem szomszédságában a ben- 
zinkúttól a lerobbant épülettömegekig sok minden 
fellelhető. Maga a szanálás is milliárdos nagyság- 
rendű, vallja meg Specker, ennek megoldása 
kikerült ugyan a mostani pályázatból, de mint fela
dat természetesen megoldásra vár. Horváth Zsolt is 
szót kér, tudatja, hogy az EKF pályázathoz készült 
megvalósíthatósági tanulmány 12 ingatlannal szá
molt, amelyek kisajátítása várat magára, a pályázati 
kiírás viszont csak egy ingatlant említ, a teniszpá
lyát. Következésképpen a kiírásból azt sem lehet 
tudni, milyen nagyságú telken épül meg a hang- 
versenyterem. Azt is elmondja, hogy az épületre 
szánt 7,9 milliárdos összeg tartalmazza azt a 900 
milliót, amit a tervezésre, lebonyolításra szántak. 
Ezzel szemmel láthatóan meglepetést okoz a vita 
tárgyáról alig valamit tudó bizottságok és 
köztisztviselők körében, bár azt a következtetést 
ebből senki sem szűri le, hogy a tervpályázat 
díjazásához szükséges, az Oszoli Dénes által felem
lített többletpénzt innen lehetne kinyerni.

Újra a zsűri összeállításának problematikája 
kerül szóba, annak nemzetközivé alakításának 
lehetősége. Specker főépítésztől érdeklődnek

de Specker ragaszkodik a gazdasági bizottsághoz. 
Kiderül, hogy ez Pécsett megváltoztathatatlannak 
tűnő szokásrend, olyan, mint a kivédhetetlen ter
mészeti csapás vagy az isteni elrendelés. Végül is 
az elmúlt kétszáz év egyik legjelentősebb kulturális 
beruházása tervpályázatának szakmai zsűrijét egy 
olyan bizottság jelöli ki, amelyik részt sem vesz a 
hangversenyterem létrehozásának folyamatában. 
Ebbe lassacskán mindenki belenyugszik, talán még 
megfordul a fejekben Szabolcs-Szatmár, Zala és 
Kovászna megyék bevonása, esetleg Veszprémé a 
tihanyi visszhang kapcsán, de szólni már nem szól 
senki a zsűri kérdéséről.

Visszatér a körbe Meixner András. Néhány 
szóban tájékoztatják, mi történt ez idáig. Szavazni 
kellene, sürgeti bizottsága tagjait, mert voltaképpen 
nem ér rá, visszamenne a költségvetési bizottságba, 
nélküle nem szavazatképesek, túl kevesen vannak. 
Gyorsan lezavarják a szavazást, majd a városfej
lesztési bizottság tagjai is megteszik ugyanezt. 
Többen fölugrálnak, magánbeszélgetések alakulnak 
ki, néhányan kimennek dohányozni, levegőzni,

a kiírás szerint a 
hangversenyterem helye

az utcai tömb 
- a tervpályázati kiírásban 

ez mögött kapna 
helyet a hangversenyterem

A Budapest felől érkező előtt így tárul fel a terület. 
A város pályázatában ábrázoltak szerint az épület 

a Zsolnay Vilmos utcára kiér. Emblematikus épület csak 
így volna elhelyezhető, és a terület is így tűnik 

elegendően nagynak. Ehhez azonban az utcai tömböt 
meg kellene vásárolni, és azt le kellene bontani. 

A lapzártáig felmerült tervpályázati előkészítésekben 
azonban csak a teniszsátrak telke szerepelt 

az épület telkeként. Ez meglehetősen 
rossz elhelyezést jelentene.

Felvezetés a leendő hangversenyteremhez: 
Gyorsétterem, benzinkút Penny Markét. Az utcai tömb 
szanálása a város győztes EKF pályázatában 
egyértelműen szerepel, de a tervpályázati kiírás
tervezetekben csak távlati célként — eszerint 
a hangversenyterem e mögött épülne fel.

többen is a megoldás mikéntjéről. Specker közli, 
hogy a zsűri kijelölése a gazdasági bizottság dolga. 
Ezt senki nem érti, sem a szakértők, sem a politiku
sok, színezettől függetlenül, mindenkinek elkere
kedik a szeme a csodálkozástól. Valaki javasolja, 
hogy a közgyűlés döntsön a zsűri összetételéről,

pedig Sík László Lajos, a városfejlesztési bizottság 
tagja még jelentkezik, mondana valamit, de senkit 
sem érdekel, nem adnak neki szót. Azért mégiscsak 
elmondja amit akar, azt kéri, hogy ilyen 
gyalázatosán előkészített anyagok a jövőben ne 
kerülhessenek a bizottság elé. Ezt azonban csak 
azok hallják, akik a közvetlen közelében ülnek, 
állnak. Pedig megszívlelendő, amit mond. Mert a 
hangversenyterem csak az egyik az EKF nagy- 
beruházásai közül. Vissza vannak még a Zsolnay 
kulturális negyed, a Nagy Kiállítótér, a regionális 
könyvtár és a közterek egyenként is sokmilliárdos 
projektjei. Mi lesz később, ha a káosz már a 
kezdetekben ilyen jelentős? ■
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Czakó Zsolt grafikusművész

Dizájn-bútorok, egyedi képek, fotók, plakátok, há
romtagú moziszéksor, falon lógó különleges japán 
CD-játszó, számítógépek, no meg egy építmény
makett: a következő munka kelléke. Az egyik asz
tallal szemközti poszter mi más is lehetne, mint a 
Pécs 2010 -  Európa Kulturális Fővárosa pályá
zat egyik darabja, ez is jelzi a Czakó Zsolt életé
ben nyilván kiemelt helyen szereplő munkát. A 
pécsi születésű grafikus, tipográfus, illusztrátor, 
dizájner és látványtervező 13 éve él Budapesten. 
Attila úti stúdiójának míves berendezései között 
.nyílt alkalom a beszélgetésre, s az eddigi legfon
tosabb alkotásai szemrevételezésére. A világ élvo
nalába tartozó tervező a fotográfiát, a tipográfiát 
és az alkalmazott grafikát ötvözi finom arányok
ban, de az elektronikus médiatérben megvalósí
tott (televíziós) megjelenései, a nagyvállalatok és 
állami szervek részére készített arculati megjelené
sei is egyéni látásmódról tanúskodnak. Sokat ol
vasni munkásságáról vezető külföldi szakkiadvá
nyokban is. Korábban Pécsett is szerepelt munká
ival a Pécsi Galériában és Művészetek Házában 
rendezett kiállításokon, több kortárs művészeti 
esemény (Szükség+Oldás, Kinézeti bemutató stb.) 
kitalálójaként, közreműködőjeként, szervezője
ként is letette névjegyét. Azóta nemcsak Budapes
ten, hanem Bécsben, Rómában, Ljubljanában és 
Chicagóban is kiállított. Fontosabb elismerései kö
zött előkelő helyen szerepel a Kamera Hungária 
Főcím kategóriában elért első helye, a Duna Tele
vízió Nívó-díja, a Magyar Nemzeti Galéria Mű-kép 
Fődíja, a Békéscsabai Grafikai Biennálé Fődíja, 
vagy tavaly a Szép Magyar Könyv versenyben a 
Köztársasági Elnök Különdíja.

— Az a fajta minőségi vizuális kultúra, 
amit az egész világon szeretnénk látni, az összes 
munkádon felfedezhető. Sőt ennek egyfajta lenyo
mata, manifesztuma a PlusMinus weblapotokon is 
szerepel, rajta a Paul Virílio idézet: „Ki kell mondani 
végre, hogy a legnagyobb kárt az írás és olvasás 
terén az okozta, hogy a mai olvasók általában 
képtelenek az írott világ hatására belső képek meg
jelenítésére, mert azt szokták meg, hogy a látvány 
az információ értelmezését szolgálja. Ez a külső 
vizuális élmény olyan intenzív, amely teljesen 
elvakít, károsítva evvel az ember azon képességét, 
hogy mentális képeket alkothasson tehát, hogy 
létrehozza saját gondolatainak moziját” Ez az ars 
poeticád is?

Czakó Zsolt: — Egy éve hoztuk létre 
Somogyi Krisztinával a PlusMinus vizuális intelli
gencia-fórumot. Olyan alkotók gyűjtőhelye ez, akik 
azonos, vagy közel azonos módon gondolkoznak 
a vizuális minőségről. Azért éreztük ezt fontosnak, 
mert miután bekapcsoljuk a televíziót, vagy kilépünk 
az utcára és körülnézünk, fölszállunk a metróra és 
járunk-kelünk, elképesztő mértékű, nagyon erős

Vizuális intelligencia és városidentitás

vizuális környezetszennyezést tapasztalunk. A fórum összegyűjti a szétszórtan lévő, de a minket körülvevő 
világról azonosan gondolkodó embereket. Olyanokat, akik esetleg egy picit képesek is valamit változtatni 
ezen a káoszon. Ez a létrehozó szándék akár ars poeticának is nevezhető. De ez nem csak egy egyszerű 
gyűjtőhely, újságként is megjelenik bizonyos időközönként, bár nem fontos, hogy olyan állandó periodicitása 
legyen, mint bármelyik lapnak. Amikor összegyűlik egy bizonyos mennyiségű tartalom, nyilvánvalóan ilyen 
formában is meg tud jelenni. Ezek örökérvényű tanulmányok, így sosem idejét múlt, vagy oka fogyott a tar
talmi rész. Emellett szakmai rendezvényeket szervezünk, pl. nemrégiben a Kakukkfiók (gondolat/jel/könyv) 
című kiállítást az Iparművészeti Egyetem Ponton Galériájában. Ez részben a fiókban maradt, részben a 
boltokban látható könyvterveket vetette össze, illetve mutatta be. Egy külföldi szaktekintélyt is meghívtunk 
előadást tartani a munkáiról: eljött a holland Irma Boom, aki könyvtervezőként világsztár, és arról beszélt, 
mit is jelent számára a könyv ebben az új digitális korban. Tehát a fórum úgy épül fel, hogy egyrészt szak
mai beszélgetéseket kezdeményez, másrészt pedig azokhoz is szól, akiken sok múlik, hogy mi jelenik meg a 
világban: nagyvállalati marketingeseknek, könyvkiadók döntéshelyzetben lévő embereinek, akiknek befolyá
suk van arra, hogy milyen vizualitás vesz körül minket. Az Iparművészeti Egyetemen két évig tanítottam is a 
vizuális kultúráról, s az Egyetemmel közösen gondozzuk a PlusMinus fórumot, azonosak a céljaink.

— Televíziós főcímeiddel, s egyéb arculati munkáiddal (MTVi, MTV2, Duna TV, stb.) olyanok 
tudatába is bekerültél, akik nem ismertek korábban. Ezek közül néhány meglepő módon már tananyaggá 
vált Prágában.

— Véletlenül alakult így, de nagyon örülök. Az, hogy ezeket Prágában a Filmművészeti Egyetemen 
tanítják, engem is eléggé meglepett. Akkor derült ki mindez számomra, amikor Prágában jártunk a 
Nemzetközi Tipográfiai Szövetség (Atypl) konferenciáján. Odajött hozzám Alán Zaruba, megismerkedtünk 
és kiderült, hogy valamilyen módon a birtokába kerültek a főcímeim rissz-rossz VHS-eken, s mint oktató 
beépítené a tanmenetbe. Kérte profi DVD minőségben tőlem az anyagot. Nagyon jólesett, zavarba is jöttem, 
hirtelen nem tudtam mit kezdeni a helyzettel. Azóta járt nálunk többször, közös kiállításokon is dolgozunk.

— Sokfelé jártál a világban tanulmányutakon, többek között Amerikában, Angliában, 
Franciaországban. Nyilván megnézted, hogy kint ebben a műfajban hogyan alkotnak, mik a napi aktualitá
sok, mértékadó módszerek, mire építenek a minőségi vizualitás jegyében. Mit profitáltál az ottani tapasztala
tokból?

— Ha kint szakmai közegbe kerül az ember, érzi, hogy épül a beszélgetések, kapcsolatteremtések 
által, abból, hogy egymás munkáit tanulmányozzuk. Azt tapasztaltam, hogy itthon és ott egészen más dolgo
kat emelnek ki a munkáimból. Érthető módon külföldön az egyedi sajátosságaimra, a saját környezetemből 
adódó jellemzőkre érzékenyebbek. Ez azért érdekes dolog, mert itthon sok olyan tervezővel találkozni, aki 
azt mondja, hogy most csinált 
egy Neville Broody-s plakátot, 
vagy egy Vaughan Oliver-es CD 
borítót, tehát számukra a lényeg 
a nemzetközi trendhez való kap
csolódás volt. Erre mondta Rick 
Poynor (vezető angol teoretikus) 
nemrég Prágában, hogy őt nem 
az érdekli, hogy a mi régiónk 
mennyire tudja követni az aktu
ális trendet, hanem Londonból 
arra figyelnek fel, hogy egy itteni 
alkotó mennyire tudja a szá
mukra amúgy érdekes közép
európai sajátos gondolkodást 
láttatni. Mert nem az az érdekes, 
hogy egy ismert stílust valaki 
hogyan tud adaptálni, hanem, 
hogy hozzá tud-e tenni valamit 
ahhoz a kultúrához. A nemzet
közi vizuális nyelv ismerete per
sze alapvető, enélkül nem lenné
nek érthetőek, összevethetőek 
a nálunk készült alkotások. De 
az eredetiség is fontos, az, hogy 
hozod-e azt a mindenféle
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kultúrából összegyúrt, különböző rétegek egymásra rakodásából leszűrt, a családi dolgaidból és a tanul
mányaidból kialakult egyéni látásmódodat. Ez számukra értéket képvisel. De csak az, hogy tudsz egy nyugat
európai trendbe integrálódni, az önmagában nem érdekes.

Cságoly Ferenc Kossuth-díjas építészről, ez 
Krisztinával a második közös könyvünk. Ennek azért 
örültem, mert itt is szabad kezem volt és jó 
minőségben is jelent meg.

— Az említett amerikai Print magazinba 
igen sok munkádat beválogatták: a Mustra fesztivál 
pécsi Uránia mozibeli plakátját, az Állam i Népi 
Együttesnek készült „Földön apám fia volnék” 
előadás különleges plakátját, melyen valami 
egészen szürreális pozitúrában lebegnek a 
táncosok...

— Egyik kedvencem ez a munka. Kétszer 
használtam fel ugyanazt a fotót és még el is forgat
tam két irányba. Ezzel próbáltam elkapni a 
próbákon tapasztalt izgalmas hangulatot: teljesen 
átértelmezték, elemelték a hagyományokat. Érdekes 
előadás volt, nem a néptánc közhelyszerű jelmez-, 
látvány- és formavilágával operáltak, így például a 
különböző magyar népviseleteket fekete-fehérben 
értelmezték újra. Pusztán csak a koreográfiát 
használták, mint eredeti rendet, de teljesen más 
színpadképbe került be ez a különös ruhába 
öltöztetett táncos-sereg. Arra gondoltam, hogy a 
plakátnak ezt a különös kettősséget, a hagyomány
nak újszerű módon való értelmezését kellene meg
mutatnia. Ha valaki megnézi ezt a fajta ábrázolást, 
és ez alapján vált jegyet az előadásra, remélem nem 
éri csalódás: azt kapja, amit a plakát sugall.

— Több mértékadó külföldi szakmai kiadvány, mint pL az angol Creative Review  és a ZOO,
a holland Items, a francia Étapes folyóiratok taglalják a munkásságodat a világ vezető dizájnerei között. 
Többször, így legutóbb is szerepeltél az amerikai Print magazin európai meritésü számában, elismerve 
speciális tudásod, a Czakó Zsolt stílust

— A visszatekintés mindig furcsa. A létrehozás folyamata sokkal természetesebb. Ha valamilyen 
érdekes feladattal megkeresnek, szeretek abban elmélyedni. Én azt tudom, hogy egyfajta vizuális választ 
adok a nekem szegezett feladatra. A konkrét kérdésre a válasz és persze általában a világhoz való viszo
nyom az aktuális munkámban természetesen jelenik meg: ha épp egy verseskötetet illusztrálok, akkor 
abban, ha az ORTT Mustra filmfesztiváljához készítek plakátot vagy főcímet, akkor abban. Próbálom jól 
csinálni, de nem szoktam magam elemezni. Épp mostanában készült el egy más dolog kapcsán válogatás a 
munkáimból, nézegettem egyben kb.15 év anyagát, azt, hogy honnét hova jutottam el. Érzékelem a munkái
mon a gondolati változást, hogy mikor mi volt a fontos, mikor mire figyeltem, hogy hova tettem a hangsúlyt, 
és ez milyen látványban volt tetten érhető, de nem 
elemzem. Hogy valami akkor jó volt-e, vagy nem, 
vagy most jónak látom-e vagy nem, az két külön
böző dolog is lehet. Furcsa volt számomra egyben 
látni 15 év anyagát, engem is eléggé meglepett, de 
igazából nem foglalkozok ezzel.

— Itt egy másik, kicsit vastagabb, 
Londonban a Thames & Hudson kiadónál megjelent 
kötet, The Typographic Experíment: Radical 
Innovation in Contemporary Type Design, amiben 
egész fejezetet szenteltek neked. A nemzetközi 
tipográfiai élet nélkülözhetetlen alapműve, ahol a 
világ legjelentősebb 37 tipográfusa szerepel egy- 
egy fejezetben.

— A kísérleti betűterveim, a Tresz Zsuzsa 
jelmeztervező ruhái ihlette betűk kerültek bele: T, R, 
E, S, Z

— A plakáton látható két elemet egy nagy 
piros A-bettí köti össze.

— Az A-betűk a kedvenceim, ezt itt a stúdióban és a lakásunkban is láthattad, hogy ahol csak 
lehet, minden tele van A-betűkkel, a kulcstartótól kezdve a falakon át, a térplasztikáig minden. Az A, mint

első betű az alapja/kiindulása mindennek, mint 
forma pedig gyönyörű. Imádom. Ugyanebben a Print 
újságban szerepel még egy kedves könyvborítóm, az 
angol nyelvű Collision, ezt az Országos 
Színháztörténeti Múzeum és Intézet részére készítet
tem, itthon nem is jelent meg, csak tavaly 
Londonban (Kortárs magyar dráma alcímmel).

— Ezt a kötetedet is beválogatták a legérdeke
sebb európai dizájn kötetbe. Kár, hogy itthon nem 
hozzáférhető.

— Igen, mert direkt a londoni Magyar Évadra 
készült Lakos Anna és P. MUller Péter, a Színházi 
Intézet akkori igazgatója szerkesztésében. De szere
pel még a Print magazinban a Duna TV Filmszemlére 
készült leporellójából is az egyik rész. Ebből készült 
egy közel azonos másik rész is, melyen a kis mozis 
széksor folytatódik.

— Áll itt is a fal mellett egy ilyen mozis széksor.
— Igen, ez a széksor szerepel rajta. És itt van 

még a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) 
emblémája, ami szintén szívemhez közelálló munka 
volt. Érdekes, hogy olyan munkák kerültek be a 
Printbe, amelyeket tényleg nagyon szeretek. Ilyen a 
Cságoly könyv is, Somogyi Krisztina monográfiája

— Tényleg egyedi megoldás, a ruhák és 
bennük a modellek ezeket a betűket formálják...

— Zsuzsának a kapolcsi kiállítására 
készült ez a betűkompozíció. Egy barátnak szeretet
tel. Kedves nekem ez a munka. így duplán örültem 
a külföldi érdeklődésnek. Emellett egy-két televíziós 
főcímből mutat be különböző szekvenciákat a 
könyv. Igaz, ezek nyomtatva kevesebbet mondanak, 
mert mozgásban kéne látni őket, tulajdonképpen 
állóképeket ragadtak ki a főcímekből, de a kötetet 
publikáló Teái Triggs angol kritikus méltatása kellő 
kontextusba helyezi őket.

— Nyilván jelentősen hozzájárult a Pécs 
2010 -  Európa Kulturális Fővárosa pályázati kötet 
sikeréhez, hogy nagyon elkaptad vizuálisan a 
címként és célként jelzett „Határtalan város” gondo
latot Előtte meghívásos pályázaton tíz jelentkező 
közül választottak ki a komplex feladatra: fogó, 
könyv, plakát film, tévéreklám stb. Nyilván öröm 
számodra, hogy ismét Pécsett és Pécsért dolgozhat
tál, sok ismerőssel, de azért ezt nagyon ki kellett 
találni. Milyen volt ez a munka számodra, hogy 
érced most azután, hogy nyert a pécsi pályázat..

— Határtalan munka volt... Nagyon inten
zív periódust éltem meg, szerettem benne lenni. 
Örültem annak az egybeesésnek is, hogy Pécsnek 
létezik egyfajta Bauhaus múltja is, így a kultúrája
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a modernitáshoz is köthető, de eddig a kirakatba 
soha nem került ki ilyen kulturális emléke, vagy 
öröksége.

— Érdekes analógia, mert épp egy 
Bauhaus épületben ülünk és beszélgetünk, ahol 
nemcsak dolgozol, hanem élsz is.

— Ez is véletlen, bár lehet, hogy nincse
nek véletlenek. Hozzám tényleg nagyon közel áll ez 
a szellemiség. Ezért vittem el a lógót is olyan irány
ba, hogy tehessen asszociálni akár a Bauhaus 
gyökerekre is, ugyanakkor kortalanul modern 
logotypia legyen. Bíztam abban, hogy a város 
nyerni fog. 2005-öt írunk, de ennek az emblémának 
még 2010-ben is modernnek kell lennie. Ezért 
próbáltam egy olyan, Európában használt vizuális 
szókincsből meríteni, amilyen nyelven, ha 
megszólalunk, akkor azt arrafelé is értik. A moder- 
nitás ilyen formában érthető és dekódolható a 
másik oldalon. A lógóval egy olyan betűképet 
szándékoztam létrehozni, amit meg kell fejteni. Ez 
tehát nem olyan, mint egy KRESZ-tábla, amit egy 
tizedmásodperc alatt meg kell értsünk. Nem baj az, 
ha a befogadó elmélázik rajta, megfejti. Sokkal 
magasabb az emlékezeti értéke egy olyan jelnek, 
vagy bármilyen képnek, amibe a befogadó többlet 
energiát fektet be. Egyszer kell magának felfedeznie, 
és utána már rááll a szeme, beazonosítja. Úgy 
érzem, érdemes volt elindulni ezen a vonalon, a 
zsűri is ezt az emblémát választotta ki a második 
forduló után. Persze szét lehetett volna bontani a 
feladatot filmre, plakátokra, könyvre, és egyebekre, 
de nem született volna belőle a város identitását 
érintő vizuális alkotás. Nagyon örülök annak, hogy 
egészében sikerült egy számomra is nagyon izgal
mas világot felépíteni, szakítva a toposzokkal, a 
közhelyes városképekkel. Ez talán leginkább annál
a 10 db idézetekre épülő plakátnál sikerült, 
melyeken Pécshez kötődő írók, költők egy-egy sora, 
vagy olyan személyes megnyilvánulása szerepel, 
amit a városhoz írtak, vagy a város hangulatától 
inspirálva alkottak. Ezekhez készültek a montázsok. 
A könyvnél pedig, egyrészt a pályázati tartalom erős 
szellemiségét hangsúlyoztam a képszerkesztéssel,

az oldalpárok megalkotásával, a fejezetek felépítésével, másrészt pedig szerettem volna bemutatni a város 
egy másik arcát, amivel eddig kevesen találkoztak. Hisz az idelátogatók az unos-untalan ismételt közhely
képekből, turistafotókból — azokból is nyilván készül jó meg rossz — ismerkednek a várossal, de azt a fajta 
Pécset sokan ismerik. Szándékom szerint egy másfajta, új képét mutatjuk be a városnak, ami együtt él a 
hagyományos arcával.

— Szerencsés a helyzeted, hiszen van egyfajta rálátásod Pécsre, mert már nem itt élsz. Viszont 
a korábbi tapasztalataid birtokában össze tudod hasonlítani, hogy milyennek látszik most a város, hogy 
elkezdődött a felkészülés 2010-re.

— Kicsit úgy vagyok ezzel, mint azzal a rokonnal, akit ritkábban látok: tulajdonképpen ismerem, 
de mindig az előző találkozáshoz képest látom a változást, a fejlődést. Való igaz, hogy minden négyzetcenti
jét ismerem, szülővárosom, imádom ezt a helyet. Viszont az, hogy 13 éve nem Pécsett élek, ez már tényleg 
egy kis távolságot is jelent, másképp látok bizonyos dolgokat. Ez a kettőség nagyon sokat segített abban, 
hogy föl tudtam építeni a feladatot. Az első sajtótájékoztatón is elmondtam, hogy kétféle kommunikációs 
struktúrát gondolnék el: az egyik, a külső, a Pécset még nem ismerők számára, a másik pedig az itt élőknek 
egy belső kommunikációt. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, tehát ezt később tudjuk majd jól mérni. De 
egy-két apró és szívmelengető esetből már le lehet vonni következtetéseket. Pl. elég sok helyen használtuk 
Pesti András egyik szép képét Assisi Szent Ferenc kezéről, kiadványokban, molinón, egyéb helyeken. 
Korábban nem tudták az emberek, hogy ez mi, és hol van. Aztán valahogy egyszer kiderült — talán valaki 
rákérdezett —, és elkezdtek a Kórház tértől a Kisgaléria és a Szent István tér felé az Assisi Szent Ferenchez 
menni vasárnaponként a családok, vitték a gyerekeket, és megnézték, hogy tényleg annak a szobornak a 
keze-e? S ez szimbolikus történet, mert lehet, hogy több hasonló eset is előfordult. Az a szép ebben a folya
matban, hogy az emberek újra felfedezik a várost, ahol élnek. Hisz naponta elmegyünk szobrok, épületek, 
épületdíszek, helyzetek mellett, átmegyünk tereken, és lehet, hogy a gondjainkba temetkezve lehajtott fejjel 
haladunk. így viszont újra fel lehet fedezni az értékeket, hisz itt élünk köztük. A pályázatban le is írtam, hogy 
itt nem arról van szó, hogy tervezünk látványos dolgokat, mint egy embléma, könyv, plakát stb. Kifejtettem 
azt is, hogyan lehet felépíteni, miként lehet megteremteni a városidentitást, és ebből hogyan tud kinőni
a városarculat. Hogy miként lehet olyan egységes képe és önazonosság tudata az itt lakóknak, ami tulaj
donképpen valahol megvan, csak újra felszínre kell hozni. ■
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AKNAI  TAMÁS

A Biennálé. 
Velence Pécsről.

Az 51. Nemzetközi Művészeti Kiállítás 
L’esperienza dell’arte /  A művészet 
reménye (María de Corral)
Sempre un po’ piu lontano /  Egy kicsit 
mindig távolabbra (Rosa Martínez) 
2005. június 12 -  november 6.

Sokak számára ide nem illő kérdésekkel kezdjük. 
Melyek a legszívesebben hangoztatott magyar tulaj
donságok? A kapcsolatteremtés bátorsága, az alkal
mazkodó- és kezdeményezőkészség, az önfelál
dozás, önzetlenség, leleményesség, tolerancia, 
fegyelmezettség, kitartás, a hűség, a nemzeti múlt 
és alakjainak tisztelete? Előítélet-mentesség, 
bátorság? Bölcsesség és mértékletesség? A nyelv- 
használat eleganciája, a muzsika, amely átszövi cse
lekedeteinket? A mosolyra készültség? Van-e még 
karakterjegyünk, amely összetéveszthetetlenül csak 
ránk, magyarokra érvényes? És különösebben kör
mönfont metodikák bevetése nélkül megmutatható- 
e egy-egy egyszerű mozdulattal, formával, jellel min
dezekből valami? És amit ma megmutatunk, abból 
ezek fognak kitetszeni? Az egész világ karakterje
gyeket keres. Állandósult érték-kioltó szociáltechni- 
kák árnyékában manőverezik az ember, hogy nagy- 
nehezen olyan mintákhoz jusson, amelyekben 
mégiscsak felvillan valami kis „pozitívum” 
(Csontváry). Ezeket sugallják a felsorolt karakter
jegyek. Találkozni velük azonban nagy ajándék. 
Értéküket a ritkaságuk srófolta fel. Nem a mai 
Magyarország euro-atlanti szabású modernizáción 
tüsténkedő fertályain javasolt keresni ezeket. Hol 
akkor?

Pécs 2010-es tennivalói szempontjából nincs ma 
a világon kultúrpolitikai és kultúragazdasági döntés, 
de rendezvény sem, amely ne rejtene valamennyi 
tanulságot, ne fogalmazna meg figyelmeztetést 
Európa majdani Kulturális Fővárosának létrehozói 
számára. A pécsi elöljáróság választott testületéinek 
és az előkészítő bizottságoknak már ma is több 
szinten el kell kezdeniük a visszaszámlálást, 
miközben lankadatlan figyelemmel javasolt

begyűjteni minden lehetséges tapasztalatot. 
Elemezni kelt tehát többek között a további európai 
egységesülés nyomában átrajzolódó támogatási
elosztási trendeket, a művelődés megújító-prog- 
resszív folyamatait, illetve a kultúra piaci-fogyasztási 
áttételeit. És, ha mindez valóban megkerülhetetlen 
tennivaló, akkor aligha tekinthetjük tanulság nélkü
linek a 51. Velencei Biennálé ez évi rendezvényeit. 
Ahol ugyan Pécs közvetlenül nem volt jelen— tehát 
városhoz köthető, és a biennálén spontán módon

az egyetemes jelentőség esélyével kacérkodni képes 
kulturális teljesítményt nincs alkalmunk elemzően 
értékelni —, de mégis az a benyomásunk támadt, 
hogy néhány összefüggés felfedése irányt és 
nyomatékot adhat a visszaszámlálás közben 
végzendő feladatok meghatározásának.

És sietünk rögzíteni: nehogy valaki is azt higgye, 
hogy egyszerűen valamely hagyományos, meg
szokott képzőművészeti seregszemléről van szó ez

esetben. A valamikori képzőművészeti természetű 
mustrákhoz felzárkózott az építészet, a színház és 
a zene is, filmfesztivál is került tartamának egyik 
hónapjába. A divatszakma és kozmetikai ipar éppen 
úgy befogadta a biennálé tényét, mint a dizájn, 
illetve a vendéglősök céhe. Nincsen tehát a város 
életének — amúgy is felfokozott ritmusú, a turisz
tikai ipar nyomásának következtében amúgy is 
csökkentett értékűbe hajló — jelensége, amit ne 
érintenének meg a biennálé kifejezetten a magas 
kultúrát reprezentáló, mégis sokaknak szóló ren
dezvényei. A kulturális „felfelé igazodás” különös 
késztetései szólalnak meg Velencében különben is 
mindenütt, ahol a „schmuck” és a konyha csábítá
sai felfoghatatlan sebességgel elégülhetnek ki.

Mindenekelőtt: a Velencei Biennálé 
intézményrendszere messzemenően nemcsak olasz, 
illetve velencei előkészítés és kivitelezői odaadás 
eredménye. A multinacionális gazdaság és bankvilág 
éppúgy ott áll a rendezvény mögött, mint a külön
böző nemzetek kulturális politikája, hiszen nem 
csekély nemzetpropagandára ad lehetőséget ez a 
rendezvény. Megfellebbezhetetlen európai dominan
ciáról beszélnek a kiállítások, még akkor is, ha
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Amerika és Ázsia, Afrika pavilonjai is ott vannak 
a kertben, a városban, templomokban, palotákban. 
Európai döntések és választások nyomán rajzolód
nak ki a tematikus összeállítások rendjei, noha a 
pavilonok, a fesztiválok, a városba kitett kiállítások 
Európán túlmutató, viszonylag jól összekapcsolható 
globális folyamatokat valószínűsítenek. Nekünk, a 
„nagy feladat” megvalósítására kiszemelt pécsiek
nek — akik Velence calléit járjuk —, óhatatlanul 
eszünkbe villan a kérdés, hogy miképpen lehet
séges mindazon, itt tartósan megtapasztalható 
minőségeket, azok összekapcsolódását olyan gon
dolatmenet és olyan fizikai természetű kreativitás 
eredményeként — akár alkalmilag, kis időre is — 
felülírni, ami a tényleges, tartós, kevesek által két
ségbe vont, valóságosan megtapasztalható „kul
turális fővárosi” státust a mi hipotézisünk javára 
elhalványítaná? Ez valószínűleg lehetetlen, talán 
rossz a kérdés is, talán nem ezt és nem így kell 
feltenni. Talán nem kellene zavartatni magunkat 
a fokozódó mobilitásból fakadó élmény és 
ismerettöbblettel, amivel a mai európai polgár 
felméri háromezer kilométeres sugarú lakhelyét. 
Talán avval kellene nyugtatni magunkat, hogy 
a rejtett és újabb kvalitások iránti kíváncsiság is 
fokozódik, és hogy a „nagy akcentusok” után már 
az átmeneti, korábban kisebb, vagy elenyésző jelen
tőségűnek mutatkozó tények is érdeklődést kelte
nek. „A kicsiny szép” — visszhangzik felemás 
biztatással bennünk egy mára már igen prob
lematikussá vált közgazdasági dogma. A mai 
művészeti aukciók mutatják, hogy az átmeneti 
korok, kismesterek „felfedezésével” kielégített, 
ugyanakkor bátortalan, előre alig tájékozódó 
„képéhség” miképpen járhat együtt a „tágulás” 
illúziójával.

Velence adja önmagát, és ad mást is. Pécsnek 
is önmagát kell majd adnia, és adnia kell mást is, 
már akkor is, ha csak önmaga, önmagával szemben 
megfogalmazott várakozásainak kíván megfelelni. 
Mutatott minőségeinek értékéből — bármely össze
függésről is lesz szó — kényelmetlennek tetszik 
majd elvonni az „európai” jelzőt. Ami tehát itt meg
mutatkozik, mindenképpen európai lesz a szó 
történeti és topográfiai értelmében. Mint ahogy 
pénzünk, a forint is éppen ezért európai fizető- 
eszköz marad még jó ideig, és a másutt már 
meghaladott európai hagyományt éli majd újra min
den ide érkező, akinek a régen- elfeledett pénzvál
tást lesz majd módja újra gyakorolnia. Amit jelenleg 
adni tud javaiból, minőségi értelemben alig bővít
hető. Ókeresztény nekropoliszának gyarapodhatnak 
feltárt monumentumai, középkora gazdagabb lehet 
a feltételezett egyetem romjaival, újkora az 
udvaraival együtt helyreállított belvárosi házsorok 
birtokba vételének élményével is kecsegtethet. 
Múzeumi gyűjteményeit a Csontváry képekkel együtt 
lehetséges európai módon méltó helyzetbe hozni, 
de ez mindössze a hiány ledolgozása. Koncertterem, 
kiállítóterem, fűthető múzeum, könyvtár? Kötelesség, 
amit nem „fővárosi” helyzetben is el kell végeznie 
egy városnak, ahol legalább kétezer-ötszázán aktív 
kultúrafogyasztónak számítanak. Ez a munka egy 
közösség önértékelésének működőképességéről 
szóló bizonyíték. Nem rossz háttér, de önmagában 
csak annyit ér, amennyit bármely más európai 
nemzet önsorsának jobbításáért végzett teljesít
ményeit felmutató önértékelése.

Velence — a világgal összekapaszkodva — 
megmutatja, hogy egy gazdasági értelemben jeten-

Arzenale

A spanyol Joan Munoz szobra

féktelenné váló térség mint kaphat erőre. Döntően 
akkor, amikor a modernizáció sodrában lassan 
eltűnő archaikus hangulatok, kultuszok, társasági 
együttléti formák, muzeális értékek stb., mint kínzó 
hiányok jelentkeznek a megnövekedett élettartam 
és szabad idő, a növekedése közben elkölthető 
pénz robbanásszerűen szélesedő körű birtokosai
ban. Pozíciói stabilnak mutatkoznak, mert az említett 
többletek és hiányok mindmáig újratermelődnek.

Mi volt most Velencében, ami Európának szól 
a páratlan „állandó” hibátlan biztosítása mellett? A 
legkülönbözőbb művészetek nagy mustrája, aminek 
kisugárzása az utcák és tetszőleges helyszínek 
küllemén is nyomot hagyott. Aminek kérlelhetetlenül 
erős ellenpontjaként szolgált a történeti város, a 
bonyolult szövetű turisztikai célpont. Vagy inkább a 
kölcsönösség talapzataként, amelynek segítségével 
bizonyíthatóvá lesz a múlt és a jövő egymást 
átszövő, megtermékenyítő kapcsolatrendszere.
Mi minden bújik ezért szerényen meg a biennálé

képzőművészetinek gondolt fő rendezvényei 
mögött? Az olasz és a nemzetközi kulturális érdek 
ebben a különösebben nem izgalmas nyárban- 
őszben is ilyesféle rendezvényekkel állt elő: 
aktuálisan a művészeti kiállítások kurátorainak 
nemzetközi szemináriumát szervezik meg december
ben. De azért itt volt a nem egészen jelentéktelen 
62. Nemzetközi Filmfesztivál is augusztus 31. és 
szeptember 10. között. Itt volt a 49. Nemzetközi 
Kortárs Zenei Fesztivál szeptember 28. és október 
9. között. Május 28. -  július 8-ig Velencében ren
dezték a 3. Nemzetközi Kortárs Táncművészeti 
Fesztivált és a 37. Nemzetközi Színházi Fesztivált 
szeptember 15. -  25. között. És nem részletezzük, 
de meggyőződéssel hivatkozunk rá, a világ valóban 
meghatározó jelentőségű együttesei voltak láthatók, 
hallhatók ezeken. Bizonyosra vesszük, hogy ilyesféle 
rendezvények nélkül csak szerény mértékben 
valószínűsíthető az a bizonyos centrális szerepkör, 
amire mostanában annyit gondolunk.

Velence ma is káprázatos történeti és legújabb 
kori adottságaival sugallja, hogy felülmúlhatatlan. 
Hogy rendszerbe nem illően — hisz’ senki nem 
nevezi így —, de kulturális főváros. Minden megmu
tatható és megszervezhető eseménye sugallja, hogy 
az évezred második évtizedét záró (nyitó) „kulturális 
fővárosnak”, Pécsnek rangban és hatásában ugyan
ilyent, jelentésében merőben mást kell hoznia, ha 
valóban, érzékileg és intellektuálisan is fővárosként 
akarja elfogadtatni magát. Meglehet azonban, hogy 
erről nem így kell gondolkodni. Meglehet, hogy erre 
nincs is szükség, hiszen az európai adminisztráció 
elsősorban bürokratikus úton kiosztott, valamely 
járulékos fejlesztési kapacitást ért csupán a jelzett, 
kissé már most is eufemisztikusnak tetsző meg
nevezés alatt. Nagyon valószínű tehát, hogy a 
kulturális főváros státus kiosztott rangja ellenére 
figyelni éppúgy Velencére, Firenzére, Párizsra, 
Kasselre és New Yorkra, Tokióra stb. kell, mint 
eddig, a szemünk sarkából pedig elismeréssel 
adózunk Graznak, Corknak stb. az extra 
próbálkozásokért. ■
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Túl a nosztalgián

Ahmed Imamovic: Go West

A F E S Z T IV Á L  S Z Á M O K B A N

2004 júniusában aztán a semmiből hirtelen előbuk
kant az első nemzetközinek, versenyszekciósnak 
elgondolt filmfesztivál Székesfehérváron. Az I. Álba 
Regia Nemzetközi Filmfesztivál azonban nem váltot
ta be a hozzá fűzött reményeket. Érdektelenség, 
szervezetlenség, elmaradó vetítések, a belengetett 
sztárvendégek sorozatos visszalépései (egyedül 
Todd Solondz volt igazi húzónév, ám ő — a körül
mények miatt — szintén idő előtt lelépett) újra a 
mélybe taszították a hazai nemzetközinek tervezett 
filmfesztivál-kezdeményezések nemlétező hagyo
mányát. Ebben a kontextusban, eme nehézségek 
között (a szlogen kikacsintása már teljesen világos) 
startolt a pécsi Filmünnep. Kiinduló helyzete tehát 
összetett: a fehérvári kudarc egy hasonló vidéki 
kezdeményezésre — az egy kalap alá tartozás lát
szata miatt — rossz fényt vethetett volna Pécsre, 
ám ezzel együtt éppen az Álba Regia fiaskója, tanul
ságainak belátása teremtett lehetőséget Pécsnek a 
bizonyításra. Ha nem is az első nemzetközi filmfesz-

„Minden kezdet nehéz” — állítja a pécsi nemzetközi 
filmfesztivál szlogenje, és e meglátásával több 
értelemben is a hazai, sőt a regionális filmes kon
textus lényegébe vág. ütalásrendszere közül 
elsődleges szándékkal a fesztivál tematikájára kell 
gondolnunk, vagyis a kezdő, illetve fiatal filmesek 
nehéz alkotói körülményeire, a rendezői 
szárnypróbálgatások küzdelmes harcaira (a ren
dezvény alcíme is ez irányba mutat: „a fiatal film 
ünnepe”). A kezdeti nehézségek emellett magára a 
hazai filmfesztivál-szervezési körülményekre is utal
hatnak. Filmünnep ugyan már volt 2004 januárjában 
Pécsett, ám az akkori pécsi filmszemlék fölötti 
nosztalgiázás idénre — éppen a fiatal tehetségekre 
fókuszálás során — inkább a jövőbe tekintés széle
sebb spektrumú távlatait nyitotta meg. 
Nemzetköziség és versenyprogram: ez a Filmünnep 
valóban az első, és ennek okán ténylegesen a 
kezdet nehézségeinek kihívásaival áll szemben.
A szlogen — és ez lenne a harmadik értelmezési 
lehetőség — mindezzel egyben magas labdát dob a 
médiának, hiszen a „Minden kezdet nehéz” fordula
ta könnyen válhatott volna a fesztivál önmaga ellen 
szegeződő fegyverévé. Szerencsére nem így történt.

Talán csak így hatásos, vagyis egy félmondatba 
rejtés helyett muszáj végre kategorikusan kijelenteni 
a hihetetlen realitást: 2004 júniusáig nem volt 
Magyarországon nemzetközi filmfesztivál. A helyzet 
kiábrándító. A környező országok szerteágazó 
választékával szemben (gondolhatunk például 
a szarajevói, putai filmfesztiválokra, hogy Karlovy 
Varyig ne menjünk) ugyan van igazán színvonalas 
Titanicunk Budapesten, ám az a hiánypótló bemu
tatáson túl filmjeit nem versenyezteti. Van Győrben 
Mediavawe-önk, ami noha oszt elismeréseket, ám 
nem hagyományos versenyszekció szerint díjazza 
underground műveit, továbbá létezik a miskolci 
CineFest, ami meg csupán az amatörizmus 
regisztereiben gondolkodik, gondolkodhat (nyilván 
arrafelé is érvényes a fenti szlogen). 144 filmvetítés

6440 látogató a filmeken
22 koncert (kb. 5000 résztvevő)
7 kiállítás
17 szakmai beszélgetés (és rengeteg informális) 
340 fesztivátvendég
8039 honlap-letöltés (ennek 2 0 % -a  külföldről)

tivál, de az első sikeres nemzetközi filmfesztivál 
még lehetett belőle — és ez a fent vázolt hazai 
körülmények ismeretében komoly elismeréssel 
kecsegtetett.

Ezzel a súlyos háttérrel a pécsi fesztivál 
szervezői úgy gondolták, hogy a rendezvény akkor 
nem vállalja túl magát, ha — első körben© — a 
kelet-közép-európai régió feltörekvő filmes generá
ciójának fiatal rendezőire fókuszál. Vagyis zárójeleit 
mind tematikusán, mind földrajzi értelemben a 
lehetőségekhez mérten húzta össze. A döntés 
nyomán 12 ország első vagy fiatal filmes rendezői 
jutottak bemutatkozási és egyben megmérettetési 
lehetőséghez. A mai filmfesztivál-dömping 
közepette, tekintettel a nemzetközi versenynaptár 
kiemelt sarokpontjaira (Velence, Cannes, Berlin stb.) 
a Filmünnep téma- és időpontválasztását tekintve is 
igyekezett magának rést találni a bőséges kínálat 
szűkös lehetőségei között. Van ugyan e régiót 
versenyeztető fesztivál (pl. wiesbadeni Go East), és 
van fiatalfilmes rendezvény is Európában, ám a 
kettő kombinációjának győztesei csak mellékszerep
lők a nagy, átfogó fesztiválok igazi nyertesei mellett. 
Ezeken ugyanis némileg hasonló a helyzet, mint a 
Magyar Filmszemle díjain belül a legjobb dokumen
tumfilmért járó díj mérsékelt publicitásának 
esetében. Amennyiben komolyan vehetjük a 
Filmünnep törekvéseit, miszerint belátható időn 
belül szeretnének bekapcsolódni az európai fesz
tivál-vérkeringésbe, úgy feltehetőleg érdemes kitar
tani a visszafogott, ám némileg fehér foltot 
térképező hozzáállás mellett. A magyar fiatal filmes 
robbanásra (az utóbbi évekből Mundruczó, Hajdú, 
Pálfi, Török, Fliegauf stb.), vagy csak a Filmünnep 
idei, a vártnál, elképzelhetőnél mindenképpen szín
vonalasabb felhozatalára gondolva ugyanis lenne 
létjogosultsága e tematikus koncentráció meg
tartásának. Amennyiben mindehhez hozzávesszük 
a pécsi, illetve a hazai közönség érdeklődését 
(Id. fesztiválszámok), máris egy erős felütés utáni 
reményteljes jövő tárulhat a szemünk elé.

Mert mit is tudunk valójában a kortárs ukrán, 
szlovén, bosnyák, szerb stb. filmekről? A régió ez 
irányú ismerete kimerül a nagy elődök, a hatvanas
hetvenes évek kelet-európai újhullámainak 
alkotóinál, esetleg a kortársak fesztiváldíjas, ám már 
korántsem fiatal rendezőinél. Ismerjük, szeretjük 
Menzelt, Wajdát, Chytilovát, Kieslowskit,
Makavejevet, Zanussit, megszerettük Kusturicát, 
Hanekét, Hrebejket, Sverákot, Sulikot, ám semmi 
esélyünk megkedvelni a külföldi fesztiválokon már 
egyre ismertebb fiatal neveket, filmeket. A hazai 
filmforgalmazás rentábilitási nehézségei nem teszik 
lehetővé, hogy felfedezhessük magunknak azokat, 
akik közül majd évek múlva a régió meghatározó 
rendezői válnak. Eddig csak külföldön találtak rá a 
zseniális horvát Arsen Anton Ostojicra (Az a 
csodálatos spliti éjszaka), az osztrák Arash Riahira 
(Mr X ajándékai), a felkavaróan zavarbaejtő Go West 
című film bosnyák rendezőjére, Ahmed Imamovicra, 
vagy éppen a Krzystof Zanussi-tanítványra, 
Magdaléna Piekorzra (Sebhelyek). A Pécsi 
Filmünnepnek sikerült változtatnia ezen az elfogad
hatatlannak tűnő állapoton: legfontosabb küldetése
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az e helyzetből való kimozdulás elősegítése, vagyis 
a környező országok fiatal tehetségeinek megmu- 
tatkozási lehetőséghez juttatása. Mindez a gesztus 
kölcsönösségi alapon működőképes: az elszigetelt 
fiatal filmesek megmérettetése, honorálása egyben 
a közönség létező igényeinek kiszolgálásával jár. 
Pécsnek, mint középvárosnak, illetve a 
Fi lm ünnepnek, mint kezdő fesztiválnak be kell lát
nia, hogy a kulturális életben maradásra nincs más 
esélye, minthogy e lehetőségek mentén alakítja ki 
kulturális stratégiáit. A Magyarországra (különösen a 
nem a fővárosra) megálmodott nemzetközi filmfesz
tiváloknak a 2010-es kulturális fővárosi projekt célki
tűzéseinek analógiájára kell vágyaikat és 
lehetőségeiket egyeztetniük. Ez a törekvés — mind 
a FiImünnep, mind a 2010-es pályázat sikerét tekint
ve — gyümölcsözőnek látszik. Ám a mozgóképes 
rendezvényeknél maradva, sem infrastrukturális, 
sem anyagi, de — a hasonló fesztiválok terén 
tapasztalható lemaradásunknak köszönhetően — 
még csak a hagyomány értelmében sem 
versenyezhetünk határon túli riválisainkkal (az idei, 
mérhetetlenül profi Szarajevói Filmfesztivál idén már 
a 11. alkalommal került megrendezésre). Témát kell 
találni, és előre kell tekinteni. Arra kevés az esélye 
egy induló, vidéki fesztiválnak, hogy nagy neveket 
csábítson zsűrijébe, díszvendégei közé. Az viszont 
elképzelhető, hogy az itt elsőként díjazott, pálya
futásukat Pécsett beindító, majd elismert rende
zőkké váló figurák szívesen jönnek vissza első sike
reik helyszínére. És ebben van a Filmünnep földrajzi 
és tematikai szűrőjének ereje. A kulturális főváros 
regionális összefogása, az európai nagyítóval 
szürkének látszó középvárosi vidék megmutat
kozásának önmaga lehetőségeit, korlátáit szem előtt 
tartó kísérlete hasonlóan biztató esélyekkel vállal
kozik, mint ahogyan azt tette az első pécsi filmes 
kezdeményezés.

A Filmünnep sikere — a fenti, körülményeket, 
hiányzó hagyományt stb. figyelembe véve is — 
meglehetősen relatív. Számok tükrében, a meghir
detett programok ígéreteinek betartását tekintve, 
a médiavisszhang pozitívumait figyelembe véve 
mindenképpen biztató a rajt, ám a saját maga előtt 
magasra tett mércéjével egyúttal igen nehéz, 
fejlődést követelő elvárási pályára is állította 
önmagát. A tanulságok, a lehetőségekhez 
szabottság felismerése (és e felismeréshez való

ragaszkodás), konstruktív beépülése az amúgy jól 
debütáló szerkezetbe reménnyel tölthet el minden 
pécsi és hazai mozirajongót. A produktivitást 
nélkülöző nosztalgia fölött végleg eljárt az idő, észre 
kell vennünk, hogy Pécs csupán a Filmszemlét, ám 
nem a filmet „veszítette el”. A város leporolta mozi
jait, már csak e létező nosztalgiában rejlő erőt kel
lett konstruktív irányba összpontosítani. A Pécsi 
Nemzetközi Filmünnep — belátva ezen igény ere
jét, és betöltve a hazai filmfesztivál-ínség űrjét — 
egy új hagyomány teremtésének alapkövét tette le, 
melyből 2010-re könnyen tartópillér nőhet. A funda
mentum stabil lett, kezdődhet az építkezés. ■

A F E S Z T IV Á L  DÍJAI

— Arany Benjámin-díj (a fesztivál fődíja a Kodak 
és a Mafilm felajánlásával, 2.000.000 Ft): 
Bajnokok (Mistri) dir.: Marék Najbrt, 
Csehország

Marék Najbrt (balra)

— A legjobb női szereplő Arany Benjámin-díja: 
Mirjana Karanovic (Go West: Ahmed 
Imamovic, Bosznia-Hercegovina)

— A legjobb férfi szereplő Arany Benjámin-díja: 
Bogdán Zsolt (Dallas pashamende: Pejó 
Róbert, Magyarország)

— A Forgatókönyvírók Egyesületének különdíja
a legjobb epizódszereplőnek (100.000 Ft): 
Nyári Oszkár (Dallas pashamende: Pejó 
Róbert, Magyarország)

— A Duna Televízió különdíja (a csatorna 
megvásárolja és bemutatja): Sebhelyek 
(Pregi): Magdaléna Piekorz, Lengyelország

— A közönség díja (500.000 Ft): Az a 
csodálatos spliti éjszaka (Fa dívna splitska 
noc): Arsen A. Ostojic, Horvátország

— A diákzsűri díja (Sony miniDV kamera): Két 
szótaggal hátrébb (0 dve slabiky pozadu): 
Katarína Sulajová, Szlovákia

Benjámin jegyében Eisenstein kiállítással nyitni 
egy új filmfesztivált, több mint szimpatikus felütés. 
Két óriásfallosszal nyitni egy kiállítást pedig egye
nesen üdvözlendő. Az Ifjúsági Ház kiállítóterébe 
lépve nyugtázhatjuk: a pár excellence filmforra
dalmár Pécsre érkezett, hogy felrázza lankadt 
kultúréletünket.

Az orosz kulturális évad, ha csak egy hétre is, 
Pécsre költözött. Az pedig, hogy ez egy fiatal film- 
fesztivál keretén belül történt, több mint 
jelzésértékű: teret adni az orosz kultúrának, hogy 
minden negatív előjeltől mentesen mutatkozhas
son meg. Egy kiállítás megnyitóból persze nem 
vonhatók le messzemenő következtetések, de ha 
leszámítjuk a hátsó lépcsőn valamilyen délutáni 
foglalkozásra felmenekített tornazsákos iskolá
sokat, azt láthatjuk, hogy az Eisenstein-kiállítás 
szinte csak az idősebb korosztály érdeklődését 
keltette fel. Ráfogható ez a kötelező „oroszra”, 
egy azonban biztos, a helyszínválasztás semmi 
esetre sem kedvezett az orosz kultúra népsze
rűsítésének.

Pécs reprezentatív kulturális színterei: erről sok 
minden eszünkbe juthat, az Ifjúsági Ház egészen 
nem tartozik ezek közé. Legalább egy névváltoz
tatásra, de inkább egy teljes körű átalakításra 
lenne szüksége az IH-nak ahhoz, hogy kulturális 
vonzerővel bíró intézménnyé váljon. Az orosz kul
turális évadot éppen itt megrendezni, több mint 
degradáló. Persze lehet annak valami bája, ha 
mondjuk a Specko jedno vagy a Vodku v glotku 
dalai ezen a helyen csendülnek fel. Egy Eisenstein- 
kiállítás viszont minden esemény jellegét elveszti, 
amint ezek közé a falak közé kényszerül. Pedig 
hát a falakon nemcsak Eisenstein szokványosnak 
mondható Rettegett Iván-tervrajzai láthatók. 
Tátongó vulvák, teátrálisan meredező falloszok és 
túlrajzolt portrék sora várja a nagyérdeműt. Úgy 
tűnik, a megterített asztal obiigát pogácsáival 
semmi nem tud versenyre kelni. Pedig a háttérben 
hisztériába hajló karikatúrák és állatiasan 
párosodó férfiak és nők láthatók. A rajzok kel
tezése 1942-1944.

„A film nagyszerű dolog, 
él, amíg a Föld forog”

Az első Pécsi Filmünnep kifejezett erényének 
mondható, hogy Pécsre tudott hozni néhány, az 
„első filmes” kategóriát meghazudtoló olyan 
kiváló filmet, mint Janez Burger Romok]a, Ahmed 
Imamovic Go l/l/es/je és Arash T. Riahi Mr. X 
ajándékai. Ezeket a filmeket — leszámítva a 
Go Westnek ítélt legjobb színésznő díjat, amelyet 
Mirjana Karanivic méltán kapott — a zsűri 
meglepő módon semmilyen díjjal nem jutalmazta, 
de az alkotók remélhetőleg nem fognak ebből 
messzemenő következtetéseket levonni. Éppen 
ezért fontos, hogy az alábbiakban, hacsak pár 
mondatban is, de méltassuk ezeket az igen tehet
séges alkotásokat.

A kortárs szlovén filmművészetről, valljuk be, 
nem sokat tudunk, janez Burger első filmje elég 
ok arra, hogy ezentúl sokkal több figyelmet fordít-
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Eisenstein Pécsett
sunk nyugati szomszédainkra, mert úgy tűnik, 
Szlovéniában komoly dolgok vannak készülőben. 
Janez Burger Romokja (Rusevine) az első Pécsi 
Filmünnep egyik legígéretesebb alkotása, több 
szempontból is. Egyrészt meglepő a film for
gatókönyvének kidolgozottsága és kiforrottsága.
Ez persze minimum feltétele minden rendes filmnek, 
de elég, ha megnézzük a 2005-ös Magyar Film
szemle díjnyertes filmjét és egy-két a Filmünnepen 
díjazott filmet ahhoz, hogy értékelni tudjunk egy 
efféle erényt. A Romok színházi film egy próbafolya
matról és egy azzal párhuzamosan futó magánéleti 
válságról. A történet tehát végtelenül egyszerű.
Adott egy többnyire színházi berkekben működő 
baráti társaság. A rendező és a vezető színésznő 
házasok, és egy közös munka során egy családi 
barát játssza a feleség színpadi szerelmét. Ez félre
értések sorozatát eredményezi, a történet tovább 
bonyolódik és a vélt megcsalások valósakat provo
kálnak. A végeredmény mégsem afféle „könnyed, 
franciás”, jól-megcsinált komédia, hanem valódi 
dráma. Kamaradarab, ahol a színészekről adott 
közelik, a lekövető kameramozgások és a közben- 
vágások artikulálják a viszonyokat anélkül, hogy 
öncélú, dogmás manírokká válnának. A film 
színészgárdája magában is a legnagyobb elismerést 
érdemli, ilyenfajta színészvezetést, és egyáltalán, 
ilyen színészfelhozatalt (Natasa Matjasec, Darko 
Rundek és Janez Skof) utoljára talán a korai dán 
dogmás filmekben láthattunk. A „legjobb epizód- 
szereplő” díj méltó helyre került volna, ha egy ilyen 
kifinomult játékmódot képviselő csapat kapja.

Boszniában láthatóan egészen eltérő tényezők 
alakítják a művészetet, mint más jugoszláv utódál
lamokban. Ha a Romok kamaradarab, akkor a 
bosnyák Go West, ha akarna sem tudna más lenni, 
mint történelmi tabló, persze radikálisan új szem
pontból. A szlovének úgy tűnik, megengedhetik 
maguknak, hogy a bergmani hagyományon alapuló, 
pszichologizáló kamaradarab műfaját válasszák 
történetük keretéül, a bosnyákok viszont nem 
tudják a diegetikus téren kívülre kényszeríteni a 
háborús emlékeket. A Go West nem pusztán a dél
szláv háború megrázó dokumentuma, ha „ennyi” 
lenne, valószínűleg nem váltott volna ki akkora 
tiltakozást egész Bosznia-Hercegovina-szerte, és 
a film rendezőjét, a szarajevói muszlim Ahmed 
Imamovicot nem fenyegették volna meg halálosan.
A Go West egy szerb és egy muszlim homoszexuális 
férfi szerelmének állít emléket, így tehát több
szörösen is provokatív, de ettől akár még nagyon 
rossz is lehetne. Imamovic Sergio Leone-nak, az 
olasz spagetti-western atyjának ajánlja filmjét.
Ez gondolom már magában is kimeríti a blaszfémia 
kategóriáját, de éppen ez a gesztus teszi a 
Go Westet radikálisan újjá. Az nevezetesen, hogy 
Imamovic a klasszikus macsó western hierarchia 
mintájára ír háborús történetet, ezt a maszkulin 
rendet pedig éppen egy homoszexuális pár 
történetével vonja kérdőre. Ahmed Imamovic kellő 
arányérzékről tanúskodva nem penget sem 
patetikus, sem didaktikus húrokat, és a kusturicás 
allűröket is szerencsésen elkerüli, de még így is 
a Filmünnep legfelkavaróbb filmjének bizonyult.

Védőbeszédünk egy harmadik filmre, az iráni 
származású osztrák rendező, Arash T. Riahi Mr. X

Eisenstein grafikája

ajándékai (Die Souvenirs des Herrn X) című filmjére 
terjed ki. Nem mintha a felsorolt alkotások valame
lyike is védelemre szorulna, a közönség például 
mindhárom filmet kitörő tapssal üdvözölte. A Mr. X 
különösen hálás közönsége csillapíthatatlan 
röhögéssel is kifejezésre juttatta elismerését. Érthető 
ez, hiszen a ’70-es, ’8o-as évek Super 8-as 
felvevőjének világa közös kulturális emlékezetként 
él mindannyiunkban, és ez teszi Arash T. Riahi 
filmjét annyira szerethetővé. A Mr. X nem egysze
rűen dokumentumfilm, nem is fikciós dokumentum
film, leginkább talán a dokumentarista játékfilm 
kategóriával jelölhetnénk. A kerettörténet detektív- 
történetet idéz, az osztrák rendező egy egyiptomi 
származású filmdílertől Super 8-as filmeket vesz, és 
megpróbálja felkutatni azok szerzőit. A nyomozás 
során rátalál a bécsi amatőrfilmesek klubjára, és a 
film innentől nem más, mint hommage az amatőr- 
film-készítők előtt. Arash T. Riahi erénye, hogy nem 
él vissza a manapság oly népszerű „retrociki” műfa
jával, azzal együtt sem, hogy szinte végig a film 
során a klubtagok Super 8-as műveire hagyatkozik, 
ezeket dramatizálja, látja el képközi inzertekkel, 
kommentálja, vagy egyszerűen csak hagyja, hogy az 
eredeti narrátori hang érvényesüljön. A film tónusa 
még akkor is együttérző és szeretetten, amikor a 
legvadabb mallorcai naplementékről, harcsabajszos 
osztrák műkedvelőkről vagy óriásklipszes és még 
óriásabb válltöméses bemondónőkről, vagy éppen 
a — még a klubon belül is nagy valószínűséggel 
undergroundnak számító — hamisítatlan osztrák 
házipornóból látunk felvillanni képeket. A most hat- 

van-hetven éves klubtagok hajdanvolt 
filmjei ezek. Időről időre összejönnek a 
klubban, iszogatnak, újranézik egymás 
munkáit, amatőrfilm-fesztiválokra jár
nak, és úgy izgulnak, hogy díjazzák-e 
munkáikat, akár a gyerekek. A kép
sorokat finom melankólia hatja át, de 
Arash T. Riahi szerencsére jó érzékkel 
tartja magát távol mindentől, ami giccs- 
be hajló. Még akkor is, amikor a film 
egyik hőse egy idős bácsi, aki a 
sokadik agyvérzése után is filmeket 
csinál, többek közt a Stroke címűt, 
aminek természetesen ő maga a fősze
replője — még humora is van. „A Föld 
nagyszerű dolog” — dúdolja 
rendületlenül az osztrák dizőz aláfestő 
dala — „él, amíg a Föld forog”. 
Szimpatikus osztrákok. ■

Janez Burger: Romok
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Az a bizonyos közép-európai
Beszélgetés Cserhalmi Györggyel

A Pécsi Nemzetközi Filmünnep telt ház előtt vetített 
nyitófilmje az Ondrej Tróján rendezte Zelary volt, 
mely egyben a csehek 2004-es Oscar-díj jelöltje is 
volt Cserhalmi György jelen volt a Filmünnep ese
ményein, fényképe ott szerepelt Makk Károly életmű- 
kiállításán, szinte ő volt az arca ennek a pár napnak.

— Nemrég láttam a Zelaryt, közben azt 
éreztem, hogy készülhetett volna ez a film 
Magyarországon is. Milyen különbséget lát a 
magyar és a cseh filmgyártás között?

— Bonyolult a kérdés. Annyi biztos, hogy a 
csehek rájöttek arra, hogy nem csak a városokban 
zajlott a II. világháború. Nem minden a Benes 
dekrétum. A Zelary történelmi film, 1943-44-ben ját
szódik egy kis közösségben, amelyet a háború szele 
szinte elfúj a földről. Szól arról is, hogy mennyire 
törékeny világban élünk, de leginkább csak két tel
jesen más kultúrájú ember sorsát mutatja meg, 
akiket összesodornak a körülmények. Hogy ők 
mennyire bírják egymást tolerálni. Technikailag a 
Zelary egy gyönyörű mozi, az operatőrt dicsérik a 
képek. Ami a cseh producereket illeti, olyan tiszta 
társaság óhajtanak lenni, hogy felmentek a tőzsdé
re. Magyarországon százfelé futnának a producerek, 
ha ugyanezt kellene tenniük...

— Csehországban, hogy fogadták a Zelary-t? 
Illetve, önt, egy magyar színészt?

— Én ott nemzeti színész lettem. Amikor 
elkészült ez a film, nem tudtam Prága utcáin úgy 
sétálni, hogy ne ugorjának nekem tízen. Azonnal 
emléktárgyakat tépkedtek le rólam, kabátgombokat 
például. Figyelmeztettek a cseh kollegák: vigyázzak, 
mert náluk szeretik a színészeket! Aztán hívott a 
film rendezője, Ondrej Tróján, hogy borzalmasan 
rosszul érzi magát, mert már egy hónapja megy a 
film a mozikban és még mindig csak 800 ezren lát
ták... Magyarországon ez komoly rekord lenne, a 
rendező meg csak panaszkodott, hogy nem tudja, 
mi lehet ezekkel a csehekkel, hogy a 7 millióból 
csak ilyen kevesen nézték meg. Azóta eljutottunk
a másfél milliós nézőszámig. Amikor az Oscar-díjra 
jelöltek, kiderült, hogy ott is működik a szakmai 
irigység. Nem lehet megúszni a mi kis közép-euró
paiságunkat légyszar nélkül... Ahogy a Svejkben 
meg van írva: Ferenc József őfelsége képét leszarták 
a legyek. Valahogy így működött.

— És mikor tanult meg csehül, engem teljesen 
lenyűgözött!

— Jaj istenem! Nem mindent csináltam én, 
a szinkronban egyszerűen kimerültem közben. 
Majdnem az egészet sikerült kipasszírozniuk 
belőlem, de meg kell hogy mondjam, nagyon 
elfáradtam benne. Egy összetett cseh mondat egy 
magyarnak követhetetlen akrobatamutatvány...
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— Szóról szóra betanították önnek a teljes 
szöveget?

— Szótagról szótagra! Valahogy betörtek 
engem, de nem tudtam kimondani egy emlékhely 
nevét, a szinkronban az maradt, hogy „Malac vagy.” 
Egyszerűen nem tudtam elmondani csehül. De ez 
azért vállalható a csehek előtt, mert ez egy tájnyelv, 
olyan, mintha valaki originál palócot beszélne. 
Nagyon röhögtek a moziban, én meg nem tudtam, 
miért.

— Úgy beszélt csehül, mint egy sült paraszt?
— Rettenetes tájnyelven beszéltem, annyira, 

hogy olyan talán már nem is létezik. Kemény mozi 
volt, a négy évszak megviselte az embereket, és 
maga a hely nemcsak szép volt, látszott a vásznon, 
hogy mennyire zord. Nagyon megdolgoztunk ezért a 
filmért. De máig is örülök, hogy engem választottak 
a szerepre. Nemcsak Európában futott be szép 
pályát a Zelary, de a mai napig az USA-ban húsz 
kópiával vetítik a mozik, gyakorlatilag 20 városban 
látható egyszerre.

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ

— Figyelmetlen voltam, hogy nem láttam a 
Zelary-t a magyar mozikban, csak a Filmünnepen?

— Fölajánlották Magyarországnak, de sokallták 
érte a húszezer eurót.

— Ha másért nem, talán ön miatt érdemes lett 
volna...

— Ez ma már nem így van. Nyilván a Duna 
Televízió majd meg fogja venni, ott foglalkoznak az 
én cseh filmjeimmel, időről időre hívnak, hogy 
szinkronizáljam magam. Mindig csodálkozom, hogy 
mozifilmek nálunk megint csak a Dunán jelentek 
meg! Legalább ők veszik maguknak a bátorságot, 
pedig nem gazdag televízió...

— Volt ön már Pécsett Mikulás? Méghozzá 
„Az igazi Mikulás”!

— Igen. Van téti Mikulás, nyári Mikulás, sőt, 
újabban pécsi Mikulás is! Ez egy jó meló volt. 
Nekiálltunk egy követhetetlen forgatókönyvnek. 
Látszott, hogy nagyon sok pénzes ember igénye 
jelent meg benne, aki már adott kétmillió forintot, 
azt akarta, hogy látszódjon a vásznon a „lyukas 
csokija”. Összejött vagy harminc ilyen „lyukas 
csokoládés” igény, és ahogy jöttek, ki is vonultak 
a filmből, maradt az állami pénz, meg még valami 
pici, Szekeres Dénes úr saját pénze is bánta a dol
got. Lementünk a forgatókönyvvel arra az igényre, 
ahol még egy forgatókönyv mozogni tud. Az anyagi 
helyzetünkre tekintettel, a forgatási helyszínek 
megoszlottak Budapest és Pécs között, mert Pécs 
nagy kedvezményeket adott, hogy ott forgassunk. 
Pesten, ha lefoglaljuk egy utca bal oldalát forgatási 
célból, akkor ötezerforintos négyzetméter árral kell 
számolnunk. Pécs ezt ingyen állta. A külsők egy 
része itt készült, sőt a belsők egy része is, egy lány
gimnáziumban. Láttam a film egy durvára vágott 
változatát, nagyon reménykeltő volt. Én ismerem 
Gárdos Pétert (a film rendezőjét), vagy nagyon 
elrontja az egészet, vagy megállapodik valahol. 
Zavarban vagyunk, mert nem tudjuk, mit akarnak
a nézők. Azt, amit a tévében látnak, vagy egészen 
mást. Ez a bizonytalanság a nap huszonnégy 
órájában ott kavarog a filmkészítőkben. Megvágja 
egyféle módon, és azt mondja, hogy hú, ezt nem 
fogják érteni! Aztán átvágja egy puhább verzióra, 
akkor meg már vállalhatatlan lesz, annyira ócska, 
tinkóci, giccses. Most két változat is elkészült, egy 
fesztiválverzió és egy amerikai. A fesztiválváltozattal 
szakemberek előtt szerepelünk, itt nem probléma 
ha valaki meghal, az amerikaiban pedig majd 
elsiratjuk a hőst!!! Bonyolult, buta dolgok nehezítik 
a film útját, ha azon kell gondolkodnunk, hogy mi 
a bánatot is kér a piac a filmtől?!

— A mai DVD-s világban megoldható a több 
változat ügye, döntse el a néző, mit akar látni, 
puhát, keményet...

BALOGH RÓBERT
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— Volt egy vizsgálat egy reprezentatív csoport
nak, úgy száz nézőnek levetítették a filmet, de nem 
lettek okosabbak tőle, az egyik fele így akarta, a 
másik meg úgy. Szerintem többet kellene bízni a 
nézőre, mert ha valami igazán jól működik, akkor az 
ott marasztalja a tisztelt publikumot a moziban és

beindul a szájpro
paganda, ennél 
hatékonyabb mar
keting nincs, barát 
viszi a barátot, apa 
a gyerekét... Ebbe 
legalább annyira

lehetne bízni, mint a rossz reklámokban, vagy most 
ezt „piárnak” hívják? Nem is tudom...

légyszar

— Merre hívják mostanában? Színházba vagy 
filmbe?

— Mozizni mindig hívnak, egyre többször 
fiatalok.

— Ki számít ma fiatalnak?
— Ugyanaz a helyzet, mint volt régen, egy 

negyvenéves ember, ha megcsinálja az első filmjét, 
akkor számomra fiatal. Furcsa dolog. Nem?

— Az, de még mennyire, hogy az. Mit gondol, 
miért éppen önt keresik a fiatal filmesek?

— őket kellene kérdezni! Keresnek, komolyan 
keresnek. Jól le lehet ülni velük, dumálunk, és lehet 
támogatni a terveiket. Annál is inkább, mert ez a 
nemzedék baromira kíváncsi arra, hogy milyen volt 
az apja, meg a nagyapja. Én az apjuk lehetnék, 
gyakran már a nagyapjuk is, mind a két generáció
ba belelógok. Elég sokat tudok mesélni erről. Nem
a velem szemben ülő filmes papájáról, hanem, hogy 
kik is voltunk mi, és miért lettünk ilyenek, ami
lyenek. Van-e Nagygeneráció és ehhez képest kicsi-e 
a kicsi. Mert a Nagygeneráció sem létezett, csak 
meg akarta magát különböztetni a szocialistáktól, 
mert régebben azok voltak. Ha nem azok lettek 
volna, akkor nyilván másoktól akart volna külön
bözni az ember. A Kisgeneráció is nyilván nem azért 
kicsi, merthogy kicsi volt, hanem tőlünk akarta 
megkülönböztetni magát. Mindig kiderül egy-egy 
ilyen együttlétbőt, hogy mennyire hasznos.

— ön mit lát a fiatal filmeseken?
— Megdöbbentett, mennyi szorongás veszi 

körül őket. Mennyire nincs alkalmuk kiélni a 
bajaikat. Meg tudják írni, össze tudnak hozni egy 
forgatókönyvet, de aztán a pénz sehonnét sem tud 
előkerülni! Ha mégis, akkor annyira minimális szin
ten, hogy abból képtelenség az eredeti szándékot 
átjuttatni! Úgy meg nem érdemes megcsinálni sem
mit. Ilyen körülmények között készült el Mispál 
Attila filmje. így csináltam két kisjátékfilmet, az 
egyik elakadt félúton, mert még mindig nincsen 
pénz átíratni...

— És a színház? Ha már nem tag egy társulat
ban, miért nem tanít?

— Ez már kerek-perec kimondatott. Barátom, 
a rektor Székely Gábor, megmondta, hogy nem 
taníthatok. Gondolom, bizonyos kényelmetlen
ségeket okoznék.

— Szerintem lenne mit tanulni öntől Ha csak 
végiggondolom, kikkel dolgozott, és mit láttam 
öntől..

— Amikor az elmúlt időszakban a Vígszínházban 
voltam, de a Radnótiban is, a növendékek nagyon 
szívesen beültek hozzám az öltözőbe, azt mondták, 
komolyabb képzést kaptak, mint az egész suliban. 
Három-négy emberrel mindig beszélgettem, vagy

volt hogy tízen is benn ültek az öltözőben. Csak 
azokon a napokon, amikor játszottam. Magam is 
megdöbbentem, hogy mennyire nem számít a gye
rekek személyisége, egyénisége. Hova van lenyom
va bizonyos tanári hiúságok mögé! Hogy mondjam? 
Sem a fiúk, sem a lányok nem tudják, hogy ki
csodák. Kik ők ma, Magyarországon? Egyiknek sem 
volt fogalma arról, lehet-e ma az a dolga, amit 
feltételez magáról. És ha ezt elmondhatja, és úgy 
mondhatja el, hogy valahol ezt meg is értik, vagy 
mondok kevesebbet, meghallgatják — 
Dosztojevszkij is tudta, hogy a figyelem maga a 
szeretet — akkor már valamit nyert. De négy év 
alatt őket senki nem hallgatta meg. Volt olyan lány,

de fiú is, hogy soha senki nem volt arra kíváncsi, 
hogy az ő apja kicsoda. Kicsoda a mamája? Van-e 
testvére? Hol élnek? Panelban? Tanyán?

— B raj le rcsi rke - n e ve lés folyik?
— Vagy inkább pogácsagyártás. Meggyúrjuk, 

kiszaggatjuk, mehet a kemencébe és puff, kész is 
van. Futószalag, ki a piacra és jön a pénz, újat 
gyúrunk. Valószínűleg erre futja a pénzből. Én 
ennek az iskolának semmiben sem vagyok a híve. 
De azt mondom, igen, bele kell ebbe is kóstolni. 
Nézzük meg, hogy egy hónap elbírja-e ezt a 
töménytelen mondanivalót, amit ez a számomra 
örökre főiskola képvisel, vagy pedig azt mondja, 
hogy nem. Egy hónap is olyan hatalmas időigény, 
amely azt mondja, hogy kérem szépen, ezzel 
fölösleges foglalkozni. Rögtön kialakulna egy valós 
és nem egy mesterségesen kialakított igény. Sajnos 
ez egyszerűen nem megy.

— Feszültnek tűnik, amióta erről a témáról 
beszél

— Igen. Ez valamiféle ügyem lett. Az volt
a szörnyű tapasztalat, hogy amikor kirepülnek a 
főiskoláról a frissen végzett színészek, az első 
három év azzal telik jobb helyeken, ahol ott tartják 
három évig a fiatalokat, hogy meg kell őket tanítani, 
miről is szól ez a színházi szakma. Művésznek lenni 
könnyű, de a szakma? Az nagyon gyötrő dolog. 
Művésznek lenni átok, valaki vagy bír vele, vagy 
nem. A szakmát meg is lehet tanulni. Csak van egy 
kényelmetlen tulajdonsága: bütykölni kell rajta 
sokat. Nagyon sokat.
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— Amikor átadták az új Nemzeti Színházat, 
akkor sokat beszéltek arról hogy az öreg 
színészeket lehetett hallani a színpadon, a fiatalok 
többsége viszont hallhatatlan maradt

— Igen, ez egy dolog, amit meg lehet tanulni, 
de van egy másik dolog, ami nem tanítható. Az is 
megérne egy misét, hogy vajon miért nem!? Ez egy 
közhely, egy fátum, ha azt mondjuk valamire, hogy 
nem tanítható, mert a tehetség az már más tarto
mány. Ott le kell borulni?! Következésképpen a 
tehetséges emberek nem szeretnek tanulni. 
Következésképpen a tehetséges emberek egész 
életükben a tehetségüket játsszák. A mi szakmánk 
nem erről szól! A mi szakmánk a szerepekről szól.
Ha mondják nekem, hogy mennyire jó valaki ebben 
a szerepben, és megnézem, mondom nekik, hogy 
mennyire unalmas! Baromira unom, mert az első két 
alkalom még rendben van, de amikor a tizedik 
szerep is arról szól, hogy saját magát adja, az már 
baj. Na, ezeket kellene megtanulni. Hogy figyeljél, 
gyerek! Hátrább az agarakkal, te mindig csak a 
szakma után jöhetsz! Van egy fontossági sorrend, 
az első az, hogy működjön a szakma. Ha te rátelep
szel, akkor nem fog működni. Nem tud. Egy picikét 
hátrább, mindentől egy picikét hátrább lépni! Ez 
csak eleinte kellemetlen, aztán éppen olyan lesz, 
mint a szabadság. Az önkorlátozás mértékétől függ 
a színészi szabadság is. Mindez az ő érdekében 
történik, nem a kárára. Ezt meg lehet értetni, hogy 
figyelj gyerek! Ha most kevesebbet adsz, mégis 
többet nyújtasz.

— Ha nem művészet-finanszírozásról beszélünk, 
akkor derűsebb az arca. Úgy tűnik, hogy jól érzi 
magát

— Miért ne érezném jól magam? Annyira jó élni! 
Ha az ember élhet. Ha ülök a családom körében, 
vagy a lányommal beszélgetek, vagy a feleségem
mel a villanyszámlát próbáljuk valahogy áttolni
a következő hónapra, úgy hogy ne kapcsolják ki az 
áramot... Ezeken nagyon jókat lehet röhögni!

— Ezt komolyan mondja? Tényleg vannak ilyen 
problémái?

— Hogy a fenébe ne lennének! Nemrég volt 
olyan hónap, hogyha a Szegő Andris nem létezik — 
harminc éve barátom —, kikapcsolják a villanyt, 
meg a nem tudom én micsodát. Fel kellett hívnom, 
hogy Andriska, adjál kölcsön százötvenezer forintot! 
Azt mondta, hogy ennyi nekem sincs, de szerzek 
holnapra. Ám ez egy más dolog, nem ide tartozik.

— De, ide tartozik. Mert ha nekem ilyen prob
lémáim vannak, mint fiatal művésznek, még azt 
sem tartom normálisnak, de azt mondom, elmegy, 
belefér, kockáztatok. De hogy önnek!

— Ez senki számára nem lehetne ma 
Magyarországon probléma. Olyan aljas dolognak 
tartom, hogy neked, meg neki, vagy bárki másnak 
ilyen problémákkal kell szembenéznie. Senkinek 
nem szabadna, hogy ilyen gondjai legyenek, hogy 
kikapcsolják az áramot, a gázt, ne tudjon főzni, 
vagy befagyjon a segge. Ezt leszámítva az 
embernek tényleg csak jókedve lehet! Mondok 
valamit: októbertől márciusig végignéztem a 
nővérem haldoklását. Nem volt egy épületes lát
vány, nem is szép dolog erről beszélni, de nagyon 
sokat tanultam belőle. Annyi mindent tanultam tőle! 
Hogy semmi nem számít! Mondom, mi a fene?! 
Kikapcsolják az áramot? És akkor, mi van? Ha lesz 
pénzem, befizetem és visszakapcsolják. Neki már 
senki nem kapcsolja fel a lámpát. Soha többé. Vagy 
lehet, hogy van egy olyan világ, ahol ezen a 
kérdésen mosolyognak... reméljük, létezik. ■
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Molnár Ferenc: Liliom 
Pécsi Nemzeti Színház 
2005. október 28.

P. MÜLLER PÉTER

Nárcisz
„Te csak most aludjál. Liliom” — ez Molnár Ferenc 
sírfelirata New Yorkban. Harmadik felesége, Darvas 
Lili vésette az író sírkövére, noha ő maga a Liliom 
ősbemutatójának idején, 1909-ben még csak hét
éves volt. De utóbb ő is került olyan helyzetbe, 
amelyet a Liliomban Molnár ábrázol, amikor 16 
évesen viszonyt kezdett az íróval, aki akkor Fedák 
Sári férje volt. Ezt a szituációt Molnár Az üveg- 
cipőben boncolgatta, melynek 1924-es ősbemu
tatóján Darvas Lili játszotta Irmát, a róla szóló 
szerepet. A Liliom hátterében mások a szereplők: 
az író első felesége Vészi Margit, és a századelő 
ünnepelt színésznője, Varsányi Irén. Az idősebb 
asszony és a fiatal nő vonzásában őrlődő nyers, 
marcona férfi alakját Molnár többször megírta —
Az üvegcipőben Sípos úr, a Liliomban Závodszki 
Endre ez a figura. (A városligeti hintáslegényről 
először Az altató mese című vasárnapi tárcájában írt 
Molnár 1907-ben, a Pesti Naplóban.)

Molnár 42 drámája közül több önéletrajzi 
ihletésű, illetve gyakran helyez a darabok közép
pontjába önmagáról mintázott alakot, mint a min
denható drámaíró Túráit a Játék a kastélyban című 
anekdotában (ő nevezi így), aki írói zsenialitásával 
felülírja és megváltoztatja az életet, vagy Az ördög 
címszereplőjét, aki tökéletes és mindenható dra
maturgként manipulálja szereplőinek életét.

A Liliomban ez a nárcisztikus énkép közvetet
tebb módon van jelen, de Molnár nem nagyon 
rejtegeti. Akármilyen durva, agresszív férfi is Liliom, 
bomlanak utána a nők. Muskátné és julika egyaránt 
szereti, és a nyitójelenetben úgy kell elzavarnia a 
nyomába eredő viháncoló cselédlányokat. Bármit 
tesz, bármilyen durva és faragatlan, őt akkor is csak 
szeretni lehet. A hatáskeltés mestere Liliomot is 
mindenekelőtt az általa gyakorolt hatás felől 
határozza meg. Látjuk, miként reagál rá a 
környezete, s miképpen tűri (vagy utasítja el) az 
iránta táplált rajongást a városligeti kikiáltólegény. 
„Nem tehet róla,” és Molnár nem is magyarázza, 
természet adta adottságnak, mi több, 
kötelezettségnek tekinti, hogy ő (Liliom) csak 
szeretetet érdemel. „Ha megversz is, imádlak én” — 
szól egy korabeli sláger, ugyanezt a férfiúi ellenáll
hatatlanságot megénekelve.

A nárcizmusról értekező Christopher Lasch írja a 
vallomásos jellegű irodalom kapcsán, hogy az ilyen 
művek szerzője „elbűvölni igyekszik az olvasót, nem 
kívánja, hogy jelentőséget tulajdonítson 
elbeszélésének. A humor sem az író és az anyaga 
közötti distancia eszköze, arra kell inkább, hogy 
megkedveltessék magukat, elnyerjék az olvasó 
figyelmét anélkül, hogy felkérnék: vegye komolyan 
az írót vagy anyagát”. Molnár hangvételét és szem
léletét is a frappírozott és poentírozott humor uralja, 
amelyet gyakran sző át az önsajnátat hiú szentimen- 
talizmusa. Molnár műveinek lélektani jelentősége 
már a kortárs lélektanászoknak is feltűnt, így 
például 1922-ben (a már világhírű szerző darabjáról) 
tanulmányt közöl Gregory Stragnell a Psycho- 
analytical Review hasábjain, „A Psychopathological 
Study of Franz Motnáris Liliom” címmel.

Ma már tatán csak a színházi szakma és a szín
háztörténet van tisztában avval, hogy milyen rend
kívüli alakja Molnár Ferenc a magyar színháznak.
Ő az egyetlen magyar drámaíró, akinek életműve 
bekerült a nemzetközi színházi repertoárba, és 
akinek immár egy évszázada folyamatosan viszik 
színre darabjait az egész világon. Egy frusztrált, 
kisebbségi komplexusokkal terhelt, önmaga jelen
tőségét állandón bizonygató — de abban mégsem 
maradéktalanul hívő — kultúrának máig nem sike
rült megemésztenie ezt a nemzetközi hatást.
(Miként egy más típusú, az arisztokratikus regiszter
be tartozó sikert, Kertész Imre irodalmi Nobet-diját 
sem.)

A magyar (drámairodalomból gyakorlatilag 
Molnár teljes drámaírói életműve hozzáférhető angol 
fordításban. A két világháború között egy-egy új 
darabját nemegyszer egy időben mutatták be New 
Yorkban, Rómában, Londonban és Budapesten, és 
már az 1920-as években gyűjteményes drámakötetei 
jelentek meg idegen nyelveken. Molnár darabjainak 
a világszínház repertoárján való folyamatos jelenlét
ben olyan közreműködőkkel is találkozhatunk, mint 
például Tóm Stoppard, aki 1984-ben a londoni 
Nemzeti Színház számára készített adaptációt a 
Játék a kastélyban című Molnár-darabból.

Molnár 1908-ban Az ördöggel lett nemzetközi 
hírű drámaíró; akkor — addig példátlan módon — 
egyszerre a Broadway két színháza is bemutatta, 
továbbá Európa szinte valamennyi fővárosában ját
szani kezdték. A Liliom a budapesti bemutató 
mérsékelt sikere után az 1913-as bécsi premiert 
követően indult világhódító útjára, melynek során 
az 1920-as évek elején Németországban kétszáz(l) 
színház játszotta. A darabból 1945-ben készült 
Carousel (Körhinta) című musical a bemutató után 
890 estén ment New Yorkban.

Molnár Ferenc írói munkássága pályája kezde
tétől rendkívül megosztotta a kritikát és a közön
séget. Darabjainak fogadtatástörténete külön 
kutatást érdemelne. Szász Károly az 1939-ben pub
likált A magyar dráma története című munkájában 
írja, hogy a közönségnek „a valódi drámai hatás 
iránt nincs valami nagy érzéke, de a színpadi 
ügyeskedést felettébb tudja méltányolni. A 
mesterkéltség nem szúr neki szemet, a fantasztiku
mot és a könnyed szimbolizálást pedig gondol
kodás nélkül elfogadja. Szinte természetes, hogy 
ennek a közönségnek egyik leghivatottabb és leg
népszerűbb drámaírója Molnár Ferenc, mert legjob
ban tud s legkészségesebben akar publikuma szá- 
jaíze szerint írni”. Egy 1935-ös pécsi bemutató kap
csán hasonló szellemben ír a Pécsi Napló kritikusa: 
„Molnár Ferenc visszatért... a technikai 
zsonglőrködéshez, a rafináltan felépített színpadi 
akciókhoz)..., aminek biztoskezű mestere”.

A Pécsi Nemzeti Színházban 1903 óta játszanak 
Molnár Ferenc-darabokat. Az első A doktor úr volt 
— a vígszínházi ősbemutatót követő évben. Attól 
kezdve Molnár új darabjai — köztük a Liliom is — 
rendre felbukkantak a pécsi színpadon. Itt a színház 
működésének és a közönség adottságainak

... a ligeti évődés, Liliom (Köles Ferenc) és Juli 
(Darabont Mikold)

következtében nem értek meg akkora szériákat, 
mint Budapesten illetve a nyugati világban, de itt is 
sikert arattak. A Liliom 1945-ben újra színre jön, 
azután — a színházhoz akkor kerülő új direktor, 
Nógrádi Róbert rendezésében — az 1962/63-as 
évadban mutatták be legutóbb.

Béres Attila rendező az előző évadbeli 
Patikából hasonlóan a Liliommal ismét egy 
huszadik század eleji klasszikus színházi darabot 
választott és vitt színre sok ötlettel, invencióval, 
pontos színészvezetéssel, gazdag rendezői 
eszköztárral, humorral, szeretettel. A darabválasztás
ban nemcsak a színházi mestermű támasztotta 
kihívással való szembenézés ismerhető fel, hanem 
a társulat iránti elkötelezettség és a közönség iránti 
figyelem is.

Béres a Babarczy László nevéhez fűződő dra
maturgiai változtatással játszatja a darabot, melynek 
ötödik képe (Liliom haldoklása) az előadás végére 
kerül. Ezáltal az író által „külvárosi legendaként” 
meghatározott darab egyébként is — a maga 
korában kifejezetten újszerű — a képies látásmódot 
előtérbe állító dramaturgiája még filmszerűbbé válik. 
Előbb látjuk így Liliomot a másvilágon (6. kép) és 
halála után 16 évvel (7., utolsó kép), mint Julika 
karjai közt meghalni. A dramaturgiai változtatások 
másik — Ari-Nagy Barbara közreműködéséhez kap
csolódó — rétege a szövegen végrehajtott mikro- 
húzásokból áll, amelyek nyomán a giccses fordula-
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tok és poénkodó kitételek kimaradnak az előadás
ból, s ezzel szociológiailag hitelesebbé, sprődebb 
szövésűvé válik a darab nyelvezete.

A szereposztás, a színészvezetés, a helyzetek, 
kidolgozása körültekintő, többnyire jó ritmussal 
komponáltak a jelenetek. Mint a ligeti kép tercettje 
Liliom (Köles Ferenc), Juli (Darabont Mikold) és 
Mari (Herczeg Adrienn) között, ahol a két lány 
egyidejű gesztusai, a ligeti paddal folytatott játék, 
a pad lapján, támláján, karján való elhelyezkedést 
váltogató játszók izgalmas dinamikával és koreog
ráfiával teszik érzékletessé a szereplők között bon
takozó érzelmi viszonyokat. Vagy Mari és Hugó 
(Urbán Tibor) kettőse, melyben házassági tervüket 
szövögetik, fényképezkednek és közben mozdu
lataik és magatartásuk már érzékelteti, hogy milyen 
kényszerek és kompromisszumok teszik majd 
működőképessé ezt a kapcsolatot.

Bátonyi György színpada eléggé üres, a ligetet 
egy rámpából álló „ösvény” és pár csupasz fa jelzi. 
Ugyanez a rámpa lesz a 4. képben a vasúti töltés, 
amely előtt (balra) egy kerekekre szerelt villanypóz
na, jobbra hátul pedig játszótéri űrhajómászókára 
emlékeztető szürke torony. A fotográfus-műhely 
udvara sem sokkal invenciózusabb, hátul léckerítés, 
balra bódé, jobbra Hollunderék lakásának bejárata. 
Noha nem zavarja, de érdemben nem is segíti az 
előadást ez a díszlet, nem szervesül a játékkal, 
a szituációkkal, csupán illusztrál.

Weber Kristóf zenéje viszont oly mértékben 
szervesül az előadásba, hogy szinte észrevétlen 
összetevőként egészíti ki, gazdagítja a produkciót.

Hol a vurstli beszűrődő dallamának, hol az 
érzelmeket zenei eszközökkel alátámasztó kíséret
nek, hol atmoszférateremtő zenei betétnek 
mutatkoznak az általa komponált futamok.

A szereplők közül a címszerepet játszó Köles 
Ferencet az elmúlt évek során kapott főszerepek 
egyre érettebb színésszé formálták. Az ő Lilioma 
sokkal kevésbé nárcisztikus, mint a Molnáré, 
összetettebb, vívódóbb, kétkedőbb ez a hintás- 
legény. Köles azt a folyamatot, ívet is kifejezően 
megrajzolja, ahogyan a bolondozó ligeti kikiáltóból 
egyre gondterheltebb, egyre szomorúbb alak válik. 
Hasonlóan kifejező és árnyalt alakítást nyújt a tár
sulathoz Erdélyből most szerződött Darabont 
Mikold, akinek Julikája lehet, hogy státusát tekint
ve cseléd, de érzelmi intelligenciája igen kifinomult. 
Az évődő rajongásból finom jelzésekkel vezeti át a 
karaktert a megértő asszony, majd a társa emlékét 
örök szerelemmel ápoló özvegy szerepébe. Mind 
Köles, mind Darabont játékában ott bujkál a finom, 
szeretettel teli humor.

Urbán Tibor Hugója egy kis színpadi remeklés. 
Pontos arányérzékkel játssza el — a kötöttségeken 
kívül maradni akaró, „művész” Liliommal szemben 
— a mielőbbi beilleszkedés vágyától hajtott kisem
ber groteszk megfelelni akarását és a teljes alkal
mazkodásra irányuló igyekezetét. Urbán azáltal 
teszi komikussá a figurát, hogy jelzi, ez az alak 
mindent komolyan vesz. Ficsur szerepében a társu
lathoz Darabonttal együtt szerződött Zayzon Zsolt 
nyakigláb alkati adottságait is kihasználva a 
hányaveti gengszter, a nagyképű, de pitiáner 
bűnöző szerepét formálja meg.

Füsti Molnár Éva a Liliomtól elszakadni kép
telen körhinta tulajdonos Muskátné alakjának 
összetettségét érzékelteti, azt, hogy ez az asszony 
diktálni szeretne, de inkább behódol, csakhogy a 
férfit megtarthassa. A többrétegű alakítás megmu
tatja a szerep sötétebb és komikusabb összetevőit 
is. Sólyom Katalin Hollundemé epizódszerepében 
nyíltszíni tapsot arat állandó szitkozódásával, 
örökös zsémbelődésével. Széli Horváth Lajos a 
másvilági Fogalmazó szerepében bizarr, eredeti 
figurát hoz, groteszk mozdulatokkal (fejforgatás, 
váratlan irányváltások stb.).

Pilinyi Márta ruhái már önmagukban is jelle
meznek, a másvilági szín fémes egyenruhái, a 
fotográfusok micisapkája, Muskátné kendője, Hugó 
öltönye stb. mind-mind egy-egy ruhában kifejezett 
jellemrajz.

Az igényes előadás lehet, hogy siker lesz, de 
nem fogja utolérni a fent említett eseteket. Sőt, ez 
a siker nem sokban fog különbözni attól, mintha az 
előadás megbukott volna. A repertoárrendszerű, 
üzemszerű működés következtében ugyanis 
átlagosan havonta három-négy estén játsszák. Ami 
besorolja a többi, havonta ugyanennyiszer játszott 
középszerű vagy gyatra előadás közé. ■

Rendezte: Béres Attila 
Díszlet: Bátonyi György 
leimez: Pilinyi Márta 
Zene: Weber Kristóf 
Dramaturg: Ari-Nagy Barbara
Szereplők: Köles Ferenc, Darabont Mikold, Herczeg Adrienn, 
Zayzon Zsolt, Urbán Tibor, Füsti Molnár Éva, Széli Horváth Lajos, 
Sólyom Katalin, Pilinczes József, Ujláb Tamás, Bánky Gábor, 
Domonyai András, Tóth András Ernő, Benyovszky Tamás, Bóta 
István, Fischer Lilian.

Kari Von Gutzkow: Uriel Acosta 
Pécsi Nemzeti Színház 
2005. november 9.
Rendezte: Báliké Tamás 
Fordította: Forgách András

BALOGH RÓBERT

Alapvető
elvárások

Gutzkow kétrészes színművének pécsi előadása 
után is megtapsolta a közönség a színészeket, 
ahogy minden előadás végén szokás, ez egyszerre 
örömteli, de meggondolandó is. Örömteli, mert 
működik a színházi tradíció, s meggondolandó, 
hogy mennyire is kritikus a néző. Nem volt nagy 
taps, nem volt telt ház, sőt többen már a szünetben 
távoztak, így egy mellettem ülő fiatal lány is, aki az 
első részben látványosan küldött az unalommal, 
ujjbegyét megnyálazva dörzsölgette a szemét, hogy 
ébren tudjon maradni. Mert mi történt? Statikus 
jelenetekben végeláthatatlan dialógusok áradatát 
kaptuk, ráadásul versben. Ahhoz, hogy ezt egy mai 
néző élvezni tudja, szükséges lenne, hogy az őt 
szórakoztató színész ismerje mesterségének alapjait, 
legalább érthető színpadi beszédet produkáljon.
Ezen az estén erre csak Barkó György, Fillár István 
és N. Szabó Sándor volt képes. A többi színész 
szavai félhangosan, tompán szóltak, mintha nem is 
egy szakma képviselői lettek volna jelen a reflektor- 
fényben. Fülelni kellett, komolyan koncentrálni, 
holott, ebben az előadásban a dikciónak sodrónak 
kellett volna lennie, nem pedig akadályozni a figyel
met. Ez nem egyedül a Pécsi Nemzeti Színház 
színészeinek szakmai hiányossága, hanem tenden
cia, a magyar nyelvterület bármely színházában 
felfedezhető, hogy egyre kevésbé tudnak beszélni 
a színészek, és ettől az Uriel Acosta pécsi előadása 
a novemberi 9-én este szinte élvezhetetlenné vált.

A darab címszereplője Uriel Acosta valóban 
létezett személy (Uriel d’Acosta, 1590-1640), a 
felvilágosodás korai nagy gondolkodóinak sorába 
tartozott Hollandiában. A darab az ő élettörténetét 
meséli el: Uriel egy portugál zsidó, aki, bár 
keresztényként nevelkedett, vissza akart térni ősei 
vallásához. Hitbeli kutatásai tragikusan végződnek 
— arra kényszerítik, hogy tagadja meg nézeteit, így 
a keresztények és a zsidók is kivetik maguk közül, 
végül öngyilkosságot követ el. Az előadásban a 
tragikus vég a darabhoz képest némi módosuláson 
ment át, de erről később. A darab romantikus 
módon szól a ma is aktuális kérdésekről: a vallás- 
és gondolatszabadság ellenében a kirekesztés, 
ideológiai fanatizmus áll, s ebből a küzdelemből a 
főhős családja anyagilag tönkremegy, s ráadásul 
magánélete, szerelme fizikailag is megsemmisül.

Balikó Tamás a főszerepet Béres Attilára 
osztotta, aki inkább rendezőként ismert, mint 
színészként. Béres magában hordozza a lázadó 
karaktert, külsejével is megfelel a lázadóról formált 
elképzeléseknek, a színpadon mégsem sikerült 
Acostává válnia, ennek oka az egyoldalú színészi 
kifejezőeszközök használata, egyszerűen mintha 
nem is a közönségnek, hanem csak önmagának ját
szott volna, az alakításából alig valami jött le a szín
padról. Uriel Acosta az én olvasatomban intellek-
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Grabowski az isteni 
valamint Jézus és 

sodródók esete a metr

tuális figura, Béres Acostája viszont nem tűnik 
annak, amennyiben tudatos volt a félhangos, halk, 
tompa beszéd, mint a megrendültség egyedi 
érzékeltetése, s az ezt ellenpontozó ordítozás, akkor 
inkább egy önmagában meghasonlott hőzöngőt 
alakított, mintsem egy gondolkodó, briliáns elmét. 
Szintén elhibázott Darabont Mikold Judit alakítása, 
bár mentségére legyen mondva, hogy a szerepet 
Mészáros Sára távozása után vette át, így a figura 
kiérlelésére a próbafolyamat híján lehetősége sem 
volt, sokszor bizonytalannak tűnt az is, egyáltalán 
érti-e, amit mond.

Érdekes, mennyire jól sikerült az előadás dísz
lete, illetve pontosítanom kell, Horesnyi Balázs 
díszletének egy része. Csodálatos atmoszférával 
rendelkező terek jöttek létre, amelyet szétzúzott 
néhány oda nem illő stilizált díszletelem. 
Érthetetlenül otromba, funkciótlan a rendezői 
baloldalon elhelyezett lépcsősor. A színészek 
küszködnek vele, fel-le vonulnak rajta, néha előre 
kilátszik mögüle, aminek/akinek még nem kellene, 
sőt, a kivitelezési hibák miatt ez a színpadi „mű
tárgy” tehetetlenségében furcsa, előadástól idegen 
zajokat ad ki rendszeresen. Egyszerűen érthetetlen 
volt számomra, hogy miért kellett elrontani a 
távlatos tereket, ahol finom világítással remekül 
kiemelhető lett volna a gyakran csak két embert 
érintő párbeszéd, így a funkciótlan, jelzésszerű dísz
letelemek megakadályozták az intim kettősök létre
jöttét, másrészt a világítás sem mutatott 
különösebb rendszert, ellentétben a zenével, amely 
minden változásban kitűnően oldotta a jelenetek 
klasszikus unalmát.

Az előadás értéke, hogy a feladatvállalás 
nehézsége megmutatta a társulat hiányosságait, de 
ennél többről is szólt számomra ez az este. Balikó 
rendezése azon túl, hogy komoly feladat elé állította 
a nézőt a verses színpadi beszéddel, érdekes ren
dezői fogással a nyitó és a záró jelenetet áttransz
ponálta a jelenbe. Az első jelenet egy mai 
topmenedzser irodájában játszódik, a berendezés 
trendi, ironikusan hatott ebben a környezetben a 
verses beszéd, de Balikó igazi ötlete az volt, hogy 
egy projektoros televíziót állított be a rendezői 
jobbra. Az események, pontosabban a dialógusok 
a színpad középen és a rendezői balon történtek, 
közben működött a televízió, vibráltak a képek, egy 
hírtelevízió terrorista cselekedetekről tudósított. 
Ebben a szituációban a néző feladata, hogy 
döntsön, mire figyel, hová néz, a dinamikus, színes 
képekre, vagy arra a két-három színészre, akik el
elvesztek a hosszadalmas dialógusokban. Balikó 
lépésenként fokozta is ezt a helyzetet, előbb tehalkí- 
tatta a tévét, majd kikapcsoltatta az egyik szerep
lővel, ahogy a szituáció megkívánta. Sajnos az 
előadás másként folytatódott, nem a néző 
figyelméről, illetve annak eltereléséről szólt, hanem 
a fegyelméről, a klasszikus darabok unalmával való 
birkózásról. Pár jelenetben néhány színészi alakítás 
által mégis megéledt a zömében holt és teátrális 
produkció: Ben Akiba rabbi (Barkó György), illetve 
Baruch Spinoza (Gettó Ferenc) színrelépésével, 
valamint a Szolga (Rajnai Attila) hálás epizódsze
repének köszönhetően.

Az utolsó jelenetben újra visszaérkeztünk a 
jelenbe, a nyitójelenet finom tévés játéka helyett 
inkább egy morbid bohóctréfát kaptunk, mármint 
azzal, hogy minden szereplő egy öngyilkos 
merénylő áldozatává vált, de olyan felfoghatatlanul 
gyorsan zajlott le az egész, számomra nem derült 
ki, hogy a korábbi groteszk Szolga mitől lett ön
gyilkos terrorista, és fölöslegesnek tűnt ennyire 
direkt és szájbarágó módon aktualizálni egy 
klasszikus darabot. ■
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Pécsi Nemzeti Színház 
2005. november

Kedves Nézők, ha a címben halmozott élvezet sok
nak tűnik egy estére, vagy akár kettőbe osztva is, 
„Ebben az esetben nyomják meg a piros gombot, 
és nyugodjanak békében”. (Idézet a Macskafogó 
című rajzfilm örökzöldjei közül.) Mert a Pécsi 
Nemzeti Színház zenés kínálata az idei évadban 
megtekinthető egy estén is, s jelen írás is így gyűjti 
csokorba.

Jön , jön, jön, Grabowski!! Ki 6 ?A nesztelen, 
szemtelen, szenvtelen hiper-szuper kém, az egér- 
James Bond, aki mindig célba talál, a macskák 
réme, a szörnyű „két eszű, négyszemű, a macs
kajaj, a titkos ügynök, a csúcsok csúcsa, a színte
len, szagtalan, lépte hangtalan, egészen 
mintaszerű szamuráj."

A híres rajzfilm immár halhatatlan figurája 
áttáncolt a színpadra és itt Pécsett kezdi meg — 
előreláthatólag — sikeres, országos körútját.
A történet nagyvonalakban követi a rajzfilm cse
lekményét, de — lévén, hogy színészek játsszák 
és nem rajzolt mesefigurák, hangsúlyozottan 
rólunk, esendő, csetlő-botló, kényszerhelyzetben 
hősies, nyugodt körülmények között kicsit lusta, 
kicsit falánk, ha lehet konfliktusokat kerülő 
emberekről szól a musical. Vannak benne filmek
ből jól ismert üldözési jelenetek, árulók és mind
végig kitartók, az ellenségeskedést nem ismerő 
macska- és egérgyerekek, és persze szerelem, 
olyan mély, mint lehetett Rómeó és Júliáé.

A zene szerzője a mindenki által ismert

Szikora Róbert, aki szakítva a musical-szerzők 
vaskalapos gondolkodásmódjával, a lehető 
legfrissebb, legmaibb zenét komponálta a 
történetet illusztrálandó. Szinte valamennyi szám 
slágergyanús.

Hogy kik nézzék meg? Elsősorban a fiatalok, 
idősek, gyerekek és felnőttek, egyszóval minden
ki, hiszen valamennyi korosztály számára izgal
mas és érdekes a sokrétű történet...”
— olvasom a neten, és gyanút fogok. Itt valami 
bűzlik, persze tudom, közönséget ma már csak 
marketingszöveggel lehet szerezni, meg az is igaz, 
hogy az egész világ eladó, de azért az az abszolút 
fregoli termék, mely minden korosztály minden 
érzékszervére egyformán klasszul hat, az a hagyo
mányos orvoslásban is csak egyszerű placebo 
lehet. Gondolom, aztán régi macskafogósként 
mégiscsak nekivágok.

A darab számtalan vonzó erényei közül 
leginkább a „legmaibb slágergyanús” zene tett 
kíváncsivá, meg az hogy ez a Kánaán-jellegű 
összművészeti élmény miért épp nekünk, pécsiek
nek jutott osztályrészül? Ez a szerencse, vagy pech 
persze rájöttem hamar: csak azoknak jár, akiket 
amúgy az ág is...

Az 1986-ban rendkívül progresszíven ható 
Ternovszky és Nepp nevével fémjelzett magyar- 
NSZK-kanadai koprodukcióban készült rajzfilm 
2005-ben, színpadi palackba zárva csakis egy eset-

Valla Attila-Szikora Róbert: Macskafogó

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ

ZÁBRÁDI  MARIANN
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James Bond, 
a periférián 
ó aluljáróban

ben lehetne érdekes, ha jobb lenne méltó elődjénél. 
A pécsi példa számtalan ponton rácáfol erre a 
hipotézisre.

„A Macskafogó mindenképpen bűntény 
a nézők (az emberiség) ellen, akik erről természe
tesen mit sem tudnak, hiszen minden előadás 
vastapssal ér véget. A vidéki Magyarországon 
manapság a színházi bukás elképzelhetetlen, 
miután a közönséget sikerült a lehető legigényte
lenebbé átnevelni. Budapesten ez a darab kultúr- 
botrányt okozna, legalábbis egy az ÉS-ben meg
jelenő cikk erejéig” — egy kedves barátom 
abszolút privát sorai akár az enyémek is lehetnének. 
De mivel kritikus orrára könnyen koppintanak érin
tett alkotók, a néző őszintesége meg a kutyát sem 
érdekli, hiszen színház az egész világ, ezért most őt 
idézem.

Érthetetlen, hogy megannyi szűrőn képes volt 
ez az egyébként hamvában holt rossz ötlet csont 
nélkül átmenni, egészen addig, hogy már a 
„csikidámban” is csak egy szűk réteg számára 
fogyasztható, és a Megasztárban nemrégiben 
ország-világ előtt porig égett, (bár szerintem észre 
sem vette) igénytelen karrierzenész, Szikora Róbert 
musical szerzőként léphessen fel. Szikora büszke 
arra, hogy nem követ ósdi musical hagyományokat. 
A darab fültanulsága szerint azonban ez inkább 
hibájául róható fel, mint erényeként. Bár, ha már 
Szikoránál időzünk, tulajdonképpen nincs is vele 
semmi gond. Szikora Róbert popzenészként és 
musicalszerzőként is ennyire képes. A baj az, hogy 
ez nekünk elég. Slágergyanús zenéről szó nincsen, 
biztos vagyok benne, hogy a nagy ívű CD kiadási 
terv is szép lassan elcsitul, mert azért füle minden
kinek, különösen a kiadóknak van. Egy árva dallam 
nem tapad meg a fülön a színházból kifele jövet, 
sokkal inkább bosszankodó és értetlenkedő nézők 
csoportjai lődörögnek az éjszakában, az a bizonyos 
korosztálytól független tömeg, akiről az invitáló 
szövegben olvashattunk, mert a vastaps a színház
nak jár, az őszinte szó pedig — nagy hagyományai 
vannak — az utcáé.

A Kossuth-díjas Iglódi István neve is csak jól 
hangzik rendezőként a produkciót jegyző művészi 
gárda koronájaként. Rendezői kéznyomai azonban 
nagyon halványak az előadásban. Kicsit úgy tűnik, 
mintha kényelmes fotelében hátradőlve a rajzfilm 
tuti sikert sejtető nagy múltjának árnyékában 
könnyed behajózási kísérletben venne részt. A hajó 
azonban elment. Nem Pókióba, hanem ismeretlen 
vizekre, ahonnan megint csak keserű tapasztalattal 
és nem nagyszerű színházi élményekkel megrakod
va térhet haza a vele hajózó tömeg.

A gyerekek számára egyszerűen unalmas, a fel
nőttek egy része őszinte örömmel röhigcsél az ala
csony színvonalú, ám megfelelően populáris humo

ros ki- és beszólásokon, a nézők másik része 
ezeken pironkodik, végül türelmetlenül várja már a 
véget, az átkozott finálét, mert azt azért még 
Szikora is tudja, hogy nem vághatja sutba az ócska 
musical hagyomány jeles elemét.

Volt is finálé, de micsoda!
Ennyi rossz hír után elgondolkozik kritikus 

állandó dilemmáján, és töri agyát erősen, hogy vala
mi jót, mit is lehetne írni. Nem lehet, hogy sehol 
semmi erény. Van. Fillár István egeret is kiválóan 
alakít színészileg Ottlik Ádám, Auksz Éva, Lipics 
Zsolt mellett. Egyébként rendkívül sajnálatos módon 
a statisztéria itt is ugyanazt a céltalan lődörgést 
adja elő, mint amikor az operettben a báli jelenetnél 
kényszeresen tömegelni kell. Ám ez sem az ő 
hibájuk, Iglódinak nemtetszését kellett volna kifejez
nie, de nem tette, vajon miért. így is jó ez, írja bará
tom, a színházba járó, a vastaps meg a bevétel így 
is megvan, nem kell annyit feleslegesen izzadni, 
meg konfliktusozni.

Az eredeti macskafogó nagy erénye volt az a 
koherens nyelvi közeg, mely a történet fabula jel
legét tökéletesen antopomorfizálta. Ebben a szín
padra kiherélt változatban ebből csupán kósza 
atomok maradtak, s még ez is lehet, hogy a sztori 
időtállósága is megkérdőjelezhető, bár a 
kémtörténeteknek azért él még a kultusza.

Csenged Attila szépen beszél, jól énekel, jól 
néz ki, a Bibliai idézetek sem hangzanak idegenül 
szájából, hiteles figura, ugyanakkor egyáltalán nem 
dimenzionálja szónokságát túl, visszafogottságával 
többet tesz, mintha harsánysággal elvenne a figu
rából. Ő az origó. Körülötte, tanai körül forog a nép, 
pörgeti őket rendesen Földi Béla, s bölcsen elren
dezi Balikó Tamás, hogy a megfelelő pillanatban 
a balettosok, aztán máskor a színészek, vagy az 
énekesek kerüljenek a fókuszba. Flogy jól hasson 
a kép. Németh jucit nagyon jó színpadon látni, 
hallani, Széli Horváth Lajos is kibontakozhat fan
tasztikus mozgási képességével, Ujláb Tamás izmos 
rappere is nagyszerűen illeszkedik, nagyon jól 
énekel és sugárzik a színpadon Dorogi Barbara, 
Vermes Tímea sem rossz, csak az lehet zavaró, 
hogy a mindenféle kendők derékra csavarása 
ellenére sem tud megbarátkozni méretes csípejével, 
s ebbéli aggodalma jelentősen leköti vegyértékeit.

Hippik és Jézus ide vagy oda, a pécsi Godspell 
képes volt túlemelkedni a közhelyeken, egy másik 
talán kevésbé lerágott undergrund közhelyet segít
ségül híva, bizonyítva, hogy lerágott csont is lehet 
értékes csont. ■

Stephen Schwartz-David Greene-john Michael 
Tebelak: Godspell

A nyolcvanas éveknél is régebbre, az időtálló 
hippi korszakhoz nyúl vissza Balikó Tamás ren
dezése, a Godspell című musicallel. Darabválasztása 
némi kérdőjelet vonszol maga után, ebben a sok 
színben pompázó istentelen istenes világban, ám 
némiképp eloszlatja a szkepszist előadásának 
koherenciájával, s azzal a megnyugtató ténnyel, 
hogy a jól bevált fültapadós musicaldallamok 
helyett nem íratott „legmaibb zenét” Szikora 
Róberttel...

A Macskafogó okozta sokk után üdítő élmény 
ez az előadás, a nyári bemutató kapkodása után 
megtanulták végre a szereplők a koreográfiákat, a 
dalokat, nem okoz különösebb fennakadást a „ki 
kivel van” probléma sem. Földi Béla koreográfiája 
rendkívül dinamikus színpadi látványt teremt nem 
kis feladatot osztva ezzel a színészekre, énekesekre, 
táncosokra. Az előadás szereplői rendkívül hete
rogén képet alkotnak: színészek, rockénekesek, 
balett táncosok. Látszik a rendező és a koreográfus 
erőfeszítése abba az irányba, hogy a háromféle 
színpadi tudást (beszéd, ének, tánc) eggyé gyúrja 
zökkenőmentesen.

Macskafogó
Nepp József-Ternovszky Béla filmje alapján
Zene: Szikora Róbert
Szöveg: Valla Attila, Szikora Róbert
Díszlet: Mira János
Jelmez: Balogh Renáta
Rendezte: Iglódi István
Játsszák: Fillár István, Gregorovics Tamás, Ottlik Ádám, Csenged 
Attila, Lipics Zsolt, Németh János, Auksz Éva, Wégner Judit, N. 
Szabó Sándor, Rázga Miklós, Bánky Gábor, Stenczer Béla, Rajnai 
Attila, Bogdány Bálint, Rácz Isván Gergő, Bogdány Péter, Sára 
Alexandra, Nick Judit, Hargitai Veronika, Götz Attila, László Csaba, 
Petőcz András, Rubind Péter, Balássy Szilvia, Lukácsi Enikő, Lázár 
Eszter, Fertály Katalin, Bukszár Márta, Tadics Ágnes, Steiner Zsolt, 
Schum László, Benyovszky Tamás, Szabó Sz. Csaba

Godspell
Stephen Schwartz-David Greene-john Michael Tebelak
Díszlet: Horesnyi Balázs
Jelmez: Pilinyi Márta
Koreográfus: Földi Béla
Koreográfus asszisztens: Vincze Balázs
Zenészek: Bókái Zoltán, Bánky Géza, Pozsgai Tamás, Gyenes Attila 
Rendezte: Balikó Tamás
Játsszák: Csenged Attila, Gregorovics Tamás, Szebeni János, Fillár 
István, Petőcz András, Széli Horváth Lajos, Ujláb Tamás, Vincze 
Balázs, Rajnai Attila, Dorogi Barbara, Németh Judit, Vermes Tímea, 
Kozár Eszter, Czebe Tünde, Spala Korinna
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GÖNCZY LÁSZLÓ

Törökök Pécsett
Micsoda borzongatóan kellemes érzés lehetett az 
1780-as évek Bécsében török indulót, török tárgyú 
Singspielt, janicsárzenei hangzásokat stilizáló szim
fonikus zenét írni, játszani vagy hallgatni?! Az akkor 
még eleven emlékű veszély elmúltával, a Mozart- 
korszakban felfedezett témában rejlő lehetőség 
aztán Beethovennel és a romantikusokkal annak 
rendje és módja szerint átalakult a XIX. század 
egzotikumok iránti kielégíthetetlen vágyának egyik 
lehetséges csillapítójává. A mindent összezagyváló 
XX. század pedig megalapozta napjaink kétlelkű 
érzelmi viszonyát a „török-kérdéshez” (lásd: Uniós 
tagfelvétel, vendégmunkások stb.).

Török karmester vezényelte hangsúlyosan török 
zenei spektrumú koncert Pécsett — vagyis ott, ahol 
az építészeti arculatban ma is szembeötlők a 
hódoltság emlékei, ráadásul épp akkor, amikor egy 
Európa-Balkán összekötőkapocsként definiált tervvel 
pályázatot nyert a város, nos —, ez olyan trouvaille, 
amely még a magyar „vidéki” átlagot messze 
felülmúlóan intelligens és ötletgazdag programszer
kesztéshez szoktatott helyi közönség vérét is 
felpezsdíti. Fel is pezsdítette! A Keresztutak prog
ramsorozat „Dzsámi” címmel meghirdetett koncert
jére november 10-én került sor a PTE Szigeti úti 
aulájában. A fiatal, lendületes és rokonszenves 
karmester, Alpaslan Ertüngealp ismert személyiség 
a hazai zeneéletben, bár régen rossz, ha erről a 
publikum a koncerten osztogatott, nagy jóindulattal 
talán idétlennek nevezhető szórólap-szövegből 
szerez tudomást: a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Zongora Szakán 1993- 
ban és ugyanazon az egyetemen a karmestersza
kon 1999-ben mester fokozattal diplomázott 
(sic!). Jó lett volna egy a magyar nyelvtanban és 
képzési rendszerben egyaránt járatos szakértővel 
ellenőriztetni a szöveget, bár ahhoz, hogy a 2005. 
szeptember 30-án, és október í-jén az athéni 
Herodus Atticus ókori színházban, Athén városa 
és a görög állam által megrendelt „Eumenidész” 
című új opera (szerző=?7 ?) ősbemutatóját fogja 
vezényelni mondat szemet szúrjon, elvileg még e 
szakértőre sem lehetett volna szükség.

Most már mindegy, annál is inkább, mert a 
lényeget: a zene megszólaltatását illetően szeren
csére semmiféle dilettantizmust, semmiféle primitív
séget nem tapasztalhattunk. Ellenkezőleg! Aki — 
mint magam is — rég hallotta értékelhető 
körülmények között zenekarunkat, már a Mozart- 
nyitány (Szöktetés a szerájból) megszólalásakor 
tapasztalhatta, mennyivel artisztikusabb, finomabb a

Alpaslan Ertüngealp

hangzáskép, mint valaha. Fogadni mernék rá, hogy 
ilyen precíz és kimunkált módon eleddig pécsi 
zenekar nem volt képes feltárni e zene lélegzését, 
struktúráját. Más kérdés, hogy a Mozart által 
olyannyira hangsúlyozott, annak idején e célra 
épített törökös hangszerekkel érvényre juttatott 
brutalitás legfeljebb halvány nyomaiban volt jelen 
a hangzásképben.

Az est nóvumát, egyszersmind fénypontját két
ségtelenül a két XX. századi török kompozíció jelen
tette. Ferit Tüzün ciklikus darabját, az Anadolu’dan 
Esintiler-t differenciáltsága, eltérő tétel-karakterei 
okán akár kisebb terjedelmű szimfóniának is 
nevezhetnők. Ulvi Cemat Erkin Köcekce című igen 
hatásos műve sodró, magával ragadó ritmikájával, 
ütőhangszeres pulzálásával egyszerre fokozta és 
feloldotta az előző zene hatását. Az avantgárd vagy 
elektronikus zene szektás rajongói nyilván a fejüket 
fogták volna e művek hallatán, pedig a maga 
helyén igazán nem megvetendő a populáris elemek 
magasabb műzenébe emelése, miként azt vala
mennyi régi mester megtette, utóbb meg Liszttől 
Bartókon át napjainkig sorakoztathatjuk a példákat 
erre az attitűdre. Bartóki minőségről és integrációs 
készségről itt persze nem volt szó, de gusztusos 
hangzásról, konzekvens zenei nyelvről, világos for
málásról igen. S mellette az egész est legérdeke
sebb tapasztalatáról: arról, hogy a török hódoltság 
utáni magyar népzene világában járatosak számára 
milyen otthonosnak, természetesnek tűnhet e 
művek egynémely alapeleme, gesztusa. A zenekar 
vérbő, lelkesítő produkcióit maradéktalan dicséret

illeti: az immár „szálkamentes” vonós-hangzás, a 
kiváló fúvós-teljesítmények — különös tekintettel a 
valóban fővárosi minőségű fagott-szólókra —, a szi
porkázó ütős-szekció minden bizonnyal a szülőföld
je üzenetét közvetítő ifjú karmester számára is 
kellemes emlék marad.

A szünet előtti zárószám — Rossini: A török 
Itáliában c. operájának nyitánya — a klimaxot 
követő holtidő kitöltésének tipikus példája volt. 
Mintha csak a zenei anyag másodlagos volta, a 
forma hevenyészettsége talált volna adekvát módon 
középszerű és pongyola kivitelezésre.

Annál informatívabb volt a teljes második 
műsorrészt kitöltő zseniális Haydn-szimfónia (G-dúr 
„Katona-”, Hob. l:ioo.) megszólaltatása. A londoni 
szimfóniák sűrítetten drámai szövésmódja, szim
fonikus virtuozitása, kifinomultsága és eleganciája 
karmesternek és zenekarnak egyaránt nagy próbaté
tel. Alpaslan Ertüngealp már az előzőekben megmu
tatta dinamizmusát, s az is látható volt, hogy a 
„táncoló” karmesterek egyre népesebb táborába 
tartozik, minként korosztályának csaknem vala
mennyi tagja. (E két tulajdonsága együttes ered
ményeként egy alkalommal majdnem sikerült 
feldöntenie a háta mögött elhelyezett mintegy 
háromméteres mikrofonállványt.) Most úgy tűnt, 
egynéhány éven belül aligha válik a kései Flaydn- 
stílus kongeniális interpretátorává, a partitúrában 
elrejtett ezernyi drámai impulzus kicsomagolásában 
jeleskedő egyéniséggé. Ugyanakkor nem vitatható 
felkészültsége, kiváló zeneisége, lendülete, 
mozgósító ereje, stabilitása, ráadásul mindeme 
erények — zenén kívüli gesztusaiból, kommuniká
ciójából ítélve — valószínűleg nagyon jó emberi 
képességekkel párosulnak, ami korunk nyegle 
törtetői között önmagában is felértékeli őt! 
Gyanítom, nem csak a közönség látná őt szívesen 
ismét Pécsett, hanem a zenekari művészek több
sége is örömmel dolgozna vele újra.

A Katona-szimfónia próbamunkája során a 
megalkuvásmentes tempóban száguldó finálé belső 
részleteinek kidolgozására nem ártott volna még 
némi időt fordítani, másutt apró stílustörések is elő
fordultak, mint amilyen például az oboa rosszul, 
súly elé játszott Doppelschlag-ja volt (Menüett 23- 
24. ütem és analóg helyek). Összességében azon
ban mindenképpen üdítő volt hallgatni a gyakorta 
kifejezetten elegánsan és választékosán zenélő, a 
„vidéki zenekar” státusát maholnap remélhetőleg 
levető, önmaga küldetését újradefiniáló gárdát. ■

Filharmónia — Raiffeisen 
Mester-bérlet Pécs -  2006

2006. február 6 „ 19.30 
Pécs, P T E  Á O K  aula 
„Farsangi hangverseny" 
Budapesti Strauss Zenekar 
Vezényel: Bogár István 
Közreműködik:
Csáky-Bogár R ita -  hegedű 
Szecsőd i Ferenc -  hegedű

2006. március 9., 19.30
Pécs, P T E  Á O K  aula
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Vezényel és zongorán küzremüködik:
Kocsis Zoltán
Közreműködik:
Bálint Jáno s  -  fuvola

2006. május 22., 19.30
Pécs, P T E  Á O K  aula
Pannon Filharmonikusok -  Pécs
Karigazgató: Antal Mátyás
Vezényel: Hamar Zsolt
Közreműködik:
Mo lnár András és M assányi Viktor

— T-Com zenei esték — 
Beethoven hegedű-zongora szonáták 

a Hotel Palatínus 
Bartók Termében

2006. január 23., 19.30 
Szabad i V ilm os -  hegedű 
G u lyás Márta -  zongora

2005. m árcius 6., 19.30 
Szabad i V ilm os -  hegedű 
Homor Zsuzsanna  -  zongora
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A Moszkvai Szólisták vendégszereplése
Pécs, PTE ÁOK aula GÖNCZY LÁSZLÓ
2005. november 19.

A léleknek, az értelemnek
Piros betűs koncertünnepet ülhetett a közönség 
november 19-én a PTE Szigeti úti Aulájában.
A Filharmónia az orosz kulturális évad lendületét 
kihasználva világhírű művészeket nyert meg a régió 
zenebarátai számára. Yuri Bashmet (akik nem teg
nap óta barátkoznak a zenével, Jurij írásmóddal a 
nyolcvanas évek végétől jól ismerik nevét) a ma élő 
legnagyobb brácsaművészek egyike, emellett 
legalább egy bő évtizede vonósegyüttese(i) révén is 
magára vonja a zenei világ figyelmét. Moszkvai 
Szólisták néven egymás után kétszer szervezett, 
alapított meg és vezetett sikerre kamarazenekart, 
az utóbbi 1992 óta járja a maga útját.

Az orosz zeneművészet hagyományai méltán 
keltenek csodálatot bárhol a világon, különös tekin
tettel az ebben nevelődött pianista- és vonós óriá
sokra. Az orosz iskola jegyei erősek és tartósak — 
lemérhető ez a konzervatóriumaik egyikében- 
másikában akár csak egy-két évet eltöltött magyar 
zenészek kötődésén, gondolkodásmódján is. Persze 
amint a világnagyságokról a második vonalbeliekre 
terelődik a figyelem, hajiunk bizonyos kritikus meg
jegyzésekre is: hogy a legendásan kemény és 
fegyelmezett munka nem mindig párosul kellő ízlés
sel, stílusérzékkel és intelligenciával; hogy egyfajta 
forszírozott hangú, ál-intenzitásba csapó kényszeres 
expresszivitás uniformizálja az orosz produkciókat, 
s ez igencsak zavaró a XVIII. századi vagy régebbi 
művek hallgatásakor. Ezek a hibák halmozottan 
mutatkoznak a zenekari játékban, hiszen az ott ülő 
zenészek általában eleve kisebb művészi 
autonómiával játszanak, mint egyéni karriert építő 
pályatársaik.

A most hallottak alapján úgy érzem, felülvizs
gálatra szorul ez az egyébként bőséges tapasztalat
ból szőtt általánosítás. Igaz, a Moszkvai Szólisták 
nem zenekar, még csak nem is egy a világszerte 
működő kamarazenekarok közül: a névválasztást 
valós művészi program hitelesíti, a teljes körű 
egyéni felelősségvállalás programja. Vezető zenekari 
zenészek szájából gyakran hallani, hogy a szim
fonikus produkciók és a kamarazene lényegében 
egy tőről fakad, s az egyikben szerzett ismeretek 
korlátlanul hasznosulnak a másikban. Szép lenne, 
ha ez a vágykép valós tartalomra utalna! Akkor nem 
léteznének olyan zenekari tagok, akik kívülről hall
gatva, mások áltat játszva nem ismernek rá a nem
rég általuk is megszólaltatott művekre. A kama
razenét a (nem páratlanul zseniális) szimfonikus 
zenekarok tevékenységétől éppen az egyes 
zenészek autonóm döntési pozíciója különbözteti 
meg, amely a teljes műért vállalt felelősség révén 
nyílik meg előttük. Utóbbi viszont csakis egy olyan 
interaktív működési közegben kérhető számon, 
amely nem ér el bizonyos kritikus tömeget.
A kamarazenekarok valahol e kritikus tömeghatár 
közelében tevékenykednek, némelyikük már 
egyértelműen a túloldalon. Mostani vendégeink 
többek közt azzal keltettek csodálatot, ahogyan 
képesek voltak — stílustól, textúrától függetlenül — 
folyamatosan kamarazenei eszközökkel élni, pon
tosan érteni és érezni a maguk helyét és dolgát. 
Nevezhetjük ezt — leegyszerűsítve — intelligens

zenélésnek is, bár jóval többről van szó: az 
érzékelés, a hallás kifinomultságáról is, a reflexív és 
önreflexív megnyilvánulások természetességéről, az 
egyes zenei elemek szerző-szabta funkciójának, 
jelentésének komolyan vételéről.

Lenyűgöző — bár az eddigiek végiggondolása 
után természetesnek tekinthető — az az eredendő, 
szerves egység, amely Bashmet vezénylését és 
brácsázását egyazon zenei lét lényegi különbséget 
nem hordozó megnyilvánulásaivá teszi. Persze, hogy 
szólistaként is vezényel, persze, hogy a pulpituson 
is hangszeres fejjel gondolkodik — ennél többet 
mond, hogy a többiekre is jellemző ez a teljes 
zenészi szemlélet. Bashmet és 17 muzsikusa: part
nerek, mellérendelő kapcsolatrendszerben. Mennyit 
elárult erről a ráadások után lezajlott jelenet, amikor 
Bashmet egyenként ment oda sorra muzsikusaihoz 
megköszönni szövetségük újabb megerősítését!
A manapság divatos, kameráknak és publikumnak 
szóló pózolás helyett bensőséges, közvetlenül 
egymásnak szóló gesztusok — a közönség jelenléte

csak azért szükséges, hogy a nyilvánosság 
tisztessége is megadassék ehhez a kölcsönös 
köszönetnyilvánításhoz.

És a program: valamely „felvilágosult” koncert
szervező vagy píár-szakértő egy a moszkvaiaknál 
kisebb reputációjú együttest alighanem elzavarna 
ezzel a műsortervvel, mint a közönség számára 
emészthetetlennel, következésképpen eladhatat
lannak Mi tagadás, a liberális piacnak valóban 
fontos feladata, hogy a tömegigényekre hivatkozva 
az olcsóság és prostitúció felé terelje a kultúrát, 
fokozatosan kiszorítva ezzel annak lényegi konzer- 
vativitását — mint zavaró tényezőt — a társadalom 
életéből. (Ajánlott irodalom: Népszabadság -  
Rockzenét az iskolákba!) Ehhez a „szakértő”-státus- 
ban manifesztálódó beszűkültség és fóldhözragadt- 
ság nélkülözhetetlen. Szerencsénkre a Moszkvai 
Szólisták eléggé nagyformátumúak ahhoz, hogy ne 
kelljen sokat törődniük a haladó trendekkel, így 
aztán szemrebbenés nélkül székhez szögezhetik,

és ámulatba ejthetik a közönséget ezzel a program
mal. Sosztakovics — nyitó műsorszámként az I. 
zongoraverseny trombitaszólóval, Xénia Bashmet 
hallatlanul energikus és pontos, mégis költőien 
színgazdag zongorajátékával, Vladislav Lavrík 
perfekt trombitálásával, majd a szünet előtt a 
Preludium és Scherzo (op. 11.) sziporkázó megfor
málása. A zongoraverseny lassú tételének fájdalmas 
szépségéért önmagában megérte jelen lenni a kon
certen. Brahms -  a kései h-moll kvintett Adagio- 
jából készített szólóbrácsa-vonószenekari átirat 
elmélyült, meditatív perceiben először csodálhatjuk 
Bashmet színvilágát és kifinomultságát hangszerrel 
a kezében. Paganini — újabb átirat, ezúttal vonós
négyesből. Bashmet és a szólója hátteréül szolgáló 
gárda megmutatja, hogy az általuk képviselt előadói 
minőség milyen hihetetlenül sokat képes javítani 
a zeneszerző által felkínált luftballon-zenén, miként 
leplezi el a- maga tehetségével a kora-romantika 
közhelyszótáraként felfogható tételek ürességét.
Az egyetlen „hagyományos orosz sikerdarab”

Csajkovszkij Vonósszerenádja, 
benne a túlhajtott expresszivitás 
lehetőségének számos csapdá
jával. Előadóink ezeket a 
csapdákat tévedhetetlen ízléssel 
és egy pillanatra sem lankadó 
igényességgel kerülik el; felejt
hetetlen a keringő kecsessége, 
álomszerűén gyönyörű az 
Elégia-tétel. És ez a stílus- 
kínálat még nem minden: az 
első ráadás Mozart F-dúr diverti- 
mentójának (K. 136.) zárótétele, 
lélegzetelállítóan virtuóz — nem 
csupán technikai, hanem szelle
mi értelemben is virtuóz — 
kivitelezésben. Majd a másik 
irányba nyitva az időhatárokat 
Schnittke Polkája következik, 
mintha csak a Sosztakovicstól 
megszokott ironikus-groteszk 
hang kelne új életre még 
rafináltabb formában. Végül egy 
szólóbrácsás Vivaldi-largo,

Yuri Bashmet amit Bashmet jobbára csak 
régizenészek magatartásából 
ismerős karakánsággal és 
bátorsággal formát felejthetet
lenül egyedivé.

Egy este egyetlen hamis (értsd: hiteltelen) hang, 
egyetlen külsőséges manír, egyetlen narcisztikusan 
szépelgő tónus nélkül! Egy este, amelynek időtar
tamára egy maroknyi zenész valamilyen rejtélyes 
módon varázslatos akusztikai környezetet formált az 
aula rideg teréből anélkül, hogy bármit is forszíroz
nia kellett volna! Egy este, amely a léleknek és 
értelemnek nyújtott táplálékával kiragadta Pécset 
fejlett, tudásalapú társadalmunk kulturális igényte
lenségéből és reménytelenségéből.

Kíváncsian várom, mikor szűnhet meg bennem 
a vágyakozás: hogy bárcsak még egyszer ott 
lehetnék velük, azokban a soha vissza nem térő 
órákban! ■
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Művészeti campus, oktatási és 
szolgáltatási épületegyüttes létrehozása 
a Pécsi Tudományegyetemen 
— tervpályázat1

Campus művészeknek
Akár akarta, akár nem, tudott róla vagy nem, Pécs 
városát az Európai Kulturális Főváros program meg
valósításához igen jelentős lépéssel juttatja 
közelebb a Művészeti Kar újjászületésének reális 
esélye. A terv megfogalmazásának vágyképekkel 
teli, öt évvel ezelőtti pillanataiban még aligha volt 
sejthető, hogy Pécs Európai Kulturális Főváros stá
tusának egyik ígéretes létesítménye körvonalazódik 
azon a tervpályázaton, amelynek bírálati munkálatai 
november első hetében zárultak le. Az adott 
helyszín a város egyik legértékesebb zöldterülete, 
nagy fákkal, gazdag növényzettel, a kertben álló 
főépülettel, amelynek eredeti építészeti minősége 
minden pécsi számára elfogadható még ma is.

A pályázat
A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara a 
Regionális Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett 
PEA II. program keretei között írhatta ki a pályáza
tot, amely a művészeti campus létrehozását, egy 
oktatási és szolgáltatási épületegyüttes kialakítását 
tenné lehetővé a Pécsi Tudományegyetemen. 
Minthogy az egyetem a maga fejlesztési terveiben 
— a kar 1996-os létrehozása óta — tervezett 
beruházásai között nem kívánta szerepeltetni a 
Művészeti Kart, kényszer szülte tájékozódás

kezdődött el annak érdekében, hogy valahol, 
valakik egyszercsak érzékeljék e minden tekintetben 
példamutató és rendkívüli értékeket megtestesítő, 
létrehozó intézmény létezéséből fakadó szükségál
lapotát.

Tervek, előzetes vizsgálatok kötetbe kívánkozó 
sora készült annak a reményében, hogy kormányza
ti forrásokból jöjjön létre a 20. században 
alapított fővárosi Zeneakadémia után — a 21. 
század elején — egy vidéken felépítendő művészeti 
felsőoktatási intézmény, a Pécsi Művészeti 
Akadémia. A remény az idő haladtában egyre 
halványabb lett, mígnem az is kiderült, hogy ez az 
intézménytípus nem alkalmas a felsőoktatás 
megváltására született P(rivate) P(artnership) 
P(programok) követelményeinek sem megfelelni, 
mert magánberuházó semmiféle ambíciót nem 
érezhet egy ilyen beruházáshoz, aminek 
megtérülése az intézmény oldaláról nincs biztosítva. 
A Regionális Fejlesztési Ügynökség Pécs város és 
Baranya megye vezetésének hathatós segítsége és 
befolyása révén támogatója lett a „művészeti cam
pus” elképzelésnek. A lehetővé tett, majd kiírt 
pályázatnak elsődleges célja volt a Művészeti Kar 
jelenlegi telkén létrehozandó épületegyüttes ter
veinek elkészítésére a tervező kiválasztása.
Az Ügynökség jóvoltából a díjak fedezeteként 
9 500 000 Ft állt rendelkezésre. A tervpályázat célja

ugyanakkor városrendezési és építészeti szempont
ból megfelelő színvonalú, a megvalósításra alkalmas 
terv, és a végleges tervezési program meghatáro
zása volt. A tervpályázat lebonyolítása a tervpá
lyázati eljárás részletes szabályairól szóló 137/2004. 
(IV. 29.) Korm. rendelet, a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény, a Magyar Építész Kamara 
Tervpályázati Szabályzata, a PTE vonatkozó szabály
zata, valamint a tervpályázati kiírás rendelkezései 
szerint történt. Részvételre — a tervpályázati feladat 
megtervezésére jogosult — tervezőket, illetve ter
vező szervezeteket kért fel a Művészeti Kar 
vezetése.2

A tervpályázati dokumentációt valamennyi 
meghívott 2005. szeptember 19-én vehette át és 
november 3-ig 20 pályázó adott be ajánlatot. 
Értékelte a bírálóbizottság az építészeti formálás 
minőségét, a tervjavaslat funkcionális megoldá
sainak színvonalát, a tervezett beépítés város- 
építészeti minőségét, hatását a kiemelkedően szép 
települési, táji környezetre. Különös figyelemmel 
kezelték a bírálók a beépítési javaslat minőségét, a 
terep-, és telekadottságok kihasználását, a meglévő 
építészeti vagyon integrálását, a zöldterület 
kihasználását, telekbeépítési alaprajzok 
lehetőségeinek kihasználását, a tervek belső és 
külső tereinek értelmezhetőségét, színvonalát, 
a gazdaságosságot, a munkaerő-, és energia-
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takarékos üzemeltethetőség kérdését, valamint 
a programot segítő ötleteket. A bírálóbizottság 
azokat a terveket részesítette előnyben, amelyek 
maximálisan óvták a zöldterületet, ennek érdekében 
koncentráltan építkeztek, a meglévő épületet jól 
integrálták az együttes egészébe.

Általános értékelés
A tervpályázat eredményeinek összefoglaló 
értékelését a bíráló bizottság megfogalmazta. 
Véleményét korai volna önérvényén túl általános 
értékűnek és véglegesnek tekinteni, hiszen ez 
valószínűsíthetően csak a szélesebb körű szakmai 
nyilvánosság biztosítása, a budapesti és pécsi kiál
lítások megrendezése során, az építészszakma 
opponenciájának ismeretében formálódhat meg.
A terjeszkedő, sok elemből összeépülő javaslatok 
a túlépítés veszélyét hordozták magukban, forgalmi 
zavarokat támasztva az együttesen belül. A régi 
főépület hasznosításánál célszerű megoldásnak 
bizonyult az adminisztratív, vagy a zenei részlegek 
ide helyezése, ami akusztikai előnyöket is jelenthet 
a hagyományos szerkezetű épületen belül. Az 
emeletráépítéssel kísérletező javaslatok nem jártak 
eredménnyel — különösen a nagy előadóterem 
épület tetején történő elhelyezése jelentett ked
vezőtlen építészeti megjelenést. A környezet jel
legének megóvása érdekében a pályázók egy része 
zöldtetős épületekkel kísérletezett, de kevesen 
voltak, akik beépítési karakterrel is tudták ezt 
indokolni. A „szőnyegszerű” vagy a „felhasított” 
földművek elfogadható építészeti konceptet ered
ményeztek, de magukban hordták azt a jelentéstani 
ellentmondást, hogy az iskola programjának nagy 
része — miközben a szárnyalás alternatíváit fogal
mazza meg — a föld alá kerül, eltemetkezik. A zsűri 
előnyben részesítette azokat a pályamunkákat, ame
lyek alacsony épületmagasságúak voltak és funkcio
nális egységeik (műtermek, műhelyek) képesek 
voltak közvetlen környezeti kapcsolatot teremteni.

A pályázók többsége nehezen birkózott meg 
a gépkocsik elhelyezésével, sokféle ötlet született.
A megoldások többsége részben fedetten helyezte 
el a parkolókat. Összességében a bírálóbizottság 
azokat a javaslatokat tartotta jónak, melyeknél nem 
a parkolók elhelyezése dominált a zöld területek 
kárára.

A bírálótestület előnyben részesítette azokat 
a javaslatokat, melyek valamilyen módon utaltak 
a fejleszthetőségre, vagy eleve egy bővített program 
megvalósításának lehetőségét vázolták fel.

A terveknek az adott funkciót megjelenítő, 
a környezethez kapcsolható építészeti stílusa hete
rogén volt. A pályamunkák közül több, vagy 
sematikus megjelenítésre, vagy a kérdéskör meg
kerülésére törekedett. Összességében a bíráló- 
bizottság azokat a javaslatokat tartotta jónak, 
melyek a kiírás elvárásait komplex módon próbálták 
teljesíteni, az egyes mozzanatok túlzó hangsúlyo
zása nélkül.

A bírálóbizottság a tervpályázatot ered
ményesnek értékelte. A pályatervek mindegyike 
körültekintő és színvonalas építészeti eredményt 
hozott, nívós tervfeldolgozással, grafikai megoldá
sokkal. Ugyanakkor két jól megkülönböztethető 
irányt emelt ki, amely egyúttal két különböző

A megvételben részesült 12. bírálati sorszámú 
terv szerzői: Lukáts István és Rádóczy (f) László. 
Iroda: Pécsépterv Stúdió Kft.

nevelési filozófiát is rejt magában. Az egyik irány 
a tömbös (1., 10., 18. pályázat volt) a másik a 
szőnyegszerű, földbe rejtett diszpozíció. (12., 15. 
pályázat). A szőnyegszerű, földbe rejtett koncepció 
értékes zöldterületi előnyökkel jár, bevilágítókkal jól 
szeparált műtermeket létesít az individuális képzés 
előnyeivel. A bizottság mégis a másik irány mellett 
tette le voksát, amely közösségibb, tömegesebb, a 
művészetekben ma lejátszódó integrálódási tenden
ciákat érzékelteti. A fő forgalmi megközelítést —

Rangsorolás nélküli díjban részesült a 18. bírálati 
sorszámú ajánlat szerzői: Puhl Antal DLA.
Iroda: Puhl Antal Építész Irodája Kft.

a tervek alapján — egyértelműen a Damjanich utca 
felé javasoljuk, lehetőség szerint a személyi és gép
kocsiforgalommal együtt. A zöldterület védelme 
érdekében előnyösnek ítéljük a szint alatti parkoló 
létesítését, legalább az igények 5 0 % -a  mértékéig.
A bizottság ajánlása szerint a művészeti campus 
építészeti megjelenésének speciális üzenet hordo
zójának kell lennie. A heterogén, túlépített, tömeges 
homlokzatvariációkat kerülendőnek mondták és 
javasolták, hogy nagyvonalú, tömör üzenetek meg
jelenítésére kell törni, korunkat jól tükröző építészeti 
formálással, a felületek nemes anyaghasználatával, 
a transzparencia jelképes értékekkel telített alkal
mazásával. A bírálóbizottság azt javasolta a 
Művészeti Karnak, hogy a továbbtervezést 
elsődlegesen a Pelényi Margit fémjelezte Du-Plan 
Kft. pályaműve alapján, a zsűri véleményeként 
hangsúlyozott szempontok figyelembevételével 
irányítsa.
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Az első díjas terv

Az első díjas Petényi Margit terve a telek adottságait 
a zöldfelületeket kímélve, jól használja ki. A Jurisics 
Miklós utcával párhuzamosan, koncentráltan 
telepített, lineárisan szerkesztett épületben helyezi el 
a programot. Az együttes járműves megközelítését 
a Damjanich utcáról javasolja. A szükséges parkolási 
igényt kielégíti, részben az épület alatt elhelyezett 
parkolóban. A meglévő főépületet — jelentős átala
kítások nélkül — megtartja, a későbbi ráépítés 
helyén tetőszinttel bővítve. A régi épületben helyezi 
el a zenei képzést. A megoldás akusztikai előnyei 
gazdasági szempontból kedvezőek. A régi főépület 
keleti oldalán attraktív új főbejáratot alakít ki, innen 
indított belső közlekedési rendszere tiszta, jól 
átgondolt, teljes mértékben figyelembe veszi a 
változó forgalmi igényeket mind a tömegmozgatás 
mennyiségét, mind a használat térigényét és 
környezetesztétikai követelményeit tekintve.
Az előcsarnokok, előterek több funkciójú terek, a 
folyosók megvilágítása, térbeli kapcsolataik, a külső
belső terek összekötéseinek építészeti kialakítása 
és a térformálás megjelenése figyelemre méltó.
A programban megkövetelt funkciókat hiánytalanul 
biztosítja a terv, így már az első ütemben teljes 
használati értékű intézményt tud létrehozni. Az 
eltérő igényű képzések tereit jól elkülöníti, emellett 
azok kapcsolatát is ésszerűen oldja meg: valódi 
campúst tud létrehozni. A műtermeket felső 
bevilágítással látja el, a tanári szobák, DLA 
kutatóhelyek ezek légtereibe nyílnak. A műtermek 
felső megvilágítása jól szolgálja az ott folyó munkát, 
segíti a koncentrációt. A megoldás kétségtelen 
hátránya, hogy itt hiányzik a külső környezet felé 
történő kitekintés, a kapcsolat lehetősége, valamint 
hogy minden munkahelyet és belső teret mester
ségesen kell megfelelő klímával ellátni (szellőztetni, 
bevilágítani, temperálni stb.) és ez a megoldás 
üzemeltetési szempontból nyilvánvalóan magasabb 
költségekkel jár a hagyományosnál. Mindemellett 
ezek a hátrányok vállalhatók, a hozott előnyök 
tükrében a megoldás egyértelműen pozitív.

Jól sikerült a jelentős külső közönséget hozó 
funkciók telepítése: a hangversenyterem, a galéria, 
és ezek előterei az együttes központját alkotják,

PTE - MŰVÉSZETI CAM PUS é p ít é s z e t i  t e r v p á l y á z a t - 2005

Műleírások és Látványok
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emellett az alaprajzi kialakítás a zártabb oktatási 
területek megfelelő elkülönítését is biztosítja.
A tervben megfogalmazott épületegyüttes arányai 
megnyugtatóak, a tömegforma rendezett, emellett 
részletgazdagsága (udvarok, patiok, tömeg-vissza
lépések és kiugrások mind a külső, mind a belső 
terekben ) a funkcionális igényeket szolgálja, 
valamint a használat komfortját és a környezetet 
gazdagítja.

A főépület monolit pillérvázas szerkezete egy
szerű és gazdaságos, emellett a későbbi alakítási 
igényeket is jól tudja szolgálni. Az új főbejárat meg
formálása egészében és részleteiben is látványos, 
a pirogránit alkalmazásával ugyanakkor erős helyi 
kötődést hoz létre (Zsolnay kerámia). A részben 
áttört plasztikusan formált négyzet alakú homlokzati 
mező, mint műalkotás, a Nap mozgása, a napsza
kok változása, a külső, vagy belső megvilágítás 
következtében izgalmas „jelet” hoz létre. Az épület 
egyéb részeinek megformálásában kerüli a feltűnést. 
A tervet nyugodt elegancia jellemzi. Az új épületeket 
általánosan zöld tetővel fedi, ez indokolt is a nagy 
kiterjedésű egyszintes épületrésznél, mert „vissza
pótolja” az elvett kertfetületet és kellemes látványt 
nyújt felülről. A lineáris épületszárnynál ennek alkal
mazása megfontolandó. Mindezekért részesítette a 
bírálóbizottság első díjban Pelényi Margit tervét. ■

Rangsorolás nélküli díjban részesült a 15. 
bírálati sorszámú ajánlat. Szerzője: Janesch Péter. 
Iroda: Minusplus Kft.

A megvételben részesített 10. bírálati sorszámú 
pályamű szerzője: Félix Zsolt DLA.
Iroda: Építész Stúdió Kft.

1 Első díjban részesültek az 1. bírálati sorszámú ajánlat szerzői: 
Pelényi Margit, Iroda: Du-Plan Kft., Tervezők: Pelényi Margit, 
Ruppert Gábor, Párgényi Zsolt, Horváth Kolos. Rangsorolás 
nélküli díjban részesült a 15. bírálati sorszámú ajánlat. Szerzője: 
Janesch Péter, Iroda: Minusplus Kft., Tervezők: Janesch Péter, 
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schrek Ákos, Bemard Bea, Francesca 
Oliveri, valamint a 18. bírálati sorszámú ajánlat szerzői: Puhl 
Antal DLA, Iroda: Puhl Antal Építész Irodája Kft., Tervezők: Puhl 
Antal, Dajka Péter, Füzesi Katalin, Szepesi Zoltán, Hatolkay 
Márta, Kalmár Zsolt, Oltvai András, Kovács György, Borsiné 
Arató Éva. A megvételben részesített 10. bírálati sorszámú 
pályamű szerzője: Félix Zsolt DLA, Iroda: Építész Stúdió Kft., 
Tervezők: Félix Zsolt DLA, Sólyom Benedek. A megvételben 
részesült 12. bírálati sorszámú terv szerzői: Lukáts István és 
Rádóczy (f) László. Iroda: Pécsépterv Stúdió Kft.

2 Ezek voltak: a Horváth és Patartics Építésziroda, Pécsépterv 
Stúdió Kft., Boda Zoltán (Oszoli és Boda Építész Iroda), Építész 
Stúdió Kft., Du-plan Kft., L2 Építész Stúdió Kft., Archifile Bt., 
Károlyi István -  Budapest, Érték-Forma Bt., Dimenzió Tervező 
Kft., Premiterv Kft., Dobai Építésziroda, Puhl Antal Építészirodá
ja, Gettoplan Bt., Minusplus Kft., Pápai Invest Kft., Bojtos Invest 
Kft., Borza és Társai Építész Iroda, Óbuda Építész Stúdió Kft., 
Hadas Műterem Építész és Művészeti Kft., Narmer Építészeti, 
Hang és Fénytechnikai Kft., Sas-Rosenberger Kft., Műterem l/i 
Kft.
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Művészeti campus Kaposváron
A Művészeti Főiskolai Kar 

Beszélgetés Leitner Sándor festőművésszel, a Kar főigazgatójával,
a Kaposvári Egyetem rektorhelyettesével

A Művészeti Főiskolai Kar szakjainak indítása a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Pedagógiai 
Karához kapcsolódik. Innen szerveződtek új egységgé a rajz, a vizuális kommunikáció, a kommunikáció, a 
színész, a látványtervező, a fotóriporter és képszerkesztő, az intézményi kommunikátor szakok. A fotóriporter 
és képszerkesztő szak az első és jelenleg egyedüli képzési hely az országban. A Karon a tudományos 
kutatási tevékenység mellett hangsúlyosan van jelen a művészeti alkotómunka. Az oktatók jelentős része 
rendszeresen kiállít, szerepel, rendez és publikál hazai és nemzetközi színtereken, számosán magas kitün
tetések, dijak tulajdonosai. A Kar Bajcsy-Zsilinszky utcai épülettömbjében jelenleg is folyamatban vannak 
olyan építészeti átalakítások, amelyek a művészei teremtenek irigylésre méltóan korszerű térszerkezetet, 
otthonos, kulturált körülményeket

Mint vendégtanár, egy éve vezetek néhány művészettörténeti kuizust a Kaposvári Egyetem Művészeti 
Főiskolai Karán. Az egyetem oktatási és általános rektorhelyettese, a Kar főigazgatója Leitner Sándor festő
művész hívott meg, aki DLA fokozatát korábban a pécsi egyetem Művészeti Karán szerezte meg. Egy éve 
közvetlen közelről figyelhettem egy művészeti intézmény küzdelmét a hiteles szuverenitásért, láthattam 
a lankadatlan szellemi és fizikai természetű építkezést, a város és a megye odaadó érdeklődését és 
segítőkészségét, amelynek nyomán egy valóban korszerű művészeti felsőoktatási intézmény születik meg 
a szemünk előtt Eredményeik kétséget kizáróan visszavonhatatlanok, a terület, amit elfoglaltak és kitöl
tenek, tiszteletre méltóan terjedelmes, gondjaik mások számára is tanulságosak. Ezért kértem meg Leitner 
Sándor festőművészt arra, hogy az Echo nevében feltett kérdéseimre válaszoljon.

— Ahol művészből többször annyi 
kellene, mint amennyi van, ahol a társadalom 
megújulás és változásigénye olyan mértékű, mint 
Magyarországon, ott a vállalkozókészség bátorságá
nak és a kivitelező kreativitásnak többszörösen

szélesebb esélyeket kellene adni, mint amennyit 
e készültségek ma kapnak. Ahol a kultúra érték
teremtő és megőrző gyakorlatában olyan szakadá
sok következtek be, mint Magyarországon, vagy 
ahol a politikai és gazdasági hatalom a maga belső

társadalmi egyensúlyának megőrzése érdekében — 
hivatalos eszközökkel kordában tartható és szinte 
kizárólagos jogosítványokkal rendelkező — 
intézményeket teremtett, természetesen távolodott 
el a kultúra is a maga teljesítményeivel együtt a 
közegtől, amely azt korábban létfontosságúnak 
tekintette. E közeg — miközben egyik körében 
létrehozza ezt a kultúrát, a másikban képtelennek 
látszik kapcsolatban lenni vele. így értelemszerűen 
megszakad a magatartások kialakításának a gyakor
lata, illetve az erkölcsi értékrend mindenkori cselek
véseket is szabályozó közvetlensége. A kultúra 
elsődleges terméke. Ezért lett művészeti főiskola 
Kaposváron?

— Deklarálhatóan egyéves múltra 
tekinthet vissza a kar. Működésének korábbi korsza
kait az erőteljes pedagógiai alapvetés jellemezte, 
ami ugyan meglehetősen széles spektrumú volt, de 
nem rendelkezett olyan mértékű művészeti tartalom
mal, mint amelyről magam olyan szívesen gondol
kodtam ez idő tájt. És miközben ez itt Kaposvárott 
tökéletesen aktuálisnak látszó program volt, nem 
volt szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy nem 
volna értelmes megkettőzött képzési formákat létre
hozni, megosztani a potenciálisan érdekeltek amúgy 
sem tágas körét. Óvakodtunk attól, hogy képzé
seinkben átfedések legyenek és ez tett bennünket 
magabiztossá, amikor indítandó szakjaink elis
mertetését kértük a Magyar Akkreditációs 
Bizottságtól.

— Minden valamirevaló vállalás sikere 
függ a személyes tulajdonságoktól és készségektőL 
Mit, milyen majdani lehetőségeket vett észre 
ígéretes alkotómüvészi jövőt ígérő pályájának 
kezdetén egy oktatási intézményben?

— Képzőművészként kerültem harminc- 
valahány évesen a Kaposvári Tanítóképzőre, ahol a 
nyolcvanas évek közepére-végére teljesen világossá 
vált a számomra, hogy egy intézmény menedzselése 
legalább olyan értékű feladat, mint az 
alkotóművészi tevékenység. Ekkoriban vált nyilván
valóvá a számomra, hogy a pénzügyi források 
megszerzése nélkül nem vállalkozhatunk a jobb és 
tágasabb feltételek, a megújulás programjainak 
megvalósítására. Volt egy Művészeti Nevelés tan
székünk, ahol elkötelezetten foglalkoztunk a zenei 
és képzőművészeti pedagógia kérdéseivel. 
Tanszékvezetőként erős késztetést éreztem arra, 
hogy helyet biztosítsunk mindazoknak a korszerű
nek tetsző kezdeményezéseknek, amelyek ekkori
ban tűntek fel, és bár csak egy egyszerű tanítóképző 
voltunk, hallgatóinknak rajzi szakkollégiumot hirdet
tünk, közben pedig mindent megtettünk annak 
érdekében, hogy a vizuális nevelési műveltségterület 
a képzőművész szakma alapvető ismeretével 
kiegészülhessen. Szakembereket kellett találni, alkal
maztatásuk nem egyszerű kérdéseit megoldani.
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A pedagógia volt tehát a talapzat, ennélfogva a 
megújulás programjai értelemszerűen nőttek ki a 
tanítóképzésből. Az első fegyvertény az volt, amikor 
megalapítottuk a gyógypedagógia szakunkat, amely
hez aztán kapcsolódott az informatikus-könyvtáros 
szak, majd a médiakommunikáció. Ezek időközben 
mind nagy keresettségű és megnyugtató presztízsű 
képzési területekké váltak, amelyeknek természetes 
következménye volt, hogy egyre nagyobb remény
nyel tekintettünk a tényleges és autonóm művészeti 
képzés lehetséges formái felé.

— Ma hazánkban igen sok alkotó 
emberre lenne szükség, köztük a fizikai környezet, 
a fogyasztási cikkek minémüsége, a magatartások 
egyszerű durvasága, a nyelvhasználat leegysze
rűsödő állapotkommunikációja miatt életünk minden 
regiszterén megkövetelne valamiféle cselekvő kor
rekciót Sok művészre lenne tehát szükség, akik 
ezeket — az itt csak jelzésszerűen megragadott — 
feladatokat ösztönösen és megbízások alapján 
egyaránt elvégezhetik. Mi valószínűsítette 
Kaposvárott az egyetemi Művészeti Kar felállítását?

— Kaposvárott nem fikció képző- 
művészeti múltról szólni. Rippl-Rónaitól Klimó 
Károtyig jelentékeny alkotók, megkerülhetetlen 
életművek gyökereznek a városban, ahol a 
képzőművészet bizonyos korszakokban kultikus 
jelentőségűvé tudott válni és a város művelődési 
életére is jótékony hatást tevő erő lehetett. A város 
múzeumi kultúrája, kiállításai, erre a hagyományra 
folyamatosan irányítják az érdeklődő figyelmét.
Ebből a sokféle irányú, de mindig színvonalas 
lokális képzőművészeti múltból biztonsággal lehet 
töltekezni, és erre támaszkodva reális intézményi 
funkciókkal ruházható fel a képzőművészeti tapasz
talatátadás folyamata is. A szakmai beilleszkedés
nek a „tanulásos útja” hatékony és sikeres, csak 
formát kell találni neki. Egy egyetemi keretek között 
működő művészeti kar kiváló keretet biztosít erre. 
Ennek a tradíciónak itt bűn lett volna nem 
megteremteni a művészeti felsőoktatási szintjét. 
Ugyanakkor világos volt az is, hogy többre van 
szükség. A festészeti predesztináció mellett szinte 
tolakodóan vált jelenvaló inspirációvá azonban a 
tény, hogy a kaposvári Csiky Gergely Színház igen 
differenciált működésű műhelye európai jelen
tőségűvé vált, hogy az innen kirajzó, illetve ehhez a 
műhelyhez kötődő mesterek a színházművészet leg
magasabb rangú megjelenítőivé lettek, bárhova is 
kerültek. Kaposvári előzményekre megy vissza egy 
sor magyar filmes és színházi szenzáció, amelyről 
mindmáig izgalmas viták folynak. Egy valami azon
ban világosan kitűnik mindebből. Ami Kaposvárott
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történt, az színházi fesztiválok értelme lett, az dra
maturgiai forradalom tartalmává vált, az személyi
ségeket „felépítő” erős motivációként szövi át a 
magyar kultúrát is. Babarczy László 26 éve rendező- 
je-igazgatója a színháznak, és az érdeme csak 
annyi, hogy működtetni kívánt egy színházi műhelyt, 
tekintet nélkül arra, hogy a műhely szereplői milyen 
szakmai előélettel rendelkeztek. Tehetségeket 
gyűjtött egybe, akik közül jó néhányat valóban 
komoly nevelési és képzési megpróbáltatásoknak 
kellett alávetni, hiszen nem volt színészdiplomájuk 
sem. De jó színészeket neveltek, akik kialakítottak 
egy olyan páratlan aurát a kaposvári színház köré, 
amely mindmáig hatóerő, amikor ennek a színházi 
előtörténetnek iskolateremtő motívumaira tekintünk. 
És ennek az iskolának a vonzerejét feltétlenül 
meghatározzák, hogy itt dolgoztak éveken át Szegő 
György, Pauer Gyula, Ács János, Eörsi István stb. 
Számosán Kaposváron kívánják elkezdeni művészeti 
tanulmányaikat csupán csak az említett tények 
miatt.

— A művészetek intézményeiből igen 
kevés van. Kevés tehát Magyarországon a művész, 
aki szuverén ítéletével (gesztusaival) újabb és újabb 
jeleket teremt és kevés az a szakember, aki ezeket 
a gesztusokat és jelentéseket érthetővé (beépít- 
hetővé) segíti tenni. Hogy több legyen -  és mert
a hagyományos szakmai műhelyek kontúijai, a 
mester és tanítvány életformává nemesedő kapcso
lata, a reneszánsz „műhely” kifelé alig 
megérezhető, de mindent megnemesítő nagy kon
fliktusainak világa már a múlté — a művészképző, 
művészetek közvetítésére szolgáló intézményeknek 
kell megkísérteniük a lehetetlent Tudást adni, 
képességeket fejleszteni. Kultúrát teremteni. De 
mely részfeladat hangsúlyozásával, milyen ritmus
ban?

— Tizenöt évre volt szükség, hogy családi 
indíttatásom, személyes érdeklődésem nyomán, 
valamiféle erős lokálpatriotizmus birtokában ráleljek 
a pillanatra, amelyben az önálló művészeti felsőok
tatási intézmény alapjai megvethetők voltak. A ter
mékeny pillanatra nagyon sokat kellett várni, végül 
azonban megjelenhetett egy olyan intézmény, amely 
a tanítóképzés mellett komoly figyelmet szentel a 
színészképzésre, a színházi látványtervezésre, a 
fotóriporteri és képszerkesztő tevékenységre, illetve 
a médiakommunikáció területeire. Nemcsak tartalmi, 
hanem infrastrukturális szempontból is méltó 
kihívást jelentett így a karalapítás, hiszen egyáltalán 
nem büszkélkedhettünk avval a technikai háttérrel, 
ami elvárható lett volna. Mindezt meg kellett 
teremteni, a tereket és feltételeket viszonylag sebe
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sen rendelkezésre kellett bocsátani. Mindezt az 
egyetem és a város segítsége nélkül sohasem 
tudtuk volna megvalósítani. A Kaposvári 
Egyetemnek szüksége van a Művészeti Főiskolai 
Karra, a város pedig kitüntetett figyelmet szánt 
mindig e rendkívüli küldetést megvalósító 
intézményre, hiszen a kultúrafogyasztó réteg 
kialakításában az efféle szervezetek szerepe semmi 
mással nem kiváltható.
A követendő irány kialakításához szükséges szakmai 
döntéseket alapvetően meghatározta, hogy 
Kaposvárott a színházzal kapcsolatos képzéseknek 
kész feltételei voltak. Ezeket az eleve adott szellemi 
garanciákat kellett az oktatási intézmény tárgyi
építészeti kereteivel megtámogatni. A színház 
művészeti műhelyének expanziója a felsőoktatás 
felé olyan nyilvánvaló lehetőség volt, hogy nem élni 
vele mulasztás lett volna. A színészképzés mellett 
értelemszerűen kellett megjelenniük a színházhoz 
kötődő társművészeteknek is, amelyeknek mind
egyike tartalmaz autonóm és alkalmazott 
minőségeket, ha a jelmez és díszlet, látványtervező 
szakra gondolunk. Mostanra — a közeljövő egyik 
feladataként — nyilvánvalóvá vált, hogy a tervező
grafikát önálló szakká kelt tenni, hasonlóképpen 
a rendező és dramaturgképzést. Mindezek a többi 
szakegyetem kialakult profiljait nem sértette, az 
érdeklődés és a szakmai igények pedig támogatták 
ezeket a törekvéseket. 2004. július 27-én a 
Kormány úgy döntött, hogy létrehozza a kaposvári 
Művészeti Főiskolai Kart.

— A felismerés — hogy a kultúra 
intézményei legalább kerüljenek közelebb a kisebb 
közösségekhez, hogy az oktatással és képzéssel 
megbízott szervezetek a kívánatos változás szubjek
tív feltételeinek megteremtésében minél természete
sebb módon járjanak el —, széles körben 
követelmény lett. Már nem igény, ami mindezt 
kihívja, hanem az elit felelősségérzetétől átitatott 
program, ami éppenséggel az igények 
felébresztésével — szinte önveszélyesen — éppen 
az intézmények szerepét kívánja majd hosszabb 
távon korlátozva látni. Nem jelent ellentmondást ma 
a személyes alkotói szabadság intézményi garan
ciájának lenni?

— A Kaposvári Egyetem időszerű 
fejlesztésének folyamatában vált lehetővé, hogy
a jelenlegi épületünkből az új egyetemi campusba 
költözött ki a neveléstudományi-pedagógiai képzés, 
így a szorosabban vett művészeti programok 
tágasabb területekhez, jobb infrastruktúrához jutot
tak. Ez azonban természetesen önmagában nem 
elégséges egy önálló és akkreditálható művészeti
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fakultás megteremtéséhez. De szívós munkával 
elértük, hogy létrejöjjön a humán erőforrások 
területén is a minősített szakembereknek az a kri
tikus tömege, amely a tervezett munkának, kutatás
nak, produktivitásnak talapzata lehet.

— Egy serdülőkorát élő intézménynek 
rendelkeznie kell a mindennapi teendők 
meghatározására éppúgy alkalmas, mint az 
évtizedes perspektívákat is felnyitó programmal 
Hogyan képzelik el a továbblépést?

— Meglévő szakjaink fenntartása mellett 
hasonlóképpen áll elvégzendő feladatként előttünk 
a médiakommunikációs képzés feltételeinek 
megteremtése. Ma még a viták közepén vagyunk, 
úgyszólván mindenkivel, beleértve az Akkreditációs 
Bizottságot is, de meglehetős világossággal látszik, 
hogy ez a képzés is hozzá tartozik a kar szerves és 
funkcionális kiteljesítéséhez. Elsősorban azért, mert 
a színház körül és a színház köré szervezett 
képzések intenzív „bentlévőséget” követelnek. A 
színész, a díszlet-, és jelmeztervező, dramaturg és 
rendező, világosító és berendező egymástól nem 
függetlenül, de egyéni módon szolgálják az előadá
sokat. De, hogy ezeknek a belső történéseknek az 
aktualitása, esetleg politikuma, esztétikuma, a 
munka minősége, a hatás, mint eredmény mikép
pen közvetíthető a nagy információigényű média 
felé, egy újabb kérdést vet fel. Az intézményrend
szer természetes működésében kézenfekvőnek lát
szik, hogy a kulturális újságírásnak nevezett, de 
jelentősen átalakult foglalkozási formának sokkal 
szorosabban kell kötődnie a műhelyekhez, mint az 
szokásos manapság. A fiatalok, akik hozzánk járnak 
— mint mindenütt — életük legfogékonyabb és 
leginkább produktív esztendeit töltik itt. Intenzív 
szellemi és fizikai mobilitásukat azonban leginkább 
szakmai tájékozódásuk alakítja. Megtanulják a 
mozgástér határainak letapogatását, önismeretet 
szereznek, a rengeteg műhelyben együtt töltött idő, 
a parázs — olykor vérre menő — szakmai viták 
pedig valószínűsítik, hogy a színház mellett meg
valósítható életforma morális és gyakorlati elemeivel 
is tisztába jönnek. Közöttük nyilván vannak-lesznek 
olyanok, akik sokkal inkább az összefoglaló, elvi
esztétikai értékelés készségével rendelkeznek job
ban, tehát számukra — és az egész magyar szín
házi, művészeti kultúra számára — érdemes 
megteremteni a célirányos képzés körvonalait. 
Legyenek olyan kritikusok, interpretátorok, akik
a nyilvánosság bámulatosan megszaporodott fóru
main a „benne-levés” biztonságával nyilatkoznak 
meg. Akik persze ezt a biztonságot egy felsőoktatási 
intézmény falain belül egyre mélyülő

felelősségérzettel gyakorolhatják is. A véleményem 
tehát az, hogy a minél erősebb szakmai hitelesség 
érdekében megkövetelt szakmai munkamegosztás 
nevében segíteni kell azokat, akik a társadalom kul
turális kommunikációjában teljes megértéssel ren
delkezve képesek a színház körüli történésekről 
szólni. Ezért volna célszerű a médiakommunikációs 
szak létrehozása. Dolgozunk rajta.

— A kultúratámogatásnak nem lévén 
talapzata a magabiztos és ezért vállalkozásokra is 
alkalmas réteg, megnőtt az említett intézmények 
szerepe. Még így is sajnálatosan szomorú a 
dinamikája a kultúra „működésének”, mert még 
mindig sok minden a valódi közösségen kívüli 
döntések láncolatának mutatkozik: csupán az 
intézmények teszik a dolgukat — úgy, ahogy. 
Hogyan?

— Valóban nehéz feladat az egymás mel
lett szerves egésznek tetsző differenciált építményt 
egyidejűleg fejleszteni. Valami értelemszerűen 
mindig elmarad, és vannak területek, amelyek sebe
sebben jutnak előre. Ugyanakkor rengeteg szép
séget jelent azoknak az apró, mindennapi 
helyzeteknek a megteremtése, amelyek az említett 
alkotó légkört szolgálják. Ezekben felismeri az 
ember a különböző szakmai jellegzetességek és 
eltérő technikák ellenére is az egymással érintkező 
azonos problémákat. A vizuális kommunikáció szak 
kiállításai, fotói összefüggő médiateret hoznak létre 
a fotóriporter-képszerkesztő kollégák munkáival, 
hozzájuk igen közel állnak azok, akik az animáció 
kérdéseivel foglalkoznak, illetve a célracionálisabb 
dokumentumfényképezést gyakorolják. Ezekben a 
folyamatos, gyakran az éjszakát és nappalt sem 
kímélő gyakorlatokban edződnek ennek a nagyon 
fogékony korosztálynak a készségei, ekkor 
szereznek megfelelő állékonyságú és összetettségű 
élményeket, valamint ismereteket egy számos 
tevékenységi területet integráló „szakma” 
működésének szabályos és szabálytalan formáiról.
A színház és a színházi világ lehetséges legmélyebb 
ismeretével felruházott szakemberek képesek csak
a közvetítés — értelmezés — értékelés adekvát 
irodalmi-verbális, vagy éppen vizuális ítéleteinek 
megal-kotására.

— Mi jellemzi ezt a közeget, mi a jel
legzetesen kaposvári a Művészeti Főiskolai Kar 
megvalósította modellben?

— Jellemzi talán az, hogy legalább egy 
vagy két valóságos életjelenségeket mutató, igazi 
szakmai műhely létezik a főiskolán. A műhely pedig 
a maga sajátságos felépítésénél, a benne megvaló
suló munkamegosztások formájánál fogva, a benne

kiteljesedő személyes érdekeltségek és érzelmek 
kapcsolatainál fogva hatékonyabb minden más 
szervezetnél. A szakmai érdekek alapján megvalósí
tott intenzív együttélésben a különböző műfajok és 
technikák művelői megtanulják egymás 
alkotóterületének alapvető értékmozzanatait. Fotós 
tanul abból, ahogy a színházban világítanak, a 
színész ráérez arra, hogy mely profiljai vagy pózai 
milyen szempontból használhatók stb. Rendező és 
látványtervező dokumentumokat használ, a dra
maturg éppúgy készít skicceket, mint a látványter
vező. Megtanulnak folyamatosan egymásra figyelni, 
nemegyszer egyeztetni teóriákat, véleményeket, 
ütköztetni egymástól eltérő felfogásokat. 
Hasonlóképpen viszonyulnak a tanárok is a 
képzésekhez. Teljesen általános, hogy az eltérő 
képzési programok tanárai „átjárnak” egymáshoz. 
Hiszen a díszlet és a jelmez akár a színész számára 
is lényeges szakmai információt jelent, miközben 
ezekkel kapcsolatban — mint „felhasználónak” 
lényeget érintő észrevétele is lehet. A műhelymunka 
a legfontosabb. És a műhely igazolta magát a 
művelődés történetében. Nem gondolom, hogy erről 
nekünk másképpen kellene vélekednünk.

— Nem a legegyszerűbb feladat 
művészekkel együtt élni, hatni rajuk. Formálni őket 
pedig olykor maga a képtelenség. Milyen előfel
tevésekkel végzik, hogyan biztosítják a jogszabá
lyokban meghatározott képzési követelményeik 
teljesítését?

— Legfontosabb a munka értelmét 
sugárzó környezet, annak emberi vonásaival. 
Tevékenységünk telve van érzelmekkel és az sem 
kizárt, hogy van ezek között boldogságvágy is. 
Bizonyos vagyok abban, hogy a tudás és gyakorlati 
ismeret átadásával nem zárul le az elindított folya
mat. A megerősítésnek és az ellenőrzésnek a jelen
tőségéből következik, hogy az állandó értékelés
értelmezés állapotában az érdemi, emberi kapcsola
tok minősége meghatározóvá lesz. Magam erősen 
törekszem arra, hogy mindenkivel találkozzam, hogy 
alkalmat kapjak és adjak a szakmai és emberi 
együttlétekre. Igen gyümölcsözőnek látszanak azok 
az események, amelyek éppenséggel a karon kívül 
történnek meg. Kirándulásokon, konferenciákon, 
művésztelepeinken, nemzetközi kapcsolataink meg
valósítása során.
Nehéz erről beszélni, de komoly feladatot jelent 
a művésznövendékek beilleszkedési konfliktusainak 
a kezelése. Életünk szerves kísérőjelensége, hogy 
aki erre a pályára lép, azt az általánosnál erősebb 
személyes becsvágy vezérli, többnyire speciális és 
erős érzelmi fedezettel alátámasztott motivációk
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alapján. Ez az érdekérvényesítés és 
véleményközvetítés területén is érezhető, néha 
intoleranciát is jelent. Nagy kaland tehát, fel- és 
elismertetni az egymás mellett munkálkodó erős 
személyiségek — művészek — határait. A munka és 
cél beteljesítése azonban ennek az erőnek a híján 
aligha elképzelhető. Az élet egyszerű helyzetei azon
ban nagyon sok mindent megoldanak, és kiváló 
alkalmat adnak arra, hogy párbeszédek jöjjenek 
létre, hogy a devianciák egymáshoz igazíthatok 
legyenek, és hogy ne korlátozzanak, hanem előre 
vigyenek. Hallgatóink többsége mindent választott 
céljának rendel alá. Ebből következnek bizonyos 
feledékenységek, mulasztások is. Ezek mögött azon
ban mégiscsak az a lényeges, hogy rendelkezik a 
hallgatónk erkölcsi és szakmai igénnyel, 
világnézettet, hogy a helyét meg kívánja találni a 
tehető dolgok rendjében. Ha a bizalom légköre nem 
jöhet létre egy műhelyben-iskolában, akkor ez a cél
beteljesítő elszántság elveszíti a lendületét. Ügyel
nünk kell azonban arra is, hogy ne hatalmasodjanak 
el mániák, hogy intoleráns fixációk ne korlátozzák a 
kölcsönös megértést. A legkomolyabb feladat tehát 
ezért —, minthogy a művészeti képzésben a mester 
példájánál nincsen erősebb nevelő erő — az eredeti 
gondolkodású, kommunikációra kész és művészi 
teljesítményében elismerésre méltó tanári testület 
megteremtése. A művészeti képzésben a mesterek 
„arca’’ a legfontosabb vonzerő. Személyekhez jön
nek a hallgatók, mert az egyéniséggel fémjelezhető

műhelyben kívánják vágyott szakmájukat elsajátí
tani. Ezért egy művészeti iskola, műhely egyéni
ségekben kifejeződő profilja lehet a perdöntő garan
cia a továbblépésre, a továbbélésre is. És e tekintet
ben nincs okunk szégyenkezésre. A színházi világ 
hazai szakembereinek legjava kötődik iskolánkhoz, 
hasonlóképpen van ez így a vizuális művészetek és 
elméletek esetében.

— A Kaposvári Egyetem regionális 
szerepköre kétségbevonhatatlan. Ma azonban a 
lokális-regionális beilleszkedés mellett megsok
szorozódott a jelentősége a szélesebb körű

nemzetközi kapcsolatrendszereknek. így lehet ez a 
Művészeti Karon is?

— Minden műhelynek van egy megis
mételhetetlen szellemisége. A művészmesterségek 
művelésében is jelentősége van az alternatív tapasz
talatnak, a szembenézések különböző készteté
seinek. Mindezek megmozgatják az embereket, akik 
tele vannak a mások teljesítményei iránti érdek
lődéssel. Ezek a kapcsolatok persze akkor marad
nak élők, ha léteznek a kollégák, akik szervezni 
képesek a mozgásokat, részt vesznek a konferen
ciákon, kiállításokon, amiket tervbe vettünk. 
Tájékozódásunk egyik fő iránya a Kárpát-medence 
országainak kulturális központjaiba mutat. Most 
éppen egy újabb nemzetközi kapcsolatfelvétel esé
lyével kerültünk szembe. Marosvásárhelyen, az 
ottani akadémián természetes kapcsolatot találunk 
a színészet és látványtervezés területén,
Pozsonyban, az egyetemi művészeti intézetben 
ugyancsak ezeken a területeken képzelhető el prog
resszív együttműködés. Ezekkel az intézményekkel 
szerződéses kapcsolatba tudtunk tépni, diák- és 
tanárcserékkel, kiállításokkal, közös pályázatokkal 
és projektekkel tartalmat tudunk adni az egyébként 
formális kereteknek. Anyagi feltételeinknek a függ
vényében szeretnénk délvidéki kapcsolatainkat 
szervessé tenni, miképpen karban szeretnénk tartani 
már szép számban meglévő és aktív nyugat-európai 
együttműködéseinket. A felsőoktatás jelenlegi alulfi
nanszírozott helyzetében mindez különös

ügyességet és találékonyságot követel, de nincs 
okunk panaszra. Keretszerződéseinket a diák és 
oktatócserék, közös konferenciák és kiállítások, 
etőadások töltik meg tartalommal. Támogatjuk a 
rövid programokat, részképzéseket, tanáraink pedig 
a maguk szakmai kapcsolatait jót kamatoztatják a 
különböző földrajzi térségek feltérképezésénél és 
aktivizálásánál.

— A magunk gyakorlatából tudjuk, hogy 
a művészeti képzés nagy hely- és anyagigényű 
folyamat, következésképpen nem is olcsó. A 
kaposvári Művészeti Kar sem teljes készültségben

pattant elő létrehozóinak agyából Hogyan bírják a 
kétségtelenül eredeti kezdeményezések anyagi ter
heit, miképpen kívánják megteremteni a működés 
valóságos szükségleteinek megfelelő tereket?

— Több felmenő évfolyamunk van, ahol 
még nem teljes a képzés. Ezek fenntartása a már 
meglévő és gazdaságosnak mutatkozó szakjaink 
hozamából képzelhető csak el. Feszes és számos 
kockázattal járó feladat megteremteni azokat a 
műhelyfeltételeket, amelyeket a színházzal kapcso
latos illetve mediális típusú képzések követelnek. 
Elég szokatlan lehet a tény, hogy nekünk a 
fejlesztéseink során gondolnunk kell varrodára, 
szabászatra éppúgy, mint a látványtervezők 
kivitelező műhelyére. És igaz ugyan, hogy a ren
delkezésünkre álló épületek, a város jóvoltából 
megszerzett újabb épületek és a kar saját, a 
közeljövőben birtokba veendő 400 személyes 
színháza alkalmas keretéül szolgál az itt folyó 
tevékenységnek, a kisebb részletek, gépek, műsze
rek, technikai eszközök és fenntartásuk biztosítása 
óriási teher, milliós költségtényező, de követelmény 
is egyszersmind. A minőségi képzés enélkül 
elképzelhetetlen volna, mint ahogyan az is, hogy az 
intézmény akkreditációja bekövetkezhet e 
fejlesztések megtakarításával. Igyekszünk tehát 
egymásra építve lépésről lépésre a legfontosabb 
műhelyterületek munkáját biztosítani. Nagyszerűen 
működik a színészmesterség terem, amit a legkor
szerűbb hang-, és fénytechnikai berendezésekkel 
szereltünk fel, jót szolgálja céljainkat a kondicionáló 
tornaterem, az uszoda, az egyetem campusán belül 
biztosított lovaglás lehetősége. Iskolánk gyakorlati
lag folyamatosan nyitva áll a hallgatók előtt, és nem 
ritka, hogy valóban kihasználják az éjszakai órákat
a fiatalok. Hiszen feladat rengeteg van, az idő pedig 
kevés. A POSZT egyébként minden tekintetben iga
zolta erőfeszítéseinket, hiszen sikerünk volt és 
hasonlókra számítunk az elkövetkezendőkben is, 
talán a korábbinál kicsit erőteljesebb nemzetközi 
felhangokkal.

— Bár az egyetemet sokan képzelik 
magában való, önértékű jelenségnek, mégiscsak 
intézmény, amely szolgáltat, teljesít, aminek határo
zott piaca van, érdeket érvényesít és reprezentál 
Tévedés volna azt sugallni, hogy a helyi és a 
tágabb gazdasági-politikai környezettől városlakók
tól és a település művelődési életétől el lehet 
választani egy ilyen formációt Ha nem, akkor 
milyen a Művészeti Kar kapcsolata evvel a 
környezettel?

— A város és megye képviselői, vezetői 
úgyszólván politikai fenntartások nélkül régtől fogva 
folyamatosan látják azokat a páratlan minőségeket, 
amelyeket a művészeti felsőoktatás jelenít meg a 
térségben és minden fejlesztési elképzelést támo
gatnak, ami a kulturális kvalitás, és ennek 
következtében a település, térség értékének, vonz
erejének fokozódását ígéri. A Kaposvári Egyetem 
helyzetére nézve keresve sem találnánk olyan 
körülményt, amit az önkormányzatok ne segítettek 
volna. A város és a megye sajátjának tekinti az 
egyetemet, a térség páratlan gazdasági és szociális
szellemi centrumának, és e felfogásának 
érvényesítésében nem fogalmaznak meg fenntartá
sokat. Az új Művészeti Főiskolai Kar pedig Kaposvár 
kulturális teljesítőképességének robbanásszerű 
fokozódásához vezet, hiszen a magyar színház és 
vizuális művészetek új nemzedékének legderekabb 
tagjait kötötte magához. A nemzedékváltás pedig 
lépésváltást is jelent Kaposvár jelenlegi kulturális
politikai elhelyezkedésében, annak számos — 
várhatóan pozitív — szakmai-minőségi 
következményével együtt. ■
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Szemle

Pécs, Hattyú Ház kiállítóterme 
Somody Péter új munkái
2005. szeptember 21 -  október 21.
Parti Galéria
Kudor Duka István portréi
2005. október 15 -  november 31.

Az, ami.

Somody Péter és Kudor Duka István kollégák.
Az egyik a pécsi, a másik a kolozsvári művészeti 
akadémián tanít. Mindketten festészetet. Friss 
képeik között látszólagos hasonlóság nincs. 
Kiállításaik időbeli egyezése mellett azonban 
összeköti őket és munkáikat az erőfeszítés, amely
nek nyomán a formával, a jellel és jelentéssel, 
valamint az alkotás anyagaival — pigment és 
műgyanta, kitöltött és kitöltetlen felület, vászon, 
vagy falemez, mint a jel hordozója — a „kép” 
lehetőségének megteremtéséért és fenntartásáért 
folytatott kutatás új kísérleteit végzik el. Minden 
gyakorlati természetű döntésük (festés) mögött ott 
ólálkodik a felismerés, hogy a megragadni kívánt 
fogalom, kép és tárgy — ha nem a „józan ész” és 
praktikus szükséglet rendezi a gondolatokat — 
rendkívüli beazonosítási nehézségekkel terhelt. 
Ugyanakkor erőteljesen érzékeltetik munkáikban, 
hogy egy vízionáriusan megteremtett képben éppen 
annyi véletlenszerű és önkényesen torzító erejű 
mozzanat van, mint a pragmatikus-pozitivista 
leképzésben, ezért „választásaik és vonzódásaik” is 
megosztottak. A képzelet szabadságának a szárnyán 
felrebbenő képalkotó gesztus ellentmondás
mentessége is csupán az emóciók felől igazolható, 
mint ahogy a célszerűnek gondolt „funkcionalista” 
megoldás is, amely egyidejűleg az anyagot és moz
dulatot is értékén kívánja kezelni, vagyis esztétikai 
jelentőséget kíván ezeknek adni. Ami ezen kívül 
van, az az ésszerűség keretei között kényszerít felis
merni a világ megismerhető és megismerhetetlen 
arcának egymást kiegészítő jellegét, egyidejűségét.

Ha az értelemadás kísérletei csődöt mondani 
látszanak, ha a visszafelé tekintgető esztétikai 
érvelés nem biztosít elegendő muníciót valamiféle 
követhető meghatározás vagy minősítés kialakí
tásához, gyakorta szükséges szinte kizárólagosan 
a személyes ízlésre hagyatkozni. Vagy ha már az 
ízlés is (aminek közösségi értékgaranciái mindeddig 
— ha csökkenő érvénnyel is, de — mutatkoztak) 
kompromittálná válik, akkor az organikus (zsigeri) 
mozgatók hitelességének vélelmével járhatunk csak 
el. Ha pedig a személyes ízlés is inkább előképekre, 
mint bátrabb és az ismeretlenekkel kacérkodó vál
lalásokra épül, alighanem a teljes elutasítás is 
fogadhatja azokat a közvetlenül befogadhatatlan 
jelenségeket, amelyeket egyesek műtárgyként 
tételezve bocsátanak a nyilvánosság elé. Mert a 
sikerképesség receptjeit dolgozza magába a leg
gyorsabban egy mintákért sóvárgó társadalom, így 
tehát nem rajong, nem képzeli maga elé a nem nyíl
egyenes haladás lehetőségeit (szépségét). Ilyenkor a

Somody Péter: Cím nélkül 
150x110 cm 
akril-lakk, pasztell

kalandorok (művészek) kockázatainak méretei és 
következményei kiszámíthatatlanokká válnak. 
Konvenciókat kell tehát teremteni, amelyekben 
aztán minden világossá, kis idő és érlelődés után 
egyszersmind természetesen érdektelenné is válhat. 
Mármint a kísérlet, az ismeretlen kimenetelű fizikai
szellemi kaland (mint amilyen a festészet) értéke 
szempontjából. De eljutottunk egy igen érdekes 
társadalmi állapothoz, amelyben nagyjából világos 
már, hogy kultúr-statisztikai értelemben miféle 
garanciákat követel a széles körű befogadás 
követelménye és képessége. Az is felfogható ennek 
eredményeként, hogy a mesterek műhelyeiben 
éppen formálódó gondolatoknak és technikai 
leleményeknek mennyire szükségtelen tekintetbe 
venni az érlelődés vagy ráhangolódás külső 
körülményeit. A művész most is magányos. A mo
dern művészet történetének szemet szúró igazságta
lanságairól és drámáiról is csak azért fogalmaztak 
meg romantikus, nemegyszer szemforgató tételeket, 
mert némelyek még a részvétlenséget, a kívülállást 
és kajánságot is esztétikai élményként kívánják 
megélni. Ne tévesszen ez meg bennünket.

A két művész a férfikor szellemi-fizikai teljesítő- 
képességének a csúcsán van most. Előéletük bátor 
és folyamatos haladásról tesz bizonyságot a kijelölt 
irányok és tekervényesen bejárt utak ellenére is.

A hazai modernség kiegészülésre számíthat a 
határokon túli magyar művészet forrásaiból. A hazai 
modernség kiegészülésre számíthat a határokon

belüli magyar művészet forrásaiból is. A nagyszerű 
és az egyetemes jelentőségű törekvésekkel „reál 
time és on-line” kapcsolatban lévő „itthoni” magyar 
művészet erre az esélyre azonban kevéssé tart 
igényt. A „túlról” érkező kérdések nem nyugati 
kérdések, forrásaik valósága kelet-európai valóság, 
de e közegben is élnek izgatott, felelős és energiá
val teli művészek. A megtévesztő látszatoktól még 
kevésbé félrevezetve ők talán azok, akik erélye
sebben érzékeltethetik munkáikkal a művész és az 
alkotás státusa körül jelzett funkciózavarokat, akik 
a művészi jelzővel ellátható kifejezés módjának és 
értelmének, és a modernizációnak az ellentmondá
sait a modern médiaipar retorikai fordulataitól 
kevésbé fedezetten közvetíthetik. Kudor művei ezt 
sugallják, Somody munkái e felismeréstől gyengül
nek el.

Önportrék változatai a falakon. Ez Kudor Duka 
kiállítása. A felület hullámbarázdálta lapos sík, 
monokrómiájának drámai-romantikus íze — ellentét
ben Somody Hattyúházban kiállított munkáival — 
kizár minden ironikus természetű üzenetet. A ter
mészetes emberi megjelenést már a korábbi 
képekben is a valóságos tájhoz közelítette a képfor
málás. Ez sűrűsödik leegyszerűsített eszközökkel a 
kifeszített arc variációkba. Korábbi grafikáival kap
csolatban elmondtuk már, e felületeken nem
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kényszer az ember felfedezése, csupán lehetőség 
emberi arcot is látni a festék és gyűrődés tájban. 
Mindeddig lényeges jelről volt szó, amikor az 
emberi arc képzeteit felidéztük. Talán egy picikét 
zavaró ebben a nemesen egyszerű eljárásban, hogy 
nagyon is megfestett, olykor mesterséggel előállított 
gyűrődésekről, „szenvedésről” van szó, amelynek 
háttereként a fe mintázatára utaló frazeológia kife
jezetten idegen a „maradvány kép” megszenvedett 
mondandójától. A kiterített, gyűrődéssé laposodó 
arc-tájak kozmikus beláthatatlanságot és követ
hetetlenséget sugallnak és sietünk sebesen megje
gyezni, hogy ennek ellenére sem jellemzi őket az, 
ami a rá vonatkozó szövegre olykor — nem találván 
a megfelelően szikár kifejezést — melód ramatikus 
értelemben érvényes. Nem az esztétikai előítéletek 
irányítják tehát a folyamatot, így hát ezeknek nem is 
felelnek meg, csupáncsak annyiban, amennyiben 
ezek ösztönösen élnek mindenkiben. Nem így 
Somody Péter, aki ezeket az esztétikai előítéleteket 
(elkötelezettséget) éppenséggel poétikai feladatként 
hozza felszínre, amennyiben szinte minden esetben, 
amikor rajtakapja magát a legkülönbözőbb típusú 
rendezésen, szabályozáson, vagy „jobb helyzetbe” 
hozáson, azonnal hozzáfog az önkéntelen kényszer 
vagy tudatos döntés okainak hitetlen szétdarabolá- 
sához. Vagyis megpróbálja gyakorlatát teljesen 
előítélet-mentessé tenni. Kérlelhetetlenül tiszta 
esztétikai olvasattal és érzéki előkészítéssel hat 
tehát a gyönyörűen anyagszerű felületen a megfolyó 
műanyag festék, műgyanta. Anyagmágia, emberi 
beavatkozástól független organikus alakulás. Az 
anyag stilizálja önmagát — mondhatnánk — ha 
nem tudnánk teljes bizonyossággal, hogy szuverén 
alkotói döntés és választás indította útjára a formá
tumot, a hordozó felületet és a pigmenteket is.

Kudor Duka István 
munkája

KOSZITS ATTILA

A kis zöld törpe esete a vizuálgagyival

2 5  emelet fény

2005. szeptember 27.
Magasház és környéke

Kezdjünk már valamit legalább virtuálisan a magas
házzal, ha már az illetékesek nem jutnak dűlőre vele! 
Hívjuk fel a figyelmet látványos vizuális akcióval a sok 
éve megoldatlan problémára, jöjjenek a kreatív 
alkotók! Hisz a toronyház jelkép is, nemcsak a 
tehetetlenségé, hanem a szocializmus időszakának 
25 emelet magas kirívó példája, a nagyzolás, hibás 
várostervezés emblematikus vadhajtása. Pécs 
építészeti kultúrájába sosem szervesült ez a gigant...

Az eredetileg a Pécsi Napok Örökség Fesztiválra 
tervezett akciót az esős időjárás miatt egy héttel 
később tartották meg. A szórólap szerint: „Két pécsi 
alkotócsoport egy új vizuális technikát felhasználva 
fénnyel festi meg a pécsi magasházat. A fényfestést 
videoperformance gazdagítja majd, és az eseményhez 
2 pécsi zenekar nyújt zenei aláfestést. Az egyedülálló 
rendezvény a Pécs Európa Kulturális Fővárosa -  2010 
projekthez kapcsolódik.” (A fényprojektet a Controll 
Stúdió Filmegyesület és a Carbontronic Vizuális 
Művészeti Szabadcsoport hozta létre)

Fényfestés. Micsoda gyönyörű szó, jó vele elját
szani, ízlelgetni. Bevillannak szép emlékek is: 2001-ben

láttam magas színtű művészi megvalósítását Párizs 
belvárosában, a Magyar Kulturális Évad egyik program 
jaként: a Szajna egyik oldaláról a túlparton lévő pati
nás műemléki épületekre magyar kortörténeti épít
mények karakteres képeit vetítették, így találkozott a 
két (építészeti) kultúra vizuálisan/virtuálisan. De említ
hetném a Cinetrip egyéb világszínvonalú fényfestési 
akcióit is, ezek populárisabb megoldásaival a Sziget 
Fesztiválon is többször szembesültem a Labirintus 
nívós partijain. A pécsi Médiagyár tavalyi 
eseménysorozatát is hasonlóan színvonalas produk
ciók színesítették, többségében helyi alkotók 
jóvoltából. Ma viszont már divat lett a fénnyel festés, 
az utóbbi időben elharapódzott ennek iparszerű, 
kevesebb értéket hordozó változata is. Valamilyen for
mában mindenki készíthet ilyen látványt, ennek tech

nikai korlátjai megszűntek, a digitális lehetőségek is 
demokratikusak ebből a szempontból. De a vizuális 
kultúra igazán kvalitásos, művészi multimediális 
megoldásaira — éppúgy, mint minden művészeti 
ágban —, csak kevesek képesek.

A Sajt zenekar már játszott a magasházzal átel
lenes északi parkolóban, mikor valamivel este nyolc 
után odaértem. A közvilágítást a fényszennyezés 
megszüntetése/csökkentése érdekében 
kikapcsolták/mérsékelték. Ahogy közeledtem, egyre 
inkább meglepett a látvány: a kísértetház északi 
oldalán írásvetítőkkel^!) közhelyesen ábrázolt kígyós, 
halas, kolbászból van a kerítés stb. színes 
motívumokat lőttek fel (lásd primitív kultúrák, naiv 
művészet). Ez az emlegetett új vizuális technika,
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Tiszta hanghoz vezet ez az eljárás, aminek nincse
nek kompromittált tónusai, mert természettörvények 
szabják meg döntően a futásukat. De Somodyt nem 
győzi meg e mostanra áttetszővé váló, ezért vala
mennyi hamisságot tartalmazó dogma. A használat 
közben elhasználódik a szabály is és Somodynak 
láthatóan most nem jár más a fejében, mint az, 
hogy miképpen lehetséges az univerzáliák iránt 
különösen érzékeny személyes világszemlélet olykor 
rezignált, olykor „feldobott” szakaszainak minden 
eddigi eredetiséget meghaladóan hiteles „tükre
ként” szolgálni. Módszere, az előítélet-mentesség is 
egyfajta előítélet, aminek logikai következménye 
akár kedvünket is szegheti. Ez annyit tesz, hogy 
mindent megérteni senki nem képes, legfeljebb min
dent megbocsátani. Ezért a teljes felszabadulás és 
jelentéstelenné válás huzatos nyitottságának 
bekövetkezte előtti pillanatban Somody visszalép, 
mozgásba hozott folyamatait megállítja a tiszta és 
értelmetlen anyaggá válás küszöbén és engedi raj
takapni magát azon, hogy mégiscsak irányít, jelen
tést szervez. De megáll a közösségi jelentés pers
pektívája előtt is, bekapcsolódása az elfogadott és 
sikerképességet garantáló befogadási rítusokba nem 
kimondottan erőszakos.

Mindketten keresik az első gesztusokat. 
Mindketten félnek a „túlírástól”. Képeiken a bomlás 
és újraépítkezés (szétrobbanás, tájjá alakulás, deko
ratív dekonstruálódás) bekövetkezésének pillanatai 
elé kerülünk. Magunk most ugyancsak bizonyos 
széteséssel is jellemezhető újrarendeződés határán 
vagyunk, ezért különös fontosságot kap életünkben 
minden önmagunkon valamilyen irányban túlmutató 
képlet. Somody Péter és Kudor Duka István bámu
latra érdemes konoksággal támadják a stilisztikai, 
vagy jobban mondva ízlés — alapon létrejött kép
struktúrát, így a vizuális konvenciót, ami egyebek
ben mindig is szükségét látta a közvetítését és 
befogadását segítő „megértésnek”. Az első gesztu-

gyenge fényű írásvetítőkkel egyfolytában állóképeket 
meredeztetni a magasba? Színvonalasabb megvalósítás 
esetén ez a statikus képsor egyébként jó kontraszt lett 
volna a kor végletekig felpörgetett vizualitására. Az 
életveszély miatt sok éve kiürített, s azóta lakatlan 
szellemtorony keleti oldalán, mint függőleges, osztott 
képsíkon megjelenő képek is bővelkedtek a szellemte
len megoldásokban. Projektorokkal kilőtt mozgó 
videoanimációk, átúszó halacska, forgó sarló, fekete
fehér op-artos ábrák, fehér és színes fények stb. vál
takoztak bábeli intimékszerekként, nem sok tekintettel 
a fal strukturáltságára (ablakok, erkélyek). Gyatra 
vizuáleffektek szintjén, mint egy kommersz diszkóban.
S mivel nincsen beépített nagylátószögű, vagy 
legalább halszemoptikám, a gigantikus falak alkotta 
képmezők mérete, s a környező építmények és egyéb 
korlátozó úttárgyak, fák, parkok stb. „jóvoltából” a 
kellő távlat hiánya miatt sem tudott érvényesülni a 
látvány. A több oldalra vetítés így nem vált komplexen 
érzékelhetővé, csak mint egy méretes térplasztikánál, 
egy-egy oldal körüljárásával. Meglepő nagy lézerbetűk 
is feltűntek, csak amikor el tudtam olvasni, jöttem rá, 
hogy tiszta reklámról van szó: a hangosító- és fény
berendezések tulajdonosának a nevét népszerűsítették. 
Az eget ostromló ház már Bábelnél sem jött be, itt 
pedig jócskán keveredtek a kommersz elemek, 
művészettel sajnos nyomokban sem lehetett 
találkozni. A berendezésekhez adott gyári effektek 
uralták a lézermegoldásokat, a füstre szórt holo
grafikus ábrákat is már ősidők óta (múlt század) 
használják. Csupán némi nem tervezett közjáték 
mentette a képet: a Szigeti utat lezárták a közforgalom 
elől, csak a buszokat engedték át. Az jelentette az 
egyetlen izgalmas eseményt, amikor éppen a ház előtt 
a sötétben kivilágított utastérrel elhaladt egymással

sok értelme talán éppen annak a ténynek a 
megvilágítása, hogy a művészetet magát mindig 
„újraíró, felülíró” minden feszültséget oldó, vagy 
releváns információt hordozó mozdulat emberi moz
dulat. És e mozdulatnak is meg kell értetnie magát. 
Ehhez az első lépés a nyilvánosság, ami nélkül az 
értelemadás nagy kísérletébe aligha foghatunk.
Ez a lépés megtétetett.

Aknai Tamás

Pécsi Kisgaléria
2005. október 19 -  november 13. 
Bibliosaurus Rex
Lengyel András képzőművész kiállítása

Csak az állat olvas!
Avagy a „növekvő” könyvtár

Lengyel András kiállításán főként csendéletek szere
peltek, ötletes könyvcsendéletek (már-már hason
lóan működik a könyv Lengyel Andrásnál, mint 
Gellér B. István Növekvő városa, kezdetben ez a 
könyvtár is csak vázlatokon létezett, mára egyre 
terebélyesedő méretével kezd leválni az alkotójáról, 
s könyvtárrá terebélyesedni). Az életműből válogató 
kiállítás kulcsképe számomra egy korábbi mű fotó
dokumentációja. Egy 140x160x160 cm-es könyvpi
ramisé (Gutenberg-pyramyd, 1989). Engem ez a kép 
a történelem folyamán könyvégetésre összehordott 
máglyákra emlékeztet, s meg is talált, talán, mert író 
vagyok, s mostanában témám a könyvégetés.

Egy lehetséges könyvdefiníció: könyv az, ami 
elégethető! Mert „Égetni: gyönyörűség volt” — így 
kezdődik Ray Bradbury 1951-ben írott könyve. A

szemben két csuklós. Meg is tapsolta rendesen a 
hálás közönség.

Ma már máshol tart a világ a fényfestés terén.
Az analóg és digitális technológia, a médiumok külön
böző ötvözetei újszerű, vagy annak tűnő képi megje
lenéseket tudnak produkálni (itt ez utóbbi érvénye
sült). A mai globális civilizáció jelrendszere, a klip
kultúra alakította semmitmondó vizualitás, a mass- 
media hatása, a vizuális klisékből építkezés vált itt 
érzékelhetővé. A művészeti alkotás lényegi oldalát 
jelentő asszociatív többértelműség a túl direkt, 
közhelyszerű vizuális jelek miatt nem tudott létrejönni. 
Az esztétikai és közönséges jelek egymásutánja, viszo
nya a művészet valós textusa. S ha a kifejezés és a 
tartalom elemeinek lehetséges kombinálásában forma
lista megoldás születik, a műalkotás nem is lehet tar
talmas. Bár a kortárs művészetben, így a multi- vagy 
hypermediában (kép, mozgókép, szöveg, hang) a 
dizájn, a grafikus felhasználói felületek stb. szerepe 
nyilván átértékelődik a korábbi művészetelméleti, kri
tikai, esztétikai kategóriákhoz képest. Az új mediális 
formák sajátosságait kihasználó művészetben újszerű 
kontextusban keverednek a lineáris építkezéstől a 
dekonstrukcióig a statikus, ábrázoló munkák a pergő 
vizualitás különféle formáival. A prezentációs technikák 
persze a kor bizonytalanságaira válaszoló infantilizá- 
ciót, banalitást is előhozhatják.

Sem a Sajt zenekar még hiphop elemekkel is 
aktualizáló, csak éppen sablonos programja, sem a 
Singas Project ehhez képest magasan szárnyaló acid- 
jazz alapú, s az egyébként szépszámú tömeget jól 
beindító zenéje nem illeszkedett a gyatra 
(vizu)állátványhoz, sem az eredeti (ha volt egyáltalán

kisregény egy antiutópikus társadalomban játszódik, 
ahol a hivatalos szórakoztatóeszközökön, a tévé 
különböző alakváltozatain kívül minden médium be 
van tiltva: a legerősebb tiltás a kollektív emlékezet 
papírra nyomott relikviáit, a könyveket sújtja. A 
regény címe 4 5 10 Fahrenheit, amely a könyvnyom
tatásra használt papír gyulladáspontjára utal.

Mi a könyv? Csak a nyomtatvány? Egy barlang 
fala tele rajzzal? Mózes kőtáblája parancsolatokkal? 
Égetett agyagtábla rovásírással? És a papiruszte
kercs, a pergamenlapok, a kódexek, a papírlapokra 
nyomtatott összekötött oldalak, és könyv még az 
e-book is. A definíció még egyszer: a könyv olyan 
tárgy, eszköz, ami hordozhat bármit, tudást, 
szentséget, obszcenitást, lehet fontos, lehet súlyta
lan, de bármely megjelenési formában elpusztítható. 
Az e-booknál ott a törlés (delete) gomb, a barlang
rajz ledörzsölhető, kaparható, a kőtábla, az égetett 
agyag kalapáccsal összetörhető, és az inkák 
csomóírása, a kipu tekercsekben jól égett a spanyol 
hódítók szerint, hát még a papír!

Nem egy magát veszélyeztetve érző vagy éppen 
erejét deklaráló hatalom önreprezentációjaként 
repertoárra vette a könyvégetést. Az első máglyát 
történelmi adatok szerint Csin Si császár hordatta 
össze, aki minisztere tanácsára betiltotta a filozófiá
val, történelemmel és a költészettel foglalkozó 
műveket. A könyvek tulajdonosait kötelezte, adják
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át a birtokukban lévő műveket, különben halálbün
tetést szab ki rájuk. A törvény i.e. 213-ban életbe is 
lépett, a könyvek nagy részét begyűjtötték és 
elégették, tudósokat végeztek ki. Voltak, akik 
befalazták a könyveket (érdekes párhuzamot kínált 
a kiállítás néhány akciót dokumentáló fotója: 
Befalazott könyvek címmel), néhányan kívülről 
tanulták meg azok tartalmát (a kínai történelem 
párhuzamot mutat a 4 5 10 Fahrenheit-te\), s évek 
múltán, a tilalom feloldását követően emlékezetből 
újra lejegyezték a szövegeket.

A könyv veszélyes tárgy. Ennek ellenére létrejöt
tek könyvtárak, amelyek magukban hordozták az 
öngyulladás veszélyét. Az első nevezetesebb 
Asszurbanipal asszír uralkodóé volt, 2600 évvel 
ezelőtt mintegy tízezer ékírásos táblával, de az 
agyag nem gyullad könnyen fel. Az alexandriai 
könyvtár teljes állományát 700 ezer tekercs jelen
tette, ez már-már közkönyvtárnak is tekinthető, 
kutatókat, tudósokat beengedtek. A nagy görög 
klasszikusok ma ismert formáját, csakúgy, mint az 
Ószövetség egyes részeit az alexandriai könyvtár, 
pontosabban az ottani példányok másolatai őrizték 
meg. Ez a könyvtár julius Caesar seregeinek vált 
áldozatává, a római légionáriusok az alexandriai 
háború idején a városon kívül a könyvtár épületét is 
felgyújtották, mintegy 400 ezer tekercs égett el, ezt 
részben pótolta Antonius: a pergamoni könyvtárból 
200 ezer tekercset ajándékozott Kleopátra király
nőnek.

A késői császárkorra esett a történelem nagy 
szervezett könyvégetéseinek egyike: 303-ban 
Diodetianus arról rendelkezett, hogy a keresztény 
templomokat le kell rombolni, a keresztény 
tisztviselőket el kell bocsátani, és a keresztény 
szellemiségű könyveket, így az Ószövetség és az 
Újszövetség köteteit el kell égetni. Érdekes, hogy 
a keresztények hasonlóan, mégis másként jártak el, 
megemlítendő az Apostolok cselekedetei, mely Pécsi Kisgaléría: Lengyel András — Bibliosaurus Rex

ilyen) koncepcióhoz. Ehhez a mediaperformance 
műfajhoz, a közönség előtt létrejött vizuálalkotáshoz 
experimentális, helyben is alakított (több elektronikát 
is használó) improvizatív megoldásokra lett volna 
szükség. A nem illeszkedő zene így csak fokozta a 
bábeli vizuális nyelvi káoszt. A magasház fényprojektet 
leginkább egy nagy szabadtéri kommersz diszkóhoz 
lehet hasonlítani. De ha felvállalják a popularitást, 
akkor azt a koncepciót kellett volna végig vinni: vurstli 
és virsli, céllövölde, hurka- és kolbászárus, hinta-palin
ta, pici műanyag toronyházak stb. Mint egy falusi bú
csúban. Apropó, a falusi diszkó azért annyiban helytál
ló, hogy a 25 emeletes is tulajdonképpen egy nagy 
falu, hisz annyi ember élt benne egykor... Ehhez igazán 
illett volna az a látvány. Természetesen nem a jó ötlet
tel, az izgalmas figyelemfelhívó kulturális akció tervével 
van a gond, hanem a gyatra, színvonaltalan és kont- 
rollálatlan kivitelezéssel. Egyéb megoldások, mint pl. 
a toronyba belefúródó repülők, helikopterek apokalip
tikus víziója, vagy a pokoli torony esete Bruce Willis- 
szel is közhelynek számított volna, éppúgy mintha 
vizuálintervencióra vágyó emberek potyogtak volna 
alá a magasból. Nem sok választotta el az egészet 
a vizuális környezetszennyezés kategóriától. Az egész 
vizuális népbutítás a hetvenes-nyolcvanas években 
divatos diszkókultúrára emlékeztetett, amikor minden
fajta oda nem illő mozgófilmeket vetíttettek hang 
nélkül (!), csak a látványt szolgálva. Majd a videó- 
diszkók időszakában is buta klipeket, vizuálisan meg
mozgatott szörnyűségeket lehetett „élvezni”. De sok
szor ma sem jobb a helyzet: a magukat VJ-nek (visual

jockey) nevezett vizuális szolgáltatók legtöbbször 
megelégednek a legkommerszebb, ötlettelen, előre 
legyártott vagy legyártatott sablonmegoldásokkal, ez 
egyébként a partikon nyilván nem is zavar senkit...
Az üdítő kivétel persze a profi animátorok, vizuálbaj- 
nokok műve, ilyet is látni, nyári példa rá a zene és 
kép összhangjára épült Mitsoura program (lásd az 
Echo 2005/4-5. számában).

A koncerteken azért a több százas, de egyre fogyó 
tömegből úgy 80-100-an mindettől függetlenül jól 
szórakoztak, persze ők a színpad előtt csak a zenére 
pörgették magukat...

A rendezvény végén a ház északi falán megjelenő 
pici, majd egyre növekvő zöld lézertörpe tényleg 
emblematikus jele  lett az eseménynek. Aztán a 
fények kialudtak, eltűnt a gagyi-színes fényfesték, s 
újra nyakunkon maradt a szürke betonkolosszus. De 
végül is az akció elérte a célját: lám milyen 
elmélkedésre késztetett, s a negatív tapasztalatok 
alapján leszűrhetők a tanulságok. Megfelelő és 
ellenőrzött referenciák nélküli csoportok ilyen nagy
szabású rendezvényt ne prezentálhassanak, mert íme 
az eredmény... Egy ilyen projektet rá lehetett volna 
bízni hozzáértő művészeti karos vagy akár más szakos 
hallgatókra, végzett művészekre, akik már bizonyítot
tak. Netán a projekt élére állhatott volna egy nagy 
tudású művész/tanár.

Sebaj, a városhoz tartozás érzését (annak minden 
negatívumával, pozitívumával) azért még így is növelte 
az esemény. ■
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szerint Efeszoszban történt az első „önkéntes” 
könyvégetés: „A hívők közül is sokan eljöttek, 
bevallották, és nyilvánosságra hozták viselt dol
gaikat. Sokan az ilyen illetéktelen tevékenységet 
folytatók közül összehordták könyveiket, és minden
ki szeme láttára elégették; amikor pedig összeszá
molták azok értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsül
ték.” (Csel 19:18-19) Az efeszoszi főtéren álló hatal
mas Artemisz-szobor helyett a g. században már 
egy legalább akkora kereszt hirdette az új államval
lás győzelmét. A feliratokról a pogány istenek nevét 
kivakarták, a szoborfejekre pedig kereszteket 
véstek.

A középkorban a kolostorok őrizték és másolták 
a könyveket, a kolostori könyvtárak az ókori 
könyvtáraktól eltérően nem voltak nyilvánosak: a 
könyvekhez főleg egyházi emberek férhettek hozzá. 
A középkor parasztháborúi és vallási eredetű 
felkelései idején a kolostorokba betört rebellisek 
egyik első dolga volt a fennálló egyházi-világi rendet 
jelképező kódexek máglyára dobása: a könyv
égetés. De ez nem csak őket jellemezte: a 13. 
század közepén a ma szentként tisztelt Lajos francia 
király a zsidókat miselátogatásra, csúcsos kalap és 
sárga karika viselésére kötelezte, elrendelte a 
Talmudnak és más zsidó vallási könyveknek a 
Párizs egyik piacterén nyilvánosan történő 
elégetését.

Nem hagyható ki az autó da fé (hitből való cse
lekedet) fogalma sem a könyvmáglyák történetének 
ismertetéséből. Előfordult, hogy a művet az 
alkotójával együtt égették el. Úgy zajlott ez a 
népünnepély, hogy felült egy tribünre a hierarchia 
világa, alant, a téren a társadalom egyéb csoportjai 
tartózkodtak. A könyvégetés és a kivégzés 
látványossága a hatalmi színjátékkal együtt építette- 
rombolta az Inkvizíció és az Egyház imágóját.

A reformáció háborúi szintúgy könyvek és akár 
alkotóik elégetésével jártak: a különféle egyházak és 
egyházi rendek az ellenséges hit elpusztításának 
szimbólumát látták a számukra nem tetsző könyvek 
nyilvános elégetésében. A katolikusok Luther 
könyveit épp úgy máglyára vetették, mint Münzer 
Tamás lázadói a latin nyelvű Bibliát. A genfi refor
mátusok pedig 1553-ban a Szentháromság-tagadó 
Szervét Mihályt. A kereszténység helyreállítása című 
könyvének összes felkutatott példányával együtt 
égették el, méghozzá olyan sikeresen, hogy a 
nyomtatott műből az utókorra csupán három 
példány maradt.

A 19-20. század nemcsak a háborúk és forradal
mak, hanem ideológiák, eszmerendszerek össze
csapásainak a kora is volt, melynek egyik lehet
séges tere a szimbolikus könyvégetés. Ez történhet 
spontán módon, forradalmi tomboláskor örömün
nep gyanánt: például az 1956-os magyarországi for
radalom idején, amikor a pártházakból, könyvtárak
ból kiszórt tudományos szocializmussal foglalkozó 
könyveket (Marx és Engels, Lenin, illetve követőik 
műveit) az utcákon és a tereken égették el.
Másrészt történhet szervezett, akár állami keretek 
között is. Erre példa 1933. május 10-e, amikor a fris
siben kinevezett kancellár, Hitler propagandaminisz
terének, Goebbelsnek az utasítására Németország 
több városában lobbantak fel zsidó, szocialista és 
más németellenesnek minősített szerzők, így 
Thomas és Heinrich Mann, Sigmund Freud, Bertolt 
Brecht, Albert Einstein, Erich Kástner és mások 
műveiből rakott máglyák. A könyvégetés valóságos 
náci propagandaünnep, a berlini máglya felépítését 
és meggyújtását több ezer ember jelenlétében maga 
Goebbels irányította. Ennek az eseménynek állított 
emléket Micha Ullman Könyvtáremlékmű -  Az 
1933. május 10-i könyvégetés című munkája 
1994-95-ben. A könyvégetés az Unter den Linden

Fujisaki Tomoko munkái

Amíg a berlini, föld alá süllyesztett negatív 
„könyvtár-szobor” sírkamrának hat, addig Lengyel 
András könyvpiramisa magába foglalja a sírkamrát, 
de éppoly könyvmáglya, mint amilyen 1933-ban az 
Unter dán Linden-en volt: meggyújtandó is. S hogy 
égetni: gyönyörűséges-e (Ray Bradbury után 
szabadon), arról mindenki maga dönt.

Balogh Róbert

Dulánszky Stúdió Galéria 
2005. okktóber 20 -  november 5. 
Formák barátsága

Négy japán és három magyar 
iparművész kiállítása

A Ferencesek utca elején nyílott fél évvel ezelőtt a 
Dulánszky Stúdió Galéria. Az Echo hírt adott korábbi 
egyik kiállításáról, amikor Kelle Sándor életművének 
válogatott darabjait mutatták be. Ezúttal látszólag 
önkényes, ámde könnyen belátható módon mégis
csak értelemmel teli „találkozások” színhelyévé vált 
a galéria, amennyiben négy, hazánkban, Pécsett 
megfordult japán keramikusművész, magyar ipar
művészek munkáinak együttes kiállítására vállal-

Operája közelében történt egy téren, az egykori 
máglya alá, a földbe süllyesztettek egy üres szobát, 
tökéletes, geometrikus teret képeztek, hófehér 
könyvespolcokkal. Nappal a föld alatti könyvtárat 
lefedő vastag üveglapra lépve vehető csak észre 
a mélyben rejtőző műalkotás. Éjjel már messziről 
feltűnik, mert kékes-fehér fénnyel világít a lenti üres 
szoba, ahová nem tehet belépni, a falak mentén 
hófehér könyvespolcok húzódnak, ajtó nincs. A 
geometrikusán szabályos tér tökéletes fehér kocka. 
Sok ezer könyvet égettek el ott, melyeknek a fehér 
polcokon lenne a helyük. A hiányuk beszédes.

Lengyel András könyvpiramisa a minimál art 
stílusában készült mű maximális jelentéssel megter
helve. E jelentés azonban úgy teljes, hogy a 
könyvtárnyi mennyiségű, a könyvekben felhalmozott 
tudás pozitív, szakrális formában elrendezett 
(piramis), és hát negatív is, mert a könyvégetésre 
előkészített máglya formája is hasonló, több jelen
tésréteg (fizikai, szellemi, spirituális) halmozódik 
egymásra. Ahogy a berlini „negatív” könyvtár, úgy 
a Gutenberg-pyramyd sem működhet: a berlini 
negatív, a földbe van süllyesztve, lehetetlenség 
belépni a terébe, a polcai üresek. Lengyel András 
könyvtára egymásra hordott könyvekből áll, rendel
tetésszerű használatra alkalmatlan, inkább 
„szoborként”, piramisként, síremlékként, plasztikus 
alkotásként működik. Szobor, mert körbejárható.
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koztak. A személyes és helyi vonzódások, kapcsola
tok természetes késztetésein túl az esemény meg
szervezésére minden bizonnyal okot adott az is, 
hogy a 2005. esztendő a japán és az Európai Unió 
közötti cserekapcsolatok éve lett és evvel észre
vétlenül egy majdhogynem intim magánvállalkozás
ra a nemzetközi kulturális kapcsolatok fényéből is 
vetült valamennyi. A megnyitó érdeklődő közönsége 
jelezte, hogy a privát kapcsolatoknak a más kiállítá
sokon megszokottól kissé eltérő rendszere jött e 
galéria körül létre. Az eltérést az érdeklődők kiléte 
magyarázta elsősorban. És ez az eltérés, a lehet
séges érdeklődés szinte felmérhetetlenül sok irányá
val is magyarázható. Minél több, érdekes kulturális 
metszet, minél több új arc, vagy bevált rendszerbe 
csak körülményesen illeszkedő kulturális teljesít
mény kerül nyilvánosságra, annál nagyobb az esély 
arra, hogy a lehetséges „párbeszédek” is differen
ciáltabbak lesznek. Bármennyire is indokolt ma itt 
(a nyugati Európában vagy harminc éve...) a galéria
rendszer ellentmondásairól — benne elsősorban a 
piaci orientáció értéktorzító hatásairól — gondolkod
ni, sem a fővárosban, sem a magyar vidéken nem 
tűnik elégségesnek a kulturális teljesítőképesség és 
a nyilvánosság egymásra találásának hivatalosan 
létrehozott rendszere. Az egy-két városi kiállítóhely, 
múzeumi állandó kiállítás hivatása sokkal inkább a 
mérvadó szakmai garanciákkal alátámasztott 
áttekintések, összefoglalások közreadása, mint 
a számos anyagi és esztétikai kockázattal járó 
„felfedezések”, „bevezetések” nyilvánosságához 
hozzájárulni. Ez a feladat marad a magángalériákra, 
amelyek már kétszáz éve étnek a tulajdonosok 
szuverén ítélőképességéből, anyagi természetű 
áldozatvállalásából és a körülöttük kialakuló szelle
mi kör vonzerejéből, általános befolyásából.

A jelenlegi kiállítás természetes alaphangját az 
a keleti művészetekben és kultúrában oly jól kita
pintható differenciáltság és „csendre” való készség 
adja, ami soha nem vált a nyugati kultúra princípi
umává. A japán Kawaguchi lun, Katsuta Motoko, 
Kitazawa Tomomi és Fujisaki Tomoko keramiku
sok. Ami azt jelenti, hogy tárgyaikat többnyire szi
likát anyagokban valósítják meg. Az anyag — leg
gyakrabban porcelán — megmunkálása során 
viszont az elmélyültség, műgond legmagasabb 
minőségeivel élnek, tárgyaik ezért már az egyszeri 
rátekintés után is befogadhatóak. Az értelemadás 
próbái csak ezután következnek. A finom tört 
arányok, sokszorosan kevert személyes színek, az 
elemek csoportosításának olykor egészen körmön
font ellenpontozási technikája mintegy, az euró
paitól eltérő szépségeszményről vallanak. Fujisaki 
Tomoko porcelántárgyai közelítik talán meg 
leginkább a formáról és szerkezetről megfogalma
zott európai eszméket, miközben az egységes kom
pozícióként értelmezhető plasztikai formák ezernyi, 
egyedileg kialakított apró szobrászati atomból áll
nak. Oláh Sándor eredeti plasztikai izgalmat keltő, 
zártszelvényekből készített fémtárgyai teljes értékű 
párbeszédbe kezdenek a japán minimalizmussal, 
Bicsár Vendel és Szabó János üveg- és faszobrai, 
érintésnyi finomságú papírmunkái ugyancsak arról 
vallanak, hogy a művészek között nem léteznek 
a megértésnek — máshol oly számos — korlátái.

Aknai Tamás

Esztergomi Keresztény Múzeum 
— Régi Szeminárium kiállítóterme 
2005. szeptember 30 -  október 30.

Psalmus 27.
Faragó Márta, Herczig Zsófia és 
Pápay Kornélia munkája

A kiállítás előzménye az a pályázati felhívás, ame
lyet még 2004-ben, Balassi születésének 450., 
halálának 410. évfordulójára írt ki Esztergom Város 
Önkormányzata és a Balassa Múzeum. A téma tehát 
Balassi Bálint élete és költészete volt. A pályázat 
kiírói olyan művészi ábrázolásokat, ezen alkalomra 
készült műalkotásokat vártak a textilművészektől, 
melyek Balassi korát és a költő gondolatvilágát 
közelebb hozzák korunkhoz, az „új művészet” 
eszközhasználatával hozzák közel Balassi Bálint 
személyének és költészetének legjellemzőbb voná
sait, a költőnek a nemzet, a haza iránti felelős
ségérzetét, istenes és szerelmi lírájának színességét 
valamint a reneszánsz kor emberének világ-, és élet- 
szemléletét.

Az állami mecenatúra az évforduló ellenére sem 
vállalta fel tavaly a kiállítás finanszírozását, így az 
kissé eltolódott, és a pénzhiány miatt két szakaszra 
bomlott szét a pályázat megvalósulása is. Tavaly 
csak a grafikusokat díjazták, a textilművészek — a 
pécsiekkel együtt — csak tervekkel jelentkezhettek. 
Mostanra azonban tervezett anyagukban és 
méretükben elkészültek a grafikai tervekben megfo
galmazott alkotások is. A pályaművek többségén 
feltűnt Balassi Bálint költeményeinek egy-egy sora, 
illetve a költő portréja, aminek lehetséges egyik ere
deti forrását a Keresztény Múzeumban őrzik. 
Kecskés Ágnes nyerte el az első díjat 1554-1594 
című művével. Vásárhelyi Katalin kapta a második 
díjat, Adj már csendességet című alkotásával. A har
madik díjat három fiatal pécsi kárpitművész, Faragó 
Márta, Herczig Zsófia és Pápay Kornélia 
érdemelte ki. Közös alkotásuk, a Psalmus 2 7  egy 
zöld alaptónusú miseruha, melyet reneszánsz virág
mintával díszítettek, és amelyre egy, a zsoltárból 
vett idézet G.Őt áldja énekszó, versemre okom

legyen csak ő énnékem, mert ő a sátorában megtart 
és nem hagy elvesznem...) került. Az igen jelentős 
magyar iparművészeti díjat tehát Fürtös Ilona kárpit
művész egyetemi tanítványai kapták, akik ma 
másutt és másutt, lényegesen eltérő művészeti 
kérdések megoldásán dolgoznak. Az egy-két éve 
végzett fiatal alkotók egymással szoros baráti kap
csolatban vannak — hiszen ők hozták létre a Pécsi 
Kárpitműhelyt és Textilművészeti Egyesületet —, 
kézenfekvőnek mutatkozott a lehetőség, hogy 
együttesen pályázzanak a Balassi Bálint életét és 
művészetét feldolgozó kárpitművészeti kiállításra, 
amit az Esztergomi Keresztény Múzeum hirdetett 
meg. A pályázatban az egyik legbizonytalanabb 
mozzanat az volt, amikor a fiatal művészek rájöttek 
arra, hogy egymás formavilágához és technikájához 
csak nehezen tudnának alkalmazkodni. A térben 
egymástól meglehetős távolságban munkálkodó 
művészek szövőszékein többnyire eltérő anyagok 
feszülnek ki, előadásmódjuk és stiláris törekvéseik 
is különbözőek. Ki a gyapjú, ki az egyszerű szálak, 
len, kender jellegzetes tulajdonságaira épít 
munkájában. Ezúttal sem tagadták meg eredeti von
zalmaikat, és eldöntötték, hogy a népi művészet 
rétegeiből anyag- és eszközhasználatából éppúgy 
meríteni fognak, mint a XVII. század magyar nemesi 
-  udvari kultúrájának formai emlékeiből, az úri

hímzés hagyományaiból, a korszak 
írásmódjaiból, s mindezt a nagy 
felületen elképzelve (a miseruha 160 
x 190 cm-es) mindenki a maga ked
velt anyagával és technikájával 
külön-külön valósítja meg. A három 
szövőszéken létrejött alkotás az 
összeállítás során kapta meg végső 
formáját, amikor az egymástól eltérő 
részek egységes egésszé 
szerveződtek. A profán és nemes 
textilanyag, a kereszt és az azt 
körülvevő zsoltárszöveg, a zöld és a 
közelében elhelyezkedő tónusok 
végül is egy nagy formai gazdagságú 
és valóságos funkcióval is felruház
ható szakrális műtárgyat eredmé
nyeztek, amely a liturgia számára 
éppúgy képes szolgálni, mint a 
spirituális reprezentáció, vagy a 
kizárólag érzéki minőséget mér
legelő esztétikai szemlélet számára. 
Eklektikusnak azonban nem tűnik az 
új miseruha, mert a felület minden 
része értelemszerűen hordoz más
más jelfunkciót, következésképpen 
a színekkel tökéletes egységbe 
szervezett kompozíció az eltérő 
anyag és megjelenés ellenére is tel
jes összhangot sugall. Az ígéretes 

vállalkozás sikere mellett — ami a PTE Művészeti 
Karának nemzeti méretekben és jelentőségben 
mérhető kulturális hatásfokát jelzi — azonban ne 
feledjük, hogy napjainkra megpecsételődni látszik a 
textilművészeti képzés sorsa, amennyiben a karnak 
nincs módja fenntartani ezt a közvetlen haszonnal 
alig kecsegtető képzési formát. Pedig az esztergomi 
díjazáson át kivehető, hogy a modern magyar tex
tilművészet megújulásának egyik jelentékeny terepe 
is éppen Pécs lehetne, ahol az egyidejűleg egymás 
mellett tevékenykedő művészek kritikus tömege 
akár az „iskolává” szerveződés esélyét rejtheti.

Aknai Tamás
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Mivé lett és mivé lehetne:

a Centrum-parkoló
A Centrum-parkoló' évtizedek óta a belváros egyik 
szégyenfoltja. A tömb a parkolónál lényegesen 
nagyobb, és ha nem is annyira, mint a parkoló, de 
egészében is problematikus városépítészeti zárvány 
és alakulat, melynek jelentőségét a városszövetben 
meglévő helyzete csak fokozza. Történetét itt rész
letezni felesleges, mert az a jelen helyzet szem
pontjából érdektelen. Főként pedig arra nem adhat
na elfogadható magyarázatot, hogy a városvezetés 
a belváros ilyen frekventált helyén miként szemlél
heti évtizedeken át hatékony fejlesztési elkép
zelések, bárminemű stratégia nélkül a spontán 
történéseket, és élheti meg ezt az állapotot a 
kívülálló módjára. Ha ezen állítással kapcsolatban 
valakinek volnának kételyei, akkor elegendő felem
líteni, hogy a város évente néhány alkalommal több 
hétre a parkolóterület egy jelentős részét vurstli, 
sörsátor és karácsonyi vásár számára adja ki — 
némileg becsapva egyébként ezzel azokat, akik a 
parkolókapacitásra alapozva évi 40.000 forintért 
váltanak parkolóbérletet.2

Aligha vitatható, hogy a város ezen helyén egy 
legalább a jelenlegi, de inkább nagyobb parkoló
kapacitás nélkülözhetetlen. Az is nyilvánvaló, hogy 
itt az épített városi szövet sérült, felszakadt, és ez 
csak a hiány beépítésével orvosolható. Ebből tehát 
következik, hogy a terület beépítése kívánatos 
volna, de úgy, hogy a közcélú parkolókapacitás a 
beépítés által ne csökkenjen, sőt lehetőség szerint 
növekedjék. Egy kézenfekvő válasz lehetne e kettős 
követelményre egy parkolóház. De mielőtt e tévútra 
lépnénk, tágítsuk kicsit az összefüggések és a 
történések körét!

Lázas semmittevés
A parkolóban a nyár folyamán hosszan elnyúló, 
különös építési munkálatok folytak, és tették a 
parkoló egy-egy jelentős részét átmenetileg használ
hatatlanná. A meglévő értékes fák, és közéjük

ültetett fiatal csemeték3 számára a parkolóállások 
közötti vonalban összefüggő szigeteket, a 
parkolósávban, az állások között egyedi kereteket 
alakítottak ki. Utóbbiak különösen primitívek, míg 
az összefüggő burkolt szigetek relytéjesek. Ezek 
ugyanis a parkolósáv teljes hosszában kialakított 
„járdák”, amiket azonban a fák számára készített 
keretek szakítanak meg. A fák között a kiselemes 
betonelemekből épített flaszterburkolat nem vezet 
sehová. Bevásárlóközpontok parkolóiban láthatunk 
ehhez hasonlatos járdákat a parkolósávok között. 
Azoknak azonban az a meglepő sajátossága, hogy 
van funkciójuk: valóban menni is lehet rajtuk az álló 
autók között, az autóforgalomtól védetten. A 
Centrum-parkolóban készült sáv hosszában viszont 
járhatatlan, hiszen azt a fák tagolják, és keskeny is. 
Kereszt irányban ugyanakkor csak nagy jóindulattal 
vethető fel a burkolat funkcionális értelme, az 
átjárhatóság ezt itt nem indokolja. Ez a követelmény 
egyszerűbben is teljesíthető volna, kertészeti 
eszközökkel bizonyosan értelmesebben és haszno
sabban. Másfelől különösen nem tűnik 
környezetbarát döntésnek ez a fák szempontjából, 
melyek gyökere ezt követően még kevesebb vízhez 
és levegőhöz jut.’ Az érthetetlen járdaszigetek a 
végeiknél is bizonyítékkal szolgálnak a primitív ter
vezésre: a parkolóautomata mindenhol hozzávető
leg egy méterrel maradt a szigeten kívül. így a 
burkolat egyetlen lehetséges funkciójának is elmu
laszt eleget tenni, az automatához pedig újabb 
esetleges burkolatmező készült, az egységre való 
törekvés minden nyoma nélkül.5 Az automaták az 
előttük lévő, egy lábtörlő logikájával megoldott 
burkolatukkal együtt útban vannak, és tulajdonkép
pen autóforgalmi területbe kényszerítik így a gyalo
gosokat, miközben a járdaszigetben az autóktól 
nem vettek volna el helyet. Azzal persze mindenki 
tisztában van, hogy az automaták áthelyezésének 
költségei volnának, de a jelenlegi építésnek is 
voltak, csak értelem nélkül.

Ha csak a parkolóépítés verzióban gondolkodunk, 
akkor is lett volna mit tenni. Az elsődleges problé
ma ugyanis a poros, burkolatlan felület, ami miatt 
az autók egyetlen nap alatt „koszolódnak el”, és az 
erős szél a belváros peremén lévő jelentős területet 
megtölti a parkoló porával. Nem lett volna haszon
talan a parkolóállások egyértelmű jelölése sem, ami 
a felület jobb kihasználását eredményezhette6 volna 
— s ekképpen nagyobb bevételt is —, viszont ez 
burkolat nélkül nyilván nem lehetséges. Van okunk 
félni attól, hogy a beruházás egy meggondolatlan 
célt szolgált, egy provizórikus, átgondolatlan állapo
tot idézett csak elő, majd konzerválja azt, érdemi 
eredmény hiányában pedig feleslegesen vont el 
pénzeket értelmesebb céloktól. Ezt a gyanút a 
nemrégiben a Sportcsarnoknál véghez vitt parkoló 
építés is alátámasztja, az eredmény jó eséllyel ott is 
a tartós ideiglenesség lesz.

Mégis kinek a döntése?
A „beruházás”, ami a parkolóban lezajlott, jól 
tükrözi azt a szervezetlen állapotot, amiben a város 
pénzei értelmetlenül folynak el. Hozzá teszem, ez 
nem a legjelentősebb projekt, ami erre bizonyságul 
szolgál, három szempontból mégis érdemes pél
daként rátekinteni:
1. Az eredmény nyilvánvalóan döntések 

következménye. Látván, hogy az nagyon primi
tív, nincs okunk feltételezni, hogy a döntések ne 
lettek volna azok. Vajon kik állhatnak a rossz 
döntések mögött? Ha nem alkalmasak rá, akkor 
miért ők döntöttek? Miért nincs alkalmasabb 
döntéshozói apparátus? Kik készítették el ezeket 
a terveket, és kik adtak rá megbízást? Kik fogal
mazták meg az igényeket, és kik hagyták azt 
jóvá?

2. Milyen szempontok szerint, és milyen módon 
dőlnek el a városfejlesztés távlati és ad hoc 
kérdései? Ha ily nevetséges és bosszantó

Az idei Pécsi Napok rendezvény minden eddigi rekordot megdöntött: 
a sátraknak, vurstliknak majdnem a teljes parkolót kiadta a város.
Ki tudja, hogyan, még az Ifjúsági Ház előtti felületet is bérbe vették, 
pedig az magánterület. A Centrum-parkoló ordító hiány a belváros menti szövetben
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eredmények nyilvánvalóvá teszik, hogy a 
pénzek azért bizonyulnak kevésnek, mert fel- 
használásuk dilettáns, akkor a felelős dön
téshozók miért nem teremtik meg a 
hatékonysághoz szükséges, szakmailag 
felkészültebb struktúrát?

3. Miért baj, ha ezen dilettantizmus nyomán 
elégedetlenek vagyunk? És miért nem vagyunk 
ennél sokkal elégedetlenebbek?

Az igazi tét: fejlesztés,
vagy m aszatolás -  EKF analógiák

A terület jövőjét illetően a legnagyobb tét valójában 
nem az, hogy a parkoló milyen, hanem az, valóban 
parkoló lesz-e, avagy a terület építészeti arculatát jó 
irányban befolyásolni képes beépítés, a parkolási 
lehetőség megtartása mellett. A már felvetett, evi
denciának tűnő parkolóház ilyen léptékben nyilván 
értelmetlen volna, és városképi szempontból sem 
kívánatos megoldás. Maga a parkolóház műfaj is 
mérlegelendő egy Pécs léptékű városban/ Ebben a 
léptékben ugyanis egy diffúzabb, egyenletesebben 
elosztott parkolókapacitás többnyire indokoltabb, 
és építészetileg, városképileg is kezelhetőbb, nem 
beszélve arról, hogy a parkolóházak milyen közbiz
tonsági kérdéseket vetnek fel, azt az emberek 
hogyan élik meg. A parkolóház témáját tegyük tehát 
végleg félre!

A város fejlesztési stratégiáival önmagában is 
érdemes és időszerű volna foglalkozni. Mindenek
előtt tisztázni volna érdemes a stratégia irányát, a 
fejlesztési koncepció megjelenítését a cselekvési 
programokban, a konkrét tervek kidolgozásának és 
a tervek valóra váltásához szükséges befolyásolási, 
és szakmai tevékenység mibenlétét, és főként az 
ehhez szükséges szakmai és személyi, valamint 
szervezeti feltételeket. Napi probléma: a megfogal
mazott építési programok számára nincs alkalmas 
terület, az üres területekre nincs megvalósítható 
funkció. A helyzet nem egy sorscsapás, hanem a 
koncepció hiányának következménye. Az EKF 
pályázat készítésének folyamata ezen hiányos
ságokat teplezhetetlenül felszínre hozta. Emiatt 
számos olyan stratégiai elképzelés, aminek meg
valósítására az EKF (Európa Kulturális Fővárosa) 
projekt győzelme lehetőséget biztosíthatna, meg 
sem fogalmazódhatott, mert az érintettek szerepe 
tisztázatlan, a döntéshozás fórumai rossz 
hatékonysággal működnek, a legitimációk 
vitathatók, a szándékok bátortalanok, a beletörődés 
megszokássá vált. Rengeteg kérdés nyitva maradt, 
mégis az EKF projekt áttörést hozott. Az előző sorok 
ellenére is eredmény, mert azon kérdések, amelyek
ben sikeresnek bizonyult a szakmák és a politika 
együttműködése, rámutatnak a hatékony és az 
impotens módszerek, struktúrák különbözőségeire. 
Az eredményt a lehetetlen állapotokból való elmoz
dulás jelenti. Fontos, sorsunkat alapvetően befolyá

soló, hogy az elmozdulással ne érjük be, a jelenlegi 
döntéseket még szakszerűbben vizsgáljuk felül, a 
hibásakat változtassuk, a jókat pedig erősítsük meg. 
Az EKF pályázat egyik legnagyobb tétje Pécs számá
ra az, hogy az eredményes módszereket lesz-e 
módja, ereje, intelligenciája tovább fejleszteni, a 
részeredményeket kifejteni. Nagyon szeretném hinni, 
hogy lesz, de meg vagyok győződve arról, hogy 
ehhez a szakmák szervezett helyzetbe hozása, több 
hozzáértés, tisztább szándékok és kommunikáció 
kellenek. A Centrum-parkolóhoz visszatérve — 
próbaként volna itt egy különös, összetett 
tehetőség: parkoló, piac, vásárcsarnok, Ifjúsági Ház 
rekonstrukció, városi tér, belvárosi játszótér.

Egy felvetés: piac

A mediterrán hangulatára büszke Pécs egyetlen 
említhető vásárcsarnokkal rendelkezik, a 
buszpályaudvar mellett, és ennek építészeti karak
terét illetően elégedjünk most meg a „jelentéktelen” 
jelzővel. Azzal nem kérkedő, ezzel szemben valóban 
mediterrán hangulatú városokban a vásárcsarnok 
jelentős hely. Nem kell azonban hajszolnunk a 
mediterránságot sem, a magyarországi vásárcsar
nokok építészetében is találhatunk színvonalas 
történeti és új példákat egyaránt — Budapesten 
számosat, de Gödöllőn is, mely város léptéke 
lényegesen elmarad Pécsétől. A pécsi csarnok 
a város szövetében zavaros helyet foglal el, 
környezetéhez szinte semmilyen módon nem viszo
nyul, parkolóval nem rendelkezik. Kiköltöztetése és 
lebontása indokolt volna, és ez a szomszédos 
buszpályaudvar bővítési, parkolási és megközelítési 
gondjait is részben megoldhatná — a buszpályaud
var bővítési kérdése a tőle délre eső tömb rekon
strukciójával teljességében kezelhető. A vásár- 
csarnok lebontása tehát kettős haszonnal járna, 
de természetesen ennek feltétele egy új csarnok 
építése.

A Centrum-parkoló ideális helye lehetne az új 
vásárcsarnoknak. A terület enyhe lejtése lehetővé 
tenné, hogy a jelenlegivel nagyjából azonos 
parkolófelület a terepbe az északi oldalán 
mindössze fél szintet besüllyesztve megtartható 
legyen, és a parkoló felett így a környezetéből 
jellemzően csak fél szinttel, a Nagy Lajos király 
útjánál egy teljes szinttel kiemelt platón különleges 
helyzetű piac jöjjön létre. Az oldalain jellemzően 
nyitott, elemeit felület új köztereknek, fórumoknak, 
piacnak, valamint egy vásárcsarnoknak adhatna 
helyet. A konstrukció sok előnnyel járna:
— A vásárcsarnok így emblematikus helyzetbe

kerülne, ami funkciójához méltó.

Járda, ami nem vezet sehová, menni rajta 
nem lehet -  a fák miatt sem, és mert keskeny is.

A facsemeték aligha nevezhetők túlkorosnak,
mint ahogyan azt a vonatkozó jogszabály

a parkolókba telepítendő fákra amúgy előírja.

A jegyautomata 
rejtőzködése még mond

juk vicces, hogy külön kis 
burkolatmező tartozik 

hozzá a sóderhalom 
közepén, az már 

gyanúsan dilettáns, és 
hogy ez az egész a 

parkolóterület közepén, 
az viszont veszélyes. 

Összességében pedig: 
hihetetlen!

— A városi szövetben ez az építészetileg túlzottan 
is határozatlan, de városképileg nagyon fontos 
hely karakteres módon épülhetne be, városi 
ikonná válva.

— A tömböt határoló beépítés kiteljesedhetne, 
bezárulhatna.

— A parkolókapacitás nem csökkenne, ráadásul a 
parkoló egységesen védett, árnyékos parkolóvá 
alakulna.

— A parkoló megjelenése városképileg is elfogad
hatóvá válna, miközben az oldalról, és akár 
részben felülről is helyenként nyitott, és így 
világított fedett parkoló a teremgarázsnál 
lényeges olcsóbb,8 és pszichésen is kedvezőbb.

— A vásárcsarnok feltöltése alulról, a garázsszintről 
volna megoldható, ami városképileg is, és tech
nológiailag is előnyös.

— Intézmények számára a már leírt, oldalt nyitott 
parkoló alá mélygarázs is telepíthető. 
(Mélygarázsként az intézményi, illetve a csarnok 
számára kialakított, tehát a nem közforgalmú 
parkoló az ellenőrzés, és a biztonság miatt 
előnyösebb. A két elválasztott szint az 
előnyöket egyesíti.)

— A jelenlegi Skála Áruház déli oldala menti ha
szontalan terület jól használható városi köztérré 
változhatna, köztes térként két középület 
között, és egyben meghatározó folyosója 
lehetne a tömb gyalogos feltárásának, ráadásul 
a Czinderi utca értelmes folytatásaként.

— A környezete fölé emelt „platón” a piacszerű 
használat látványa kezelhető, a környezettől jól 
elválasztható, ugyanakkor a környezet forgalmá
nak zavaró hatásai is leválaszthatók erről a 
felületről, és a köztéri használat számára is 
módot kínál a térbeli változatosságra.

— A szintek közötti differenciákkal a Skála és a 
leendő vásárcsarnok áruforgalma is 
elválasztható volna a gyalogos felületektől.

— A szintek alakításával a jelenleg „elsüllyedt” 
Ifjúsági Ház környezete is megfelelően ren
dezhető volna.

— A felhagyott ásatási területen, az Ifjúsági Ház 
északi oldalán annak térfal alakításával — ami 
talán összefügghetne az intézmény korszerű
sítésével is — egy a belvárosban máshol nem 
kínálkozó lehetőség nyílhatna játszótér 
kialakítására.

— A tömbbelsőben differenciált használatú gyalo
gos közterek sora volna létrehozható, az ÁRKÁD
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és az ítélőtábla tömbje közötti gyalogosforga
lom átvezetése mellett.

— Az ÁRKÁD egyébként drámai ideépítését 
tudomásul véve a vásárcsarnok és a piazza- 
szerű közterek építése jól folytatná a 
kereskedelmi, szolgáltató funkcionális egységet, 
adekvát funkciót adhatna a területnek.

— És végül: valóságos városi hely jöhetne létre, 
az ÁRKÁD léptékéhez méltó ellenpontként.

Ez utolsó szempont önmagában is nagy jelen
tőségű, a város fejlődését valóban szem előtt tartó, 
felelősségteljes gondolkodást jelenítene meg — míg 
az ÁRKÁD megépültének támogatása ennek éppen 
az ellenkezőjére példa. A közelmúltban épült 
bevásárlóközpontok ugyanis — és különösen a 
belvárosi ÁRKÁD üzletközpont — drasztikusan 
átírták a város mentális térképét. Az üzletközpontok 
helyekké váltak a polgárok nagy tömegei számára, 
melynek következtében a város egyéb intézményei, 
terei és főként közterületei veszítettek értékükből.
A folyamat jelenleg is zajlik, az ÁRKÁD által okozott 
átrendeződés hosszú távon tovább fokozza a már 
létező feszültségeket — jelen esetben a pécsi 
belváros elértéktelenedéséhez vezet.

Helyek teremtése — ahogyan 
Európában illik

Európában a túlzott méretű kereskedelmi 
egységeknek a középméretű városokra kifejtett 
hatását évtizedek óta ismerik, a tanulságok alapján 
kifejlesztették a szabályozás eszközrendszerét, és 
különös hangsúlyt fordítanak a folyamatok meg
fordítására, a valós városi helyek újbóli 
felértékelésére. Pécsett, és az ország más váro
saiban is a civilek sokat hangoztatott szakmai szem
pontjai, és az európai tapasztalat ellenére szabály
z a t iu l  mentek végbe a város egyensúlyát durván 
megbolygató beruházások, és azokkal most mint 
kezelendő problémákkal állunk szemben. A város 
vezetőinek most ezért az volna a dolga, hogy e 
szempontrendszerre figyelemmel hozzanak dön
téseket a városfejlesztés kérdéseiben. Az 
üzletközpontokkal szemben ellen-súlypontok létre
hozását kellene támogatni, tegyenek azok városi 
közterek, vagy valós városi helyként működő 
intézmények, épületek. E szemlélet megjelenése és 
érvényre jutása alapvetően fogja meghatározni a 
város elkövetkező évtizedeinek fejlődési irányát és 
lehetőségeit. A vásárcsarnok és környezetének e 
helyütt és ekképpen való megépítése erre kínál 
különleges lehetőséget.

Nehézségek

A megvalósítás természetesen magában hord prob
lémákat is, bár véleményem szerint ezek nem túl 
jelentősek. Mindenekelőtt tisztázni kell az 
akcióterület nagyságát.9 Zavaró körülmény, hogy az 
Ifjúsági Ház előtti sáv, északi oldalán a tömbbe 
befordítva jelenleg magántulajdon. Kellően nagy for
mátumú megoldás esetén ezt a területet is be kel
lene vonni a fenti programba, mert ezzel lényegesen 
átfogóbb eredmény volna elérhető, és a meg
valósítás körülményei így lehetnének optimálisak. 
Ennek ellenére a jelenlegi tulajdonosi szerkezet nem 
kizáró ok, de a teljes tömbre vonatkozó elgondolás 
kidolgozása így is elengedhetetlen. Inkább érzelmi 
kérdésnek tekinthető a meglévő fák sorsa. A Nagy 
Lajos király útja mentén a jelentős fák minden 
bizonnyal megtarthatók. A Bajcsy-Zsilinszky utcai 
első fasor esetében mérlegelni kell, és vizsgálni a 
következményeket, míg a parkolómező belső fáiból 
az átmentés kérdésével érdemes csak foglakozni. A 
harmadik probléma — a parkoló megközelítésének 
forgalmi kérdései — szakmai vizsgálatot kíván, jó 
megoldás bizonyosan található. Ezek a problémák 
így eltörpülnek a felvetés lehetőségei mellett.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy egy 
ilyen felvetés miként ágyazható be a városi 
fejlesztési elképzelésekbe, és miként az ötlet a 
földön hevert, és nem vette fel senki,10 hogyan 
érhető el, hogy a fenti szempontok érvényre jus
sanak. Van a városban olyan építész, aki az ityen 
típusú ötleteit úgy helyezi el, hogy terveket készít, 
majd megteremti a helyzetet, melyben ennek 
következményeként megbízást kap. Az érvényben 
lévő jogszabályok és azok szelleme, valamint a 
szakmai etikai szabályok szem előtt tartásával ez 
nem volna megtehető. Bár van elképzelésem arra, 
hogy az általam felvázolt idea építészetileg hogyan 
jelenhetne meg, annak közlésétől elzárkózom a fenti 
etikai problémák miatt. De joggal tehető fel a 
kérdés, hogy miért nincs meg a megfelelő módja 
Pécsett annak, hogy érdemi ötletek megjelenhes
senek," és további sorsuk hozzáértő kezek között 
alakuljon. Vagy miért nem bonyolít a város olyan 
ötletpályázatokat, melyeket felhasználva határozott 
elképzelésekkel rendelkezhetne problémás területek 
beépítéséhez, vagy problémás funkciók elhe
lyezéséhez?2 Felvetésem publikálásában ennek a 
problémának a megjelenítése motivált, és a végső 
lökést az értelmetlen cselekvések adták meg: a 
parkolóban zajló esetleges és primitív beavatkozá
sokra költött milliók és a szégyenletes vásárcsarnok 
fejlesztésére a közeljövőben fordítandó (vagy talán 
már el is költött) 40 millió, miközben egy hasznos 
és hiteles beavatkozásnak a lehetősége nyilvánvaló, 
de mégsem válik szándékká.

1  A  jelenlegi Skála Áruház helyén néhány éw el ezelőtt még az 
Új Centrum Áruház működött, számára épült az épület. Mivel 
a parkoló akkor alapvetően ezt az épületet szolgálta, így lett 
Centrum-parkoló a neve. Ma már a névadó nem létezik, de a 
terület a pécsiek tudatában azóta is így él.

2 Természetesen jogilag a kérdés bonyolítható. Világos, hogy a 
bérletet nem a város adja el, és nyilván tartalmaz a parkoló 
üzemeltetője és a város, vagy annak valamilyen vállalata 
közötti szerződés a parkoló felületének használatára 
vonatkozó szabályozást. A kérdést én nem jogilag feszegetem, 
hanem erkölcsileg. Ebből a szempontból a fenti kritika megle
hetősen egyértelmű helyzetet fest le.

3 Szövegrészlet a vonatkozó rendeletből a telepítendő fák 
lombkorona méretérét illetően: „... nagy lombkoronát növelő, 
környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell 
megoldani.” A frissen telepített fák esetében a túlkoros kritéri
um értelmezése sajátságosnak tűnik.

4 A fákat egyébiránt úgy zárták körbe szegéllyel és burkolattal, 
hogy még törzsének közvetlen környezetében, a kaviccsal 
kitöltött mezőben sem távolították el az évek során össze- 
cementálódott kőzúzalékos rétegeket.

5 Erre a kritikára valószínűsíthető a válasz, miszerint a parkoló
automaták tulajdonosa nem azonos a „parkoló-korszerűsítés” 
finanszírozójával, így ahhoz nem nyúlhattak hozzá. Ez egy 
bejáratott válasz azon esetekre, amikor az elkövető a válasz
ba több energiát öl, mint a probléma megoldásába.

6 Erre valóban nagy szükség volna. Az emberek jelentős része 
ugyanis gátlástalanul két helyet foglal. Ez nem csupán a hely
hiány miatt bosszantó, de a parkolási díjból befolyó bevételt 
is csökkenti.

7  E témában mind a szakmán belül, mind azon kívül erősen 
közhelyes a gondolkodás. A  probléma hajaz az üzletközpon
tok történetére. Ugyanis miközben a parkolóházak külföldi és 
budapesti jó és rossz példái, és azok tapasztalatai már 
ismertek, Pécs esetében nincsenek elképzelések arról, hogy
a város adottságainak milyen léptékű parkolóházak milyen 
kontextusban volnának kívánatosak. Éppen így jártunk az 
üzletközpontokkal: miközben az előkészítés időszakában a 
szakmák érvelése pusztába kiáltott szó maradt, a megvalósult 
beruházások káros következményei láttán a döntéshozók 
széttárják kezüket, és magukat is áldozatnak mutatják be.

8 Oldalfalai ugyanis jellemzően nyitottak, továbbá a szellőzése 
alapvetően megoldott, a szükséges gépészet lényegesen 
egyszerűbb.

9 A  tömb egészét kellene bevonni az összefüggések 
meghatározásába, és azok ismeretében lehet a tényleges 
építések körét meghatározni, és megvizsgálni a lehetséges 
tőkebevonási, partneri lehetőségeket.

10 A  Centrum-tömb rekonstrukciója, és annak részeként a piac
a pécsi EKF pályázat CD mellékletén, a közterületi rekonstruk
ciók sorában valójában szerepel, elbújtatva, de ez nem egy 
döntés eredménye, csak saját polgári engedetlenségi mozgal
mi munkám eredménye. Egyébként felvetésemet közel öt 
hónapja próbálom különböző fórumokon bevezetni a közgon
dolkodásba, eredménytelenül.

11  Különösen az Európai Kulturális Főváros program kapcsán 
voltak nyílt találkozók azzal a céllal, hogy ott ötleteket 
lehessen közölni a város vezetőivel. Itt nem kívánom kifejteni, 
hogy az ilyen típusú fórumok miért nem alkalmasak a nekik 
szánt feladatra, de azt mindenki tudja, hogy ezen fórumoknak 
nem volt semmilyen hasznuk.

12  Ilyen megesett a Kossuth tér rendezése tárgyában, azonban
a konstrukció, a tervpályázat előkészítése eleve kizárja annak 
lehetőségét, hogy a befektetői érdekek és a szakmai szem
pontok, ezen keresztül pedig a város érdekei találkozhas
sanak. Tulajdonképpen az ötletpályázat eredménye alig szol
gált jól megfogalmazható tanulsággal, valóban megalapozott 
megoldással, mert maga a kérdésfelvetés sem volt kellően 
kimunkált. A  városnál jelenleg nincs fogadókészség annak 
megértésére, hogy miként kell a feladatot jól megfogalmazni, 
úgy, hogy az valóban kézzel fogható eredménnyel szolgáljon.

A vásárcsarnok nem csak építészeti értelemben 
kifogásolható...

... de terjeszkedése, sátrasodása, a buszmegállóban állók veszélyt okozó 
leszorítása is annak egyértelmű jelei, hogy a ház utcai kapcsolata kitalálatlan, 

s hogy nincs valóságos koncepció, milyen is egy városi vásárcsarnok.
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Weber Kristóf: Alkalmazott zene 
PTE Művészeti Kar, Pécs 2005

A zenéről való gondolkodás és beszéd alapja nem 
lehet alkalomhoz kötött — a zenét csak az érti, aki 
a zenei jelentés időn kívüliségét érti. Az alkalmat 
a könyv megjelenése adja, és alkalmazott zenéről 
beszélni akkor is kelt, ha az az általános szemlélet 
szerint nem más, mint valami eszményi eredetű 
szépségnek az anyagi, időbeli, alkalmi érdekelt
ségekhez történő bilincselése. A zenéről való gon
dolkodás alapjai viszont nem mú'vészetelméletiek, 
hanem ontológiaiak: ahhoz, hogy a zene miben
létéről akár csak felületes tájékozódást is nyerjünk, 
a létezés egészének mibenlétéről kell gondolkod
nunk. Nem kell elfogult platonistának, sem valamely 
újabb kori szélsőséges idealista áramlat hívének 
lenni ahhoz, hogy feltételezhessük: az anyagi szintű 
élet teljes egésze nem más, mint alkalmazás, vagyis 
Weber Kristóf meghatározása értelmében valami 
önmagától idegen célnak alárendelt. És viszont: 
ha elfogadhatónak tartjuk azt a feltételezést, hogy 
az anyagi, vagyis érzékszervekkel többé-kevésbé 
tapasztalható élet célja nem önmagában rejlik, 
akkor máris az alkalmazás problémájához 
érkeztünk. A gondolkodásmód ilyen iránya bármi
lyen művészi tevékenység mögött azt mutatja, hogy 
a láthatatlan és változatlan szépség alkalmazkodik 
az ember korlátozott észlelőképességéhez — 
körülöttünk minden valaminek az alkalmazása.
A nemiség nem más, mint alkalmazott szerelem, 
a törvénytisztelet alkalmazott jóság, a lelkifurdalás 
alkalmazott igazság; a beszéd az Ige alkalmazása, 
a hit a sóvárgásé, végső soron az élet a lété.

Az Alkalmazott zene című könyv gondolati 
iránya nem jelöli ki világosan lételméleti alapjait, 
egyetlen mondat szolgál csupán iránymutatóul:
„egy kisgyerek már akkor tud a maga módján 
énekelni, amikor még beszélni nem, ilyenformán 
az éneklés során az ember azzal az univerzummal 
kerül kapcsolatba, amelyet a zene önmagában 
hordoz”. Ez a gondolkodásmód természetesen 
semmivel nem érdekesebb, mint az ezzel homlok- 
egyenest ellenkező irányú, amelyik szerint a zene

Zene -  alkalmazásban
nem emberfölötti eredetű, sőt ellenkezőleg: alacso
nyabb rendű, szociális-önfenntartó robot során 
keletkezett melléktermék (td. munkadal-elméletek). 
Zene és univerzum kapcsolata viszont fölvet egy 
másik kérdést: ha az egész élet a végtelen létnek 
önmagán kívüli céllal rendelkező alárendelése, akkor 
ki az alkalmazó és milyen célnak rendeli alá a 
védtelen embert. A párhuzam a létezés egésze és a 
zene közt nem túlzás: mindkettőt csak úgy érthetjük 
meg, ha tudatosítjuk, hogy valaki valamilyen célból 
teremtette (komponálta). Ugyanígy az alkalmazott 
zenét és az alkalmazott létet, az emberi életet is 
csak akkor érthetjük meg, ha tudatosítjuk: valaki 
valamilyen célból alkalmazott valamit. A könyv 
vizsgálati módszere nagyjából ezt az irányt követi, 
vagyis mintegy leltározást tart: kik és mifélék lehet
nek a szerzők, az alkalmazók, milyen területeken, 
milyen technikai hordozóeszközökön jelenhet meg 
a zene alkalmazása.

A könyv szerzője a zeneszerzés gyakorlata során 
szerzett tapasztalatairól ír. Rokonszenves őszin
teség: mivel ilyen nyíltan beszél munkájáról, a kom
ponálásról, az olvasó jól teszi, ha vallomásként 
olvassa a könyvet, nem pedig szaktudományos 
értekezésként. Bár a szöveg semmilyen műfaji 
kritériumnak nem kíván megfelelni, leginkább ennek 
a kettőnek, a vallomásnak és az értekezésnek a 
közös határvonalát keresi. Egyrészt világosan körül
határolt a tárgya és szándéka, szakszerű a jegyzet 
és a bibliográfia összeállítása, világosan tagolt a 
szövegszerkezet; másrészt a dolgozat során 
uralkodóvá válik a személyes hang, a csapongó 
gondolatvezetés, a fogalmazásmód kötetlensége, 
de legfőképpen az, hogy egy-egy részterület teljes 
átvilágításáról eleve lemond. A bőséges jegyzetap
parátus nem téveszt meg: a szerző nem állításainak 
igazát bizonygatja velük, hanem közli: pontosan hol 
talált a témához vezető legkedvesebb gondolatokra. 
Tekintélyes gondolkodóktól kapott mondatokat és 
szemléletmódot — ha zenéről beszél, széles 
látókörrel tájékozódik a feltáratlan területeken.

A valtomásos hang kijelöli az olvasói kör suga
rát is. Aki ezt a szöveget elejétől végigolvassa, 
annak nagyon kell szeretnie a zenét, és felfokozott 
érdeklődést kell tanúsítania a zene gyakorlati alkal
mazásának visszásságai iránt. Aki így, teljes ráhan
goltsággal lapozza végig a könyvet, az nem fog 
megütközni a beszédtéma iránti kötődésből fakadó 
érzelmi elfogultság miatt. Ez a könyv jó olvasót 
igényel: olyat, aki nem arra kíváncsi, hogy miről is 
van szó, hanem arra, hogy mit is szeret a szerző 
abban, amiről beszél.

Az alkalmazott zenének nincs helye, rangja, 
tekintélye — létjogosultsága sincs hazája, a zene
művészet földjén. Az akadémia nem vesz róla 
tudomást, a közönség többnyire észre sem veszi, 
szerzője éhbérért dolgozik, stúdióból stúdióba ván
dorol, oda, ahol éppen megrendelés akad. 
Alkalmazott zeneművek kérészéletű és halva
született műfajrokonok sokaságával körülvéve 
születnek, olyan szerzők kezei között, akik sebtiben, 
pillanatnyi erőnlét és ihtetettség függvényében, 
rögtönözve dolgoznak. Az alkalmazott zene árny
oldalából kiinduló kedvezőtlen előítéletek gyara
podását segíti a másik oldal: dollár miltiárdokat 
besöprő bizniszekben hűséges segédmunkásként

vesz részt (főleg a film- és reklámszakmában), 
mosolyogva legyint esztétikai és morális aggályokra. 
Végső soron ez derül ki ebből a könyvből: az alkal
mazott zenében a tulajdonságaitól függetlenül 
szemlélt zenét lehet szeretni.

Ha már az alkalmazott zene ilyen nehezen 
szerethető, vajon miért kell beszélni róla? A dolgo
zat olyan fejlődési vonalat vázol fel, amelynek 
köszönhetően azok, akik a zenei alkalmazás 
fokozódó intenzitású jelenlétét nem tudatosítják, 
veszélyben érezhetik magukat: elveszíthetik 
minőségérzékenységüket, ráadásul mind távolabb 
kerülnek attól a lehetőségtől, hogy önmagukban 
a lélek, környezetükben a külvilág csendjét meg
találják. A szerző szerint a zenei jelenlét intenzitás
fokozódása az újkorral kezdődött, pontosabban a 
pódiumzene elkülönülésétől, elitté válásától. 
Alapvetése az, hogy az újkorral kezdődő válság 
előtt minden zene alkalmazott volt, vagyis hogy 
a zene eredendően nem az öncélú élményszerzés 
eszközeként, hanem zenétől idegen célnak aláren
delve születik meg. Miközben fogalmaz, átjárhatat- 
lan útvesztőkbe nem keveredik, véleményét nem 
közli arról, hogy ez az izgalmas születés vajon 
miféle jelenség alá rendelve született, vagyis nem 
foglal állást a két legelfogadottabb és egyben legel
lentmondásosabb elmélet, a marxista és az idealista 
között. Nem érdekes, hogy a zene forrásvidéke a 
tevékenység hatékonyságát fokozó munkadal vagy 
valami transzcendens kommunikációs képesség 
emléke, hanem csak az, hogy a mai ember életében 
milyen szerepet játszik. Még pontosabban a könyv 
eszmefuttatása mögött az a kérdés feszül, hogy az 
általános felhígulás közepette mit tehet a zeneszer
ző a minőség megtartásának érdekében, és emiatt 
a feltételezhető szerzői attitűd miatt érdemes róla 
beszélni.

A könyv legfájóbb hiányossága, hogy a szabad
ság korlátozását, amit az alkalmazó szakterület és 
alkalmazott mű alárendeltségi viszonya kelt, nem 
minősíti. Említi ugyan, hogy az alkalmazás mindig a 
komponista szándékaitól eltérő szándéknak rendeli 
alá magát, amellett az egyik fejezet, az elektronikus 
zenével foglalkozó, széles ívű történeti áttekintést is 
ad — a szerző mégsem tartja fontosnak, hogy 
történeti távlatokban bemutassa ennek a szabad- 
ságkorlátozódásnak a természetét. Az olvasó 
számára nem válik átláthatóvá az, hogy a gyakorlott 
zeneszerző miképpen értékeli az alkalmazási 
tevékenységet, illetve azt a jelenséget, hogy a pódi
umzene jelentőségét messze túlszárnyalta a másod
lagos zene (nem minősége, hanem elterjedtsége 
miatt). Beszél ugyan zeneszerzőkről, akik csak az 
egyik vagy csak a másik vagy mindkettő zeneszer
zői tevékenységet folytatják, és nem beszél arról, 
hogy ő, a munkájáról valló komponista helyénvaló 
jelenségnek tartja-e a zene 20. század végi átvál
tozását. Nem mond világos ítéletet arról, hogy míg 
hangversenyterembe csak az elit lép (többnyire nem 
szakmai, hanem a hosszú sznobuszállyal kísért 
laikus társadalmi elit), addig a tömegek fülébe 
kéretlenül üvölt és csipog a kísérő vagy töltelék
zene. így aztán az sem derül ki, hogy naiv vagy 
Don Quijote-i módon habókos-e az, aki szerzőtársait 
ilyen körülmények közt is minőségi munkára buzdít
ja. Beszél az alkalmazott zenéről, és nem beszél az
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alkalmazkodó zeneszerző mentális tapasztalatairól. 
Az olvasónak pedig így nincs lehetősége eldönteni, 
hogy a zeneszerző, miközben a zene nyelvét nem 
beszélő feljebbvalók utasításait követve lejegyzi 
műve dallam-, ritmus- és harmóniavilágát, vajon 
elégedett-e, korszerűnek érzi-e magát, mert ráhan
golódott az új évezred lüktetésére, vagy anyagi 
ráutaltság miatt kénytelen tudását áruba bocsátva 
nyelni könnyeit. Az olvasó persze nem a szerző 
érzelmeire kíváncsi, de szeretné igénybe venni a 
szakember nyílt értékelését annak érdekében, hogy 
tájékozódhasson: mi is az alkalmazott zene 
valójában: létemelés vagy létrontás. Az Alkalmazott 
zene című könyvet letéve az olvasó szeretne meg
nyugodni: az eltömegesedés nem jelent vissza
fordíthatatlan ízléstomputást; nincs baj, a dolgok jó 
irányban folynak, az őrök a helyükön állnak, a 
zeneszerzők felkészültek az új típusú feladatra, ha 
már minden üzletté vált, hát be kell lopni a minősé
gi zenét arra a területre, ahol a pénzért és sikerért a 
legelszántabb tülekedés folyik. Ilyen megnyugtatást 
nem nyújt a szerző, így aki alkalmazott zenéről 
tudni akar, alapismereteket bőséggel szerezhet a 
szövegből, de nem tudja meg, ki beszél: az a kom
ponista, aki megsúgja nekünk, hogyan kell az üzlet 
világában ügyesen helytállni és nagy jattot szakítani, 
vagy az, aki a süllyedő kontinensről átmenti az 
újvilágba a zene értékeit.

A szerző egy helyütt a fölösleges idő kitöltéséről 
beszél. Fölösleges idő azonban nincs, legfeljebb fel
használatlan vagy rosszul felhasznált. Fölösleges az, 
ami semmire nem jó — az idő viszont olyan hata
lom, amely pontosan akkora erővel uralkodik fölöt

tünk, amilyen erővel harcolunk azért, hogy 
tudatunkba minél hosszabb árnyéka vetüljön, és ez 
neki azért jó, mert az időtlenségtudatot elaltatja.
Ezt a hatalmat a zene úgy győzi le, hogy lét
feltételeit kiemeli az idő létfeltételeiből, így zene és 
tér-idő külön koordinátarendbe helyeződik. Az idő 
hatalmának megtörésére nemcsak a zene képes, 
hanem más művészeti ágak, tárgyak, személyek, 
élethelyzetek; és ha a zene összeforr ezeknek a 
törekvéseknek az irányával, vagyis alkalmazkodik 
(durvábban: alkalmazásba, szolgálatba áll), erőtelje
sebb és hatékonyabb jelentést hordozhat, mint 
önmagában, alkalmazó nélkül.

Az olvasó a könyv elején villanásnyi 
tájékozódáshoz jut: miféle ellenérzéseket von 
magára az, aki alkalmazott zenéről beszél. A köztu
dat legszívesebben komoly- és szórakoztatózene 
megkülönböztetésének szintjén szeret erről gondol
kodni, és az alkalmazott zenét természetszerűleg a 
szórakoztató kategóriába sorolja. Valójában minden 
alkalmazás (már a szó görög etimológiája szerint is) 
összeillést, harmóniát kell eredményezzen, másként 
nem alkalmazás, hanem ízléstelen és felháborító 
erőszaktétet. A szórakoztató vagy üzleti szándék is 
eredményezhet harmonikus művet, ha az alkal
mazás harmonikus. Weber Kristóf ezzel a zene 
értékelésének, rendszerezésének jogkörét az 
akadémiainál szélesebbnek látja.

A könyvnek izgalmasabb a függeléke, mint 
maga a szövegtest. A függelékbe utalt irodalomjegy
zék egyrészt szakmai elvárás, másrészt figyelmes 
gesztus: aki a leírtakkal elégedetlen, ezen az 
ösvényen végezhet alaposabb feltáró munkát. Mély

erdőbe vezet az ösvény: a zene filozófiai, társadal
mi, történelmi és más művészeti ágakkal való kap
csolódásán túl a gyakorlati zeneesztétika, zeneszer
zés-elmélet területére. Ebben a bibliográfiában a 
leginkább szembeötlő az, hogy szépszámmal szere
pelnek benne zeneszerző írók, vagyis olyanok, akik 
ugyanúgy munkájukról vallanak, mint Weber Kristóf 
— így Cage, Schönberg, Adorno, Wagner, Molnár 
Antal, Vidovszky László, Sáry László. De a 
függelék más meglepetést is tartalmaz: olyan kotta
mellékleteket, amelyek legtöbbjére a szövegben 
folyamatos utalás található, így ezek a darabok 
a szöveg zenei illusztrációjává válnak — önalkal
mazás, autoharmónia jön létre. Nem is az újítás 
szellemessége imponáló, hiszen ennél sokkal 
mutatósabb kivitelezésű meglepetésekkel szokták 
kényeztetni az olvasót, hanem az egyes kompozí
ciók zárt rendje. Ezek az etűdök olyan tiszta hangon 
fogalmazzák meg a diszharmóniát, hogy egy-egy 
pillanatra felcsendítik a lenyugvás, megérkezés fel
hangjait: a totális széthullás káoszát szigorú ütem
ben, szerkesztett dallamívben beszélik el. A 
figyelmes kottaolvasó el is szédül: a káosz szólal 
meg a rend hangjain vagy fordítva? Ezek a rövid 
darabok igazolják a szerzőt: állást foglalni 
fölösleges. Nem érdekes, hogy egy műalkotás 
zenétől idegen területről érkező megrendelés 
hatására születik-e vagy ihletett állapotban — 
a születés szentebb a születés kondícióinál. Nem 
érdekes, hogy a szakma szerint értékesebb-e a 
pódiumzene — a spontán feltörő forrásvíz nem 
tisztább a kútvíznél pusztán attól, mert magától 
tört fel. ■
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2005. szeptember 13.
Pécs, Művészetek Háza 
Németh Gábor: Zsidó vagy?

Remélhetőleg megbocsátható a zsurnalisztikus for
dulat: hamar megállapítható (volt), hogy a Breuer 
Marcel terem hálás hallgatósága előtt a „felek” — 
Németh Gábor író, a könyv szerzője, és beszélgető- 
társa Ágoston Zoltán a Jelenkor főszerkesztője — a 
lényeget illető kérdésekben hamar egyetértésre 
jutottak. Nevezetesen abban, hogy a nyelvileg is 
(az új magyar próza hatása, rétegzettség, intonáció) 
hatásos könyvben erős az önéletrajziság, hogy a 
„beszélő” és az „én” közötti távolság könnyen áthi
dalható -  habár, amint a szerző megjegyezte: 
amiről beszélek az enyém, bár a műben másképp 
beszélek-, és hogy a kétségtelenül provokatív cím 
óvatosan értelmezendő, mert amellett hogy a szár
mazásra utalás is tagadhatatlanul bennefoglaltatik, 
mégis, jóval inkább egy tágabb élet/lét/értelmezés 
szerteágazó vonatkozásait sűríti magába. A könyv 
a gyerek- és kamaszkor tragikus, zavaros jelenetei
nek, pillanatainak felidézésével az elkülönítés, a fél
reértések az idegenségérzés, a stigmatizálás zavarba 
hozó, megszégyenítő, ill. töprengésre késztető 
gyötrelmes helyzeteire irányítja a figyelmet. Abban 
az életkorban, a fogalmi zűrzavar korában, amikor 
az ember az őt ért hatásokkal szemben érzelmileg 
amúgy is könnyűszerrel sebezhető, értelmezésre, 
a jelenségek feldolgozására, hatékony védekezésre 
pedig még aligha képes. Minthogy azonban az 
értelmezés igénye az akkor, és az „után”, azaz a 
most, vagy a jövő pillanataiban ill. idejében is ben
nefoglaltatik, a hallgató, bizonyára nem jogtalanul 
érezhette a Zsidó vagy?-ot (közbevetőleg: a cím 
első szava nagyobb betűvel és más színezéssel van 
kiemelve a borítón) egyfajta nevelődéstörténeti 
regényként, illetve szenvedéstörténetként.

(Utóbbinak már csak a szerző Simoné Weil-t idéző, 
az ember/iség/ folyamatos keresztre feszítésére tett 
utalása kapcsán is.) Mindezt a beszélgetés egésze, 
az utalások, az elhangzott részletek tették meg
győzővé. Az idegenség élményének pl. olyan, sok
szor egyszerűségében is összetett, és/ezért elgon
dolkoztató, sokszoros áttételezettségeket is magába 
foglaló eseteivel találkozunk, mint a láger-fogalom 
sugallatát is hordozó táborélmény.

Az egyik szerint a kisdobosok (köztük a szerző, 
aki eddig a Balatonnál, a nagymamánál töltötte idilli 
nyarait) a leányfalui tábor egyik programjaként esti 
filmvetítésen vesznek részt. Elképzelhető, hogy a 
nem nekik való, Spencer Tracy-veI készült Az öreg 
halász és a tenger című filmből mennyit ért/enek/ 
meg, nem beszélve a kísérő kisfilmről, amelyben 
Romm Hétköznapi fasizmus című filmjére 
emlékeztető, hullákat buldózerező kockák láthatók, 
ahol a gyerek számára „ismeretlen” „zsidó” szó is 
elhangzik. A helyzetet tovább színezi, hogy hivatalos 
„kísérőik” ezalatt szerelmi légyottot bonyolítanak le 
(amit nyilván a visszatekintő megvilágosodás 
tudatosít)... Egy másik eset szerint, amikor az 
óvodában főhősünk, a többiektől eltérően nem 
tud/óhajt aludni, kitalálják, ő lesz mármost az, mint 
arra legalkalmasabb, aki a többiek álmát vigyázza 
(mint ahogy később, érdemeire való tekintettel egy 
műsoros jelenetben egy vén tölgy szerepét alakítva 
vigyázhat a mesejáték szereplőire, a többiekre). Az 
első esetben mintha „a mások mondják meg léted 
föltételeit” élménye, itt pedig a „nem hagyták/hagy- 
ják jóvá ami vagy/ok/ élménye” ki tudja mivé burján
zó élménye csírázik. Mondjuk azé, ami másutt több
ször is hangot kap a regényben, hogy ti. valakiknek 
mindig fontos: ne legyen saját időd, ne rendelkez
hess magad fölött — s hogy minden tábor a világon. 
A gyerekkor későbbi szakaszaiban, ahol a reakciók is 
(a kamasz válasza a röhögés), az esetek is változnak, 
„komolyodnak/?”, a származás, és a tisztázatlan csa

ládtörténet, a történelmi-napi esemé
nyek további diszharmóniáival is ta
lálkozik a főhős. A nagyapa például 
részt vett a 19-es kommünben, a vö
rös hadsereg tagja volt, amint az apa 
20 évesen párttag, ahonnan másfe
lől, ti. a kommunista pártból az anyát 
a 40-es években zárták ki. De a kí
vülállást érzését erősítő miérteket 
gyarapítja a kamasz számára a Rajk- 
ügy is, akiről a gyerek úgy gondolja, a nácik ölték 
meg, ahogy persze az logikus is lenne. Megannyi mi
ért, hogyan. Mindezeknek a traumatikus élmények
nek a feloldása a kíméletlenül, s mindenoldalúan fel
tétlen ki- és megbeszéléstől (lenne) remélhető, mint 
ahogy annak okának, körülményeinek, mibenlétének 
(napjaink esetei), hogy egy a zsidózó társaságra rá
szóló fiatalembert megkéselnek a buszon...

Amennyire egy könyvbemutatóból kiderülhet, 
szókimondó, és radikális látleletet bemutató mű a 
Zsidó vagy?

Nem látszik túlságosan kedvezőnek az a (mai) 
Magyarország-kép, ami a könyv lapjain kibon
takozik. (Igaz, a Nyugat-Európa-képben is lehetnek 
kérdőjelek.) Egyik részletében szó van a megle
hetősen silány ruházatú és igényű „mackós magyar
ról”, aki önfeledten issza a részben „pakuraszárma
zékból” származó kannás bort, az összes maga
tartás-, gyomor-, mentalitásbeli s egyéb 
vonatkozásával, s következményével együtt.
A hallgatónak be kell ismernie: mindez nem ritkán, 
így van. Ugyanakkor azért tagadhatatlan, fájdalmas 
mindez így, összességében, együtt egy kicsit...
De hát, gondolom, azért íródott ez a könyv, hogy 
a legjobb értelemben legyen provokatív, s felkavaró 
képet mutasson. Mindenesetre, ha az igényként 
sokszor hangoztatott mindenoldalú ki- ill. 
megbeszélés létrejöhet/ne/: megéri. Illetve: tényleg 
csak akkor éri, érné meg.

2005/6 echo 37



K Ö N Y V E K R Ő L

2005. október 10.
Pécs, Pannon Magyar Ház 
Bállá D. Károly: Szembesülés

Hiányregény, esszéregény, 
werk-szövegek, fragmen
tumokként meghatározható 
különböző szövegtípusok 
gyűjteménye — ilyen és 
hasonló, a változatos irodalmi 
kísérletekre érzékeny fül 
számára is olykor meghökken
tő műfaji minősítéseket hallhat
tak a jelenlévők a kárpátaljai 
szerző legújabb könyvének 
Szirtes Gábor, a Pro Pannónia 
Könyvkiadó igazgatója által 

vezetett bemutatóján.
De a szerzőnek — akit joggal tarthatunk a kár

pátaljai magyar nyelvű irodalom egyik reprezentán
sának —, a könyvhöz vezető, s a bemutató alka
lmával elmesélt életútja is tartalmazott meglepetése
ket, példázva az élet és irodalom érzékeny és olykor 
tendenciájában is felettébb komplikált kimenetelű 
összefüggéseit. A történet szerint az ungvári 
születésű Bállá D. Károly kamaszkorában mindenek
előtt a fizikához vonzódott. A családi tradíciók 
(szerkesztő, író-újságíró apa) által kínált életpályától 
eltérően sokkal közelebb álltak hozzá a fény- 
sebesség, a relativitáselmélet univerzális kérdései — 
s mondjuk a fizikai Nobel-díj (kamasz)álma. A vál
tozást az első, (mára feltétlenül) éretlennek érzett 
verskötet (mivel azért írogatni kellett) hozta meg: 
az ismertség, ismertté válás, a szerelem, barátság 
útjain a dolgok utáni természetes érdeklődés, a 
körülmények, és a kötelezően jelentkező 
felelősségvállalás révén a fiatal szerző egyszer csak 
a kárpátaljai irodalmi élet középpontjában találta 
magát. Ennek szervezőjévé, motorjává válva 
számára is a sorsvállalás, a kisebbségi sors kérdései 
váltak meghatározóvá. így/következésképp Bállá D. 
Károly a sorsvállatás emblematikus alakjává válha
tott. Azonban itt is elkövetkezett az újabb fordulat, 
nem szándékosan, hanem a szerző szavaival: „min
dez megtörtént velem.” Ez a fordulat a 90-es évek 
körül zajlott le, amikor is úgy tűnt fel, hogy az a 
veszély válik egyre inkább valósággá, melynek 
során a kisebbségi kérdésekkel való egyébként 
őszinte és szükséges foglalkozás a szerepekbe való 
belemerevedéssel járhat együtt. Ez pedig a kifeje
zésmóddal, az adekvát formával kapcsolatban is 
kétségeket támasztott. S innen már — ki tudja, 
hogy nem a „történelem cselének”, furcsa fintorá
nak megfelelően-e —, ha nem is egy, de valóban 
nem sok lépés kellett ahhoz, hogy szerzőnk, a pl. 
Grendel Lajos által is vallott követelményt szem 
előtt tartva, hogy ti. a lokális mellett tessék a világ- 
egyetemig kitágítani a láthatárt, visszatérjen az 
ifjúkor mindenekelőtt az egyetemességet figyelembe 
vevő szemléletéhez. Mindez a minden eddigi 
tisztázását, az eddigiekkel való gyötrelmes szem
benézést is megkövetelte, ami elől nem lehetett 
elmenekülni. És implikálta a Szembesülés című 
regényt is. A szerző nehézségei, dilemmái azonban 
bizonyos szempontból itt (újrakezdődtek, ameny- 
nyiben világossá vált, hogy a művét a mindennapi, 
megtörtént valóságra emlékeztetőén, ikonszerűen 
nem lehet megírni, legalább két okból nem. Az 
egyik, hogy az így formát öltő mű személyes érzé
kenységeket sértett volna. A másik, a fontosabb: 
a szerzői előérzetek szerint (s ez főleg a probléma 
horderejéből következik) a megvalósítás a lapos, 
közhelyszerű köznapisággal fenyegetett. Mivel 
viszont a megírás kényszere elháríthatatlan volt (a 
kibeszélés igénye, a megváltás szándéka, az önbe
csülésre, az igazság feltárására felszólítottság), olyan 
formát kellett, ill. sikerült találni, ami ha nem is

feltétlenül ismeretlen elemekből építkezik, de 
megkomponálásában egyedülállónak mondható. S 
hiányregény tehát azért, mert a mindennapi valóság 
szerinti történet hiányzik belőle, mint ahogy az 
összefüggő történetmondás is hiányzik. Mindezeket, 
ill. a mű középpontjában álló etikai-erkölcsi dilem
mát a szerző a görög mitológiában az átreidák 
sorsát megelevenítő Oresztész-Elektra történetre 
játszatja rá. Pontosabban annak jócskán megváltoz
tatott viszonyrendszereket bemutató parafrázisára, 
amelynek során az el nem mondott történet, a 
hiányregény és az esszé-, werk-, fragmentum-, 
töredék-, lexikon-, és más szövegekből álló együttes 
játszik „párbeszédet”. A kitapintható, ismert, oresz- 
tészi „párhuzamtörténet” szerint a fiúnak választania 
kell az apai, genetikai örökség és az ettől eltérő 
szellemi között. A zeuszi hatalomgyakorlásban részt 
vett apai örökség megtagadása nem kerülhető ki, 
de — további őrlődéseket okozva — az elutasító 
magatartás gyarlóságai is tagadhatatlanok. Az 
embernek főleg(?) önmagával való, „illetlenül 
őszinte” szembekerülései során a személyiség 
autonómiája, szabadsága lehet az egyetlen iránytű, 
az igazi tét. A kínzó szembesülések végeredménye, 
hogy minden feltétetek között meg kell határoznia 
magát a világban (s az olvasót is erre szólítaná fel 
ez a mű), a gondolkodó, etikus emberrel szemben, 
ha kegyetlenül szigorú is, de alapkövetelmény. S a 
világ végeredményben azért mégiscsak élhető (kell 
hogy legyen), a mindenkori én „énjének” minden 
keserves megpróbáltatása, bizonytalankodása, 
időszakos „eltörlése” ellenére is, vagy éppen azzal 
együtt — és lehet, ez is kikerülhetetlen feltétel — 
az Elektrák segítségével. A Szembesülés kínzó 
őszinteségre ösztönző, bonyolult műként mutatko
zott be, nyelvében, kompozíciójában, gondolatisága, 
morális követelményei tekintetében egyaránt.

Szerzőjének játékos-önironikus megjegyzése 
C,Ha nem én írtam volna, én magam sem olvasnám 
el”) is erre utalhat. Trükkregény — hallatszott el az 
utolsó minősítés. Vagy amit akartok — tehetjük 
hozzá. Sugallja, amiről sokan hajlamosak megfeled
kezni, hogy mindannyian, mindig úton vagyunk. És 
hogy reménykedjünk benne, olykor azért szó lehet 
a megérkezésről is.

2005. október 18.
Pécs, Művészetek Háza 
TörzsasztaL Vendég: Jókai Anna író

Pályakép, művek bemutatása, szellemi önarckép, 
egy megragadó személyiség bemutatkozása — min
dezt az az alig másfél óra foglalta magába, aminek 
a csaknem szűknek bizonyuló Fülep Lajos terem 
hallgatósága tanúja lehetett. A valahai általános 
iskolai tanár első regénye 1968-ban jelent meg, s ezt 
a művet aztán további regények, novelláskötetek, 
versek, színpadi művek sora követte. Sokat közülük 
több nyelvre is lefordítottak. Ne féljetek című 
regényének például tucatnyi idegen nyelvű változata 
van. Ami a fent jelzett személyiségkép lényegét 
illeti, azt jókai Anna az est elején, éppen egysze
rűségében figyelmet érdemlően így foglalta össze:
„A rámeső részt — vállalom.” S hogy mi ez a 
„rámeső” s amint kiderült, bizony nem óvatosan 
méricskélő „rész”, azt a Rónaky Edit vezetésével, és 
Sólyom Katalin közreműködésével lezajlott beszél
getés volt hivatott kibontani.

Amelynek a több közül egyik központjaként 
Jókai Anna az indulásról és a szellemi alapállását 
meghatározó hatásokról beszélt. A hatvanas évek
ben a „templom egereként” létező, a magyar 
helyzetet nyomasztónak érző tanár számára min
denekelőtt az egy esszékötetben felfedezett Hamvas 
Béla, Kodolányi Gyula, Várkonyi Nándor jelentette a 
mércét, ők a sötétség éveiben „Isten reklámem
bereiként” „telkük fényszóróját” a létünket

értelmező alapvető kérdésekre irányították a figyel
met, valahogy arra is eszméltetve, hogy értelmük 
mindezeknek csak abban az esetben lehet, ha saját 
életünk gyakorlatában képviselni tudjuk őket. A 
mérceként kiválasztott alkotók és nézetek mind
annyian a szakralitás üzenetét hozták. Hamvasnak 
például azzal a felismerésével, miszerint az egyik 
legnagyobb veszély, hogy a tudattalan tömegember 
elárasztja a világot. Vagy Kodolányi 
figyelmeztetésével, aki a tornyokat építők vak
buzgóságával szemben arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a magaslatok bennünk vannak, bennünk kel
lene lenniük. Következik ebből, hogy mindaz, ami a 
külsőt koronázza meg, s emeli feltétlen uralkodóvá, 
alapjaiban elhibázott — Jókai Anna úgy tartja, hogy 
az európai szellemtörténetben a felvilágosodás az 
elhibázottság, az eltévesztett út, a szellemi 
elsötétülés, az anyagba süllyedés (legalábbis egyik 
fő) előidézője.

Az elhangzottak másik központját a tizenhét 
kiadást megért Ne féljetek című regény, és a 
„körülötte” elhangzottak alkották. Az egyik alkotói 
dilemma vele kapcsolatban az volt, hogy a fáradt, 
a materializmusba ragacsosodó közönség/ország 
egyáltalán fogékony-e egy olyan műre, amely a 
miért születtem, a halál, a testi-lelki szenvedés, az 
idő múlása, az idős emberek, a szabad-e gyávának 
lenni, s hasonló kérdéseit, problémáit veti föl. S 
valóban, az első megjelenéskor, az akkori 
könyvhéten, a regénynek szinte semmi visszhangja 
sem volt. Egészen addig, míg róla egy éjszakai 
beszélgetés el nem hangzott a rádióban. Ezután 
viszont egyszerre megindultak, s egyre nagyobbra 
dagadtak az érdeklődés hullámai. Ugyanakkor nem 
(ma sem?) biztos, hogy a regény harmadik rétegét, 
az első kettőn (rendszerváltozás, a szerelmi 
történet) túlit, a „beavatásit”, amely arra hívja föl a 
figyelmet, hogy az életnek a halál pillanatában nincs 
vége, mindenki maradéktalanul érti-értékeli. Pedig a 
három együtt értékelendő s igaz, mint ahogy Jókai 
Anna spirituális realizmusként meghatározott 
felfogásának két eleme is. Ennek értelmében a spiri
tuális a szakrálisnak feleltethető meg, s a lényeget 
illetően az élő Istennel, az univerzum rendező ere
jével való közösségbe kerülés igényét jelöli, mint 
ahogy a reális teljes joggal a „legkomolyabban” 
jelentheti azt a tényt — hogy korog a gyomrunk. 
Azaz erről szólna a mese: a helyünknek) egyszerre 
van (kellene lennie) „lent” és fönt”, az anyag és a 
szellem világában. Míg az ember testben létezik, 
enni kell — hogy az igét befogadhassa.
S még néhány a centrális kérdések közül. Jókai 
Anna fontosnak tartja a prózakísérleteit: pl. a Ne fél
jetek sem a „hagyományos” prózapoétika szerint 
íródott — de azt is, hogy ezek egy ponton 
„találmánnyá” váljanak. Példája a „tartalom” és 
a „forma” viszonyáról: nem sokra megyünk, ha a 
legszebb sütőformába katyvaszt öntünk. Az irány
zatokról: az igazán jó könyv nem skatulyázható be: 
hagyományos-e, vagy mondjuk posztmodem. Ez 
csak a középszernek lehet fontos szempont. Az 
öregség ethoszáról: az élet estjének lámpásába 
nekünk, mindenkinek magának kell olajat tölteni, ha 
azt akarjuk, hogy világítson. S a hiányról: napjaink, 
s életünk legnagyobb baja, ha nincsen benne 
mérce. Nem paranccsal, erőszakkal, de meg kellene 
találnunk végre ismét a szerelem, a gyerek, a 
nemzet, és persze Európa, meg sok más igazi 
értelmét.

Jókai Annát hallgatva még az is elképzelhető, 
hogy akár ez a szó is eszünkbe juthat: elkötelezett
ség. Talán nyelvi, vagy más szempontból is 
állítható, hogy ez a felettébb gyanús fogalom olyan 
kontextusban is előfordulhat, amikor jelentésében 
gazdagodva és megtisztulva olyan tág mezőbe 
emelődik, ahol vetekedhet akár a legkortátnélkülibb 
szabadság értékével is.

G. Tóth Károly írásai
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Nemzetközi térben, 
nemzetközi színvonalon

Lapunk kezdeményezésére 2005. november 15-én beszélgetésre került sor az Európa Házban azokról a kérdésekről, amelyek a Pécs 
által elnyert Európa Kulturális Fővárosa 2010 cím megvalósításával összefüggő, soron következő tennivalókkal, szervezeti feladatokkal, 
lebonyolítási ügyekkel kapcsolatosak. A beszélgetésen a Pályázati Kabinet részéről Takáts József és Tarrósy István, az Echo képvise
letében Cseri László, Patartics Zorán és P. Müller Péter vett részt

Szervezeti kérdések
— PMP: Azzal, hogy az EKF pályázaton Pécs nyert, most élesbe fordult

a helyzet. A pályázat elkészítésekor, a koncepció kidolgozása során fölállt egy 
stáb, létrejött egy struktúra, amely azt a feladatot sikeresen megoldotta. A 
győzelem új helyzete milyen tennivalókat hoz magával? A korábbi szervezeti for
mák megfelelőek-e, mennyire kell ezeket megváltoztatni? Mindenekelőtt azonban 
gratulálok a Pályázati Kabinet munkatársainak a győzelemhez, és azt 
kérdezném, hogy tart-e még az öröm. A döntést egy hónapja (október 19-én) 
jelentették be.

— TI: Az öröm állandósult... ám rögtön az öröm első pillanatai után 
elkezdtünk arról gondolkozni, hogy ez a feladat hatalmas felelősséggel jár. Soha 
nem volt még ekkora méretű projekt a városban, tehát pontosan nem tudjuk, 
mi vár ránk, még ha a kereteket a nemzetközi tapasztalatok alapján ki is tudjuk 
jelölni. Mindenesetre azonnal elkezdtünk dolgozni azon, hogy a pécsi pályázat 
megvalósuljon.

— PMP: Azok a szervezeti egységek, amelyek a pályázatot menedzselték, 
azok a továbbiakban megszűnnek, felosztanak, vagy pedig folytatják a munkát, 
s ha igen, milyen módon?

— TJ: Az a terv, hogy az Európa Centrum Kht.-ban működő eddigi pályázati 
központ átalakul Pécs 2010 Menedzsment Központtá. A Kulturális Főváros-évhez 
szükséges fejlesztésekkel az egyes projektgazdáknál (a városházán, a megye
házán) foglalkoznak majd, ennek csak a koordinációja zajlik a Menedzsment 
Központban, viszont a programtervezésnek, a marketingnek, a kommunikáció
nak, a szponzorszerzésnek, a nemzetközi és regionális kapcsolatoknak a ter
vezése és szervezése teljes mértékben a Menedzsment Központra tartozik majd. 
A korábbi elég bonyolult, hálózatos szervezeti struktúrának néhány eleme 
átalakul, néhány megmarad.

— TI: Az EKF-projekt működtetését két külön szinten kell tartani. Az egyik 
az irányításnak a szintje, a másik a lebonyolításé. Az az európai gyakorlat, hogy 
a városházán van a politikai irányítás, a lebonyolítás feladatát pedig egy non- 
profit szervezet kapja meg. Az elmúlt húsz év „kulturális fővárosai” közül szinte 
mindegyikben így dolgoztak. A megvalósítás napi szintű ügyintézése, koordiná
ciója megköveteli azt a függetlenséget, ami Európa-szerte adott volt a „kulturális 
fővárosok” menedzsmentjei számára. Fia például Rotterdamot nézem, Bért van 
Meggelen (a pécsi EKF-pályázat nemzetközi tanácsadója — a szerk.) elmondta 
nekünk, hogy amikor elindult a 2001-es kulturális főváros-év megvalósítása, 
közölte a rotterdami polgármesterrel, hogy el sem vállalja az általános és 
művészeti igazgatói posztot, hogyha nem kap szabad kezet. Naponta kell azon
nali döntéseket hozni az adott területeken, kommunikációs vagy szponzorációs 
kérdésekben, amelyekkel nem lehet bizottsági ülésezésekre várni.

— CSL: Ez a menedzsmentközpont az Európa Centrum Kht.-n belül fog létre
jönni vagy pedig az Európa Centrum fog átalakulni menedzsmentközponttá?

— TI: Az utóbbi. 2010-ig folyamatosan kell átállítani a céget. Egyik napról 
a másikra nem lehet. Az Európa Flázban jelenleg tíz olyan szervezet van, ame
lyeket a Kht. fog egybe.

— CSL: Tehát az új szervezet tisztán csak az EKF-fel foglalkozik majd?

— TI: Idővel igen. Az biztos, hogy a jövő évben még lesznek olyan fela
dataink, amelyek az Európa Centrum Kht. alapfelállásából adódnak. És vannak 
olyan nagyon jól működő, nemzetközi presztízsű rendezvényeink, amelyek 
pályázati forrásokat is hoznak, amelyektől nem szabad megválni. Tehát 
fokozatosan 2010-ig jutunk el oda, hogy EKF-központtá váljunk.

— CSL: És 2010 után megszűnik?
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— TI: Nem. A pénzügyi tervezés 2011-ig történt: egy „levezető év” minden
képpen kell, egyrészt az intézmények átállítása és a fenntarthatóság 
folytonosságának kidolgozása miatt, ami nagyon lényeges dolog, másrészt 
rengeteg archiválási és beszámolási kötelezettségünk lesz. És abban az egy 
évben kell kitalálni, hogyan működjön az intézmény tovább.

— TJ: Ezeknél a szervezeti kérdéseknél, azt gondolom, alapvetőbb egy 
másik kérdés. A sikeres Kulturális Főváros-évnek nemcsak irányítási, szervezeti, 
hanem politikai és gazdasági feltételei is vannak. Pécsnek, mint győztes város
nak 2006. április 30-ig kell szerződést kötnie a kormányzattal a lebonyolításról, 
amint az a Pécset győztesnek nyilvánító kormányhatározatból tudható. Az, hogy 
mit tartalmaz ez a szerződés, jó szerződés-e Pécs városa számára vagy nem, 
döntően meghatározza majd, hogy sikeres lehet-e a lebonyolítás vagy sem. Ha 
megtörténik a szerződés megkötésének a megfelelő szakmai előkészítése, jó 
témákat emelünk be a szerződés középpontjába, és azokat a polgármester kellő 
erővel tudja a tárgyalásokon képviselni, akkor lesz arra esély, hogy sikeres 
Kulturális Főváros-évet csináljunk. Ha nem így lesz, akkor nagyon nehéz dolga 
lesz bárkinek, bármilyen szervezeti felállásban.

Marketing és városi kulturális kínálat

— PMP: E beszélgetés résztvevői jól ismerik a pályázatot. Vajon a pécsiek 
milyen mértékben ismerik? Az eredményhirdetést követő Széchenyi téri örömün
nep után pár nappal egy országos napilapban megjelent az eseményről egy 
riport, melyből az derült ki, hogy „az utca embere” egy nagy bulinak fogja föl az 
egészet, és úgy véli, hogy 2010 arról fog szólni, hogy éjt nappallá téve, tavasztól 
késő őszig folyamatosan ingyenes tömegszórakoztatási eseményekre kerül majd 
sor..Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a pályázatban foglaltak beivódjanak 
a köztudatba, kell-e ez irányban lépéseket tenni, illetve milyen körben? Az előző 
(2005/4-5) Echóban, Szokolai Zsolt cikkében olvasható, hogy az itt-tartózkodó 
turisták zöme az épített örökség, és nem az események miatt jön Pécsre. Holott 
az EKF-év főként eseményeket jelent majd. Ezeket a rendezvényeket, fesz
tiválokat pedig nem csak a hazai, hanem a nemzetközi közvélemény felé is 
kommunikálni kell, ami nagyon komoly költségekkel jár.

— TI: Egyértelmű, hogy óriási nemzetközi médiakampányt kell majd 
szerveznünk, hogy minél több ember tudjon róla, érdemes eljönni 2010-ben 
Pécsre. Arra is sok pénzt kell fordítani, hogy nagy, nemzetközi színvonalú 
eseményeink legyenek, és arra is, hogy ezt kommunikálni tudjuk. A költség- 
vetési tervben a promóció és marketingtétel 2006-tól fokozatosan emelkedik,
s összesen a teljes költségvetés 20 % -a . Ez 1,8 milliárd forintot tesz ki összesen. 
Nagyon sok pénz, de alatta marad az európai gyakorlatnak, mert egész egysze
rűen tudomásul kell venni, hogy Pécs nem gazdag város. A kulturális kormány
zat képviselője arra ösztökélt bennünket, hogy a pénzügyi tervben az európai 
marketingre az összköltségvetésünk 2 5 % -á t fordítsuk. Ez ugyanis az európai 
uniós elvárás, annak érdekében, hogy a kulturális főváros-évek ne maradjanak 
egy-egy ország magánügyei, hanem valóban európai ismertségű üggyé váljanak.

És nem csak az európaiakra kell gondolni. A távol-keletiek például nem 
mennek el nagyon messzi területekre egy-egy nap erejéig, régiós képet akarnak 
látni. Regionális kulturális utazási csomagokat kell majd kidolgoznunk a szá
mukra is. Egyébként nagyon érdekes az a kimutatás, amelyet osztrákok készítet
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tek arról, hogy az ő turistáik miért jönnek ide. A kultúra az úti célok 3 % -á t jelen
ti. Elsősorban a borutak miatt, másodsorban pedig a gyógyfürdők miatt jönnek. 
Pécsnek az épített kultúrája vagy a kulturális eseményei minimális szerepet ját
szanak az utazásokban.

— TJ: Ebből az a következtetés is adódik, hogy 2010-ig fokozatosan át kell 
alakítani Pécs kulturális kínálatának a szerkezetét és a minőségét. Ugyanis jelen 
pillanatban a pécsi kulturális kínálatban az eseményeknek nincs nemzetközi 
vonzereje. Nemzetközi vonzereje csak az épített örökségnek, illetve néhány 
kiállításnak van, ezeknek viszont szinte minimális a nemzetközi marketingje. 
Szerény költségvetésű intézmények működtetik őket, amelyek alapvető pénzügyi 
gondokkal kínlódnak. Ma Pécs kulturális kínálatát főként olyan hosszan elnyúló, 
népünnepélyszerű fesztiválok uralják, amelyek nem karakteresek, nem tema- 
tikusak, s döntően a helybeli közönségnek szólnak. E fesztiválok többségét a 
városlakók szeretik, és ez rendben is van. De ha azt szeretnénk, hogy nagyobb 
legyen az ide irányuló országos és nemzetközi turizmus, ahhoz karakteres, 
tematikus, rövidebb ideig tartó és nemzetközi jelentőségű eseményekre tesz 
szükség — a kulturális kínálat fokozatos, nyugodt átalakítására, az éves kul
turális naptár újragondolására. Ez elengedhetetlen.

— PMP: Ezzel párhuzamosan bizonyára az ingyenes és fizetős események 
arányát is át kell gondolni. Másrészt biztosítani kell például, hogy jegyeket ne 
csak itt a helyszínen lehessen vásárolni, hanem ha egy külföldi bemegy otthon 
egy utazási irodába, akkor ott is tudjon jegyet venni.

— TI: Erre már van terv.

— CSL: Már vásárolhatunk jegyet?

— TI: Lassan igen. A Menedzsment Központ nyúlványaként létrejön majd 
egy budapesti Pécs 2010 Iroda, majd pedig, ha meglesz a 2010-es német város, 
akkor vele közösen, oda-vissza alapon, lesz majd egy Essen- vagy Görlitz- 
képviselet Pécsett, ott pedig Pécs-képviselet. Az interneten keresztüli 
tájékozódás és jegyvásárlás lehetősége mellett ez is segíti majd a turistákat.

— PZ: A népünnepély-fölvetésről még valamit, mert azért ez az ügy több 
sebből vérzik. Olyan dolgok kellenek, amit az emberek szeretnek, és a polgárok 
nagy része csak ezen keresztül fogja megélni a kulturális fővárost. De azért ez 
népszerűségi játék is, eddig is az volt. Ugyanakkor egészen áldatlan állapotokat 
teremt a városban. Ennek a rendezése összefügg az egyik kulcsprojekttel, 
nevezetesen a közterekével, amiben van mit fölemlíteni. Például a Kossuth tér 
vagy a Búza tér ötletpályázatánál a zsűriben hiába próbáltam képviselni azt a 
szempontot, hogy gondoljuk át a belváros szerkezetét, és azt, hogy milyen 
típusú rendezvényekre milyen típusú tereket akarunk alkalmassá tenni. Mert 
most inkább abban mutatkozik nagy szellemi teljesítmény, hogy hogyan lehetne 
még a szentháromság-szobrot is bekebelezni a Széchenyi téren a sátorba. Még 
csak a dzsámi nincs alatta, de az még senkinek nem jutott eszébe, hogy a 
megfelelő helyszínre kellene a megfelelő eseményt vinni. Tudomásom szerint 
minden európai kulturális fővárosban volt egy reprezentatív tér, Pécsett is szük
ség volna ilyenre. Egyébként az EKF-nek az első néhány évben feltétlenül, de 
talán a projektévben is leginkább az az egyik legnagyobb feladata, hogy az 
emberek tudatát formálja. Ennek sok szegmense van. Az egyik a kultúra, a
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másik a civil és a politikai oldal közötti kommunikáció, és annak hatékonysága. 
Sok mindenről lehet beszélni mint hozadékról, például arról, hogy majd a 
fejlesztések itt „ölbe hullnak”. Hogy növekedhet a turizmus, a bevétel. De arról 
is, hogy fölkerülhetünk az európai kulturális térképre, ahol most nem vagyunk 
ott. Vagy arról, hogy a kultúra beivódik a közgondolkodásba. De mindezen túl 
az a nagy próbatétel, hogy ez a kommunikáció a politikai és a civil oldal között 
mennyire lesz sikeres. Mert a kultúra egyébként nem tudja megmenteni gazda
ságilag ezt a várost és átformálni totálisan a jövőképét, legalább is financiális 
értelemben nem. Azt viszont ki lehetne használni, hogy ebben a „tanulási” 
folyamatban, ha ezek az erők felszínre jönnek, akkor olyan helyzetbe kerül
hetünk, amikor ez társadalmi tőkeként funkcionál. Tehát ha a jövőképünkhöz 
hozzá akarunk nyúlni, akkor csak így van erre komoly esélyünk, mert új 
ásványokat és új iparágat itt nem fogunk találni.

Art director

— PMP: Hogy a város elnyerte ezt a címet, az most sokak szemében úgy 
tűnhet, mint valamifajta legitimációja annak a típusú művészeti vagy kulturális 
tevékenységnek, amit idáig folytattak. Mintha az EKF-cím díj lenne, ami vissza
igazolja, hogy hát csak így tovább. Komoly dilemma, hogy hogyan lehet rászorí
tani a kulturális intézményeket arra, hogy a minőséggel valamit tenniük kell. Egy 
további dilemma az is, hogy most a cím elnyerésével jönnek majd az önjelöltek 
és részt követelnek maguknak a programokból és pénzekből. Szóval, hogyan 
lehet biztosítani azt, hogy a minőség egyrészt ne lefele menjen, másrészt, hogy 
elérje a nemzetközi színvonalat?

— TJ: Ennek megintcsak van nemzetközi gyakorlata. Először is a kulturális 
főváros-évek programjai nem szoktak azonosak lenni az illető város normál, 
megszokott kulturális életének a programjaival. Nem arról van szó tehát, hogy 
a pécsi kulturális intézmények programjait egy kicsit föl kell tupírozni, és akkor 
belőlük áll majd a kulturális főváros-év. Új típusú, új megközelítésű dolgokra 
van, tesz szükség 2010-ben. A kulturális főváros-években a programok tervezé
sével az európai gyakorlat szerint egy art director foglalkozik, aki gyakorlatilag
a rendező városnak a kulturális igazgatója a felkészülés és megvalósítás idősza
kában, és elegendő hatalommal rendelkezik ahhoz, hogy a megfelelő kulturális 
helyszíneken elhelyezze azokat a nemzetközi rangú eseményeket, amelyeket 
szükségesnek és egyben finanszírozhatónak vél.

— PMP: Az nagyon jó, hogy van egy európai gyakorlat, amire lehet 
hivatkozni. Ugyanakkor ez súlyos érdeksérelem azoknak, akik fölé valaki odake
rül, és azt mondja, hogy amit csinálsz az nem üti meg a mértéket, és nem lesz 
benne a programban, hanem akkor helyette legyen benne valami más. A másik 
probléma az, hogy nálunk nem érteni kell valamihez, hanem jóban kell lenni 
valakivel. Ezzel most nem elvitatom a kulturális igazgató intézményét, csak 
egyszerűen ennek a nehézségére akarnék rámutatni.

— TJ: A Róbert Palmer-jelentésben, ami az eddigi kulturális főváros-évek 
tapasztalatait összegzi, azt olvashatjuk, hogy a kulturális főváros-évek egyik 
alapvető tapasztalata, hogy a városok hagyományos intézményrendszeréhez 
tartozók, azoknak a képviselői és a vezetői, illetve a megvalósító menedzsment 
kulturális tervezői között feszültség szokott kialakulni. Ez a kulturális főváros

projekt velejárója, Pécsett sem fogjuk megúszni. A kérdés inkább az, hogyan 
kezelik ezt a feszültséget az érdekelt felek? Tárgyalásos úton intézik-e a konflik
tusaikat? Ha előre tudjuk, hogy ez így szokott lenni, akkor akár elég okosak is 
lehetünk ahhoz, hogy megelőzzük a konfliktusok kialakulását azáltal, hogy vala
mennyi szereplő próbálja mérsékelni a maga szempontjait. Mivel az art director 
szerepköre váratlanul, előkészítetlenül érné a jelenlegi intézményi struktúrát, 
ezért jelen pillanatban az a terv — erről az irányító-egyeztető testületben, a 
boardban már esett szó —, hogy a kulturális igazgató kinevezésére 2007-től 
kerülne sor. Addig ki kell találni azt a játékteret és azokat a feltételeket, ame
lyek között működik majd. Tehát az az irányítási szerkezet, melyet 2006 elejétől 
kezdve fölállítunk, 2007 elején kissé módosulni fog.

— CSL: Az art director lehet ugyanaz a személy, mint a város kulturális 
vezetője?

— TI: Nem, a szerepköre a menedzsmentstruktúra része lesz. A 
Menedzsment Központ általános igazgatójának az egyik aligazgatója lesz 
valójában. Az art director szerepköre a projektfinanszírozás szempontjából is 
érdekes. Az EKF-programok nem úgy működnek majd, hogy a kulturális 
intézmények a költségvetésükbe megkapják a pénzt, és abból azt csinálnak, 
amit akarnak, hanem az egyes projekteket külön kell finanszírozni, s róluk az 
art director dönt. Olyan ember kell hogy tegyen, aki ismerős az európai térben, 
ismeri a trendeket, ismeri azokat a nagy neveket, akiket el lehet hozni Pécsre, 
és megvannak a kapcsolatai a nemzetközi kulturális szponzorációban résztvevők 
felé is.

— PZ: És aki a magyar sajátosságokat is ismeri. Mert szerintem vannak 
olyan magyar sajátosságok, amelyek értékek. Az én szakmámban, az 
építészetben például Szlovéniát, vagy Svájcot, vagy Csehországot elkerülte a 
nagy globalizációs sztárépítész-ügy, és most ezeknek a kis nemzeteknek az 
építészete olyan dolgokat tud fölmutatni, hogy utánuk megy Európa. Bizonyos 
értékeket meg kell tudni őrizni.

— TJ: Sokféle megoldás lehetséges. De hogy egy ilyen típusú szerepkörre 
szükség lesz ahhoz, hogy ne elsikkadó helyi események, hanem európai rangú 
események legyenek Pécsett 2010-ben, az egészen bizonyos.

Kulturális intézmények

— PZ: Ugyanakkor viszont ezzel át is lépünk egy kényes kérdést, a pécsi 
kulturális intézmények kérdését, amelyek nyilván valamilyen különleges költség- 
vetésben fognak részesülni. A legtöbb ilyen intézmény jelenleg nem olyan 
színvonalú, mint az elvárható volna a 2010-es címhez. Mi építészek néhányan 
másfél-két éve leírtuk, hogy a kulturális főváros-projektnek része kellene legyen 
az intézmények infrastrukturális átvilágítása. Pillanatnyilag azt sem lehet tudni, 
hogy ezek az intézmények alkalmasak-e mint terek, mint műszaki együttesek a 
saját feladataikra, nemzetközi produkciók befogadásáról nem is beszélve. És az 
épületekben működik egy-egy intézmény is, amely emberekből is áll: róluk 
aztán még kevésbé akarunk ilyen típusú mérleget készíteni.
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— PMP: Ha nagy nemzetközi produkciók (például zenekarok, színházak) 
ide hozataláról van szó, akkor tudni kell, hogy a jelenlegi terek férőhelye vagy 
technikai felszereltsége nem alkalmas a fogadásukra. Ugyanakkor azok a terek, 
amelyek alkalmasak lennének, egyelőre még csak a pályázatban szerepelnek, 
papíron. Tehát úgy kell megszervezni a programokat, leszerződtetni produk
ciókat, hogy azok a terek még nem léteznek, ahol majd szerepelniük kell.

Fejlesztések

— PZ: Én még be szeretnék vezetni ide egy fogalmat, ami az egyik mániám: 
ez pedig a felelősség kérdése. Én azt tapasztalom, hogy gyakran hiányzik az 
emberekből az együttműködési kultúra. Hadd mondjak két példát, csak hogy 
értsük egymást. Az egyik az Expo Center, a másik a Művészeti Kar campusára 
kiírt tervpályázat. Mind a kettőnél az a kérdés, hogy megszerezhető pénzek 
olyan dologra fordítódnak-e, amelyek valóban hasznosulnak abban a mérték
ben, ami nekünk jó. Ugyanez a kérdés minden EKF-projektnél föl fog merülni.
Az Expo Centernél az a probléma, hogy nem volt megfogalmazott program, ki 
mire szeretné használni a házat. Befogadtak egy építészeti tervet, amely nem jó 
arra, amire most már tudjuk, hogy az épületet használni kellene. A Művészeti 
Kar campusa esetében csak kétmilliárd forint forrás áll rendelkezésre, és ezek 
után egy ötmilliárdos tervet hoztak ki győztesként. Ilyen problémákat vet főt 
például az, hogy vajon jó lesz-e a hangversenyterem, vagy jó lesz-e a kiállítótér? 
Valóban alkalmas lesz-e arra, hogy idehozzanak olyan gyűjteményeket, ame
lyeket csak bizonyos típusú kiállítótermekbe adnak oda? Valóban olyan hang
versenytermet építünk-e, amelynek majd a költségeit el tudjuk viselni? 
Amennyiben nem jön létre az a fajta társadalmi tőke, ami a civil és a politikai 
oldal együttdolgozásából kijöhet, akkor ezek csak tervek lesznek és nem 
lesznek fenntarthatok. Bizonyos értelemben 2010 a visszájára is elsülhet.
Én nem ezt szeretném, de megtörténhet.

— Tj: A kulturális főváros-projekt gazdasági értelemben minden város 
számára kockázatos vállalkozás, mint ahogy egy olimpia megrendezése is az. 
Egy szegény város számára, mint amilyen Pécs, különösen nagy kockázat. 
Ugyanakkor nagy lehetőség is, mint ahogyan egy olimpia vagy egy világkiállítás 
is nagy lehetőség. Jelen pillanatban annyit tudunk, hogy valószínűleg a kor
mányzattal való tárgyalások kérdése lesz, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Terv 
2007-től kezdődő periódusába a pécsi EKF-pályázatnak hány fejlesztési kulcs
projektje kerül be automatikusan, külön pályázat nélkül. A tárgyaláson nyilván 
arra kell majd törekedni, hogy minél több kulcsprojekt bekerüljön. Ha valamely 
kulcsprojektünk nem kerül be, akkor azzal majd pályázni kell. Úgy gondolom, 
hogy a kulturális főváros-cím elég húzóerő kell hogy legyen ahhoz, hogy ezek
a pályázatok sikeresek legyenek. Tehát majdnem ugyanakkor mind az öt 
fejlesztési kulcsprojektet el lehet majd indítani. Annál jobb tárgyalási pozíció, 
mint hogy kulturális főváros-címmel a háta mögött tárgyalhat valaki a kor
mányzat képviselőivel, belátható időn belül évtizedekig nem lesz Pécsett. Ezt az 
esélyt kell megragadni, bármennyire is kockázatosnak találjuk. Mert később épp 
ilyen kockázatos tesz minden nagyobb fejlesztés, csak a lehetőség lesz sokkal 
kisebb.

— CSL: Hogyha a fejlesztések 2007-től indulnak, belefér a megvalósításuk 
a fentmaradó négy évbe?

— TJ: A tervezési folyamatok, a kisajátítások, a területrendezéssel kapcso
latos tennivalók, az ötletpályázatok, a tervpályázatok lebonyolítása több esetben 
már hamarabb meg kell hogy megtörténjenek. A pénzhez 2007-et követően 
lehet majd hozzájutni, mert az európai tervezési szisztéma szerint 2007-ben 
kezdődik az új tervezési időszak.

— CSL: Van ennek az egésznek egy szegmense, amiről eddig nem volt szó, 
és ami elég nehezen tervezhető ebben a pillanatban: a magántőke, amelynek 
nyilván komoly szerepet kell szánni. Ha azt akarjuk, hogy tényleg idejöjjön 
Európa több százezer, vagy több millió turistája, akkor szállodákat kell nekik 
építeni. Pécsett nincs egyetlen négycsillagos szálloda sem. Nyilvánvaló, hogy ez 
a magántőke terepe lenne. Hogyan lehet ezt inspirálni, befolyásolni?

— TJ: Ezt a kérdést a gazdasági alpolgármesternek vagy a polgármesternek 
kéne föltenned, nem mi vagyunk az illetékesek.

— CSL: Összeomolhat az egész rendszer, hogyha nem tudunk turistákat 
fogadni. Ha például nem épül meg az autóút...

— TI: Azzal, hogy a kormányzat úgy határozott, Pécs lesz a kulturális 
főváros, hallgatólagosan azt is vállalta, hogy időben megépíti az autóutat.

— CSL: Szállodákat nem fog építeni.

— TI: Szállodákat nem fog, de utat fog építeni, és attól kezdve könnyebben 
jönnek majd különböző befektetők. A magántőke megjelenését is meg kell ter
vezni, ki kell alakítani az ezt elősegítő stratégiákat, hogy ne véletlenszerű legyen 
a megjelenése.

— PZ: A fejlesztések pillanatnyilag kijelölt helye is megér még egy-két vitát. 
Bizonyos helyszínek kijelölését érdemes volna újra megvizsgálni, az előbb 
hangsúlyozott felelősség jegyében. Legelsőként a Regionális Könyvtár helyszínét 
vetném föl, amire egész egyszerűen azt kell mondjam, hogy ötperces szakmai 
vitában bebizonyítható, hogy teljesen megalapozatlan döntés eredménye. Erre
a célra nem alkalmas ez a terület. Ugyanígy föl kell vetni azt is, hogy vannak 
olyan építészi víziók (terveknek nem nevezhetjük őket), amelyek megjelentek a 
pályázat fejlesztési CD-jén, ám igazi funkcionális programjuk nincsen kidolgozva. 
Lényegesen komplexebb gondolkodást igényel a fejlesztések egész ügye, mint 
hogy most pontot tegyünk egy-egy programnak a végére, és elindítsuk a terv- 
pályázatokat. Addig, amíg nincsen megbízható, e komplex gondolkodást elvégző 
szervezet, addig ki tudja, milyen módszerekkel fog elindulni egy-egy tervpályá
zat, megalapozott helyszínre írják-e ki őket vagy sem? Az építészkamara igyek
szik magát ebben a kérdésben partnerként fölajánlani a városházának, de 
egyelőre még nem számolhatok be semmilyen sikerről. A Zenei és 
Konferenciaközpont olyan forgalomtechnikai problémákat vet fel például, amely
re jelenleg nincsen válasz. Ilyen típusú kérdésekre rendes vizsgálatokat kellene 
végezni, és tudjuk, hogy a városháza ilyen típusú apparátussal nem rendelkezik. 
A városi főépítésznek sincs ilyen kapacitása. Ahogyan art directorról beszélünk, 
lehet, hogy szükség lenne egy EKF-főépítészre is. Hogy ennek hívjuk-e vagy 
sem, mellékes. Fontos viszont, hogy a városi főépítésszel partnerségben kellene 
működnie ennek az EKF-főépítésznek, egymás melletti viszonyban, s oda kellene 
mögéjük állítani egy tervtanácsot, amely jelentős városépítészeti kérdésekben
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szavazna, s amely ennek megfelelő jelentőségű emberekből állna. A pillanatnyi
lag működő tervtanácsi rendszer ugyanis sajnos személyi felelősség nélküli. Az 
EKF-főépítésznek a hátterében kellene hogy legyen egy három-négy fős profi 
iroda, amely egyrészt analitikus munkával, másrészt tervváltozat-javaslatokkal 
előkészíti a döntéseket. Különösen az ötödik kulcsprojektünk, a közterek 
újjáélesztése érzi majd meg ennek a munkának a hiányát, ahol a városi 
szövetbe való beleavatkozás, ennek az átformálása a lényeg. A mostani évek
ben jelentősen át lehet formálni a város képét, ám ehhez megfelelő apparátusra 
van szükség.

— TJ: Ez olyan kérdés, ami a mi illetékességi körünket meghaladja. 
Nyilvánvalóan a városvezetésnek kell átgondolnia majd ezt a javaslatot. Az a 
véleményem, hogy ezt a kérdést valószínűleg egységben kellene kezelni egy 
másikkal, ami a 2007-től kezdődő fejlesztésre vonatkozik, a város 
versenyképességi pólus stratégiájában foglalt fejlesztéseknek a körével.

cégeknél — már igen. De klasszikus értelemben az önkéntesség mégiscsak új 
dolog lesz Pécsett is, a térségben is és Magyarországon is. 2006-tól ki kell talál
nunk ennek a formáját, menedzsmentjét is: sok-sok önkéntessel kell dolgoz
nunk. Azt kell elérnünk, hogy presztízskérdés legyen az, hogy valaki önkéntes 
lehet a kulturális főváros-évben.

— PZ: A civilség talpra állításáról is szó van itt. Pillanatnyilag olyan gátlások 
működnek sok emberben, hogy például nem tudnak normálisan, hasznosan 
részt venni egy vitában sem. A két EKF-pályázati forduló előtt hány olyan civil 
volt, aki gyakorlatilag inkább lerombolta, ami addig fölépült, pusztán azért, mert 
nem találta a helyét ebben a közegben, és nem tudta, hogyan kell viselkedni 
egy vitában? Olyan emberek, akikben nagyon sok érték van. Tájékoztatni kéne 
tehát az embereket arról, hogy mi zajlik itt, és arról, hogy például az ő 
szerepvállalásuk hogyan alakulhatna.

— CSL: Ez egy százmilliárdos nagyságrendű projekt.

— TJ: Igen. A versenyképességi pólus-stratégiához kötődően százmilliárd 
forintnyi fejlesztési összeg érkezik a városba és közvetlen környezetébe. Azokat 
a fejlesztéseket is menedzselnie kelt majd a városnak, és ez szerintem ki fogja 
kényszeríteni a jelenlegi szervezeti szisztéma megváltoztatását. Gonda Tibor 
gazdasági alpolgármestertől tudok egy olyan tervről, hogy a versenyképességi 
pólus-stratégiához kötődő fejlesztéseknek és az EKF-fejlesztéseknek az igaz
gatására létrejönne egy városházi stratégiai tervezési főosztály. Flasonló 
nagyságú városokban, mint Pécs, általában működik a városházákon ilyen 
szervezeti egység. Másoknak az a véleményük, hogy egy, a városházán kívül 
működő fejlesztési ügynökségre kellene bízni ezt a feladatot. Ezek alapján azt 
mondanám a javaslatodra, Zorán, hogy talán inkább egy professzionális 
fejlesztési igazgatóra volna szüksége a városnak, aki a nagy horderejű fejlesztési 
ügyekben eljár, és akinek a feladatköréhez volna igazítva az az együttműködési 
rendszer, amelyben más városházi és városházán kívüli szereplőkkel 
együttműködik.

Városidentitás és önkéntes m unka

— PMP: Annak, hogy a város elnyerte a címet, van egy továbbgyűrűző 
lélektani hatása. Nem tudjuk pontosan, hogy kiben mit mozdít meg ez a dolog. 
A Pannon Filharmonikusok vezetője egy rádióműsorban mondta, hogy miután 
bejelentették az EKF-cím elnyerését, világhírű zenészek jelentkeztek a 
zenekarnál, hogy szívesen jönnének föllépni Pécsre. Most még nem tudjuk, 
hogy e cím hatására jön-e ide beruházó, hogy szállodát építsen. Ám van ennek 
a folyamatnak egy másik oldala is, ez pedig az itt élők újfajta identitásának, a 
városukhoz való újfajta lojalitásnak az elindulása. Mindez a részvétel, az önkén
tesként való közreműködés szempontjából nagyon fontos. Külön kérdés és fela
dat, hogy miként lehet megszervezni az önkéntességet és lehetővé tenni a 
tevékeny részvételt.

— TI: Magyarországon sokáig munkajogilag sem lehetett értelmezni,
mi az, hogy önkéntes. Nemrégiben egy törvénymódosítás után — amely 18 és 
25 év közötti fiataloknak ad lehetőséget arra, hogy önkéntesként dolgozzanak

— TI: Ez nagyon komplex programot igényel. Erről megint csak Liverpool 
tud kiváló példával szolgálni, ahol célcsoportokra bontva találták ki, hogy a 
kisiskolásokat, a vallási közösségeket, az egyesületeket stb. hogyan tájékoz
tatják és hogyan vonják be a tennivalókba.

— PMP: A tájékoztatásból az Echo is szeretné kivenni a részét.

— TJ: Annyit mondanék még az eredeti kérdésed egyik részéhez, hogy azt 
biztosan kiváltja a négy felvezető év, hogy a pécsi kulturális szereplők másként 
gondolják el a saját lehetőségeiket és a szerepüket, mint ahogy korábban 
elgondolták. Beleértve ide saját magamat is. Valamennyiünknek egy kicsit 
másként kell gondolkodnunk, mint eddig. Nemzetközi térben és léptékben kell 
gondolkodnunk a saját tevékenységünkről, akár a lehetőségeit, akár a súlyát 
latolgatjuk. És ez az itteni kulturális szereplők többségének (nem mindegyi
kének) váratlan szituáció.

— PMP: És ez kiemelheti a provincializmusból ezeket az intézményeket, 
legalább is reményeink szerint. Az pedig, hogy Pécs fölkerülhet az európai 
térképre, hosszú távon azt jelenti, hogy ott is marad. Tehát ennek a címnek 
(és a vele járó munkának) olyan további hatásai vannak, amelyek nem 2010-ről 
szólnak, hanem több évtizedre, hosszú távra lehetnek érvényesek.

— TJ: Én leginkább a saját történetemre tudok hivatkozni. Az a valamivel 
több mint egy év, amióta a kulturális főváros-projekttel foglalkozom, nagyon sok 
szempontból megváltoztatta a szemléletemet, és nagyon sok mindent tanultam. 
A kulturális főváros-projekt szemléletváltozási és tanulási alkalom. Sokunk 
életében páratlan lehetőség: nem biztos, hogy megérünk még egy hasonlót 
ebben a városban. ■
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Ami volt — Echo-est

2005. október 17-én Echo-estet tartottunk a Művészetek Házában. A rendezvényen a lapunk októberi szá
mának regionalizmus összeállításában szereplő szerzők közül Pálné Kovács Ilonával, Hrubi Lászlóval, Szo- 
kolai Zsolttal és Takáts Józseffel az Echo főszerkesztője, P. Müller Péter beszélgetett. A beszélgetés so
rán elhangzott számos gondolat közül egy: Pécs a kulturális főváros cím birtokában végre egyszer azt 
teheti, amit ő maga akar, és nem azt, amit különböző gazdasági, politikai, történelmi kényszerpályák szá
mára az előző évszázadokban kijelöltek. Úgy legyen!

Ami nem volt — támogatás
Pécs 2010 -  Európa Kulturális Fővárosa!

A címet, melyért oly sokan oly sokat küzdöttek, elnyertük. A pályá
zatokat elbíráló nemzetközi zsűri szakmai javaslatát elfogadva a kor
mány 2005. október 19-én Pécset jelölte Európa Kulturális Fővárosá
vá 2010-re.

Talán az Echo olvasóit sem felesleges emlékeztetni arra, hogy a 
kulturális főváros kérdéséről először 2003 januárjában a Művészetek 
Házában rendezett Echo-esten folyt Pécsett nyilvános vita. Örömmel 
tölt el bennünket, hogy az azóta eltelt időszakban folyamatosan a 
lap napirendjén tartva az Európa Kulturális Fővárosa témáját, a ma
gunk eszközeivel mi is hozzájárultunk a pécsi pályázat alakulásához, 
megismertetéséhez, és ennek révén a sikeréhez. A címért folytatott 
„csatát” megnyertük. Az Echo a továbbiakban is kiemelt témaként 
kíván foglalkozni a Pécs 2010 -  Európa Kulturális Fővárosa projekt
tel.

Amennyiben meg fog jelenni. Mivel Pécs város önkormányzata 
2005-ben megvonta az Echotól a lap alapításától minden évben ál
tala nyújtott támogatást.

Echo az interneten

Lapunk internetes változatát az érdeklődő olvasó a W W W . 6 C h o p 6 C S . h u  címen találja. Kérjük a 

nyomtatott és az elektronikus változat olvasóit, hogy a honlapunkhoz kapcsolódó FÓRUM rovatunkban 

mondják el véleményüket, vitatkozzanak szerzőinkkel, szóljanak hozzá a lapunk által feldolgozott témákhoz.

Internetes médiapartnerünk: www.epiteszforum.hu

Littkc l’ffifoliáz Kft.
Íir r rti:iiii!iití(t;íii'r'(i> ' .uidjHKfflUíUíliiáii'. u/i

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

Syden Camp nyomoz
A sivatag kincse

Odaléptem a skorpió 
szobrához és arrébb 
toltam. Mindig külö
nös hatással volt rám 
ez a szobor. Talán 
azért, mert túl élethű
nek tűnt. Éjszakán
ként, amikor felébred
tem, a Hold fényében 
úgy tetszett, mintha 
megmozdulna. Sokáig 
álmodtam is arról, 
ahogy életre kel és 
rám mászik. Amíg ki

sebb voltam, mint a szobor, azt éreztem, hogy 
szinte hatalma van felettem. Később azonban 
már nem féltem tőle. Sőt a dolog megfordult, 
és én kerültem volna fölénybe. Átbújtam a ré
sen, és elindultam.

Nem akármilyen izgalmak várnak az olva
sóra, ha a szépséges ifjú Syden Camp mellé 
szegődik nyomozásai során. A makacs és kí
váncsi Syden nem mindennapi szürkeállo
mánnyal rendelkezik, és mivel bátorságnak 
sincs híján lépten-nyomon veszélyes kalandok
ba keveredik. Még jó, hogy a szerencsével sem 
áll hadilábon, s persze a gonosz ellenség mel
lett, jótékony szövetségesei is akadnak.

A misztikus köntösbe öltöztetett egzotikus 
környezetben játszódó fordulatos történet ter
mészetesen nem nélkülözi a humoros elemeket 
sem. Minden együtt van tehát a lebilincselő 
kalandregényhez, így az olvasó garantáltan jól 
szórakozik az elsőtől a legutolsó oldalig.

Andrew C Rouse
My C hristm ases

Bő másfél évtized 
után az English 
Learner’s Library 
újra a könyvesbol
tok, és az Ön pol
cára is kerül! Sok 
változás történt 
azóta Magyaror
szágon és Nagy- 
Britanniában, így 
a sorozatnak is 
változnia kellett! 
Lehet, hogy ezt a 
könyvet, amelyet 
njost kezében tart, 
a bácsikája is for

gatta még a hőskorban, amikor egy volt azon 
viszonylag kevesek közül, aki az angol nyelvet 
tanulta.

Tudom, hogy az elmúlt időben még a kará
csony is megváltozott, de a „My Christmases” 
tartalmát nem nagyon kellett módosítani, mi
vel oly személyes természetű. Azonban a 2005- 
ös kiadás nyomán mégis egy számítógéppel 

felújított és modernizált könyvet vehet kezé
be az olvasó, együtt az apám régi fényképeivel, 
de ezúttal a fiam kézírásával!

A „My Christmases” olyan olvasónak ké
szült, aki közepes szinten ismeri az angol nyel
vet. Hamarosan érkezik a következő kötet, egy 
bővített „Tales from Watchet”, hasonló nehéz
ségi fokkal! Ezt követik a régi sorozat kötetei, 
de figyeljen, mert várhatóak új részek is! 
HAPPY READING!

A kötetek megrendelhetők az alábbi címen: 
Opus Kiadó

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

A pince

mélyén,
az ízek

csúcsain!

GEL1ARIUM
étterem,

• • ••

sorozo
Pécs, Hunyadi út 2.

Telefon: (72) 314-453
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