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Levelek Pikszből

E L S Ő  O L D A L

Rossz közérzet a 
kulturálatlanságban

Láttam a boldogságot én, 
lágy volt, szőke és másfél mázsa.

Az udvar szigorú gyöpén 
imbolygott göndör mosolygása.

József Attila

Az egész olyan szemmel láthatóan infantilis, annyira 
valóságidegen, hogy emberbaráti felfogás számára fájdalmassá 

válik elképzelni, hogy a halandók nagy többsége 
sohasem emelkedhetett az élet ezen felfogása fölé.

Sigmund Freud

Drága nővérem, kedves Ml

Tavaly ilyenkor még lelkes voltam, ma már 
szkeptikus vagyok. Akkor nyerte el végleges 
formáját Piksz pályázata az Európa Kulturális 
Fővárosa címre. Szellemi pezsgés, egy 
közösségért érzett felelősség, az önzetlen 
ügyszeretet légköre jellemezte az akkori hangu
latot. Aztán a győzelem pillanata után felbom
lott ez a sensus communis. A város polgárai, 
civil szerveződések, szakmai testületek a 
pályázati időszak lelkesedésével vetették volna 
bele magukat a megvalósítás folyamataiba, de 
valami miatt nem születtek meg döntések, nem 
indultak el a megvalósításhoz elengedhetetlen 
folyamatok, nem léptek túl személyek és hiva
talok korábbi működésük partikuláris szem
léletén, hanem foggal-körömmel ragaszkodnak 
a status quo-hoz, holott az egész kulturális 
főváros projekt a status quo megváltoztatásáról 
szól.

Pedig teljesen nyilvánvaló, hogy a pár 
évtizedes csúszó leértékelést elszenvedő 
Piksznek egyetlen kitörési pontja maradt, a 
kultúrája. A város évszázadok során kialakult 
arculatát a kulturális értékteremtés határozta 
meg, a püspöki székhely majd az első magyar 
egyetem alapításától Janus Pannonius 
költészetén át a Klimó György alapította első 
hazai nyilvános könyvtárig. A huszadik század 
művészeti, tudományos teljesítményei között 
ilyenek voltak irodalmi folyóiratai, a Minerva, 
a Sorsunk, a Dunántúl és a Jelenkor; ilyen volt 
az orvostudományban Szentágothai János, 
Grastyán Endre, Donhoffer Szilárd iskolateremtő 
munkássága. És ilyen volt a hatvanas-hetvenes 
években a Pécsi Balett, a Bóbita Bábszínház, a 
Pécsi Filmszemle, az Yxilon Filmstúdió, a Pécsi 
Műhely, a Mecseki Fotóklub, a képzőművészeti 
múzeumok (Csontváry, Martyn, Vasarely,
Nemes, Modern Magyar Képtár stb.).

Most, amikor a kulturális főváros tervét 
a koncepción túl konkrét programokkal, ren
dezvényekkel kell feltölteni, egyre erősebbek 
azok a törekvések, amelyek abszurd és bornírt 
módon népművelői feladatot látnak egy ekkora 
horderejű, elvileg európai figyelmet kiváltani 
igyekvő projektben, és mára már a nyilvánvaló 
módon a kutyát sem érdeklő „tömegren
dezvényekkel”, meg a kulturális intézmények 
szokásos (olyan, amilyen) programjaival 
igyekeznek abszolválni az Európa Kulturális 
Fővárosa feladatot.

Szerinted, drága nővérem, ki fog Nyugat- 
Európából, Amerikából vagy Japánból 2010-ben 
azért idejönni, hogy még Magyarországon 
a saját szakmájukban sem jegyzett, vagyis 
ismeretlen alkotók produkcióit megtekintse, 
vagy jellegtelen és színvonaltalan fesztiválokon 
gyarapítsa a boldogított tömeget?

A Piksz múltjából említett példákban az 
a közös, hogy valamennyi a tudományos, 
művészeti, egyházi vagy világ/e//t szellemi tel
jesítménye. Ez az a teljesítmény, amely a mai 
napig valamennyi vonzerőt gyakorol a város 
iránt. A tömegkultúra sajátossága a pillanatnyi- 
sága, az avulékonysága. Ezt az avulékonyságot 
jelzi, hogy a tömegtermékek elfogyasztása után 
— legyen szó filmről, zenéről, hamburgerről 
vagy üdítőről — nincs mire emlékezni, és nincs 
miért visszatérni. Egy város persze építhet 
a tömegkultúra vonzerejére és fejlesztheti a 
szórakoztatóiparát (mint amilyen nálunk Las 
Vegas, Atlantic City, vagy Orlando), de Pikszet 
a hagyományai, az adottságai és feltételei arra 
predesztinálják, hogy ne ezt az irányt célozza 
meg. Az úgynevezett fesztiválok, a nyári 
ökörsütések az itt élő polgárok kikapcsolódását 
szolgálják, de nem hiszem, hogy bárki idejövő 
vendéget ezek vonzanának a városba. A vonz
erőt mindmáig az elitkultúra gyakorolja. Ezért is 
sajnálatos és értékpusztító magatartás kulturális 
intézmények részéről, ha a minőségre és az 
értékteremtésre való törekvés helyett a 
tömegkultúra tucatáruit kezdik termelni, s ha 
csiszolt gyémántok helyett üveggyöngyöket 
szórnak a többre érdemes közönség elé.

Ugyanilyen sajnálatos, hogy a világszínvo
nalat célzó tervek, projektek, a kultúra csúcsát 
jelentő alkotók, művek idehozatalának megter
vezése és megszervezése helyett a provincializ
mus iskoláján szocializálódott bürokraták 
befolyása kap teret. Lehet persze a kultúra

fővárosa címén majálist csinálni, meg felpánt
likázni a meglévő intézményeket, de ezzel az 
(is) a gond, hogy a címmel Piksz nemcsak 
önmagát, hanem az országot is képviseli. És 
2010 tétje nemcsak Pikszé, hanem az országé. 
Vajon milyen arculattal fog a város kikerülni 
abból a folyamatból, amely felé — a város 
polgárainak, civil szerveződéseknek és szakmai 
testületeknek a szándéka ellenében — halad?

És hogyan van az, hogy mindenki, aki ért 
hozzá, aki tudja, hogy mit kellene tenni, és 
tenné is mindezt a városért, mégsem teheti?

Egy régi fcbóban találtam a következő 
szöveget: „Értékválasztás és politikai döntés 
kérdése, hogy a város vezetése és közgyűlése 
milyen irányt szab Pécs további történetének, 
s hogy a város arculatát mifelé formálja. Pécset 
a tudomány és a művészet városává nem kell 
tenni, mert már az. De hogy ez az adottság 
artikulálódjon, arculattá formálódjon, s az itt 
élő közösség számára hasznosuljon, ahhoz 
stratégiai döntéseket kell hozni. Olyanokat, 
amelyek például vagy az elitkultúra, vagy a 
tömegkultúra preferálása mellett kötelezik el 
magukat. A közhiedelemmel ellentétben nem 
az az igazi érték, amiből sok van. Fianem az, 
amiből kevés.” (Echo, 1999/3, 6. 0.)

Vajon az EKF-pályázat megírásán és elnye
résén kívül ezen a téren és ebben a körben mi 
történt azóta?

Szeretettel ölel fivéred. W.
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EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA

EKF: elindult a hosszú
Számos kérdésben elnehezülni látszik az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program futása. A be
ruházások előkészítése lassan, vagy egyáltalán nem halad előre, a város által létrehozott szer
vezet túlságosan bonyolult, ráadásul működésképtelennek tűnik. Lemondott a stratégiai főta
nácsadó Takáts József, írásunk pillanatában még nem tudható, pontosan miért. S nem utolsósor
ban súlyos közlekedési balesetet szenvedett Toller László polgármester, akinek hiánya előre nem 
látható befolyással lehet az ügyek menetére.

Min-hegység haván átkel a hadsereg hatalma, 
nincs akadály előtte, megy boldogan kacagva.

(Mao Ce-tung: A Hosszú Menetelés 
részlet -  Weöres Sándor fordítása)

Késés és előkészítetlenség jellemzi a kulturális 
főváros programot. Annak ellenére, hogy az 
önkormányzat illetékesei az EKF-fel kapcsolat
ban legfeljebb azt ismerik el, hogy „valóban 
szoros a határidő”. Nem véletlen, hogy a civil 
szféra számos szervezete és szakembere fejezte 
ki aggodalmát a közelmúltban.

A Dél-Dunántúli Építész Kamara (DDÉK) 
elnöksége közleményében egyértelműen kifej
tette, hogy nem ért egyet az önkormányzat 
vezetőinek nyilatkozatával, mely szerint a város 
az EKF-re való felkészüléssel — különösen az 
öt kulcsprojekt előkészítésével — megfelelő 
ütemben halad. Álláspontjuk szerint az 
előkészítések késedelme jelentős. Ráadásul, 
fogalmazzák, „a folyamatban résztvevő 
szervezetek hitelessége, és szakmai felkészült
sége megkérdőjelezhető, és jogosítványuk 
sincs, mely az EKF projektekhez méltó, 
hatékony és összetett munkához elenged
hetetlen. Arra alkalmas — az építészeti, 
művészeti, és kulturális szakma által is hite
lesnek tartott — szervezet és személyek 
hiányában a város pályázatában megfogalma
zott célok nem valósulhatnak meg.”

A kamara a sajtóban megjelent nyilatkozata 
mellett a háttérről bővebben is szólt, bár az 
a széles körű nyilvánosság előtt nem kapott 
hangsúlyt: „Az építészszakma 2004 márciusá
ban, a pályázat első fordulójának időszakában 
a város felkérésére alakított munkabizottság 
által megfogalmazta a tervszerű és 
értékközpontú felkészüléshez szükséges 
elvégzendő feladatokat. A munkatervet a város 
semmilyen formában nem hasznosította.
A pályázat második fordulójában az Európa Ház 
felkérésére ugyancsak közreműködtek 
építészek, ahol a szakma megfogalmazott ten
nivalókat és koncepciókat, melyek a pályázat 
különböző fejezeteibe beépültek. Ezen időszak
ban készültek olyan alátámasztó tanulmányok 
is, melyek kijelölték a 2005. október utáni 
időszak tennivalóit, és lefektették a tovább
lépés alapelveit. E háttéranyagok a DDÉK által 
szervezett »Kultúra-Város-Fejlesztés« konferen
cia keretében a szélesebb nyilvánosság előtt is 
ismertté váltak 2006 januárjában. A konferencia 
eredményeként, a polgármester felkérésére állt 
fel az Építészeti és Városarculati Tanács (ÉVarc).

A felemlített dokumentumok és az ÉVarc 
munkája azonban lényegében hatástalan a 
folyamatokra, és a város döntéshozói nem 
követik az elfogadott pályázatukban rögzített 
elveket. A döntéshozatali szint a szakmai szem
pontok figyelembe vételét mellőzi, az ÉVarc 
alkalmas struktúra hiányában nincs kinek taná
csot adjon.”

A késésekkel kapcsolatban az biztos, hogy 
a város az öt kulcsprojekt közül csupán a hang- 
versenyterem tervpályázati kiírását készítette el, 
de lapzártánkig nem hirdette meg. Annak 
ellenére sem, hogy egy áprilisi közgyűlési 
határozatában rögzítette a pályázati kiírás 
elkészültét és meghirdethetőségét. A júniusi 
utolsó (22-i) közgyűlés szünetében lezajló, az 
EKF témakörében megtartott sajtótájékoztatón 
sem tudta a városvezetés megmondani, mikor 
hirdeti meg a tervpályázatot, annyit közöltek 
mindössze, hogy feltehetően heteken belül.
Arra sem volt pontos válaszuk, mi a helyzet 
a területen a kisajátításokkal. A regionális 
könyvtár, vagy ahogyan újabban nevezik, 
a Tudásközpont szakmai programját a projekt
gazda megye elfogadhatónak, az építészszakma 
elfogadhatatlannak tartja. A helyszín csak a 
június 23-i egyetemi szenátusi ülésen vált biz
tossá, miután a szenátus szándéknyilatkozatot 
adott ki arról, hogy a PEAC-pályát a város ren
delkezésre bocsátják megfelelő csereingatlan 
biztosítása esetén; a csereingatlan természete
sen ma még csak elvben létezik. Vitatható 
a nagy kiállítótér szakmai programja is, az 
építészek szerint a felmerült kérdésekre nincse
nek érvényes válaszok. A Zsolnay Kulturális 
Negyeddel kapcsolatban ugyanaz a helyzet, 
mint az Expo Center ügyében. Miként az Expo 
Center építői fogalmaztak, egy NATO had
művelet titkossága lengi körül az építkezést. 
Körülbelül ennyit tudni a Zsolnay negyed 
előkészítéséről is. A tulajdonosi döntésekről 
valamivel többet, például azt, hogy végelszá
molásra kerül a Zsolnay Örökség Kezelő Kht., 
a másik két formációt, a Zsolnay Porcelángyár 
Zrt.-t és a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-t 
összevonták, pontosabban előbbi beolvadt 
utóbbiba. Nyilvánvaló, hogy áttekinthetőbb 
egység jött ezáltal létre, mint a korábbi szét
szabdalt konstrukció, de ha rátekintünk az igaz
gatótanács felépítésére, igen furcsa jelenséggel 
találkozhatunk. Az igazgatótanács elnöke 
Ábrahám István főtanácsos, a polgármester 
személyi referense, a tagok önkormányzati 
cégek vezetői, mint Gasz Zoltán, Kelemen 
László, Kiss Tibor, egyetlen szakmabeli található 
csak, Kovács Gyula, a gyár vezérigazgatója.

Vagyis az önkormányzat által még februárban 
létrehozott konzorcium, melyet a város öt cége 
alkot, rátelepedett a Zsolnayra. Alapító tagjai: 
a BIOKOM Kft., a PVV Zrt., a Pécsi Vízmű, a 
Pécsi Távfűtő Kft. és a Pécsi Közlekedési Rt.
Az önkormányzat, megfogalmazása szerint, 
azért döntött létrehozásáról, hogy a város 
képes legyen hatékonyan megfelelni az uniós 
elvárásoknak, a hazai és a nemzetközi gaz
daság egyre gyorsuló változásainak, valamint a 
lakossági igényeknek. A konzorcium biztosítani 
kívánja az EKF-projekt háttértámogatását, a gaz
daság élénkítését, a párhuzamos, pazarló rend
szerek megszüntetését. Felügyeli például a Pécs 
Fejlesztési Kft. üzleti tevékenységét, amelynek a 
város 30 százalékban, a megye, a kereskedelmi 
kamara, a PTE, az MTA RKK, továbbá három 
önkormányzati cég 10-10 százalékban tulajdono
sai. A kft. fő feladata egyébként a Nemzeti 
Fejlesztési Terv keretéből finanszírozott 100 mil
liárdos pólus program megvalósítása és a 36 
milliárdos EKF-program koordinációja. Kelemen 
László, a PVV Zrt. vezérigazgatója a konzorcium 
februári sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az 
önkormányzati cégek vezetői kezdeményezték a 
szervezet létrehozását, miután úgy érezték, nem 
elég lendületesen haladnak az EKF és a pólus
program előkészületei. Az együttműködő vál
lalatok pedig egy sor olyan feladatban is ered
ményesen működhetnek közre, érvelt, amelyek 
kapcsolódnak a 2010-es évhez.

Február óta azonban nem sok előrehaladás 
történt az EKF vonalán. A konzorcium, túl azon, 
hogy megjelent a Zsolnay irányításában, 
lendületet nemigen adott a folyamatoknak, 
sőt észrevétlen maradt. Aztán a június 22-i 
közgyűlésen határozatot fogadott el a testület, 
amely végre összefüggésbe hozható a konzorci
ummal, pontosabban annak egyes tagjaival. Az 
EKF öt kulcsprojektjéhez ugyanis egy-egy straté
giai, továbbá ágazati/kulturális vezetőt rendel
tek. A Zsolnay Kulturális Negyed irányítója Kiss 
Tibor, a BIOKOM vezérigazgatója, ágazati/kul
turális vezetője Komor István, a megszüntetés 
alatt álló Zsolnay Örökség Kezelő Kht. igazgató
ja. A közterek és parkok újjáélesztéséért 
Kelemen László, a PVV Zrt. vezérigazgatója és 
Nyirati István, a Pécsi Vízmű Rt. vezérigazgatója 
párban felel, ágazati vezetőjük Balázsné Donáth 
Aranka, az önkormányzat főosztályvezetője.
A hangversenyterem irányítója Brányi Endre, 
a Pécsi Ipari Park vezérigazgatója, szakmai 
vezetője Horváth Zsolt, a Pannon 
Filharmonikusok igazgatója. A Tudásközpont és 
a Nagy Kiállítótér stratégiai vezetője mindkét 
esetben Tasnádi Péter, a megyei önkormányzat 
alelnöke, a Tudásközpont szakmai vezetője 
Matyi Dezső, az Alexandra tulajdonosa és 
Kalányos Katalin a megyei könyvtár igazgatója, 
illetve a Nagy Kiállítótéré Pásztor Ágnes, a 
művelődési főosztály helyettes vezetője és 
Sárkány József művészettörténész.
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menetelés
Természetesen nem teljesen kizárt, hogy 
például egy szemétszállítással foglalatoskodó 
cég vezetője egy kevéske túlórával, hétvégi 
szabad idejében kiválóan vezényli le a Zsolnay 
Kulturális Negyeddel összefüggő teendőket, 
vagy az ipari park vezére érdemben hozzá tud 
szólni egy olyan speciális beruházáshoz, mint 
a hangversenyterem, de mindenképpen 
megkérdőjelezhető a döntés ésszerűsége, 
átgondoltsága. Mint ahogyan az is, hogy a 
társadalmi munkában elvégzett tevékenység 
esetleges kudarca után számonkérhető-e a 
stratégiai vagy a szakmai vezető, hiszen pénz 
nem jár nekik. A városvezetők szerint 
munkaköri leírásukba bekerül ez a feladatkör is, 
önként vállalva vagy kényszer által, nem tudjuk 
meg sohasem. De vajon miképpen csempészik 
be Matyi Dezső független könyvkiadó és 
könyvbirodalom tulajdonos munkaköri leírásába 
a Tudásközponttal összefüggő teendők listáját? 
Utasíthatja-e Tasnádi Péter Matyi Dezsőt bár
mire is, s Matyi Dezső miképpen adhat majd 
feladatokat az önkormányzati 
köztisztviselőknek? A hivatalos válasz: a jegyző 
asszonyon keresztül. Ez nem tűnik igazán 
hatékony módszernek, s ha figyelembe vesszük, 
hogy a pályázatelőkészítő munkálatoknak a 
nyári időszakban kell lezajlaniuk, különösen 
komoly aggodalomra van okunk. Hiszen felte
hetően vagy valamelyik stratéga lesz szabadsá
gon vagy ágazati vezető vagy a jegyző asszony, 
esetleg a köztisztviselők egynémelyike, és 
Sharm el Sheikhből nem könnyű a pályázat- 
előkészítő munka irányítása, különösen a 
robbantásokat követő pillanatokban.

Szeptemberben pedig már beköszönt a 
választási kampány, hatalmi harcok kezdődnek,

esetleg folytatódnak, az EKF huszadlagos prob
lémává válhat, az új önkormányzat 
összetételéről és szándékairól pedig ma még 
nem sokat tudni. Ha arra gondolunk, hogy a 
hangversenyterem pályázati kiírására az eredeti 
tervek szerint 2005 novemberében kellett volna 
hogy sor kerüljön, az elbírálására 2006 áprili
sában ahhoz, hogy 2009 őszére elkészülhessen 
a létesítmény, akkor elkeserítőnek tűnik a 
helyzet. Az adhat reményt, hogy a Toller László 
helyettesítésére kijelölt alpolgármester, Kunszt 
Márta megbízta az eddig méltánytalanul mel
lőzött másik alpolgármestert, Gonda Tibort a 
fejlesztések irányítására. Gonda pedig úgy gon
dolkodik, hogy a szakma bevonása nélkül nem 
szabad politikai döntéseket hozni az ügyben, 
ezért mindenképpen aktivizálná az építész- 
kamarát és az ÉVarc-ot is. Nemzetközi pályáza
tot a hangversenytermen kívül a Nagy Kiállító
térre és a Tudásközpontra írnának ki, a Zsolnay 
Kulturális Negyedet és a köztereket helyi 
erőkkel terveztetnék meg a kamara segítségé
vet.

A legfontosabb lépés a programelő
készítéshez szükséges egymilliárd forintról a 
szerződés megkötése a kormánnyal még július
ban. Ennek tervezetéről július 19-én dönt egy 
rendkívüli közgyűlés. Az elképzelések szerint 
úgynevezett nagyprojekt megvalósítására adná
nak be pályázatot Brüsszelbe, amelyben az öt 
kulcsprojektből négy kapna helyet — a 
köztereket ebből kivennék a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség szakemberének javaslatára. Hiszen 
azt mindenképpen figyelembe kell venni a 
pályázatnál, hogy az unió kizárólag olyan 
fejlesztéseket támogat, amelyek fenntarthatok, 
a felzárkózást és a versenyképességet szol
gálják. A nagyprojektről szóló pályázatot akkor 
lehet beadni, ha mind a négy beruházásnak 
megvan a jóváhagyott építési engedélyezési 
tervdokumentációja, vagyis egyetlen egy késés
ben lévő projekt is hátráltathatja a folyamatot. 
Merza Péter, a Pécs Fejlesztési Kft. ügyvezetője 
számításai szerint optimális esetben 2007 
szeptemberében jó esély van arra, hogy bead
ható az uniós pályázat, s decemberre megköt
hető a szerződés. Ez azt jelenti, hogy ha koráb
ban elindítják a közbeszerzési eljárást, 2008 
januárjától elvileg egyidőben valamennyi

beruházás 
megkezdődhet. 
Azt Gonda és 
Merza is hang
súlyozza, hogy 
a korábbi EKF 
helyszínekkel 
ellentétben 

nálunk a teljes infra
struktúrát a semmiből 
kell megteremteni, 
méghozzá teljes 
egészében EU-s 
pénzekből.

Az is reménykeltő, 
hogy elmúlni látszik 
az a veszély, miszerint 
a művészeti igazgatói 
poszt betöltésére jól 
irányítható helyi 
„nagyságot” kérnek fel, 
az önkormányzat 
pályázatban gondol
kodik. Az még kérdés, 
s nem eldöntött, hogy 
a művészeti igazgató
nak milyen jogkörei 
lesznek, egyszemélyben 
dönthet-e művészeti

kérdésekben, vagy a hatalom korlátozni kívánja. 
A város nem zárkózik el a kamara javaslatától 
sem, hogy létrehozza az EKF főépítészi státust, 
bár jobbnak tartaná ha inkább egy főépítészi 
tanácsot működtetne.

Amennyiben az EKF-projektet egy egésznek 
tekintjük, akkor szólnunk kell a kulcsprojektek 
mellett a 2010-es év és a felvezető évek prog
ramjairól is, s arról, hogy azok nem 
választhatók el teljes egészében a beruházások
tól. Hiszen a programok egy része azokban a 
létesítményekben zajlik majd le, amelyeket létre 
kívánunk hozni. A programok lebonyolításával, 
szervezésével megbízott, az Európa Centrum 
Kht. keretében működő Pécs20io Menedzsment 
Központ és a beruházások előkészítésére létre
hozott szervezet közt azonban gyakorlatilag 
semmiféle kapcsolat nincs, a két halmaz mintha 
két egymástól független cél elérése érdekében 
dolgozna. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy 
a város nem szeretné, ha az Európa Centrum 
tehetséges, ám mégiscsak civil emberei a 36 
milliárdos összeggel bárminemű kapcsolatba is 
kerülnének. Egyrészt semmi közük uniós, állami 
és önkormányzati pénzekhez, másrészt jobb az 
óvatosság, hiszen városi szinten eddig nem 
látott hatalmas összegről van szó. Azt azért 
meg kell jegyeznünk, hogy egyes egyedül ennek 
a civil társaságnak köszönheti Pécs a pályázat 
elnyerését, hiszen Takáts József koncepcióját 
megelőzően közvetlenül egyetlen konkrét 
elképzelése volt a városnak az EKF projekttel 
kapcsolatban: művészetek palotája felépítése 
a belvárosban. Azt is hozzá kell tenni, hogy 
a közpénzek lenyúlása a rendszerváltás utáni 
időkben legkevésbé sem a civil szférához 
kötődött, ha attól tart az önkormányzat, hogy 
esetleg nem a leglelkiismeretesebb módon és 
nem a leghatékonyabban költődik el a 36 mil
liárd, akkor elsősorban saját háza táján kell 
körülnéznie; az Expo Center, mint állatorvosi ló, 
lehetne többek között a figyelmeztető jel.

Takáts József lemondása a stratégiai 
főtanácsadói posztról a legérzékenyebb 
veszteség, ami az EKF programot érhette.
A pályázat elnyerése után nem sokkal már 
érezhető volt, hogy a hatalomnak valójában 
nincs szüksége rá, hiszen a város 2010-ben, 
hacsak nem követ el valamilyen jóvátehetetlen 
hibát, óhatatlanul is kulturális fővárossá válik. 
Kormányszerződés biztosítja a beruházásokhoz 
szükséges 36 milliárdot, s ígéret van több mint 
9 milliárdos összegre a programokat illetően. 
Takáts tehát fölöslegessé vált, tanácsai nem 
nyomtak többet a latban, mint a pusztába kiál
tott szavak, sőt egyre terhesebbek lehettek, 
hiszen a városnak gyökeresen más elképzelései 
voltak az EKF-fel kapcsolatban. Az is konfliktu
sok forrása volt, hogy az EKF témakörében pol
gármesteri tiltás tette lehetetlenné, hogy bárki 
is nyilatkozzék a témában a sajtónak, ennek 
ellenére Takáts időnként megszegte a tilalmat, 
hogy értelmes, a valós helyzetnek megfelelő 
információk is napvilágot lássanak, ne csak tar
talom nélküli közhelyek. Miután nem volt ön- 
kormányzati alkalmazott, semmilyen jogkövet
kezménye nem lehetett mindennek, eltávolítása 
országos botrány elkerülése nélkül lehetetlen
nek tűnt, szilveszteri javaslatunkat pedig, mi
szerint Ulánbátort attasénak lenne a legcélsze
rűbb kinevezni, ez idáig nem fogadták meg.

Lemondása tehát önkormányzati berkekben 
inkább megkönnyebbülést jelenthetett, mintsem 
bánatot. Pedig ha az egész projekt lebonyo
lítását ától cettig időben rábízzák a 
Takáts-Tarrósy párosra, miként a pályázatot is, 
s a politika szabad kezet biztosított volna 
számukra, most nem itt tartanánk. ■
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Karsai György klasszika-filológus, a Pécsi Tudo
mányegyetem és a Színház és Filmművészeti 
Egyetem professzora 2002 óta vendégtanára a 
Lille-i Egyetemnek. Az elmúlt négy év jelentős 
részét Lille-ben töltve, ott élve és oktatva szem
tanúja volt annak, hogyan készült a francia vá
ros a 2004-es Európa Kulturális Fővárosa évre, 
és hogy mi módon zajlottak a fővárosi év ese
ményei, rendezvényei.

R A  F Ő V Á R O S A

P.  M Ü L L E R  P É T E R

A lille-i példa

Beszélgetés Karsai Györggyel Európa 2004-es kulturális fővárosáról
— Mennyire van jelen Lilié életében? Az 

életvitele mennyire teszi lehetővé, hogy megta
pasztalja a város életét, működését, hétköznap
jait?

— 'Folyamatosan vagyok jelen a városban 
és a város kulturális életében is, amelyet 
ösztönösen illetve a szakmámból adódóan is a 
legelső pillanattól kezdve mindenképpen 
szerettem volna minél közelebbről megismerni. 
A színházait nagyon hamar „belaktam”, múzeu
mait, kiállító termeit hasonlóképpen.

— Mekkora városról van szó, és milyenek 
a kulturális intézményei?

— A városközpont kétszázötvenezer lakosú 
— ez még Franciaországon belül is nagyváros
nak számít —, az agglomerációval pedig másfél 
milliós régióról van szó. A lille-i metrónak két 
vonala van, az egyik vonal végállomása 
Belgiumban található. Ez is mutatja, hogy mit 
jelent az agglomerátum ebben az összefüggés
ben. A környező, valaha kifejezetten 
iparvidéknek számító észak-francia terület 
részében a bánya- Hl. textilipari üzemek és vál
lalkozások köré épült települések ma már 
gyakorlatilag Lille-hez tartoznak. Az egyetemi 
hallgatóság jelentős része nem is lille-i lakos, 
hanem valamelyik elővárosé, illetve közeli 
kisvárosé, de szépszámmal vannak belga hall
gatóim is. A különböző városnegyedek, az is, 
ahol az egyetem van (Villeneuve d’Ascq), a 
bölcsészkari campus, valaha önálló város volt, 
de ma már Lilié kerülete.

A kulturális intézményeik közül Lille-ben van 
Észak-Franciaország legnagyobb kőszínháza — 
a Théátre du Nord, az „Északi Színház” —, 
mely a város főterén áll. Ez egy befogadó, és 
műhely színház, vegyes fenntartásban (a tar
tomány, a város, a minisztérium, ill. szponzorok 
támogatásából működik). Nincs állandó társula
ta. Öt, művészeti kérdésekkel foglalkozó alkal
mazottja van: igazgatója, művészeti igazgatója, 
művészeti titkára, és a píárosok. Három ember 
csak azzal foglalkozik, hogy a színház kapcso
latait kézben tartsa. Van még kb. 20-25 fő, ők 
a gyakorlatilag állandónak nevezhető létszámú 
műszaki személyzet. Ez a műszaki személyzet 
az ország egyik legjobban kvalifikált csapata, 
feladatuk a színház valamennyi, játékra igénybe 
vehető terének műszaki és építészeti kezelése.

A színház működésének egyik típusa az, 
hogy meghívnak kész előadásokat, amelyek
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egyébként is járják az országot. Akkor ezt 
eljátsszák 10-12 alkalommal. Ezenkívül ők 
maguk is létrehoznak produkciót. Ha egy-egy 
rendező, vagy jelentősebb színészegyéniség 
felkelti a színház vezetőinek figyelmét, azzal 
leülnek tárgyalni, és ha sikerül megállapodniuk, 
készíttetnek vele egy előadást. így történt 
2004-ben is, amikor Peter Brook ebben a 
konstrukcióban Lille-ben hozta létre azt az 
előadását, a Tierno Bokart, amellyel azóta is 
járja a világot. Ez lille-i produkció volt, de a 
színház mindenkit, aki csak szóba jöhet, meg
keresett, hogy társuljon ennek az előadásnak 
a létrehozásához. A produkció eredeti szín
lapján támogatóként számos intézmény szere
pelt, amelyek anyagilag keményen beszálltak, 
köztük található vezető francia bank, más 
városok önkormányzatai, a legkülönbözőbb 
profilú cégek, nagyvállalatok, egyéb színházak, 
de a produkció akkor is Lille-hez tartozik, itt 
született meg.

Vannak kísérleti, vagy alternatív színházak 
a városban, melyek elsősorban kerületekhez 
kötődnek. A már említett Villeneuve d’Ascq-ban 
— ahol az egyetem is található — van egy 
kultúrházból kinőtt, mára világhírűvé vált befo
gadó színház, mely kifejezetten arra sza
kosodott, hogy nemzetközi színházi fesz
tiválokat szervezzen. Az első években kimon
dottan az alternatív színházakra szakosodtak, 
de ma már mindenfajta típusú előadást figyel
nek a világban, és minden évben rendeznek 
vagy európai, vagy világfesztivált. A Krétakör 
Színház az egyik rendszeres fellépője a 
Villeneuve d’Ascq-i fesztiválnak; Frenák Pál tár
sulata és Hudi László Mozgó Ház Társulása is 
volt már meghívott, de 2004-ben jártak itt a 
litvánok is a Revizorral. A táncszínházi fesztivál

jaik találkozóhelynek számítanak a világban. 
Voltam olyan táncszínházi fesztiváljukon, ahol 
a világ minden tájáról hoztak előadásokat: dél
amerikai, olasz, angol, algériai stb. produk
ciókat. Ezek óriási sikerű, nagy fesztiválok. 
Ugyanakkor abban, ahogyan csinálják, van vala
mi egészen megkapó lazaság. A szervezők 
összesen négyen vannak, a viszonylag kicsiny 
épület maga pedig minden helyiségével játszik: 
négy-öt, tetszés szerint kialakítható játszóhe
lyük van.

— Ezek a színházak, fesztiválok ezzel az 
intenzitással működnek az átlagos években is? 
Ön már akkor hosszabb időszakokat Lille-ben 
töltött, amikor a 2004-es év előkészületei 
zajlottak. Ezekből az előkészületekből mennyit 
lehetett érzékelni, és azok milyen típusúak 
voltak?

— Amit eddig a színházakról, fesztiválokról 
elmondtam, ez a normális működés. Amit ehhez 
2004 hozzá tett, azt tudatosan felépítették, 
hiszen az Európa Kulturális Fővárosa cím azért 
óriási lehetőség volt mind mennyiségi, mind 
minőségi változások elérésére. Ha addig B és
C kategóriás előadásokat, művészeket hívhattak 
meg, s persze néhány világklasszist is, akkor 
most luxuskategóriában kezdtek el gondolkod
ni. És ez fantasztikusan bejött nekik! Olyan 
2004-es évet tudtak kulturálisan létrehozni, 
hogy minden odalátogató, a kultúra bármilyen 
szegmense iránt érdeklődő ember a tíz ujját 
megnyalhatta az egész év során. Hihetetlenül 
gondosan megtervezett előkészítő munka állt az 
EKF év mögött, amelynek az eredménye 
valóban az volt, hogy 2004. január í-jén éjféltől 
elkezdődött valami, ami 2004. december 31-én 
éjfélig tartott. A folyamat már 2002-ben érzékel
hető volt: Franciaországban mindenfelé alka
lomszerűen, Lille-ben pedig folyamatosan ébren 
tartották azt az érzést, hogy itt most minden
kinek lokálpatriótának kell lenni. Amikor én 
odaértem — 2002 őszén —, ez már egy toposz 
volt: minden lille-i tudta, hogy 2004-re készül
nie kell. A város vezetői tudták, és tudatosítot
ták is minden lille-iben, hogy az „európai 
főváros” cím infrastrukturális oldalon is nagyon 
sokat jelenthet a városnak, hogy ha jól dolgoz
nak, ebből az eseménysorozatból mindenki 
profitálhat. De ehhez persze mindenkinek részt 
is kell vennie a munka minden fázisában. Erre 
figyelmeztetett például, hogy minden



A K U L T Ú R A  F Ő V Á R O S A

utcasarkon ott voltak a bárki által kitölthető- 
kitöltendő kérdőívek, hogy mit csináljunk még? 
Akinek valamilyen ötlete van, az most szóljon!

— Ezek a javaslatok hova futottak be, 
hogyan menedzselték az ötleteket, milyen 
szervezeteket hoztak létre az EKF bonyo
lítására?

— Folyamatosan lehetett érezni, hogy van 
az egésznek egy központi összefogó része, egy 
„agytrösztje”, s ez a Városháza volt. Maga az 
épület is mint „főhadiszállás”, mint szervező
központ úgy működött, hogy oda bármikor, 
bárkinek be lehetett menni, a földszinten egy 
hatalmas helyiségben különböző ládák, urnák 
álltak rendelkezésre az ötletek leadására, s 
állandó személyzet állt rendelkezésre informá
ciószolgáltatásra. Két évvel az EKF év előtt a 
legtermészetesebb dolog volt, hogy ezeken a 
helyeken bárki 
megfelelő infor
mációt kaphatott 
a dolgok éppen 
adott állásáról.
Számomra megle
pő volt, hogy si
került azt az ér
zést kelteni az 
emberben, hogy 
ez tényleg minden 
lille-i lakos ügye.
Nem egyetlen, ez
zel megbízott bi
zottságnak, vagy 
csoportnak (ami 
nyilván ott volt 
azért a háttérben 
és pontosan dolgoztak a projektek menedzselé
sén), hanem mindenkinek az egyéni felelőssége 
is, hogy a város mint EKF sikeres legyen.
A Városházán a különböző projektirodákban 
hatalmas falinaptárakat raktak ki, ahol első 
menetben minden különösebb kritika nélkül 
gyűjtötték a beérkezett projekteket, esemény
ötleteket. Dátummal, helyszínnel, programmal 
lehetett pályázni a városhoz, és az illetékesek 
ezeket a hatalmas falinaptárakra beírták.
Beírták, hogy hányadikától hányadikáig mit 
akar csinálni az illető, milyen helyiség- és 
személyzetigénye van. Kéthetente összeült az 
a grémium, aki döntött és rostált ezekből a 
javaslatokból. Utána a frissen beérkezett ötletek 
a már eldöntött programtervek mellé kerültek 
(újabb szűrésre). Természetesen sokkal több 
program jött be, mint amennyit meg lehetett 
valósítani, viszont nagyon átláthatóvá vált, 
hogy milyen programok futhatnak egymás 
mellett, milyen infrastrukturális igénye lesz 
ezeknek, mi az, amit meg lehet, és mi az, amit 
biztosan nem lehet megcsinálni, nem utolsó
sorban pedig hogyan lehet ezeket megszervezni 
az egész városra kivetítve.

— Mennyire befolyásolta ezeket a rostálá
sokat, hogy ki milyen pénzügyi igénnyel lépett 
fel? Az imént a technikai feltételek, időpontok, 
terek szempontját említette.

— Működött egy a lille-i városvezetés által 
létrehozott bizottság, a projektmenedzsment.
A Városháza már 2004 előtt 5-6 évvel, még a 
döntés megszületése előtt nagyon szigorúan 
kettéválasztott kétfajta dönteni hivatott 
bizottságot. Az egyik bizottság az infrastruk
turális beruházásokról döntött. Amikor megkap
ta a város a rendezés jogát, egy fél éven belül 
eldöntötték a beruházásokat, és attól kezdve a 
projektmenedzser bizottság pályázatokat írt ki, 
pénzeket szedett össze, ill. osztott ki, és fel
ügyelte a munkákat. Ettől tökéletesen leválaszt
va működött a tartalom, hogy milyen prog

ramok legyenek. Ez a kettő összekapcsolódott 
egymással, de nem azon a szinten, hogy „jaj, 
akkor most még kellene csinálni egy asztali
tenisz-bajnokságot is, és mivel nincsen ehhez 
csarnokunk, azt is tegyük már bele, úgyis van 
még pénz”. Ilyesmi, amennyire a dolgokba 
beleláttam, nem fordult elő. Tudták, hogy mit 
fognak megépíteni, és azt meg is valósították.
A város 2002-2004 között elképesztő 
sebességgel és igényességgel szépült.

Lilié egészen szerencsés kulturális 
találkozási pont, többek között azért is, mert 
országhatáron fekszik. Mivel Európa egyik „út
kereszteződésében” épült, a különböző korok 
és kultúrák természetesen az építészetén is 
rajta hagyták a nyomukat. Óvárosa egyébként 
nagyobb, mint Párizs belvárosa. A girbegurba 
utcácskák, paloták, kávézók és éttermek

egészen 
fantasztikus 
összhangja 
tapasztalható itt. 
Persze ez a 
flamand-francia 
építészeti 
összhang nem 
2004-ben derült 
ki, évszáza
dokon át alakuló 
folyamat volt, 
amelyre most 
tudatosan rá
épült a kulturális 
fővárosság. S ez 
óriási lendületet 
adott ennek a 

folyamatnak, de ami számomra talán a legszebb 
ebben a történetben az az, hogy ez a lendület 
mind a mai napig tart. Vége a kulturális 
fővárosságnak, 2004. december 31-én lehúzták 
a rolót, de a lendület azóta is viszi előre a 
városépítőket-szépítőket.

— Ez azt jelenti, hogy Lilié ezeket a fejlesz
téseket, az arculatváltást egyébként is megcsi
nálta volna, csak 
erre rásegített az 
EKF cím, ami a fi
gyelmet jobban 
a városra vonta?
A kulturális fővá
ros projekt tény
leg változtatott-e 
a város arculatán, 
a helybeliek ké
pe, vagy Lilié or
szágos képe ho
gyan alakult en
nek következté
ben?

— Az orszá
gos kép biztosan 
változott. Már jóval túl voltunk a kulturális 
éven, amikor tavaly döntöttek arról, hogy 
Franciaországban valahol fel kell építeni a 
Louvre 2-t. Ez egy nagyon fontos projekt, sok 
megye jelentkezett rá, és nem is olyan nagyon- 
nagy versengés után Lilié megyéje kapta meg.
A hozzáértők esküsznek rá, az, hogy Lilié 
annyira jól csinálta a 2004-es évet, mindenben 
referenciának számított. Másik példa általában 
Lilié múzeumai. 2004-ben a kulturális 
fővárosság egyik kulcseseménye a Rembrandt 
kiállítás volt. A világ legnagyobb Rembrandt 
kiállítását hozták létre.

— Az a tér, ahova ez a kiállítás került, már 
megvolt?

— Igen, a múzeumban. Lilié Észak- 
Franciaország legjelentősebb városa volt koráb

ban is, ennek megfelelően a Szépművészeti 
Múzeuma impozáns, a XIX. században épült, 
hatalmas és szép épület. Olyan állandó 
gyűjteménnyel, amelyben van egy-egy Bosch,
El Greco, Monet, Pissaro, Picasso, még néhány 
impresszionista, van két görög vázájuk, egyipto
mi szkarabeusz, ilyesmik, s van egy csodálatos 
középkori gyűjteménye is! Amúgy pedig a lokál
patriotizmus számomra nem túl szimpatikus 
jeleként a XVIII—XIX. századi — általam nem 
nagyon kedvelt — francia portré-, csatajelenet- 
és csendélet-festészet „remekei” borítják a 
múzeum jobb sorsra érdemes falait. De a 2004- 
es év olyan lendületet adott a múzeumnak, 
hogy az időszaki kiállításaira azóta is a világ 
minden tájáról jönnek látogatók. Tekintélyt 
adott a városnak, a múzeumnak az, hogy ezt 
a tényleg szenzációs Rembrandt kiállítást létre
hozták, s ennek kisugárzása, hatása a mai 
napig is tart. Most például június elején láttam 
a templomi ablakfestészet történetét bemutató 
kiállítást — korábban eszembe sem jutott, hogy 
ez külön ága lehet a festészetnek, s lám, most 
megtanultam. A 2004-es évet használták fel 
arra, hogy megcsinálják, pontosabban újraépít
sék Lille-ben a múzeum középkori kiállítását, 
amely ma a világ egyik legszebb középkori 
tárgygyűjteményt bemutató kiállítása. 
Mindemellett a városban is rengeteg dolgot 
újragondoltak, meg-, illetve átépítettek.

— Milyen változások voltak?
— Például jelentősen bővítették a 

sétálórészt, a csak gyalogosan megközelíthető 
területet. Ezzel párhuzamosan kitalálták, hogy 
a 2004-es évben a köztereket, ahol csak lehet, 
kiállító terekként lehessen használni. Erre is 
lehetett pályázni. Például Lilié főterét is be 
lehetett építeni kiállításokkal. Ez a Charles de 
Gaulle tér, merthogy de Gaulle lille-i születésű 
volt, és élete végéig Lilié legjobb 
cukrászdájából hozatta magának kedvenc 
süteményét az Elysées palotába. Ezt a 
történetet a Meert cukrászdában 2004-ben be
keretezett oklevélen megörökítették, és azóta

mindenki tudja, 
mennyire patinás 
helyen kortyol
gatja a kávéját. 
De vissza a főtér 
2004-es 
szerepéhez: 
tehát ezt a teret
— is — meg 
lehetett pályázni 
kiállítási 
ötletekkel 
bárkinek, a világ 
minden tájáról.
— ötletekkel?
— Igen,
ötletekkel, hogy 

mit csináljanak ezzel a térrel. Két hónapos 
váltásokban más és más nagy kiállítást ren
deztek a téren, ami 12 hónapon keresztül tar
tott. Két nyári hónapra egy angol építész terve 
nyerte el a lehetőséget, hogy egy „függőkertet” 
csináljon a térre. Tudni kell, hogy ez a főtér 
kb. akkora, mint a Széchenyi tér Pécsett, csak 
szintkülönbség nélkül, és e fölé húztak föl egy 
függőkertet. Ez már magában is eléggé 
meghökkentő, azt hiszem, de az igazi 
meglepetés az volt, hogy minden fordítva került 
a helyére: a tervező-művész a feje tetejére állí
totta a fákat, egész ligeteket, virágostul, 
bokrostul. A fa koronája a fejed fölött van, nem 
is túl magasan, a „lombok” közt át lehet látni, 
és azt látod, hogy a gyökerek felfele nyúlnak a 
magasba. Amellett, hogy ez hihetetlenül izgal-
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más látványvilágot jelentett — ne feledjük, 
hogy egy nagyváros szívében, a főtéren 
vagyunk! —, e kertnek praktikus haszna is volt, 
hiszen a nyári hőségben azonnal éttermek és 
kávézók települtek ki a térre, amelyen az 
emberek egyébként csak átsiettek volna. 
Mindennek persze komoly ára is volt, mert ez 
a térkihasználás azt jelentette, hogy a teret 
körülvevő gyönyörű, XVIII. századi paloták ez 
alatt az idő alatt teljesen kiszorultak a vizuális 
térből. A másik építészeti-művészeti projekt egy 
távol-keleti építész csoport ötlete volt, ők azt 
mondták, hogy adjunk 182 km bambuszt Lilié
nek, és legyen szabad abból bárkinek, bárhol, 
bármit a városban építenie. Kirakták a bam
buszt a főtérre is, és ott például egy Bábel 
torony épült bambuszból.

— Erről láttam fényképet.
— Ezt a konstrukciót nem egy művészcso

port csinálta meg, hanem a lille-i lakosok, akik 
összeálltak, az arra járók felmászhattak a már 
elkészült építményre, felrakhattak további bam- 
buszrudakat (természetesen szakember felügye
lete mellett). Ebből a bambuszépítkezésből
a város legkülönbözőbb pontjain láthattál 
műalkotás-kezdeményeket, vagy egész alkotá
sokat. Vagy ott volt az az ötlet is, hogy 
meghirdették a főpályaudvartól a városközpont
hoz vezető — nem túl hosszú — sugárutat a 
világ városainak, hogy ott mutatkozzanak be, 
ha akarnak. Ezen a pályázaton Hongkong nyert, 
és hónapokon keresztül hongkongi játszóterek 
voltak itt a gyerekeknek, hongkongi utazási 
irodák és nagyvállalatok neonreklámjai villogtak 
Lille-ben stb.

— Melyek voltak a fő attrakciók? A főtér 
bebútorozása, Brook rendezése, a Rembrandt 
kiállítás voltak a legjelentősebbek?

— Igen. Ezeken kívül például Lilié egyik 
elővárosa, Roubaix is komolyan kivette a részét 
az EKF évből: ez a kerület a 30-as években 
még önálló város volt, és amennyire ezt tudni 
lehet, maga volt a pokol. Ez volt a munkásne
gyed, a textilmunkások és bányászok 
lakótelepei voltak itt, hihetetlen szegénység 
uralkodott. A munkáslakásokat, lakótömböket 
úgy építették, hogy nem volt fürdőszoba a 
házakban. E helyzet ellensúlyozására építettek 
egy különlegesen szép, szecessziós stílusú 
közfürdőt, 600 zuhanyfülkével és egy 
medencével. Miután pedig Észak-Franciaország- 
ban tönkrement a textilipar és a bányászat is, 
Roubaix munkásnegyedei teljesen kiürültek, 
menekült innen a nyomor elől ki merre látott. 
Tönkrement a városka, az épületek lakhatat
lanná váltak. A 60-as évek végén, a 70-es évek 
elején elkezdték nagyon lassan felújítgatni őket, 
s a folyamat csendben, szépen zajlott. Nos, 
Roubaix-nak a kulturális fővárosság hihetetlen 
lendületet adott. Ugyanis azt mondták a lille- 
iek, hogy a programok és az infrastrukturális 
beruházások egy részét adjuk Roubaix-nak. 
Először is a régi vásárcsarnokot — ami nagyon 
szép épület volt, a XX. sz. első évtizedeinek 
tipikus építészeti emléke — teljesen felújították 
és részint kiállító-csarnoknak, részint vásárcsar
noknak építették újjá. Ezenkívül ezt a lerob
bant, addigra már teljesen elhanyagolt uszodát,
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ill. közfürdőt átalakították Roubaix múzeumává, 
és a világ ma már a csodájára jár, hogy milyen 
jól néz ki. Itt rendezték meg 2004-ben a 
Picasso kerámiái kiállítást. Magam sem tudtam, 
hogy milyen gazdag tematikájú és milyen men
nyiségű Picasso kerámia van a világban. Volt 
persze ennek is egy kiindulópontja helyben, 
Roubaix-ban: volt ugyanis néhány Picasso 
kerámia a helyi múzeumban. E köré megépítet
ték ezt az egyedülálló kiállítást, ahova Valenciá
tól kezdve Dél-Franciaországon át Amerikáig 
mindenhonnan hoztak Picasso kerámiákat.
Volt például egy hatalmas terem, amely csak 
Picasso és a bikaviadal témáját dolgozta fel.

— Az említett Rembrandt vagy Picasso 
kiállítás kapcsán nem vetődött fel a városban, 
hogy ezek mennyiben kötődnek Lille-hez?
A helyi művészek nem nehezményezték, hogy 
nem ők vannak reflektorfényben, hanem a 
művészettörténet nagyjai, vagy hogy Brookot 
hozzák oda Párizsból rendezni, nem helybelit 
bíznak meg ezzel? Azért is kérdezem, mert Pécs 
esetében van egy olyan érzésem, hogy az itt 
élő művészek közül sokan azt gondolják, hogy 
ez most az ő kiugrási lehetőségük, nem pedig 
úgy, hogy a 2010-es évet arra kellene 
kihasználni, hogy világszínvonalú dolgokat ide
hozzunk.

— 2002-ben kerülvén ki Lille-be nem láttam 
a kulisszák mögé, de az volt a tapasztalatom 
közben és azóta is, hogy ilyen típusú 
féltékenység, vagy törekvés ott nincsen. Nem is 
nagyon lehetett volna okuk rá, mert a lille-i 
nagymúzeumban, ahol a Rembrandt volt, akkor 
is, azóta is folyamatosan állítottak ki a város 
és a régió művészei. De van ott egy Modern 
Művészetek Múzeuma is — a hatvanas években 
nyitották meg, a leggazdagabb lille-i textil
gyáros magángyűjteményére alapozva —, ahol 
jó minőségű festmények és szobrok láthatók,
s ahol az igen színvonalas állandó kiállítás mel
lett a 2004. év folyamán végig helyi művészek 
állítottak ki.

— Korábban említette, hogy valamennyire 
belelátott az irányítás működésébe.

— Azt láttam Lille-ben — amennyire ebbe 
beleláttam —, hogy bizonyos felelősségkörök 
nagyon határozottan tisztázva lettek a legele
jén. Voltak a döntésre felhatalmazott szemé
lyek, vagy kis létszámú bizottságok, amelyek 
köré épültek a különböző projekteket befogadó, 
megítélő, megtárgyaló bizottságok. Az egyik 
ilyen bizottság vezetőjével, aki egyetemi kol
légám, mint teniszpartnerrel kerültem kapcsolat
ba és ő, aki az egyetemi programok szervezője 
és összefogója volt, időnként mesélt nekem 
részleteket a projektek befogadási mechaniz
musáról. így tudtam meg például az említett 
nagyméretű naptárrendszert, ami több helyen
is bevált. Neki például megmondták, hogy 
mekkora összeggel rendelkezhet majd az év 
folyamán, azután nála lehetett benyújtani a ter
veket. Ő döntött, s az ő felelőssége volt, hogy 
a döntése milyen következményekkel jár majd. 
Hogy ő kivel tárgyalt, milyen grémiumot vont 
be a döntés előkészítésébe, az teljességgel az 
ő hatásköre volt. Ő abban a pillanatban, amikor 
Lilié megkapta a kulturális főváros rendezési
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jogát, két héten belül tudta, hogy ez lesz a 
dolga, következésképpen azt is, hogy az 
elkövetkező években milyen felelősség fogja 
terhelni. Azt nem mondom, hogy csupa jó 
tapasztalatot gyűjtött, vagy hogy különösebben 
boldog lett volna, de egyáltalán nem bánta 
meg, hogy végigcsinálta ezt a munkát.

— A politika mennyire volt jelen a 
szervezésben, bonyolításban?

— A jobboldal és a baloldal természetesen 
ott volt a város vezetésében és a városvezetés 
meghatározó személyiségeinek politikai beállí
tottsága nagyon fontos lehetett akkor, amikor 
a 2004-es évre való felkészülés megkezdődött. 
Amikor azonban már eldöntötték azokat a fő 
irányokat, amelyeket ki akartak dolgozni a 
fővárosság ügyében, attól kezdve a politika — 
legalábbis ami ebből az „utca embere” számára 
érzékelhető volt — kiiktatódott az EKF történet
ből. Az ügy, Lilié híre, neve, épülése, szépülése 
egyszeriben sokkal fontosabb lett mindenkinek. 
Ha jobboldali, ha baloldali politikus ajánlott 
valamit és az jónak tűnt, az attól a pillanattól 
kezdve befogadásra került. Ezen hosszan 
cikkeztek is Franciaországban, ez az összhang 
— ez a „kegyelmi állapot” — ott (is) 
érthetetlen jelenség volt. Pedig csak azt 
mondták, hogy most nem szabad és nem kell 
azzal foglalkozni, hogy valaki baloldali, vagy 
jobboldali, és a városvezetésnek melyik része 
mit csinál. A kiállítások szervezésénél, a 
múzeumok felépítésénél, a kulturális programok 
szervezésénél ennek az összhangnak igazán 
nagy jelentősége volt, hiszen koncentrálni 
lehetett az erőket, és nem utolsósorban 
rengeteg időt lehetett nyerni.

Nekem egyébként az volt az egyik leg
megdöbbentőbb élményem 2004-ben, hogy a 
lille-iek hogyan viszonyultak hétköznapjaikban, 
magánéletükben a felkészüléshez, a 2004-es 
évhez. Elkezdtek például nyelvet tanítani és 
tanulni. A városnak 2002-2003-ban nem volt 
olyan pontja, ahol ne lett volna 3-4 olyan hir
detmény, hogy hol lehet ingyenesen nyelvet 
tanulni, mert jönnek a turisták. Holott Lilié nagy 
utak, Brüsszel-Párizs-London-Amszterdam 
keresztútján fekszik, mióta pedig az alagút 
(a Csalagút) megvan, azóta különösen sok a tu
rista. Lille-ből két óra London, 25 perc Brüsszel, 
két óra Amszterdam és egy óra Párizs. De ez 
most azt jelentette, hogy tanuljon mindenki 
angolul, spanyolul, olaszul. Azt lehet látni ma is 
Lille-en, hogy 2004 nagy-nagy fellendülést 
hozott, és a jóllakott gyerek mosolya ül az 
arcokon, hogy sikerült, megcsináltuk, és ennek 
a gyümölcsei most is tovább érnek, illetve lehet 
folyamatosan szüretelni.

— Mennyi volt a turista 2004-ben?
— Sokan jöttek. Voltak szabadtéri kon

certek, amelyeket időnként a pályaudvar előtti 
nagy téren is rendeztek. A nyitókoncerten 
mintegy másfél millió ember vett részt, szinte 
nem lehetett elférni. Rengeteg szálloda, 
vendéglátóipari hely épült akkor Lille-ben és 
környékén, ezért nem volt az embernek olyan 
érzése, hogy a város tömve van. Jó volt a 
hangulat, egy éven keresztül azt lehetett érezni, 
hogy itt most az emberek jól érzik magukat. ■
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Város-Tér-Pozíciók konferencia
Pécs, Európa Ház P A T A R T I C S  Z O R Á N
2006. június 2 -3 .
Szervező: Kultúra20io Társaság ........................................................

Gerle János írása elé
Az elsősorban Bencze Zoltán építész és Molnár Béla bölcsész 
munkájának eredményeképpen megszületett másfél napos 
konferencia azt célozta, hogy a város pályázatában a 
„közterületek újjáélesztése” elnevezésű EKF kulcsprojekt 
megvalósulásához szempontokkal szolgáljon, és rávilágítson 
arra, hogy ezek megjelenítéséhez arra alkalmas szervezeti 
felépítés szükséges. A szempontok rendszere igen árnyalt 
volt, a meghívott előadók többsége méltóképpen oldotta 
meg vállalt feladatát, a konferencia ebben az értelemben 
nagyon sikeresnek tekinthető: a projekt előkészítéséhez 
nagyon sok ismerettel, információval járult — pontosabban 
járulhatott volna — hozzá.

A feltételes mód annak a helyzetnek szól, hogy a város 
vezetői, a döntési pozíciók birtoklói nem kíváncsiak az efféle 
szakmai diskurzusokra, vállalt feladatuk sikerét befolyásoló 
ismeretekre — ezért miként korábbi hasonló rendezvényekre, 
így erre sem jöttek el. Formailag ugyan a közterületek pro
jektgazdája, a PVV Zrt. képviseltette magát Albert Pál 
főosztályvezető által, azonban ez csak a megjelenésben nyil
vánult meg, a delegált előadó az őt is érintő első blokkot 
követően távozott, és a továbbiakban nem mutatott érdek
lődést. így nyilván nem tudhatta meg, melyek azok a szem
pontok, amelyek alapján az elkövetkezendő mintegy 3-4 
évnyi munkáját végeznie kellene, és eddig is elmulasztott 
megismerni. Fiitelesen megjelenítette viszont azt a PVV Zrt.-t, 
amely tökéletesen alkalmatlan arra, hogy az EKF 
szellemében kezelje a közterületek problematikáját. 
Előadásának felében cégének marketingjét hallgathattuk 
meg, amelyben is jelentős szerepet kapott a város 
közterületeinek fenntartása, vagy a közelmúlt forgalmi 
csomópontjainak beruházás bonyolítása, mi több, épületek 
építése is. Utóbbit olyan szakmailag értékelhetetlen, vagy 
botrányosnak tekinthető épületek fémjelzik, mint az Expo 
Center, a repülőtér, vagy a Pécsi Galéria átépítése. A három 
példa a nagy, a közepes és a kicsi léptékében is jól mutatja, 
hogy a szakmai színvonalról, és az értékről a PVV Zrt.-n 
belül igen sajátságos elképzelés uralkodhat, az még a helyi 
szintet sem üti meg, nem hogy az országosat, vagy az euró
pait. A közterek problematikáját a főosztályvezető eddig 
többek között a hóeltakarításban és a szúnyogirtás terheiben 
élte meg. Ezek nem elhanyagolható, és főleg nem 
elhanyagolandó teendők, de csupán a közterületek kezelé
sében merülnek ki — nincs közük egy tervezési folyamathoz, 
mely a közterületek mibenlétét boncolgatja.

Ezt követően az előadó igyeke
zett elhitetni velünk, hogy a prob
lémát átlátja, és ennek bizonyságául 
mintegy felmondta a pályázati hát
téranyagok tömör, vázlatszerű kivo
natát. A közönségnek az volt az 
érzése, hogy hülyének nézik. Az elő
adó ugyanis azt hihette, hogy amo
lyan lakossági fórumon ismerteti az 
előttük álló nagy menet nehézségeit 
és volumen adatait. Az előadás csak 
lebutított megismétlése volt az 
előtte SzokolaiZso/ftól elhangzott 
előadásnak, aki viszont a szemlélet 
alapvetéseibe igyekezett betekintést adni, felkészülten és 
rendszerelvűen. (Nem véletlenül, hiszen mindezek kidolgo
zásának maga is részese volt.) Albert Pál előadásában a 
projekt kontextusai, szellemisége nem jelenhettek meg, mert 
azokkal nincs tisztában. Ezt végül azzal támasztotta alá, 
hogy a konferencia résztvevőinek azt tanácsolta, ők csak 
szárnyaljanak, a PVV Zrt. majd a teendőket elvégzi.
Sajnálatos módon azonban ma már nem lehetnek kétségeink

afelől, hogy a döntés-előkészítéseket a PVV Zrt. végzi majd 
el, a szakmák figyelemre méltó képviselőinek a koncepció 
kialakításában, a tennivalók meghatározásában nem osz
tanak lapot. Minderről úgy beszélhetünk, hogy semmilyen 
elfogadható magyarázat nem említhető fel arra, miért nem 
kezdődött meg már a szakszerű előkészítés nyolc hónapja, 
a város pályázatának győzelme óta.

Noha a konferencia megérdemelné hogy érdemeivel, 
tanulságaival, a felmerült szakmai szempontok árnyaltságá
val foglalkozzunk, most mégis fontosabbnak és megkerül
hetetlennek látszik a helyzet elemzése. A helyzet pedig az, 
hogy
■  a város vezetői nem kívánnak felállítani egy valóban 

alkalmas szervezetet, amely a szakmai (építészeti, 
képzőművészeti, szociológia, városkutatási, városépítész, 
tájépítész, vizuális tervezés stb.) szempontoknak egy az 
EKF-hez méltó megjelenítésére és összehangolására 
képes,

■  vagy a város vezetői ennek jelentőségét a mai napig 
nem értették meg;

■  az eddigi szakmai konferenciák a civilek szervezésében 
valósultak meg, de azok nem lehetnek többek önképző 
köröknél, mert a város vezetői nem teremtik meg az 
ezek befogadására alkalmas közeget -  a konferenciáknak 
nincs kihez szólniuk;

■  nem kerülhető meg egy a januári építész konferencián 
szélesebb körben is napvilágot látott javaslat az EKF 
főépítész intézmény felállítására, és

■  nem odázható tovább a valóban alkalmas art direktor 
kinevezése sem, alkalmas szervezeti háttérrel, és 
megfelelő jogkörökkel, mert

■  az EKF főépítész és az art direktor funkciója, miként 
együttműködésük is egyaránt nélkülözhetetlen a közterek 
projekt kontextusos, és a pályázat szellemének megfelelő 
megvalósításában.

Aligha lehet hinni már abban, hogy képzett szakemberek 
példamutató előadásai és tanácsai a jelen körülmények 
között bármilyen haszonná válhatnának ma Pécsett. A civil 
hozzászólók valójában egymást szólítják meg, senki sem 
kérdezi őket, nincs másik oldal. A jelen kihívása ezért éppen 
az, hogy a szakmai hozzászólásokra alkalmas fogadóoldalt 
kell megteremteni. Ennek hiányában nem remélhetünk vál
tozást. Alkalmas struktúra felállítására kell javaslatokat tenni, 

azt a város vezetőitől el kell várni, 
és az alkalmatlanságokról hallgatni 
ma már nem választható megoldás. 
Flogy történetesen ez most a PVV 
Zrt.-ről kimondatott, az nem 
viselkedészavar, hanem szükség- 
szerűség. A civil oldal már nem 
engedheti meg magának, hogy jól 
neveltsége abban a helyzetben tart
sa, amilyet neki a politikai oldal 
szán.

A konferenciában a fenti problémák természetére világított rá 
Gerle János építész előadása. Az előadó ugyan nem a pécsi 
EKF projekt sajátosságaira építette előadását, hanem máshol 
szerzett tapasztalataira, de az azonosságok okán mégis 
olyan észrevételeket tett, melyek tökéletesen leírják a pécsi 
folyamat összefüggéseit. Ezért a Város-Tér-Pozíciók konferen
cia legfőbb tanulságainak megjelenítőiéként Gerle János 
előadásának írott változatát közöljük, (lásd 8-9. oldal)
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Nagy ívű pályázat, 
érdemtelen ellehetetlenülés

2006. június í-jén Schneller István, Budapest fő
építésze sajtótájékoztatón ismertette lemondásá
nak indokait.
Bevezetésül két részletet idézek a nyilatkozatá
ból: „Az elmúlt időszakban az egész magyar épí
tésügyben és településügyben, de a fővárosban is 
egyre inkább erősödött a politikai és gazdasági 
szempontú döntéshozatal, igen sokszor szakmai 
érvek figyelmen kívül hagyásával. Ez összefügg a 
magyar építésügy általános helyzetével, az önálló 
Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium hiá
nyával, az építészeti szempontok döntéshozatal
ban való gyenge helyével, a tervtanácsok, a főépí
tészek pusztán előkészítő, illetve javaslattevő sze
repével”.
És a másik: „Döntésemmel föl akarom hívni a fi
gyelmet az építész-városépítész szakma jelenlegi 
helyzetének alapvető gondjaira, különös tekintet
tel arra, hogy elismerve a magántőke szerepét a 
városfejlesztésben, nem eshetünk át a ló másik 
oldalára, s nem rendelhetjük alá a közérdeket a 
magánérdeknek. A közérdek elsőbbségének biz
tosítása továbbra is közhatalmú feladat, és ha ezt 
a közhatalom nem tudja ellátni, akkor a civil szer
vezetek eseti küzdelmévé válik egy-egy negatív 
döntés következményeinek elhárítása”.

Úgy gondolom, hogy ez a két idézet alkalmas 
arra, hogy a témámnak, a civil városvédő moz
galmak tevékenységének és lehetőségeinek 
bemutatásához háttérül szolgáljanak. Az 
általánossá vált szóhasználat szerint a civil 
ebben a vonatkozásban az egyes intézkedések 
által közvetlenül érintett vagy azokról csak 
távolból tudomást szerző állampolgárok azon 
körét jelenti, akiknek semmilyen intézkedési 
jogkörük nincs, ám véleményüknek éppen az 
intézkedő hatóságok tevékenységének befolyá
solása céljából hangot kívánnak adni. A civilek 
— legyenek magánszemélyek vagy társadalmi 
szervezetek önkéntes tagjai — véleménynyil
vánításukkal a közvetlen demokráciát gyako
rolják, valami olyasmit, amelynek a hagyo
mányos keretei, formái Magyarországon 
kialakulatlanok. Általánosnak tekinthető az a 
lelki kettősség, hogy ugyanaz a személy hatal- 
mi-hivatalos-szolgáltató helyzetében, mint 
hivatalnok, bolti eladó vagy éppen autóvezető 
másképpen gondolkodik és viselkedik, mint 
amikor civil: ügyfélként, vásárlóként vagy éppen 
gyalogosként. A határ mégis éles, különösen, 
ha az erkölcsi értékrendet — megint csak 
általában — háttérbe szorító magán- vagy kis
csoportos érdek érvényesítéséről van szó. 
Legalábbis a tényleges cselekedetek, nem pedig 
a szavak szintjén.

Most azonban a társadalmi helyzetüket te
kintve egyértelműen meghatározott körök, dön
téshozók és civilek viszonyáról kell beszélnem. 
Amivel a civilek mint a tűréshatárukat megha
ladó tervekkel, eseményekkel szembesülnek, 
azok érzékelésük szerint — és ez pontosan 
egybevág a hatalmi szféra bevallottan tudatos 
taktikájával — nem nyilvános, nem 
ellenőrizhető, igazi indítékaik tekintetében 
homályban maradó döntések, amelyeket apró 
lépésenként, a reakció erősségét tesztelve 
valósítanak meg, fokozatosan elfoglalva az élet 
tereit — gyakran az élet elől.

Egy néhány napja hallott előadás (Thomas 
Meyer német történész tartotta Budapesten, 
a Szabad Gondolatok Házában) részleteivel 
egészíteném ki ezt a képet. Az ő álláspontja 
szerint az 1989-ben bekövetkezett változás úgy 
értékelhető, mint a Kelet-Európábán tesztelt 
bolsevista kísérlet globális kiterjesztése. A világ 
gazdaságát irányító elit az általa uralt materiális 
síkra igyekszik szorítani a társadalmi folyama
tokat (ennek érdekében a legmagasabb szintű 
okkult ismereteket és képességeket felhasznál
va). Ezt szolgálja az oktatási rendszer fokozatos 
leépítése is, és ennek természetes következ
ménye a környezet folyamatos rombolása, 
meta-természetté történő átalakítása. A nap
jainkban zajló történelmi események igazi 
indítékait hazugságok takarják, elég az évek óta 
folyó iraki háborút említenem, amellyel kapcso
latban a demokrácia érvényesítésének jelszava 
valójában Szaddam Husszein dollárt veszélyez

tető olajpolitikájának megállítására és a gén- 
manipulált amerikai vetőmagok elterjesztésére 
vonatkozott.

A civileknek a környezetük minőségének 
fenntartásáért folytatott küzdelemben nagyon 
egyenlőtlen harcot kell vívniuk. Az általános, 
mozgósító erejű felelősségérzet híján kevesek 
vállalják ezt a kevés sikerrel kecsegtető, sok
szor közönnyel kísért áldozatot, amelyet min
den anyagi bázis nélkül, munkaidőn túli munká
val, tapasztalatok hiányában kell meghozni.
A csak lelkiismeretük szavára hallgató civilek 
olyan hivatalnokokkal néznek szembe, akik 
sérthetetlenségükben, célkitűzéseik akadálytalan 
végigvitelében — és persze hatalmi eszközeik 
erejében — bízva cinikus fölénnyel fogadják a 
kezdeményezéseiket. A civilek sok esetben az 
érvényes jogszabályok, sőt törvények betartása 
érdekében emelnek szót, amelynek érvénye
sítésére jogi eszközeik nincsenek, hogy 
budapesti tapasztalataimra hivatkozzam, a 
közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek 
korántsem bizonyultak készségesnek önkor
mányzatoknál történt jogsértések, 
joghézagokkal való visszaélések felderítése és 
megszüntetése ügyében. Eközben nyilvánvaló, 
hogy a civil szervezetek nem mondhatnak le 
arról, hogy a jogrend betartását követeljék, ha 
ennek sérelmét tapasztalják.

Kevés biztos támogató marad hát, a városi 
értékrombolások esetében leginkább illetékes 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal sincs mindig 
abban a helyzetben, hogy az általa védendőnek 
ítélt értékeket hatékony védelemben részesítse, 
ennek törvényi, szervezeti és a civilek által át 
nem látható egyéb akadályai vannak. 
Törvénybeli hiányosságra példaként említem, 
hogy az óbudai Hajógyári sziget eladásakor 
állami tulajdonból ki nem adható terület került 
magántulajdonba, amelynek — törvényben biz
tosított — visszavásárlásáért a tulajdonos az 
eladási árnál magasabb árat szabott, s ennek 
orvoslására a törvény nem biztosít lehetőséget. 
Az eladott terület nagy része régészeti feltárást 
igényel, itt feküdt Pannónia provincia hely
tartósági központja, Európában egyedülálló 
és feltárható leletegyüttes, azonban feltárásáig 
rá semmilyen védettség nem vonatkozik, így 
lényegében az ellenérdekelt beruházóra van 
bízva, hogy hogyan érvényesíti a feltárásra és 
értékmegőrzésre vonatkozó — törvényi — 
előírásokat.

Fontos tapasztalat volt, hogy a sajtó — pár
tos elfogultságoktól mentesen — rokonszenvvel 
és érdeklődéssel kísérte a különféle civil meg
mozdulásokat, s így a közvélemény tájékoz
tatása, a figyelem felkeltése bizonyul a 
leghatékonyabb befolyásolási módszernek 
a civil célkitűzések érvényesítésére.

Néhány szempontot ezekkel a célkitűzések
kel kapcsolatban összefoglalásul elmondanék.
A növekedés nem azonos a fejlődéssel, sőt
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azzal gyakran ellenétes. Budapest belterületein, 
ahol a legnagyobb a laksűrűség, annak meg
sokszorozása semmiképpen nem elfogadható, 
különösen nem az, hogy ezt szociális 
demagógiába öltöztetik. A város léptéke 
új építkezések esetén is megőrzendő, ezért 
megengedhetetlenek a telekösszevonások.
A műemlékek maguk elveszítik értéküket, ha 
a közegük nem marad fenn, nincs értelme csak 
egy-egy épületet védeni, ha a körülöttük lévő 
városszövet nem részesül a műemléki 
környezetnek kijáró figyelemben. A házak 
védelme valójában az élet védelmét kell hogy 
jelentse, olyan feltételek kialakítását, amelyek 
az életminőség növelését eredményezik. A régi 
épületek átalakítása, felújítása, udvarok 
megőrzése, a laksűrűség növekedésének meg- 
gátlása, helyi kereskedelmi hálózat segítése 
sokkal fontosabb feladata az önkormányzatok
nak, mint az ingatlan-befektetők kiszolgálása. 
Közöttük is lehet válogatni, s ha hosszú távú, 
jól előkészített tervekhez illeszkedhetnek, nem 
pedig maguk követelik a nekik legelőnyösebb 
megoldások engedélyezését, akkor a befektetői 
tőke irányítható és felhasználható a lakossági 
érdekek kiszolgálására. A hosszú távú, részletes 
rehabilitációt szolgáló szabályozási tervek azon
ban hiányoznak, felülvizsgálatuk, karbantartá
suk nem a javítást, hanem a pillanatnyi érdekek 
kiszolgálását célozza. A jogi környezet mindeh
hez áttekinthetetlen, zavaros, a joghézagok vis
szaélésekre nyújtanak lehetőséget. 
Szabálytalanságok esetén legfeljebb a felülről 
utasított ügyintézőket marasztalják el, az oko
zott károkon ez már semmit nem enyhít.

O

Szeretnék végül néhány megjegyzést tenni a 
pécsi helyzetre vonatkozóan. Előre kell bocsá- 
tanom, hogy budapestiként kevéssé ismerem a 
mindennapi problémákat, lehet, hogy ítéleteim 
között ezért vannak tévesek is. Kiindulásul 
fontosnak tartom leszögezni, hogy én hogy 
értelmezem a kulturális fővárosi rangot. Az 
hogy Pécs elnyerte a címet, nyilvánvalóan 
köszönhető a városfejlesztési terveknek és 
a pályázat egyéb célkitűzéseinek, de a 
lehetőséget mégis az teremtette meg, hogy 
a városnak már van kulturális rangja. Nem 
tudom megérteni, miért alakult úgy a városok 
versenye, hogy meglepőbbnél meglepőbb 
beruházási tervekkel igyekeztek egymásra lici
tálni, miközben a meglévő kulturális értékek 
aránytalanul kevés figyelmet kaptak. Budapest 
esetében mindenesetre feltűnő volt ez a 
hiányosság. Azt gondolom, Európa kulturális 
fővárosának a saját, megbecsült hagyományai
val legalább annyira igazolnia kell a címet, mint 
új létesítményeivel.

Ennek jegyében számolnék be ma reggeli 
tapasztalataimról. A pályaudvar, amely a 
vendégek nagy részét fogadni fogja, távol áll az 
európai normáktól, bár gyönyörű épülete ilyen 
átalakításra tökéletesen alkalmas. A Szabadság 
úton elindulva megdöbbent a sokáig romosán 
pusztuló, most némileg felújított, ám félbeha
gyott kis romantikus épület az egykori kiállítás 
bejárata mellett, Pécs egyik építészeti 
gyöngyszeme lehetne. Vele szemben Pécs legje
lentősebb építészének, Pilch Andornak az egyik 
rég tönkretett, ám felújítható családi háza áll 
(középiskolai menza), dísze lehetne a városba 
vezető útvonalnak, amelynek végén a Zsolnay- 
ház áll, földszintjén a virító Bazár felirattal.
Az egykori terv a felújításáról és ezzel együtt 
a pincéjébe beépítendő Zsolnay-teázóról régen 
elfelejtődött, holott a város mai legjelentősebb

építészeinek egyike, Dévényi Sándor kivételesen 
érdekes, nemzetközi jelentőségű elképzeléséről 
volt szó.

Az utca tengelyében áll Zsolnay Vilmos 
szobra, bedeszkázva, a mester alakja a szeméig 
látszik az őt borító palánk alól, miért van 
letakarva éppen a szeme? A deszkán felirat: 
a felújítás 2007 októberére készül el; tudva, 
hogy az alapozás is megroggyant, sok elemét 
újra kell önteni, ugyancsak itt az ideje nekikez
deni a munkának. Pécs a világhírét Zsolnay 
Vilmosnak köszönheti, emlékének megbecsülése 
a kulturális fővárosi akciók természetes közép
pontja, szervező ereje. A pályázat a valóban 
elvégzendő munkához képest igen csekély 
összeget tartalmazott Zsolnay mauzóleumának 
teljes körű felújítására, ami még szintén nem 
kezdődött el, holott aligha képzelhető el, hogy 
kimaradjon a 2010-es beruházásokból. A 
Zsolnay név őrzése persze elsősorban nem 
a mester személyének kultuszát, hanem 
szellemének őrzését jelenti. Vajon lesz-e a gyár
ban olyan művészeti központ, amely a legtehet
ségesebb fiatalok kísérleteit vonja be abba a 
munkába, amely a kerámiaművészet korszerű 
útjait keresi? Vajon a kísérletezés mellett 
kialakul-e itt egy továbbképzési forma? Vajon 
tervezik-e már azokat a művészi értéktárgyakat, 
amelyek között a városba látogató, innen 
Zsolnay-kerámiát hazavinni szándékozó turisták 
válogathatnak? Vajon a legjelentősebb Zsolnay- 
gyűjtemény — sok sikeres nemzetközi kiállítás 
után — kap-e Pécsett méltó kiállítóhelyet, 
amely a vendégeket fogadja, a raktáron álló 
építészeti kerámiákat, építészeti rajzokat is 
beleértve? Vajon a felbecsülhetetlen értékű 
eredeti formakönyvek, amelyek még mindig 
a felújítások alapdokumentumai, múzeumi 
gyűjteménybe kerülnek-e végre, hogy ne 
károsodjanak a mindennapi használattól, hiszen 
másolattal jól helyettesíthetők?

Visszatérve a városhoz, létezik-e olyan 
telekről telekre menő vizsgálat — legalább 
a városfalon belül —, amely feltárná a tenni
valókat, hol, kinek, milyen beavatkozása volna 
szükséges az utcaképek rendbetételére, s 
amelyhez az önkormányzati támogatások erre a 
feladatra kidolgozott feltételrendszere hozzáren
delhető. Ezen belül különösen fontos a város 
beépítési jellegének, belső kertjeinek, lép
tékének megőrzése az utcaburkolatoktól a 
műemlék épületekig. A legrégebbi épületál
lományon belül a XIX. századi romantikus 
épületek felújítása nagyon jelentős értékekkel 
gyarapítaná a városképet, idetartoznak olyan 
különlegességek, mint a Vasvári-udvar, s a 
hozzá tartozó Vasvári-tanya, egyáltalán mind
azok az épületek, amelyek a Zsolnay épület- 
kerámiák egyedi darabjait őrzik. Érthetetlen 
például, hogy a Csukás-portál város által jelen
tős összeggel támogatott felújítása leállt, s 
most az időjárás viszontagságaink kitett 
kapuzat tovább pusztul.

A város épületállományának megismerésé
ben nagy jelentősége van a levéltári kutatások
nak, Pilkhoffer Mónika kiváló, igen áldozatos 
munkával készített könyve 1908-ig terjedően 
vizsgálta a korábban nem kutatott, vagy nem 
összesített levéltári anyagokat, munkájának 
folytatásához azonban nem áll rendelkezésre 
semmilyen forrás. Könyvének második kötete 
2010-ig még elkészülhet, ha a beruházási ter

vekhez képest elenyészően csekély összeget 
áldoz rá a programiroda.

A hetvenes, nyolcvanas, sőt kilencvenes 
évek városszövetet romboló bontásai, a 
belváros léptékétől idegen tömegű és telepítésű 
beépítések súlyos sebekként éktelenkednek a 
város testén. A részletes városképi vizsgálatnak 
arra is ki kellene térnie, milyen módon, milyen 
finom beavatkozásokkal lehetne ezeket a 
sebeket legalább enyhíteni, a megbontott 
utcáknak visszaadni az utca jelleget, vagy 
határozott térré formálni őket. Ez az a terület, 
amelyre a magántőke irányítható.

A találkozón szembesültem azzal a ténnyel, 
hogy a pályázat fő elemeit képező nagy- 
beruházások előkészítése sem halad a kívánt 
ütemben és a szükséges szakmai irányítás is 
hiányzik. Ez a fenti felvetéseimet még 
reménytelenebb színben tünteti fel. 
Elengedhetetlennek tartom, hogy a város 
vezetése felismerje a konferenciákon is megmu
tatkozó civil részvételi kedvet és szakértelmet. 
Ennek hiányában Pécs nem tudhatja kihasználni 
az EKF-ben rejlő lehetőségeket, és ezzel soha 
vissza nem térő lehetőséget szalaszt el.
E felelősség súlyának megfelelő választ várnak 
Pécs, sőt az egész országot képviselő 2010-es 
szereplés miatt az ország polgárai.

Mikor ezt a beszámolót írom, került a 
kezembe Tallér László polgármester úr nyi
latkozata (Népszabadság, június 9.), amely 
szerint már kiírták a hangversenyterem és a 
tudásközpont nemzetközi tervpályázatát. Mint 
később kiderült, mindebből annyi az igazság, 
hogy elkészült a hangversenyterem kiírásának 
szövege. Hogy az egész EKF-ért felelős pol
gármester az országos sajtóban valótlanságokat 
állít, miközben a civilek hiába igyekeznek, hogy 
segítő szándékukat figyelembe vegyék, az 
nagyon sötét képet fest a kultúra ünnepének 
színfalai mögött zajló eseményekről. ■
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„Szocialista bérház” címmel írta meg tanulmá
nyát egyik hallgatóm a közelmúltban Petényi 
Margit pécsi szociális bérházegyüttesét elemez
ve. A rossz irányba ferdített címadás sajnos nem 
fineszes diákhumor volt, hanem egyszerűen a 
tudatlanságból és tájékozatlanságból adódó fo
galomzavar. Az iskolában alkalmunk volt aztán 
tisztázni az alapvető különbségeket a panelhá
zak, a szociális bérházak, vagy épp’ az átlagos, 
többlakásos lakóépületek között, de — a Pécs 
déli városnegyedében épült telepeket látva — 
felmerült bennem, hogy ki fogja tisztázni minde
zeket az ilyen jellegű beruházásokat létrehozók 
körében?

Ugyan elismerésre méltó az a törekvés, hogy az 
említett helyszínen két lakótömb is épült a szo
ciálisan rászorult emberek számára az utóbbi 
években, de az azért mégsem lehet mindegy, 
hogy hogyan, milyen színvonalon történt mind
ez. A probléma sajnos nem kizárólag Pécs- 
specifikus, de az itt kialakult sajátos építészeti 
kép miatt érdemes erről a konkrét esetről szót 
ejteni.

A korábbi, Petényi Margit által tervezett 
tömb térfala farkasszemet néz a későbbi, Ráth 
Miklós által jegyzett, lazán beépített telekkel. Az 
építkezések ideje a látvány alapján azonban 
fordítódnak tűnik: Pelényi háza jól tartja magát, 
viseli a „belakás” által rákerült pluszrétegeket 
is (műanyag redőny és társai), míg az alig egy 
éve elkészült szomszédján még a meglévő 
rétegek is eltűnő félben vannak (a rossz 
minőségben kivitelezett vakolat igen hamar 
kezdi megadni magát).

Az utóbbinak igen „rosszul jött” az előbbi
vel való szomszédság, mert így könnyedén 
összevethető a kétféle telepítésből adódó óriási 
különbség. Pelényi háza a terep- és a helyi 
viszonyokhoz igazodó, „utcás” telepet hozott 
létre, a földszintre rakott garázssorral — 
különösebb anyagi, fizikai és üzemeltetési 
erőlködések nélkül. Az utca az „identitástudat”

Az erkélyek a tömeget felbontó hasítékból nőnek ki, 
intim használatuk így kirakati szituációba kerül

A terepszint alatti garázs gépészete az épület tetején: 
a festői homlokzatfelületekkel szemben esetlegesen 
és elkerülhetetlenül ráül a tömegre

C S O N T O S  G Y Ö R G Y I

Szocialista bérház
színes, szétdobált ablakokkal ellátott hom
lokzat, ha a (szerencsés esetben munkából és 
autóval) hazatérő ember ebből — a mélygarázs
ba terelve — semmit sem lát. Azt pedig 
egyébként sem értem, hogy miért is kellett a 
költséges (de pillanatnyilag a befolyt víz miatt 
használhatatlan) autótároló opcióját választani 
egy olyan építkezésnél, ahol egyébként 
láthatólag minden máson spóroltak.

Persze, az előírás nagy úr: az építészeknek 
be kell tervezniük a megadott garázsszámot...
De mikor írnak ki végre olyan pályázatokat, 
ahol nem a rossz beidegződések, és a területki
zsigerelő beépítések lesznek érdekesek, hanem 
az alternatív megoldások keresése? Mikor lesz 
arra pénz és idő, hogy egy-egy ilyen témát, 
mint a szociális lakásépítés, először kutatások 
és akár elméleti síkon mozgó előkészítő tervpá
lyázatok előzzenek meg? Miért nem érdekes a 
lakásépítéseknél — formálgatásokon túllépve 
— azok későbbi üzemeltetési kérdéseivel is 
foglalkozni? Ha ezek — a szóban forgó ház
együttesnél — kicsit is szempontok lettek 
volna, akkor talán most a mélygarázs rosszul 
megtervezett szellőzőcsövei helyett a napkollek
torok csillannának meg a homlokzatokon, vagy 
az elgazosodott közpark helyén a földszinti 
lakások kiskertjei díszeleghetnének.

A rosszul értelmezett demokrácia jegyében 
azonban itt ismét az uniformizálás győzedel
meskedett: ha az emeleti lakónak nincs kertje, 
akkor a földszintinek sem legyen, és aki másfél 
gyermeknél többet akar, annak pedig azonnal 
lehetetlenüljenek el az életkörülményei. Az ilyen 
módon a tulajdonostudattól megfosztott és a 
lakókörnyezet rendben tartásában nem érdekelt 
emberek valószínűleg hamarabb el is használják 
a rendelkezésére bocsátott lakóterületeket, és a 
mikrokörnyezetükbe kényszerűen bezárt lakókká 
válhatnak. A — mindössze kétféle lakástípus 
közül főleg a nagyobbikban található — belső 
vizesblokkok és „csőkonyhák” kialakításai is 
kísértetiesen emlékeztetnek az egykori „panel
ben gondolkodó” metódusra. A lépcsőházak 
ugyan tágasabbak és világosabbak, mint a pa
nelben volt, a színtelen falanszter jelleg azon
ban átöröklődött azokból. Lehet, hogy igénye
sebb, mívesebb részletek kialakításával több 
eredményt el lehetett volna érni, mint a folyo
sók és a kidugott erkélyek tömegjátékával.

Pedig a színes társadalmi összetétel még 
a régi, századfordulós ingatlanspekuláció révén 
létrejött bérházakban is létjogosultságot nyert 
(hogy a kertváros mozgalomból kiinduló 
kolóniás építkezésekről már ne is beszéljünk).
A színesség itt megmaradt az egyen-fémspalet- 
ták szintjén, a szomszédban viszont — úgy 
tűnik — maga az élet lett színesebb: a masszív, 
időtálló árnyékolók alatt vidáman lengedeznek 
a lakások elé kiteregetett ruhák — a mediterrán 
Pécs levegőjével átitatva... ■

Lapunk a szociális bérlakás építésssel kapcsolat
ban írásokat közölt a 2001/1 és 2004/1 számában 
is — utóbbiban a jelen írás tárgyát képező épület 
tervpályázata okán

egyik hordozója, mely történeti városépítészeti 
elemet épp a paneles építkezések vertek szét. 
Itt viszont utcaszegletekbe, árkádokba és a 
terepszintre felkapaszkodó lépcsőkbe sikerült 
becsempészni valamiféle otthonosságot, mely 
valószínűleg a privát és a közösségi zónák 
helyesen megválasztott arányából is adódik.

A Ráthék-féle házegyüttes viszont a „senki 
földjén” úszó paneltelepek utódjaként, és az 
elidegenedett lakóparkok kortársaként a tömb
szerű beépítéssel épült. Bár itt is látszódnak 
törekvések a szerethető helyek, szögletek 
kialakítására, de az alapkoncepció megle
hetősen megnehezíti azt. Az ugyan nem az 
építészek számlájára írandó, hogy miért is kell 
állandóan lehetetlen alakú telkekre építkezni 
(erről inkább a településtervezőket kellene 
megkérdezni), de azt már az építészekére lehet, 
hogy ezen belül miért nem igyekeztek egy 
átlátható, racionális szerkesztésű épület- 
együttest létrehozni. Hiába ugyanis a játékos,

I
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Ybl-díjas építészek 2006.
Pelényi Margit kamarakiállítása G E T T Ó  J Ó Z S E F
Pécs, Művészetek Háza
2006. május 4 -6 . ............................................

Gyorsuló építészi pálya
A március 15-i ünnepségsorozat keretében 
kiosztották az idei év Ybl-díjait. Az ötvenhárom 
évvel ezelőtt alapított díjat, amely az építészeti 
teljesítményeket elismerő kitüntetések között a 
legrangosabbnak számít, évi rendszerességgel, 
eddig ötvenkét alkalommal adták át. 1957-ben 
nem adták ki a díjat.

Az esemény kapcsán érdemes felidézni az 
alapítás körülményeit. Az 1951-ben politikai 
erőszakkal bevezetett építészeti stílusfordulat 
után, a díj születése idején, 1953-ban, a kor 
politikai szótárában Ybl Miklós még idegen for
mákat felhasználó (értsd: kozmopolita) építész 
volt, de — jellemző módon — mint a magyar 
nemzeti építészet képviselőjét is emlegették. 
Építészete így Pollack és Hild munkássága mel
lett a „haladó hagyomány” részének volt 
tekinthető. Volt azonban a róla elnevezett díj
nak közvetlen üzenete is, mégpedig a kortárs 
építészek számára, amennyiben határozott 
jelzést jelentett a háború utáni modern 
építészethez kötődő makacs építésztár
sadalomhoz: a hatalom a politikai demonstráció 
eszközét látja az építészetben, és ennek 
beváltását várja az állami tervező vállalatokba 
kényszerített építészektől.

Ezek után tekinthetünk az Ybl-díj ötven
három évére úgy is, mint az építészettel szem
beni mindenkori „elvárásokra” és az ezekkel 
szembehelyezkedő vagy megalkuvó — vagy 
éppen csak az „ahogy lehet” — építészi maga
tartások történetére.

Az ambivalens építészeti szerepből áll elő a 
mai napig is fennálló helyzet, hogy miközben 
sokan az építészetnek a környezetalakításban, 
jelesül a környezet művészi alakításában integ
ráló szerepet tulajdonítanak, az Ybl-díjat sohase 
tekintették a hazai művészeti díjak sorába 
tartozónak. Az építészeti Ybl-díjat az előzőktől 
térben és időben elkülönítve, az építésügyért (?) 
felelős tárca vezetője nyújtja át; adott esetben 
— néhány évvel ezelőtt — egy rossz emlékű 
földművelésügyi minisztérium első embere.

A 2006-os évben huszonöt jelöltből öt 
építész kapta meg a díjat: DéryAttila, Földes 
László, Kiss Gyula, Pelényi Margit és Vikár 
András. Az átvételt követően munkáikat 
Budapesten, a MÉSZ-székházban mutatták be.
A kiállítást, mely lapozható formában, a beadott 
pályázatok füzetbe kötött anyagaként is megje
lent, a Dél-dunántúli Építész Kamara hozta 
Pécsre.

Pelényi Margit Ybl-díját köszöntve jó érzés 
arra gondolni, hogy az 1. sorszámmal ellátott 
elismerést Gádoros Lajos építész kapta meg 
1953-ban. Gádoros tervezte később, évekkel a 
díj átvétele után az uránvárosi Olimpia étter
met, és az építész főműveként ismert, a kortárs 
építészeti hagyomány részeként számon tartott 
pécsi 400 ágyas klinika épületegyüttesét is.

Pelényi Margit tervezési megbízásainak 
jelentős részét tervpályázatokon nyerte el. Az 
utóbbi években felgyorsuló építészi pályája 
olyan épületeket eredményezett, melyek kivál

tották az építésztársak, a szakmai nyilvánosság 
és az építtetői kör elismerését. Pelényi az 
építészeti tervezésbe visszavonuló és abban 
elmélyedő bensőséges épületeivel és azok 
környezetével (emberi környezetével is) szemé
lyes viszonyt kifejező világot teremtett. Ha 
lehet, elkerüli azt, hogy saját építészetét 
értelmezze, magyarázza, tisztában van saját 
építészete verbalizálásának veszélyeivel.

Tartsuk meg magunknak is a munkáira való 
rátalálás, rácsodálkozás esélyét, és soroljuk itt 
csupán fel a nagyrészt Pécsett található 
épületeit, azokat, amelyek a kiállításokon 
bemutatott tablókon is láthatók voltak:
— Társasházak Pécsett a Horvát és a Radnics 

utcában
— Villaépületek Pécsett a Donátusban és a 

Fekete úton
— 120 szociális bérlakás Pécsett a Siklósi

városrészben
— Pécs-Uránváros, Laterum-szálló (átalakítás, 

bővítés)
— Családi ház, Pécs-Patacs
— Ravatalozóépület, Szentlőrinc
— Kollégium Martineum, Mánfa ■ 40 lakásos társasház Pécs belvárosában

Lakóépület a Mecsek-oldalban

Társasház Pécsett a Radnics utcában
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Poste restanteAz ECHO minden évben figyelemmel 

kíséri a Pécsi Országos Színházi Talál

kozót, és különböző formában, műfa

jokban és terjedelemben foglalkozik a 

színházi szakmának ezzel az éves se

regszemléjével. A POSZT megítélése 

évről évre változik. Ez részben az aktuá

lis válogatástól, a kiosztott díjaktól, az 

off-programoktól, az időjárástól, a vi

ták színvonalától stb. függ, részben at

tól a nézőponttól, amelyet a POSZT-tal 

szemben választunk/képviselünk.

Pécsről nézve — az esetleg hullámzó 

színvonallal együtt is — a színházi ta

lálkozó kiemelkedik a város kulturális 

eseményeinek sorából, Budapestről 

vágy a szakma elitje felől nézve ez a 

tíz nap nem mindig érdemel kitüntetett 

figyelmet. Ezúttal az ECHO néhány 

munkatársa, Balogh Róbert, Koszits At

tila, P. Müller Péter és Zábrádi Mariann 

egy kerekasztal-beszélgetésben vitat

ták meg az idei POSZT-ot.

A válogatásról

P. Müller Péter: Miután ez a hatodik POSZT, 
a válogatást összehasonlíthatjuk az előző öttel, 
hogy a korábbiakhoz képest az idei kínálat 
milyen minőséget képviselt, milyen színház 
típusok szerepeltek a versenyprogramban. Ti 
hogyan láttátok, a versenyprogram előadásai 
felül voltak-e egy bizonyos mércén, vagy akad
tak olyanok is, amelyek esetleg érdemtelenül 
kerültek ide?

Anyám orra (Pintér Béla Társulat, Budapest)
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Beszélgetés a

Zábrádi Mariann: Minden évben téma a 
válogató tetemre hívása, főleg az érintett kol
légák, színházak, és leginkább a kimaradottak 
által. Ez is — mint a politikai választások — 
leginkább a szavazódról szól, és nem azokról, 
akikre szavaztak. Akik idekerültek, mind a 
mérce körül voltak, felháborítóan rossz előadást 
nem láttam. A válogató szempontjai — ahogy 
azt Márton András sokszor nyilatkozta is — 
tisztán látszottak, vagyis hogy mindenféle 
színjátszásból megmutasson valamit. Nem 
feltétlenül a legjobb előadások voltak itt, de 
a versenyprogram megfelelő színvonalú volt.

Balogh Róbert: Olyan színházi irányzatokat 
fedeztem fel, amelyeket például főleg tévében 
láttam, magyar színpadon ritkábban.
Készítettem egy interjút Márton Andrással, ahol 
azt nyilatkozta, hogy abból a szempontból 
válogatott, hogy a magyar színházi termésből 
mi az, ami kiléphetne a világ színpadaira is.
Én ezt viszontláttam. Merész is volt a válogatás, 
mert különböző minőségeket rakott egymás 
mellé.

Koszits Attila: Nagyon sokszínű volt a válo
gatás a művek szempontjából. Klasszikusok és 
kortárs magyar darabok, ismert nyugati szerzők 
művei és mai értelmezések egyaránt helyet kap
tak a programban. Nekem főleg a román ren
dezők felfogása volt érdekes, ahogy egy-egy 
klasszikust adaptálnak, hogy mennyire nem 
színészcentrikus nézőpontból közelítették meg 
az előadást, hanem a látvány volt fontos, 
különböző hatások, effektek felhasználása a 
színpadon. Ilyen előadás volt a Woyzeck és a 
Troilus és Cressida, nem véletlenül kapott két

hatodik POSZT-ról

díjat is a látvány miatt a Shakespeare-darab. 
Nekem ez az előadás épp ebben hibázott egy 
kicsit, mert nehéz volt értelmezni. Aki nincs 
tisztában a görög mitológiával, az nehezen érti 
a különböző isteneket, a görög-trójai viszá
lyokat. És a színészek sem segítettek a 
megértésben. Kicsit el voltak kenve a szerepek. 
Ennek ellenpéldája a Nő a múltból előadása. Ott 
is helyet kapott a vizualitás azzal, hogy a két 
képernyő az időt jelezte, de itt erős volt a 
színészi értelmezés. Külön eset volt az Esztrád 
sokk — ilyet még sosem láttam színházban —, 
olyan volt, mint egy filmforgatás. Nagyon nagy 
élményt jelentett, hogy Bodó Viktor egy ilyen 
fajta megközelítést próbált ki a POSZT-on. Ami 
nekem kicsit hiányérzetet okozott, az a Tűzoltó 
volt a kaposvári fiataloktól. Szerintem ez nem 
illett bele a POSZT-ba.

ZM: Amit a Troilus és Cressida kapcsán 
kifogásolsz, én épp azt emelem ki pozitívum
ként. Ha nem is mindennel értek egyet Márton 
András választásai közül, a versenyprogram 
zöme tényleg „világszínházi” produkció volt, 
olyanok, amelyek exportképesek. Például a 
Pintér Béla Társulat Anyám orra előadása. Ők 
mást sem csinálnak, mint a világot — Brüsszelt, 
Zágrábot, Drezdát stb. — járják ezzel a produk
cióval. Nem tudom, hogy a Katonának ez a 
Troliusa is járja-e a világot, de nyugodtan 
járhatná. Szerintem nagyon fontos ilyen szín
házat mutatni a pécsi közönségnek, mert 
Pécsett nem lehet ilyen előadásokat látni. Amit 
a Troilus és Cressidábői a román rendező létre
hozott, az a rendezői koncepció tökéletes meg
valósulása. Ezért van az, hogy a színészek hát
térbe szorulnak, hiszen ennek a fajta színre-

Manuel Buno: Esztrád sokk (Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza)

FOTÓK: TÓTH LÁSZLÓ
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POSZT versenyprogram

Line Knutzon: Közeleg az idő (Új Színház, Budapest)
Háy János: A Gézagyerek (Pécsi Harmadik Színház)
Pintér Béla: Anyám orra (Pintér Béla Társulat, Budapest)
Georg Büchner: Woyzeck (Kolozsvári Állami Magyar Színház)
Roland Schimmelpfennig: Nő a múltból (Örkény István Színház, Budapest)
Jean Anouilh: Médeia (Budapesti Kamaraszínház és Esztergomi Várszínház)
Henrik Ibsen: PeerGynt (Krétakör Színház és Thália Színház, Budapest) 
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (Vörösmarty Színház, Székesfehérvár)
Paolo Magelli -  Alexander Balanescu -  Zeljka Udovicic:

Agyő Európa, Európa Agyő (Miskolci Nemzeti Színház)
Michael Frayn: Veszett fejsze (Csiky Gergely Színház, Kaposvár)
Friedrich Hölderlin: Empedoklész (Bárka Színház és Maladype Társulat, Budapest) 
Manuel Buno: Esztrád sokk (Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza)
Szép Ernő: Tűzoltó (Csiky Gergely Színház, Kaposvár)
Shakespeare: Troilus és Cressida (Katona József Színház, Budapest)

vitelnek a rendező szempontjából nem az a fő 
szempontja, hogy mit tud egy Haumann Péter 
alakítani, hanem, hogy mit tud kihozni akár egy 
Haumann Péterből, vagy bárki másból.

BR: Többen is mondták, hogy nem egyéni 
alakításokat lehetett kiemelni ebből a POSZT- 
ból, hanem jó, meghatározó társulati 
működéseket, amely szintén példa lehet a Pécsi 
Nemzeti Színház előtt. Remélem, a POSZT-ok 
nyomán a pécsi közönségben is kialakul egy 
fokozatos igénynövekedés. Arra nem számítok, 
hogy ki fognak fütyülni előadásokat, de arra, 
hogy tüntetőleg, akár előadás közben is feláll
nak (ha az olyan színvonalú), arra igen. Én 
ennek nagyon örülnék. Amit még meg kell 
említeni, hogy a POSZT-ok színvonala valóban 
függ a válogatóktól. Eddig három POSZT-ot 
éreztem sikeresnek, Forgách Andrásét, Karsai 
Györgyét és a mostanit. Ezekben többet kaptam 
az előadások összességénél, és megjelent egy 
válogatói szemlélet is arról, hogy mit kíván a 
magyar színházi világból láttatni.

PMP: A POSZT valóban sokféle színházat 
vonultatott fel, ez mindenképpen erény. A szak
ma ezzel alapvetően tisztában van, de a pécsi 
közönség számára ajándék, hogy a helyi szín
házakban egyébként nem látható jellegű 
előadásokat lehetett megnézni. Rá lehetett 
csodálkozni, hogy milyen sokféle színház van, 
hogy színházon mennyiféle dolgot lehet érteni. 
Ebben benne volt az olyan rituális, lassú szín
ház, mint az Empedoklész a Bárka — Maladype 
Társulattól, egy inkább a filmhez közelítő pro
dukció, mint az Esztrád sokk, egy olyan hagyo
mányos bohózatnak a kifordítása, mint a 
Veszett fejsze a kaposvári színháztól.

Mégis valami általánosabb szempontra is 
szükséges itt utalni, ez pedig a magyar színház 
általános állapota, amelyből szerintem nem 
következik a POSZT-onkénti 14 kiemelkedő 
előadás. A 12-14 versenyelőadás a szervezés 
paramétere, de nincs olyan évad, amely ennyi 
nemzetközi nívón lévő magyar produkciót létre 
tudna hozni. Nem tudom, hogy muszáj-e min
den évben feltölteni ezt az időkeretet, és nem 
lehetne-e azt mondani, hogy ebben az évadban 
volt mondjuk öt-hat kiugró előadás, és ezek 
mellé idehívunk még három-négy kiemelkedő 
külföldit. Az évad néhány kiemelkedő produk
ciója mögött mindig van egy szélesebb —
20-30 előadásból álló — sáv (a jobbak, de nem 
igazán jók), és a válogató ebből választja ki azt

a tízet, amivel feltölti a versenyprogramot. E 
merítés kapcsán mindig el lehet mondani, hogy 
a kiválasztottak helyett ugyanilyen joggal 
lehetett volna másik tíz is (ebből a „jobb 
előadások” csoportból).

A versenyprogramról

KA: A rendező színházról beszéltünk, a 
WoyzecknéX viszont — ami szintén erős ren
dezői koncepcióra épül — a két főszereplő 
nagyon erős volt, nem véletlenül kaptak 
mindketten díjat. Bogdán Zsoltot kérdeztem, 
hogyan tudta ezt a fizikai kihívásnak is számító 
szerepet megcsinálni. Azt mondta, amikor meg
tudták, hogy Pécsett két előadást játszanak, 
elkezdett naponta húsz km-t futni, hogy 
fizikailag is bírja és lelkileg is fel tudja dolgozni 
a megterhelést. Ebben az előadásban, a ren
dezés és a színészek játéka (a két főszereplőé) 
együtt futott.

PMP: Mohácsi János a rendezői színházat 
képviseli és érdekes, hogy az ő produkciójából 
nyerte el a legjobb férfi epizódalakítás díját 
Gyuricza István. A Veszett fejszében elég 
egyenetlenek voltak a színészek. Az előadást 
mindenekelőtt a rendezői és szöveg poénok vit
ték, amelyek hozzátevődtek az eredeti bulvár 
komédiához. Előfordul, hogy a rendezői színház 
a színészt beemeli, és a koncepció elemévé 
teszi, de az is megtörténik, hogy a színész 
pusztán látványelemként szerepel.

ZM: Egyetértek azzal amit Péter mond, de 
nem látok ellentmondást. A darabok ter
mészetéből adódik a különbség. A Woyzeckben 
van abszolút főszerep, ami igényli, hogy a fő
szereplő a topon legyen, és Bogdán Zsolt erre 
képes volt. A Troilusban viszont nincs ilyen 
főszereplő, és ezért nem lehetett ott akkorát 
domborítani, mint amekkorát Bogdán Zsolt 
Woyzeckként domboríthatott. AVeszettfejszéről 
én is azt gondolom, hogy Mohácsinál ren- 
dezőbb rendező nem nagyon van ma 
Magyarországon. Az előadásban szerintem 
Kocsis Pál volt a legjobb, és nem Gyuricza 
István — bár ő is remek színfoltja az előadás
nak, de az egyenletes színészi teljesítmény 
szempontjából messze Kocsis Pál volt a 
legjobb.

BR: A színházban akkor éreztem a legjob
ban magam, amikor a Csongor és Tünde 
második felvonására beestem. Nagyon fáradt 
voltam már, ruhafogas színészeket láttam a 
színpadon, a beszédképességük, 
mozgáskészségük nem minden esetben érte el 
azt a színvonalat, amelyet az előadás díszlete 
és a szöveg képviselt. Vörösmarty szólt, 
nagyjából érthetően, gyönyörű szöveg, élő zene 
elég magas színvonalon, és olyan szintű látvány 
volt, hogy azt sem tudtam, hol vagyok. Amikor 
a színház tudja az embert boldogítani, akkor az 
jó, holott sorra mentek el az emberek. Ez olyan 
fajta előadás volt, ami költőknek és fotósoknak 
való. Nem ez volt a legélvezetesebb előadás

Magelli -  Balanescu -  Udovicic: Agyő Európa, Európa Agyő (Miskolci Nemzeti Színház) Troilus és Cressida (Katona józsef Színház, Bp)
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számomra, hanem a Veszett fejsze. Ez egy olyan 
négyórás produkció, ami egy átlagember egy 
évi nevetését tudja produkálni. Az volt a leg
furcsább, hogy meddig tudok még nevetni.
Több érdekes színészi teljesítményt is láttam, 
Pető Katát, Gyuriczát, Kocsis Pált. Színházilag 
a legnagyobb élményt a Woyzeck adta. Nekem 
ez a fajta színház az etalon, nem nagy költség- 
vetésből működik, a test és a lélek egyszerre 
dolgozik, és vált ki olyan hatást, ami nem ver- 
balizálható. Furcsa volt, hogy a szakmai közeg 
— ahol ültem — hideg fogadtatást tanúsított, 
sőt még ellendrukkerek is voltak, akik morog
tak. Szerintem ez volt a POSZT legjobb 
előadása. Csodálkoztam, hogy a legjobb 
előadás díját az Anyám orra kapta. Ez egy 
„posztumusz” díj. Korábban az Off programban 
volt jelen a Parasztoperával Pintér Béla 
Társulata, az volt az ő legjobb előadásuk. De 
hát valamikor meg kellett kapniuk ezt a díjat.

ZM: Igen, a Pintér Béláékról mondottakkal 
egyetértek, az ő pályafutásukon nem ez volt a 
legjobb előadás, és ennek a POSZT-nak sem ez 
volt a legjobb előadása. Nekem tőlük a 
Gyévuska volt eddig a legnagyobb színházi 
élményem. Nagyon lehet szeretni persze a 
Parasztoperát, meg a korábbiakat, de a 
Gyévuska volt olyan minőség, amiben volt vala
mi megújulás. Most viszont úgy tűnt, hogy nem 
mennek tovább a megújulás útján, hanem 
mintha befeszültek volna a Parasztopera vonu
latába. Ezt nagyon színvonalasan csinálják, ezt 
bárhol — külföldön, itthon — bármikor el lehet 
adni.

Számomra egy régebbi dilemma az, amit 
most a POSZT-on koncentráltan megéltem, 
hogy szkizoid állapotban vagyok, kétféle módon 
nézek egy színházi előadást. Ezen a POSZT-on 
leginkább megosztottan a Közeleg az idő 
előadáson vettem részt. Ismerem a darabot és 
csodálkoztam, hogy nem az általam ismert 
darabot látom. Azok a mélységek, amelyek Line 
Knutzon darabjában vannak (és amelyre Pécsett 
is törekedtek az itteni 2004-es rendezésben), 
teljesen elsikkadtak. Amit Vidnyánszky ren
dezésben láttam, azon én is mulattam, 
érdekesnek találtam, de közben pontosan 
tudtam, hogy ez az előadás csak nagyon szőr
mentén érinti azt, amit Line Knutzon a darab

ban megírt. Abszolút fogyasztható közönség
előadás lett belőle, ami köszönő viszonyban 
sem volt a darab lényegével, de — és itt jön az 
állandó dilemma, hogy kell-e ezen fanyalogni, 
és elemezgetni — volt ott egy este hatszáz 
boldog ember, és több díjat is (köztük a közön
ség zsűriét) besöpörtek. Rám a Troilus és 
Cressida hatott a legerősebben, pedig olyan 
helyen ültem, ahol a díszlet eltakart egy részt a 
színpadból, és a látvány — ami az első számú 
eleme ennek az előadásnak —, az csorbult. De 
engem lenyűgöz, amikor egy rendező ennyit 
tud. Lenyűgöz, hogy ennyire tiszta a feje, képes 
arra, hogy rengeteg, sokféle színészt tud csata
sorba állítani, és homogén dolgot létrehozni. Az 
előadásban az is nagyon tetszett, amit a román 
rendező nagyon finoman a mai világnak üzent a 
mostani hadvezérek és a mostani világunk ilyen 
típusú közszereplőiről.

KA: Rám a legnagyobb hatást a Woyzeck 
gyakorolta. Nagyon régen volt ilyen színházi 
élményem, ahol a hatáselemek ennyire megra
gadnak. A darab után senki nem tudott 
megszólalni. Mintha a rendező patikamérlegen 
kiszámolta volna, hogy minden kis elem hogyan 
hat az emberi pszichére. A filmbejátszások is 
zseniálisak voltak. Az, hogy a szereplő fejében 
mi játszódik le, szépen, líraian megfogalmazva, 
lassított képekben. Kettős síkon kapott el 
engem, a kegyetlenségnek és a lírának az 
egyidejű fetcsillantása volt igazán jó. Ilyen 
hatáselemekkel dolgozó előadást még nem 
láttam. A másik, ami egész más síkokon 
hatott rám, az Bodó Viktor Esztrád sokk]a.
A néha bombasztikusnak tűnő elemekből egy 
vidám előadás állt össze, de megjelentek a 
mélységek is a történetben. Itt a kettős sík 
másként érvényesült, és másként is hatott rám. 
Itt vidáman mentem el a színházból, míg a 
Woyzeck után le voltam sújtva. Érdekes volt 
még a Médeiában Töreky Zsuzsa, aki meg tudta 
jeleníteni a kemény nőt a színpadon, ő nagyon 
erős volt az előadásban, de a többi felejthető 
volt. Az Agyő Európát nem tartom jó darabnak, 
de amikor a közepén beszállt Balanescu a 
zenekarral, valami megváltozott, itt kezdődött 
el a darab. Ez a rész nagy élmény volt, de 
egészként nem állt össze.

BR: Meg kell még említeni az Empedoklész 
című Hölderlin darabot, amelyet a magyar szín
házban nemigen játszanak. Ha nem is az egész 
előadás képviselte azt a minőséget, amit vár
tam, Balázs Zoltán rendezése humort tudott 
vinni Hölderlinbe, sok abszurd és nagyon finom 
ötlettel.

PMP: Nehéz kiemelni egyetlen előadást a 
versenyprogramból, mert — ahogy említettétek 
— mindegyik előadás más módon hatott. Az 
ember a közönségtől sem tudja magát 
függetleníteni. A Woyzeck valóban mellbevágó 
előadás volt, nem csak letaglózott, hanem 
valamilyen módon el is kedvetleníteti azzal, 
hogy ilyen sorsok vannak, ahogyan rámutatott 
az élet ma elodázott összefüggéseire.
Ugyancsak gondolkodásra késztető előadás 
volt a PeerGynta  Krétakör előadásában. Ez 
hasonlóképpen lassú színház volt, mint az 
Empedoklész, de nagyon sok finom részletet és 
árnyalatot tartalmazott, és a hatására az ember 
elkezdett filozofálni különböző, a személyiségét 
érintő kérdésekről. Emellett voltak 
kiemelkedően szórakoztató produkciók, de ezt 
a fajta utóhatást nem érték el. A Veszett fejszén 
nagyon jót lehetett mulatni, de nehéz utóbb 
felidézni, hogy miről is szólt ez az előadás. 
Hasonlót éreztem az Esztrád sokk esetében is, 
ahol nagyon jók voltak a poénok, nagyon 
megdöbbentő dolgok történtek a gyárudvari 
térben, néhány meg is marad emlékként, de 
hogy mi a veleje, az nem. Volt néhány nagyon 
erős színészi alakítás, Bogdán Zsolté min
denképpen. Nekem nagyon kellemes 
meglepetés volt Gyabronka József Peer Gyntje.

A díjakról

BR: Két díj esetében vélek kompromisszu
mot: az egyik Rudolf Péteré, aki egy darabig 
tompa és unalmas volt, egy idő után meg túl 
élénk. A másik díj, amelyet nem értettem, Für 
Anikóé, aki nem csinált semmi kiemelkedőt. A 
többi díjjal egyetértek. Említettem már, hogy 
„posztumusz” díjként értelmezem a Pintér 
Béláéknak adott legjobb előadás díját. A töb
biek érdemük szerint kapták a díjakat. Az, hogy 
a Baranya Megyei Önkormányzat miképpen

Friedrich Hölderlin: Empedoklész (Bárka Színház és Maladype Társulat, Budapest)

Henrik Ibsen: Peer Gynt (Krétakör Színház és Thália Színház, Budapest)
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jutalmazta a Kolozsvári Állami Magyar 
Színházat, meg Rába Rolandot a Peer Gyntbö\, 
azt nem tudom.

PMP: A díjról a szakmai zsűri dönt, de az 
önkormányzat adja a díjat.

BR: így még jobban felértékelődik ez a díj.
A legjobb fiatal színésznő díjra három jelölt 
volt, Széles Zita, Pető Kata, meg aki végül is 
megkapta — Kezdi Imola. Minden díj annyit ér, 
amennyit beszélünk róla. Ezek a díjak jelképe
sek. A POSZT-on az a fődíj, ha valaki már itt 
van. Összemérhetetlen előadások voltak 
egymás mellett, ezért itt a szubjektivitások 
magas foka élhető meg az odaítélt illetve oda 
nem ítélt díjakban.

ZM: Az elején már megállapodtunk abban, 
hogy minden bizonnyal nem az évad legjobb 14 
előadása volt itt a POSZT-on. Ha ebből indu
lunk ki, természetes, hogy nem a leg
megfelelőbb helyekre kerültek minden esetben 
a díjak. Ez is normális, teljesen szubjektív. 
Látszik, hogy van egy fajta rendszerkényszer is 
a díjak kiosztásában. Nem éppen az aktuális 
teljesítményeket értékelik, hanem mögötte vala
mi más inspiráció is van. Minden bizonnyal 
Rudolf Péter díja is ilyesmi lehet. Az Üvegtigris
ben nyújtott alakítása miatt, vagy az És Rómeó 
és Júliáén simán megkaphatta volna. Érdekes a 
közönségzsű'ri díja, melyet a Közeleg az idő 
kapott. Ezzel a korábban említett dilemmám 
beigazolódott, ez egy abszolút elfogadható és a 
szélesebb tömegek által fogyasztható produkció 
volt, és nem kell a kritikusoknak fanyalogni.

KA: Én megfordítanám a dolgot. Ha az 
ECHO szerkesztősége adna ki díjakat, megmon
dom, kit javasolnék még díjra. Töreky Zsuzsát 
és Bodó Viktorékat. Emlékszem is rá, hogy az 
Esztrád sokkban az épület tetején Vicéi Zsolt 
megszólalt, hogy bármilyen díjat elfogadna, 
akár a közönségzsú'riét, akár megosztottat, 
akár szakszervezeti díjat, csak valami díjat 
adjanak már neki. Sajnáltam is, hogy annyi 
humorérzéke nem volt a zsűrinek, hogy a 
díjkiosztó gálán adjon neki valami pléh, vagy 
műanyag díjat. A díjakban egy-két kivétellel 
benne vannak a legjobb teljesítmények.

PMP: Tapasztalataim szerint a díjazásban 
valamilyen módon előnyt élveznek — talán az 
emlékezet működésének következtében — 
a POSZT elején és végén szereplő előadások. 
Tavaly a Katona Médeiajával indult a POSZT, 
korábban a Budapesti Kamaraszínház Bűn és 
bűnhődése volt a legutolsó előadás és vitt el 
számos díjat. Idén a Közeleg az idő kezdte a 
POSZT-ot és kapta meg a közönségzsűri díját, 
pár évvel ezelőtt a Megbombáztuk Kaposvárt 
volt ugyanilyen nyitóelőadás, és szintén 
megkapta a legjobb előadás díját. Érdekes 
jelenség, hogy befolyásolja a díjazást, hogy arra 
emlékszünk jobban, ami az elején volt, meg 
ami a végén.

Amit korábban arról mondtam, hogy ugyan
ilyen joggal más előadások is bekerülhettek 
volna a második sávba, az első három-négy 
mögé, épp így a díjak száma is kötött, s ezért 
nyugodtan mondhatjuk, hogy a díjazottak mel
lett mások is kaphattak volna díjat. Gondolok 
itt például a színészi alakításra, a díszlet- 
jelmezre, vagy a külön díjra. Rába Roland a 
legjobb alakítás díját kapta meg (a Baranya 
megyei önkormányzat különdíjaként), de 
megítélésem szerint a díjat kaphatta volna más 
is, mert ő abban a produkcióban, a Peer 
Gyntben nem volt kiemelkedően jobb, mint a 
társulat többi hat-hét tagja. Valószínűleg a 
Pintér Béla Társulat legjobb előadás díjában 
van egy megkésettség, ami egyébként általában 
jellemző mindenfajta befogadásra. Ez nyilván 
a szakmán belül kisebb, a nagyközönségben 
viszont jóval nagyobb. Láttam lelkesült arcú 
embereket, akik igyekeztek a kaposvári színház 
előadására, valószínűleg azért, mert nekik 
mostanra jelent meg Kaposvár hívó szóként. Ha 
a színházi szakmán beiül valaki megszerez egy 
presztízst magának, azt nem tudja se azonnal 
lerombolni, sem azonnal feltornászni egy másik 
kategóriába. Vagyis ezek a díjak nem csak a 
mostani POSZT-on nyújtott teljesítmények 
szakmai díjai, hanem ebben ott van mindaz, 
amit a közreműködő társulatok és az egyes 
résztvevők presztízsben, arculatban magukkal 
hoznak.

KA: Én zenével összefüggő díjat is adnék.
Az egyik a Nő a múltból, ahol Vranik Krisztián 
élőben, elektronikával keverve jelenítette meg

Georg Büchner: Woyzeck (Kolozsvári Állami Magyar Színház)

Michael Frayn: Veszett fejsze (Csiky Gergely Színház, Kaposvár)

a zenét, ami nagyon újszerű, kortárs zene volt. 
A másik kortárs zenei megnyilvánulás az Agyő 
Európában Balanescué volt. Ezt a két produk
ciót ECHO zenei díjjal tüntetném ki.

BR: Nagyon csodálkoztam, hogy nem a 
Csongor és Tünde kapta a legjobb díszlet díjat, 
hanem Helmut Stürmer a Troilus és Cressidáén. 
A fiatal, pályakezdő színészeket nagyobb 
figyelemben kellene részesíteni, itt el tudnék 
képzelni még egy-két díjat. Ezen nagyon sok 
múlik számukra.

ZM: Ez nagyon fontos dolog. Ami az Esztrád 
sokk előadásban történt, Vicéi Zsolt magánszá
ma a Zsolnay gyár tetején, hogy díjat szeretne 
kapni, jó poénnak tűnt, mert úgy adta elő, de 
ennek volt egy nagyon mély értelme is. Ő 
jövőre ebben a kategóriában már nem kaphat 
díjat. Mulatságos és humoros volt, de 
ugyanakkor nagyon keserű is.

PMP: Benne volt az a fájdalom, amit 
Sárbogárdi Jolán mond az Ibusárban, hogy 
„miért nem tudok én látszani”. Az alkotásnak 
az a fájdalma, hogy létrehozok valamit, de az 
nem kapja meg azt az elismerést, azt a figyel
met, amit megérdemelne.

ZM: Javasolom Vicéi Zsoltot a legjobb fiatal 
színészalakítás díjára az ECHO nevében.

PMP: A színikritikus díjkiosztásnak van egy 
olyan sajátossága, hogy ott a szavazatok nyil
vánosak, és lehet látni, hogy milyen szavaza
tokból tevődött össze a díj, melyik előadásra, 
alakításra stb. hány szavazat érkezett. Nagyon 
tanulságos volna látni, hogy a héttagú szakmai 
zsűri — ami viszonylag nagy szám ahhoz, hogy 
szóródjanak a vélemények — díjai milyen 
kompromisszumokat tükröznek. Bármelyik díj 
esetében lehetséges a 2-2-3-as szavazatarány, 
és akkor az kapja meg a díjat, aki három 
szavazatot kapott. Utólag ezt már nem érdemes 
felvetni, de egy következő szavazásnál érdekes 
lehet, hogy felvállalja-e a szakmai zsűri, hogy 
a szavazati arányt nyilvánossá teszi.
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Az Off rendezvényekről

BR: Ez az egész Off, vagy inkább a POSZT 
is, egyfajta zeniten túl van. Az egyenletes 
növekedés az ötödik POSZT-on véget ért. 
Bejáratódott, a szervezők tudják, mi a dolguk, 
nincsenek túlszervezések, túlkapások, viszont a 
pénz már nem növekszik tovább, a gazdaság 
állapota, vagy az érdekérvényesítő képesség 
miatt. „Töpörödési” jeleket lehetett észre venni, 
mint amikor az alma elkezd aszalódni. Ez 
ijesztő is lehet, hiszen egy ilyen fesztiválnak 
ahhoz, hogy nemzetközi szintet érjen el, 
növekednie kellene. Nem is feltétlenül időben, 
de több nemzetközi produkcióra volna szükség, 
három nap előtte, vagy utána, és szükség lenne 
olyan kísérő rendezvényekre, melyeket 
mesterkurzusnak lehetne nevezni, ahol színészi 
módszereket oktatnak szakemberek, amelyek 
egyrészt bemutatható előadássá is kifuthatná
nak, másrészt a szakma rangját is növelnék.
A szakmai viták idén sikerültek a legjobban, 
Galambos Péter médiaszemélyiségben találtak 
egy olyan embert, aki tudja, hogy hol van a 
helye, se túl sok, se túl kevés. Nagyon fontos, 
nagyon jó a POSZT, nagyon lehet szeretni,
Iordán Tamásnak, Simon Istvánnak is dicséret 
jár ezért a tevékenységért, de én még tovább 
nyitnám — ők azt mondják, hogy nyitottak, de 
a magyar színházi élet az ilyen „maffia”. A 
„maffia” ironikusan értendő. Ha Kottái Tamás 
pozitívan fog írni a POSZT-ról, akkor értünk 
körbe a magyar színházi szakmában.

ZM: Idén felfedezhetők voltak a lankadás 
jelei. Ennek számtalan oka van, legkevésbé a

hiányzó húszmillió Ft. Akkor kezdtem sejteni, 
hogy itt valami baj lesz, amikor Jordán Tamás 
lépten-nyomon azt nyilatkozta, hogy a POSZT 
most már önjáró, már iskolás tett. Ez számomra 
azt sugallta, hogy ezzel most már nem 
foglalkozunk annyit. Amivel viszont nem 
foglalkozunk annyit, az a dolog nem történik 
meg, az aszalódik. Egyfajta fáradtság látszik, a 
megújulás egyértelműen szükséges. Azt, hogy 
hogyan fog megújulni, azt nekik kell megoldani, 
akik ezt az egészet kitalálták. Mindig látszik az 
a dilemma, hogy mennyire kíván népünnepély 
lenni a POSZT, illetve mennyire kíván a magyar 
színházi szakmának otthont adni. Az első öt év
— mint ahogy a gyermekek első öt évében is
— revelációkkal teli volt, de ebben a hatodik 
életévben szükségszerűség is, hogy valami más 
útra is kellene ezt a rendezvényt terelni ahhoz, 
hogy elég érdekes legyen a nagyközönség 
számára, és a szakma se azt érezze, hogy jaj 
már megint június első hete van.

KA: Nem volt olyan benyomásom, hogy 
valamiben is visszaesett volna a POSZT. Vannak 
olyan körülmények, mint az esős időjárás vagy 
a foci VB. További befolyásoló tényező, hogy a 
világörökségi helyszínek felújítása miatt más 
helyszínre kerültek a műsorok. Ezek hangulatot 
befolyásoló tényezők. A POSZT-nak a kiülős, 
szabadtéri programok adják meg az igazi 
hangulatát, és ha esik az eső, vagy nincs 
helyszín, nincs meg a jó hangulat. Megszűntek 
a régi helyszínek, mint például a Színház téren 
a Fegyveres Erők Klubja, illetve az OTP 
Székház. Ott sem áramlott annyi közönség, a 
Dominikánus Házban sem voltak előadások,

pedig korábban a Színház térre koncentrálódott 
sok minden. Amiben fejlődést is láttam, az a 
díjátadó gála. A gálát a 75 éves magyar filmre 
építették, voltak filmbejátszások és a színpadon 
színészek adták elő a filmdalokat. Ez a legma
gasabb igényeket is kielégítette a zenés műfaj
ban.

A kísérő programok nagyon színesek voltak 
idén is. A Dante helyiségeiben nagyon jó kiál
lítások voltak, különösen az egykori Ipar- 
művészeti Egyetem ismét remekelt — az üveg
művészekre gondotok —, a Képzőművészeti 
Egyetem látványtervezői zseniálisak voltak. Volt 
egy érdekes kiállítás a Szobaszínházában, pécsi 
művészeti karosok „black room” címmel össze
hozott akciója, úgy válogatták ki a fest
ményeket, hogy csak egyfajta megvilágításban 
érvényesült a hatásuk. A festők versenye is 
érdekes (lehet rajta vitatkozni, hogy a 
képzőművészet versenye-e vagy sem), minden
esetre nem születtek rossz művek, és harmadik 
díjat kapott egy pécsi hallgató, Kiss Ágnes 
Katinka, aki most végez a Művészeti Karon.
A zenei programokban végre itt üdvözölhettünk 
egy világsztárt. Az eddigi POSZT történetében, 
de Pécs kulturális törekvéseiben sem nagyon 
jelennek meg ilyen Alexander Balanescu típusú 
világsztárok, egyrészt a színházi előadásban is 
remek volt, és az Anna udvarban a Muzsikással 
zseniális koncertet adott. Nagyon reflektált az 
adott eseményre. Amikor beszállt koncertezni, 
említette, hogy Ligeti György most halt meg, és 
szólt arról, hogy dolgozott Ligetivel és nagyon 
szerette, és Ligeti emlékére játszott improvizá
ciót. A Dantéban is sikerült nagyon színes zenei 
programokat összeállítani. A Balaton együttes

Cseh Tamás 

Balaton együttes

■■■■■} Pécsi Galéria: 
Festők versenye

Varázskert 
a Jókai téren



élete egyik legjobb koncertjét adta. Említhet
ném még Mezei Szilárd trióját Újvidékről, a 
kortárs improvizatív zenében nagyon magas 
színvonalú formáció, vagy Szalóki Ágit, akit 
inkább folkénekesként ismerünk, de itt dzsessz- 
zenekarral lépett fel és nagyon jó produkciót 
nyújtott. A Dante ilyen szempontból kitűnően 
biztosította azt a légkört és hangulatot, ami egy 
ilyen fesztivál jellemzője.

BR: Ez volt az eddigi legjobb gála, a koráb
biak sokszor szánalmasak voltak. Molnár 
Piroskának az első fináléban előadott száma 
alkalmas lenne akár Baranya himnusznak is, 
hiszen olyan színvonalú volt és akkora sikert is 
aratott.

PMP: A helyszínek kiesése miatt idén kissé 
más volt a hangulat. Pedig az Off-nak nagyon- 
nagy jelentősége van, hiszen a versenyprog
ramokra a pécsi érdeklődők kisebbik része jut 
el, és az Off az, ami széles értelemben a város 
polgáraié, nemcsak a színházi szakmáé. Az Off- 
ban megmutatkozik egy nemzedéki vonatkozás 
is, itt az alkotók is zömmel fiatalok, és a 
fogyasztók többsége is fiatal. Az idei POSZT-on 
feltűnt azonban, hogy az Off programok 
színielőadásainak egy részét ugyanazok 
jegyezték, akik a versenyprogramot. Volt Pintér 
Béla, Mohácsi János, ZsótérSándor rendezés 
(Jordán Tamás is volt). Ezt nem tartom szeren
csésnek. Az Off keretében olyan fiatal alkotók
nak a bemutatkozását kellene lehetővé tenni, 
akik még nem intézményesültek, nem tagozód
tak be a színházi establishmentbe. ■

A zsűrik

POSZT-díjak, 2006

A szakmai zsűri díjai

Legjobb előadás
Anyám orra — Pintér Béla és Társulata, Budapest 

Legjobb rendezés
Mohácsi János — Michael Frayn: Veszett fejsze (Csiky Gergely Színház, Kaposvár) 

Legjobb női főszereplő
Györgyi Anna — Line Knutzon: Közeleg az idő (Új Színház, Budapest)

Legjobb férfi főszereplő
Bogdán Zsolt — Büchner: Woyzeck (Kolozsvári Állami Magyar Színház)

Legjobb női epizódszereplő
Für Anikó — Roland Schimmelpfennig: Nő a múltból (Örkény Színház, Budapest) 

Legjobb férfi epizódszereplő
Gyuricza István — Michael Frayn: Veszett fejsze (Csiky Gergely Színház, Kaposvár) 

Legjobb díszlet
Helmut Stürmer — Shakespeare: Troilus és Cressida (Katona József Színház, Budapest) 

Legjobb jelmez
Helmut Stürmer — Shakespeare: Troilus és Cressida (Katona József Színház, Budapest)

Különdíj
Mohácsi István fordító-dramaturg — Michael Frayn: Veszett fejsze 
(Csiky Gergely Színház, Kaposvár)

A MASZK Országos Színészegyesület színészzsűri díjai

Legjobb férfi alakítás
Rudolf Péter — Line Knutzon: Közeleg az idő (Új Színház, Budapest)

Legjobb női alakítás
Kerekes Éva — Roland Schimmelpfennig: Nő a múltból (Örkény Színház, Budapest)

A Pesti Műsor díjai

Legjobb 30 év alatti színésznő
Kézdi Imola — Büchner: Woyzeck (Kolozsvári Állami Magyar Színház)

Legjobb 30 év alatti színész
Hajdúk Károly — Shakespeare: Troilus és Cressida (Katona József Színház, Budapest)

A közönségzsűri díja

Line Knutzon: Közeleg az idő (Új Színház, Budapest) Rendező: Vidnyánszky Attila)

A Baranya Megyei Önkormányzat különdíjai

Legjobb társulat
Kolozsvári Állami Magyar Színház 

Legjobb alakítás
Rába Roland — Ibsen: Peer Gynt (Krétakör Színház -  Thália Színház, Budapest)
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VI. Országos Egyetemi Színjátszó 
Fesztivál
Pécs, 2006. április 28 -  május 1.

Két hang beszél
Első hang
A színház rituális hely, az ember önmagára 
eszmélésének, eszméltetésének tere. Csak tisz
ta, egyenes szándéknak nyílik meg, és tölti be 
funkcióját: ennek révén teremt kapcsolatot 
ember és ember, Isten és ember között. Az út
keresés, a törekvések, a vágyak és ezek ered
ményei nyomokként rajzolódnak ki sorsok, élet- 
történetek által a színpad porába, levegőjébe 
íródva. A néző pedig olvas bennük, és magára 
ismer, vagy éppen önnön alternatíváját leli 
meg, saját végig nem járt, kínnal telt útjait; ki 
nem tárt, a múltba temetett ajtóit látja (fel)nyíl- 
ni. Gondolatok, érzések, színek, formák fonják 
körül, és lényegük, esszenciájuk felszínre 
hozását kérik, az igazi, kizárólagos, autentikus 
magjuk feltörésére késztetnek. Az emberi lét 
végső, egyetlen kérdéséhez vezetnek el.
Ehhez a színház felhasználja a művészet által 
nyújtott minden lehetőséget, mintegy a bőség 
szarujából pazarlóan merítve; a színház: tánc, 
zene, irodalom, retorika, festészet, szobrászat 
ötvözete. Ezért a legmagasabbrendű minden 
kifejezési forma közt. Szerintem.

Szerintem így kellene lennie. Merni kell 
nagyot gondolni, küzdeni nagy célokért, és akár 
elbukni is. De megpróbálni és cselekedni, 
akarni és megvalósítani. Vállalni a kudarcot, a 
meg nem értettséget, az elismerés hiányát, meg 
nem alkudni, menni mindig tovább, akár 
konokon és fájón. A színész sebészként önnön 
húsába metszve, saját szívét kínálva fel, mezte
lenül áll a félelmes emberi élet esszenciája és 
az emberek/nézők között félúton, pengeélen 
táncolva igazságot, válaszokat keres.

Egy valamirevaló, színházhoz kötődő cikkből 
ki nem maradhat a mondat: „a színház válság
ban van”. Nos, van. Határainkat próbálgatjuk, 
korlátáinkat igyekszünk tágítani, régóta. 
Sokféleképpen, sokan próbálták, fogynak az 
ötletek. És mégis mindig jön valaki, aki újat 
ígér. Szerencsére.

Szükségesnek tartottam ezt a bevezetőt 
felvázolni, mivel útkeresőkről fogok írni. És 
ennek kapcsán felmerül a kérdés: mi is a tehet
ség? Mitől nevezünk valakit tehetségesnek? Mi 
különbözteti meg a tehetséget az átlagostól? 
Tehetséges az, aki önmagában mindig a 
lényeget képes megragadni, mindenben képes 
önmagát felfedezni és kifejezni, aki magához 
rántja a világot, és nem fordítva. Valahol 
arrafelé kell keresni, ahol Barba a sats, Csehov 
a középpont kérdését feszegeti, ahol a cse
lekvés előtti, koncentrált pillanatot érezzük, az 
energiasűrítés (és kisugárzás) képessége, hiszen 
erről szól a világ. Nyughatatlanság.

A keresés szükségképpen zsákutcákat is rejt 
magában, kudarcot, tökéletlenségünk minden 
elemét, de sikert is, eredményeket, apróbb- 
nagyobb csodákat. Olykor még katarzist is.
A színpad erre kivételesen alkalmas terep.

Három nap alatt pedig bármikor megtörtén
het a valószínűtlen, egy rövid kilépés a tér-idő 
kontinuumból. Kétszer is volt ilyen élményem

az április 28. és május 1. között megrendezett 
hatodik Országos Egyetemi Színjátszó Fesztivál 
alatt.

Minthogy ez egy szubjektív nézőpontot 
képviselő cikk, nem kívánok minden előadásról 
szólni, s minthogy én magam íródom bele saját 
mondataimba, úgy gondolom, hogy az engem 
megszólító előadásokról elmélkedhetek hitele
sen. Ezek a debreceni KonzervArtaudrium Mi 
újság?, illetve a budapesti Radikális Szabadidő 
Színház A szerelem írásjegyei című előadásai 
voltak. Közös jegyeket — ha magát a játékmó
dot tekintjük — nemigen találhatunk, de mind
kettőt összefűzi a szereplők összeszokottsága, 
egymásra figyelni tudása, érettsége. Ez a két 
előadás volt igazán színpadkész, amelyek 
bármely színpadon megállnák a helyüket. A két 
produkció nem összehasonlítható, két nagyon 
különböző társulat nagyon különböző 
látószögét nem lehet összerántani a folytonos 
méricskélés kedvéért. Nem is teszem.
Igyekszem arra szorítkozni, mi is ragadott meg 
a két előadásban.

A debrecenieket egyszerűség, az eszközte- 
lenségig lecsupaszított kifejezésmód, de 
legfőképpen az improvizativitás jellemzi. 
Jelmezük mindössze egy fekete pólóból és 
hosszú nadrágból áll, sutba dobva ezzel a 
színek, tervezett ruhák nyújtotta lehetőségeket, 
mezítláb, testükbe öltözötten, magabiztosan 
kitartott tetőpontokkal szórják az energia
szikrákat. Játékos könnyedséggel reflektálnak 
a minket körülvevő világra, az onnan érkező 
hírekre, s finoman lebbentik fel a mögöttes tar
talmukat fedő fátylat, bepillantást engedve — 
de nem bevezetve — az olykor riasztó, 
félelmessé vál(hat)ó emberi ösztönök, kusza 
gondolatok erdejébe. Újságcikkeket, hirde
téseket ragadnak ki és rögtönöznek rá artériára 
tapintó lényegkiemeléseket. Tipizálás, stilizálás, 
karikaturizálás mellett rendkívül, szinte met
szőén pontos, mérték meg- és kitartott másod
percek adják a feszült tempót, amelyek sehol 
sem csúsznak át megfeszülésbe, viszont 
töretlen intenzitást (és élvezetet) biztosítanak, 
ugyanakkor a társulatok között a legszabadab

ban kezelték a zenét, a legfinomabban az 
átmeneteket. Feszültséget gyors, szinte mesteri 
ritmusváltással érnek el, szabadon szökkenve 
témáról témára, minden erőltetettség, kénysze- 
redettség nélkül, szellemesen-humorosan húzva 
alá az általuk érzett hangsúlyokat. Nincs 
koherens rendszer a jelenetek között, az újság 
az összekötő, szervező elem, zörej-, ritmus- és 
szövegforrás, híd a témahorizontok között, 
mindamellett ötletes kellék (étel, fegyver, 
emberalak, színpad, haj és szoknya, súlyzó stb.) 
is egyben. Közönségükre alapozva gyakran lép
nek közel, nyitnak utat a tekintetnek, a reakció
nak; összehangolt, kiegyensúlyozott, koncent
rált játékukkal közösséget teremtettek az eltérő 
érdeklődésű, korú, motiváltságú nézőkből a 
befogadás és szórakoztatás révén. Pompás 
előadás volt.

Levegőt venni nehéz fülledt, sötét, párától 
sűrű levegőben, néha kell a frissesség, a fény, 
a kilépés, kell, hogy ne gondolkodjunk, kell a 
felmerülés a fojtogató habokból: világunkból, 
s mélyet szippantani a „harapni friss”, váratlan 
ajándékként felkínált levegőből. Kell a mese, 
a kikapcsolódás, a belefeledkezés, a reflexió 
nélküli megértés, a közösségbe kovácsolódás, 
a kultúrán, nyelven túli összetartozás érzete, 
kell a racionalitás mellőzése, az érzékek 
megélése, az ösztönök kifejezése. Ez nyilatko
zott meg számomra az eltések varjúdombi 
meséket (címében) idéző szüzséjén át. A 
darabot a rendező jegyzi, aki a társulat ötleteit 
felhasználva teljesen saját „szomorúvígjátékot” 
hozott létre. Nagyon érdekes, hogy mindamel
lett, hogy a rendező férfi, a történetmesélés 
hangvétele alapvetően nőinek érződött. A lágy 
ívekkel, az ikerlányok főszereplésével a hang
súly a női princípium élettapasztalására esett, 
a férfi párok mellékszereplőkként árnyalták a 
jeleneteket, a szerelmi téma kibontása is a 
lánytestvérek (Andelin és Nilenda; anagramma) 
rivalizálásán át valósult meg, s így a férfiak (az 
Apa, Soma és Nádúr) csupán külső, katalizáló 
tényezőkké váltak. A zsűriző Árkosi Árpád által 
képzőművészeti eredetűnek titulált elemek meg
jelenítése (az üveglapra festett rajz kivetítése, 

a színek szemcélzó inten
zitása, a jelenetek fest
ményszerű komponálása) 
számomra üdítően hatott, 
gyönyörűen konstruált, 
súlypontozott színpad
képek tették változatossá 
a teret. Ehhez az élmény
hez járult még a mozgás
színházi elemeket 
beemelő játékmód mel
lett a komoly és tekinté
lyes mennyiségű munkát 
maga mögött sejtető 
színészi jelenlét megvaló
sulása, valamint az az 
egyszerű bábszínházi 
megoldás, ami „láthatat
lanná” tette a kellékek,
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díszletek mozgatását. Hiba leginkább a zenei 
átvezetések töredékességében, bátortalan
ságában nyilvánult meg, de ez könnyedén 
kiküszöbölhető a későbbiekben. Az egész 
előadás alatt egyszer úgy éreztem magam, 
mintha egy hűvös, kristálytiszta folyón sodród
nék lefelé lebegve, majd máskor ragyogó, 
ezernyi színre tört prizmán át néznék egy csi
szolt üvegdarabon át a Napba. Varázsos volt.

Az immáron négynaposra duzzadt fesztivál 
ismételten a )ESZ-PEK adottságai közé szorult, 
ami visszatérő nehézségeket okozott a 
résztvevőknek. A megfelelő akusztika hiánya 
rengeteget rontott a fellépők előadásainak 
összképén, továbbá a kényszerűen valamiféle 
színpadszerűséggé alakított-kerített klub 
„dühöngője” sokszor alkalmatlannak bizonyult 
az eredeti térben megszületett előadások 
rekonstruálására. Csúszások, fennakadások, 
problémák magától értetődően adódtak az 
ország minden szegletéből (Pécs, Szeged, 
Debrecen, Budapest, Veszprém, Győr, és 
határon túlról: Nyitra) érkező, fiatal színház- 
csinálók és a szervezők türelmét próbára 
teendő. Minden bizonnyal a reklámra, „igehir
detésre” kevesebb energia jutott, s ebből adó
dott, hogy a közönség nagyrészt a társulatok 
tagjaiból került ki, néhány arra tévedő „kül
sőstől” eltekintve. Visszatérő vendégként 
lehetett üdvözölni a hiánypótló, -kitöltő pódi

NYEKK (Nyitra) — Anya csak egy van

umként is működő ünnepségen a szegedi 
Focus Műhelyt és Szegedi Egyetemi Színházat, a 
debreceni KonzervArtaudriumot és a budapesti 
ReActor Színházat. Ehhez a hiánypótló, útkereső 
szerephez érzem méltatlannak a színházi szak
ma részéről tapasztalható érdektelenséget, 
(el)hal!gatást, a zsűri részéről is olykor tapasz
talható buksisimogató komolyan-nem-vételt. 
Pedig — ha mást nem is — a nyilvánvaló 
lelkesedést és elhivatottságot értékelni kellene; 
s a mintegy a kőszínházak árnyékában 
megszülető gondolatoknak, alternatíváknak 
helyet biztosítani a megnyilvánulásra.

Cs. A.

Második hang
Harold Pintér Étellift című drámáját a veszprémi 
Feleselők Színpad igencsak módosított 
előadásában láthattuk. A nemrég alakult társu
lat két rendezője — Fige Tamás és Kovács 
Tamás — igyekezett az abszurd darabot

közelebb hozni az ifjú közönség számára. Hogy 
miért emelem ki az ifjú szót? Azért, mert aki 
nem ebbe a körbe tartozik, az bosszankodva 
nézte az előadást. Még szerencse, hogy a fesz
tivál nézőközönsége néhány embert kivéve 
egyetemistákból áll. Ők vették a lapot és az 
üzenetet. Az előbbiek táborába tartozó zsűri 
élesen kritizálta a darabot; mondván, ha valaki 
abszurdot akar csinálni, az korábban keljen fel, 
járja meg a poklot, majd csak onnan vissza
térve merje megmutatni magát; mert így szá
mukra nem tud semmi újat — pontosabban, 
valami elvárt régi jelentést — közvetíteni a 
darab. Ez nehezen is ment volna, mivel jó 
néhány módosítást tett a színháztörténet sza
kos egyetemistákból álló társulat: húztak a 
darab végéből, s megtoldották mással, ezzel is 
módosítva a jelentést; a szereplők csupán egy 
szál gyufát kaptak a tizenkettő helyett, utalva 
arra, hogy csak egy maradhat. Ben (Ács Tamás 
által megjelenítve) újságolvasási kényszere is 
magyarázatot kapott — az írott művel ellentét
ben; s az ezzel kapcsolatos „hányszor” kérdés 
az újság pornójellegének köszönhetően nem az 
olvasás gyakoriságára, hanem a maszturbációk 
számára vonatkozott. Módosításszámba mennek 
még a következők: Gus (Erdei Gergő játszotta) 
egyre növekvő kiszolgáltatottságát jól érzékel
tették lemeztelenítésével, ahol az egyes 
ruhadarabok különböző élelmiszerek jelképe

ként jelentek meg. A 
tárgyi tényezőktől való 
megfosztásával mind 
közelebb és közelebb 
kerül fontosságának 
elvesztéséhez, kihasz- 
nálhatatlanná válásá
hoz, és egyben a 
halálhoz is. A darab 
kvázi keretes szerkeze
tet kapott a mű 
témájához illő zenének 
köszönhetően, erősítve 
az adott pillanatban 
szándékolt jelentést.
A két szereplő 
leszűkített világát, az 
ebbe a világba való 
kényszerű bezártságot 
s többnyire magát a 
játékteret is egy reflek
tor fénysugara jelölte 
ki. Az ezen a körön 
kívüli tevékenységet 
többnyire a mozdula

tok lelassítottsága jellemezte, ezzel elszakadva 
a realista játékmódtól. Ilyen lassítottságában 
kísérhettük figyelemmel Gus golyó általi földre 
rogyását is, ezután lelke vissza akar térni a — 
reflektor által kijelölt — világba; de a vissza
térés csupán kísérlet marad. Erdei Gergő moz
dulataival kitartóan szemlélteti számunkra a 
láthatatlan burkot, mely körülveszi a való vilá
got. Lelke reflektorfénybe állva — immár egy 
másik dimenzióban — mégis lehetőséget kap 
gondolatának kinyilvánítására (vagy inkább 
kinyilvánítgatására): „Az anyád!”. Benben szin
tén ez a gondolat fogalmazódik meg, s ezt 
egymást felváltva hozzák a nézőközönség 
tudtára, hasonló gondolatokat gerjeszthetve a 
nézőkben. A fesztivál zsűrije kifogásolta még a 
színészek, Ács Tamás és Erdei Gergő fiatalságát 
is. Ez a szó azonban nem színészi játékukra 
vonatkoztatva kapja meg jelentését, hiszen Ács 
Tamás színésztársával együtt szépet alakított a 
színpadon. Hogy fiatalok? Hiszen egyetemisták
nak hirdették a fesztivált... Kifogásolta a zsűri 
azt is, hogy Pintért nem tehet becketti módon

Kilogalo Színpad (Budapest) 
— Sámuel Beckett: A játszma vége

megrendezni. Ha hiszünk a rendező szabad
ságában, abban, hogy tetszés szerint elru
gaszkodhat az írott műtől, akkor tudjuk: lehet. 
Hogy szabad-e? Azt mindenki döntse el maga. 
Egy biztos: a műről alkotott véleménynyil
vánítás és értékelés során megtapasztalhattuk 
az Árkosi Árpád által megjósolt generációs 
különbségeket, melynek köszönhetően bronz 
minősítéssel — egyéb kitüntetés nélkül — 
térhettek haza a veszprémiek.

Az Utópia Színkör előadása Tasnádi István 
Közellenség című drámájának nyomán készült, 
főként középiskolás szereplőkkel. A színészek 
fiatalkorúságának köszönhetően a társulat 
kellemes feszültséggel teli örömjátékkal 
ajándékozta meg a nézőközönséget. Egy olyan 
ajándékkal, mely profi társulatok profi színészei 
által már elérhetetlen, átadhatatlan lenne. Az 
előadás előtt a közönséget a játék egyik kel
lékével — almával — kínálták. Az előadás 
megtekintése során ez a kedves, bár értel
metlennek tűnő gesztus fokozatosan értelmet 
nyert; s rájöhettünk mi, kik e kedves gesztust 
nem utasítottuk vissza: Kohlhaas-szal szálltunk 
szembe, s ítéltük el őt. Egy további jelképpel 
is élt a társulat: főtt tojásokkal jelenítették meg 
a Kohlhaas mellett állást foglalók, illetve szem
benállók csatáját. Hogy miért éppen főtt tojás
sal? Valószínűleg így könnyebb volt a csataje
lenetben meghalni; értsd: a tojásban megfullad
ni. Sajnos az efféle praktikus megoldások sem 
bizonyulnak mindig a legoptimálisabb döntés
nek. Ha már tojás mint szimbólum, akkor az 
folyjon; s tessék inkább másként kimúlni, ha 
lehet...

Molnár Ferenc Liliomának átdolgozását 
láthattuk a ReActor Színház előadásában. A ren
dezői koncepciót már az alcím is híven tükrözi: 
a Farkas. Liliommal mint halála után is változni 
képtelen emberrel ismerkedhettünk meg, aki azt 
vallja, semmit sem bánt meg az életében.
Ennek köszönhetően a darabban nem az oly 
gyakran megszokott utolsó jelenetek kaptak 
hangsúlyt, nem a megbánás, megjavulás állt 
a darab középpontjában; hanem maga az élet,
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Kettős portré: Góbi Rita
Orromra kötötték, hogy ők nem balerinák, nem abban a műfajban utaznak, hanem táncművé
szek... A Pécsi Balett közismert tagjai, jelentős szerepekkel, művekkel a hátuk mögött. Mind
ketten a jövőjükre gondolva képezik tovább magukat újabb irányokba: Góbi Rita tavaly óta a 
Táncművészeti Főiskola koreográfus szakának hallgatója, míg Kozár Eszter most kezdi ugyan
itt a táncpedagógusi szakot. A budapesti Eszter és az újvidéki Rita elválaszthatatlan barátnők, 
s most egyikük elmegy Pécsről... így talán kicsit szakaszhatárnak is beillik az alábbi beszél
getés eddigi pályájukról.

s annak kérdése, hogyan éljük le életünket.
E felfogásnak köszönhetően Ficsúr és 
Muskátné szerepe is nagyobb hangsúlyt 
kapott. A darab zenei kísérettel, kísérlettel 
valósult meg; mellyel az egyes jelenetek közöt
ti átvezetést, illetve azok kommentálását 
oldották meg.

A Szegedi Egyetemi Színház által megje
lenített Egy szerelem három éjszakája című 
darabban megmutatkozó színészek alakítása 
egyike volt a fesztivál keretében a legjobbak
nak. A kitalált fénytechnikát és a zenei 
betéteket is abszolút dicséret illeti. A darab 
maga azonban vontatott maradt a sok átdísz- 
letezési hézagnak és a gyors részek szinte tel
jes mellőzésének köszönhetően. Ez alól a 
bohócokkal tarkított, továbbá egy teareklám 
szövegének megfogalmazásával bajlódó jelenet 
képez kivételt. Az előadás összességében 
magával ragadó, szemet és fület 
gyönyörködtető volt annak ellenére, hogy a 
szándékolt üzenetet a nézőközönség számára 
nem sikerült közvetíteni.

K. A.

A zsűri minősítése
(Árkosi Árpád, Pinczés István, Solténszky Tibor)

Aranyminősítést kaptak:
Konze’rvArtaudrium: Mi újság? (Debrecen)
Szegedi Egyetemi Színház:

Egy szerelem három éjszakája (Szeged)
ReActor Színház: Liliom (Budapest)

Ezüstminősítést kaptak:
Utópia Színkör: Közellenség (Budapest)
NYEKK: Anya csak egy van (Nyitra)

Bronzminősítést kaptak:
Felelősök Színpad: Étellift (Veszprém)
Radikális Szabadidő Színház:

A szerelem írásjegyei (Budapest)
Kilogalo Színpad: A játszma vége (Budapest)

Nem kértek minősítést:
Janus Egyetemi Színház: Tartuffe (Pécs)
Janus Egyetemi Színház:

„ez a mi munkánk” — J.A.V.M. (Pécs)
MASZEK Színpad: A látszat dzsal (Győr)
Focus Műhely: Maga például eljött ide (Szeged)

Oklevelet kaptak:
Radikális Szabadidő Színház

— a látványelemek megteremtéséért 
Varjú Nándor

— a Közellenség és a Liliom rendezéséért 
Kilogalo Színpad — A játszma vége című darab

rendezésének útkereső színházi törekvéséért 
Szegedi Egyetemi Színház előadásának szerelmes

párját alakító színészek — Bánvölgyi Tamás és 
Csorba Kata — a színészi alakításért 

Szegedi Egyetemi Színház zenekara
— Ordasi Anna (zongora), Nagy Enikő (ütősök) 

NYEKK-ből Darabos Magdolna
— az anya szerepének megformálásáért 

Németh Bálint — Liliom és Ham szerepében
játszott színészi alakításáért 

NYEKK rendezője — az Anya csak egy van 
tragikomikus megfogalmazásáért 

Bernát Csaba — a Ficsur szerepének alakításáért, 
ReActor Színház

Ignácz Ádám — a Liliom zenéjéért, ReActor Színház 
Tóth Orsolya — Marika szerepének megformálásá

ért, ReActor Színház
KonzervArtaudrium — az együttes munkáért 

Tóth András Ernő — a J.A.V.M.: ez a mi 
munkánk” összeállításáért és rendezéséért, 
Janus Egyetemi Színház.
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— Minek tartjátok magatokat, hogyan lehet 
megfogalmazni, amivel foglalkoztok?

Kozár Eszter: Alapvetően táncosnőnek tar
tom magam, s nem balerinának. Igazából nem 
vagyok teljesen klasszikus táncos, mert nem 
olyan szerepeket táncolok a színpadon. De 
gyakorlat közben előfordul, hogy annak érzem 
magam, tehát attól függ, amit csinálok. 
Makarova szerint az a balerina, aki a Giselle-t, 
a Hattyúk tavát és a Csipkerózsikát eltáncolja. 
Ilyen értelemben én soha nem voltam baleri
na... ám vannak olyan szerepek, pl. a 
Hamupipőkének a második felvonásában, 
amikor picit balerinává válók. De aki modern 
műfajt táncol, nem is mondhatja magát baleri
nának.

Góbi Rita: Valamilyen szinten táncosnő 
vagyok, az biztos. De ezen túl kell menni, nem 
szabad behatárolni. Nyitni kell más irányokba, 
keresnie kell az embernek önmagát, hogy 
merre tud még jobban elmenni. Hogy koreog
ráfiákat is készítek, az is belülről jön, már 
nagyon régóta foglalkoztat ez a kifejezési mód.

— Mit kell tudni a mai korban egy táncos
nőnek, milyen tulajdonságokkal kell ren
delkeznie?

Kozár Eszter: Fontos fizikai meg lelki, 
szellemi tulajdonságokkal. A modern műfajban 
nem baj, hogyha a táncos például izmosabb 
vagy plasztikusabb. A balerinák eleve nagyon 
vékonyak, madárcsontozatúak, és a kortárs

Góbi Rita
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Kozár Eszter
műfajban is fontos, hogy szép, ideális testük 
legyen, de nem kell feltétlenül gebéknek 
lenniük. Jó, ha plasztikus a mozgása, s 
alapvető, hogy milyen a lába, ugyanannyira 
kifejező lehet, mint a kéz. A lábfej meg a kéz... 
Markó Iván is azt tanította, hogy ahol a lélek 
nagyon látszik. Borzasztóan fontos. Az is jó, ha 
valaki gyorsan tanul, s megfelelő a koncentrá
cióban, hogy az energiáit összpontosítani tudja 
a feladatra színpadra lépés előtt. Meg az is, 
hogy nyitott legyen az új dolgokra, a koreográ
fusra, hogy tanulni tudjon tőle, és valamilyen 
szinten átvegye a stílusát, de a sajátját is bele
rakja. A stílusát, a dinamikáját, meg a lényegét. 
Egyre fokozódó követelmény, hogy a táncos 
több műfajban legyen otthonos, tehát ezért 
mindig tanulni kell, kurzusokra járni.

Góbi Rita: Ha koreográfussal dolgozunk, 
akkor nem csak a mozdulatot kell átvenni, 
hanem a milyenségét és valahogy azt is, hogy 
azzal mit akarunk. Ne csak a pózokra 
figyeljünk, hanem kössük össze az elemeket, 
és akkor születik meg a tánc.

— Kik azok a táncművészek, akiket ifjúkoro
tokban példaképnek tekintettetek?

Kozár Eszter: Volf Kati hihetetlenül tudja 
koordinálni a testét. Gyönyörű és kifejező a 
mozgása, s mindezt tökéletes harmóniával 
valósítja meg. Ugyanakkor a szerepformálása is 
mindig hiteles volt. Mindig azt éreztem, hogy 
borzasztóan át tud alakulni. Civilben nagyon 
bűbájos, kedves nő, de nem egy feltűnő jelen
ség, viszont a tehetséges ember megszépül a 
színpadon, s ő mindig királynővé változott. S 
nem azért, mert nagyon szépen kisminkelték, 
hanem annyira át tudott alakulni. A Hágai Kati 
meg egyszerűen egy királynő, és nőként is 
elképesztő kisugárzása van.

Góbi Rita: Érdekes, hogy engem mindig a 
koreográfusok fogtak meg. Pina Bausch művei 
nagyon megragadtak, meg Mats Ek (Cullberg 
Ballet) a másik nagy kedvencem.

— Régóta barátnők vagytok, jól ismeritek 
egymást. Ha nem is könnyű megfogalmazni, 
hogyan látjátok a másikat?

Kozár Eszter: Úgy vagyok ezzel, mint Ruttkai 
Éva Latinovits Zoltánnal: nemcsak magánem
berként látta őt, hanem színpadi emberként is 
figyelte. Ritát óriási tehetségnek tartom. A 
magánéletben nagyon zárkózott, s számomra 
igazi ajándék, hogy ennyire megnyílt nekem. 
Hihetetlenül fel tudunk oldódni egymás tár
saságában, egy nyelvet beszélünk; fél szavak
ból is értjük egymást, rezdülésekből, nagyon 
hasonlóan éljük meg a jelenségeket. Fontosak 
a családi gyökerei: elképesztően színes világot 
hozott magával a Vajdaságból. Meghatározó, 
hogy az iskolában egészen kicsiként nem 
klasszikus balettal kezdte a pályafutását, és 
már ott kitűnt az ügyességével, kreativitásával 
a többiek közül. Ösztönös tehetség, aki a mon
danivalóját táncban fogalmazza meg.

Szerencsés az indulása, hogy azonnal ilyen 
feladatokat kapott. Óriási lehetőség, hogy 22 
évesen nagyszínházban koreografált kétfelvoná- 
sos darabot (Hamupipőke), és sok emberrel 
dolgozott már most együtt. De még minden
képp érnie kell. És kicsit még magát is jobban 
kell majd szeretnie. Nagyon befogadó és nyi
tott, de van benne egyfajta keménység, ami 
nem mindig feltétlenül jó. Ez az erő sok minde
nen átsegítette, az idáig esetleg megélt rossz 
tapasztalatokon, vagy amikor az iskolában is 
furcsa lényként kezelték, és ez a magasságokba 
fogja eljuttatni. De civilben hátrányos is lehet, 
ha ezt az erőt nem tudja esetleg puhasággá 
varázsolni, ebben is azért változott. Pont ez a 
csodálatos a kapcsolatunkban, hogy így fel 
tudott oldódni, igazi önzetlen barát. Olyan 
családias a viszonyunk, mintha rokonok 
lennénk.

Góbi Rita: Eszti Huginak hív. Nagyon együtt 
vagyunk, és csodálatos, hogy tényleg egy nyel
vet beszélünk. Ez nagyon jó, segíti a pályámat 
és az életemet, meghatározó pontja. A 
munkában is nagyon inspirál, érdekes dolgokat 
tudunk együtt kitalálni. Szeretném, ha lenne 
ennek folytatása, s biztos lesz, mert ez még

csak a kezdet. Úgy érzem, hogy mindenfélekép
pen összetartozunk, és hogy a jövőben is 
együtt kell dolgoznunk, létrehozni valamit.

— Mit lehet tudni a pályátok legfontosabb 
szakaszairól, a mestereitekről, s hogy keve
redtetek ide Pécsre?

Kozár Eszter: A Magyar Táncművészeti 
Főiskolán az első hat évben Stimátz Gabriella, 
a Pécsi Balett egykori szólistája tanított, 
rengeteget köszönhetek neki, 1998-ben 
végeztem. A második fontos állomás Markó 
Ivánnál, a Magyar Fesztivál Balettnél eltöltött 
négy esztendő. Markó, mint mester alapvető 
a művészi pályafutásom szempontjából, egyál
talán nem bántam meg, hogy hozzá kerültem. 
Sokan kérdezték is, hogy nem sajnálom, hogy 
nem az Operaházban kezdtem? Egyáltalán nem, 
mert sosem tanultam volna meg ezeket az 
alapokat; olyan bennem mindig jelenlévő habi
tusról, hozzáállásról van szó, ami az Ivánnál 
szilárdult meg. A harmadik fontos szakasz: egy 
évet töltöttem a Gérald Michaél Bohbot vezette 
Art Balett Budapest társulatnál. Bár egész 
évben mindössze három előadásom volt, de 
szakmailag mégsem értékelem mellékutcának, 
mert Gérald-tól annyi szeretetet, odafigyelést 
kaptam, és az is rengeteg erőt adott, hogy én 
inspirálok valakit. Az idáig legfontosabb és 
egyben utolsó szakasz: a Pécsi Balettnél már 
a harmadik évadot töltöttem el. Röpke ideig 
Egerházi Attila tanított, az is hasznos volt, de 
Kun Attilától is sokat tanultam. Keveházi Gábor 
vett fel, neki is igen sokat köszönhetek. Most 
pedig Vincze Balázs az igazgató, s nála a külön
böző szerepek is megtaláltak, fejlesztettek. Kun 
Attila „Is-mer-M” darabján kívül mindenképpen
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a Notre-Dame-i toronyőrben Esmeralda figurá
jából sokat építkeztem, fejlődtem, és művészi
leg is előreléptem. A Hamupipőke főszerepből 
technikailag is nagyon sokat profitáltam.

Góbi Rita: A Táncművészeti Főiskolán az 
utolsó két év volt a meghatározó, akkor 
kezdtem önmagamat „felfedezni”. Nekiláttam 
koreográfiákat — ha ezek egyáltalán annak 
nevezhetők —, valamilyen kis szösszeneteket 
készíteni. Felszabadító erővel hatottak rám, 
kezdtem megérezni valamit ebből a világból.
A Főiskolán Keveházi Gábor volt az egyik 
mesterem, s amikor idekerült a Balett élére, 
hívott Pécsre, így indult a pályám. Az biztos, 
hogy nagyon sokat tanultam itt. Még csak most 
kezdek valamit megérezni, a testem teljesen 
átalakult, nagyon sokat fejlődött, és úgy érzem, 
hogy még nagyon sok minden áll előttem.
A nagy dobások persze a Triptichon és a 
Hamupipőke. Keveházi Gábornak és Vincze 
Balázsnak köszönhetem a bizalmat, hogy létre
hozhattam ezeket. A tavalyi triónk Spala 
Korinnával és Eszterrel is fontos állomás, akkor 
kezdtem először megérezni, hogy mi is egy 
művet megalkotni. Ezt idén az Operaházban is 
betaníthattam a Magyar Nemzeti Balett tánco
sainak, s ez óriási dolog. Szerencsére a Pécsi 
Balett mellett lehetőségem nyílott több műfajba 
is betekinteni, s ez igen hasznos számomra. 
Olyan emberekkel dolgozhattam, akikre nagyon 
vágytam. Az is jó, hogy nem nekem kellett 
kopogtatni, hanem ők kerestek meg engem.

— Emlékszem, hogy Óbudán, a Sziget 2004 
Színházi és Táncsátor programjai között láttalak 
Pataky Klári „Hull az elsárgult levél” darab
jában, amit aztán Pécsett is bemutattatok...

Góbi Rita: Klárival a Szóló-Duó Fesztiválon 
találkoztunk, ahová egy szólót készítettem, s 
akkor hívott meg a darabjába, jó vele dolgozni, 
nagyon tehetséges, teljesen egyedi a stílusa. 
Sok, a pesti táncvilágban mozgó embert is 
megismertem, érdekes az a közeg, jó volt velük 
dolgozni, sokat tanultam. Klári először duett
ként indult koreográfiája aztán egy teljes darab
bá inspirálódott. Sokfelé arattunk sikert vele, 
előfordult hogy épp sírtak, vagy volt ahol 
röhögtek a darabon.

Góbi Rita koreografálás közben

Góbi Rita Sztravinszkij-Eck: Tavaszünnep 
egyik főszepében

— A „Hull az elsárgult” egyik hozadéka, 
hogy bekerültél Jancsó Miklós új, „Az Ede 
megevé ebédjét” című filmjébe, a Kapa-Pepe 
sorozat immáron hatodik részébe. Ami azért 
nagy lehetőség, mert Lovasi András helyett 
most te vagy a pécsi szál, a film női főszerep
lőjeként.

Góbi Rita: Szerencsémre a „Hull az elsárgult” 
eljutott a Veszprémi Fesztiválra is, ahol Jancsó 
zsűritagként kétszer is láthatott. Az egyik évben 
a duettben, aztán a következőben a teljes 
darabban, amikor Pataky Klári a koreográfiáért 
különdíjat, én pedig Pro Futuro díjat kaptam. 
Egyébként a filmszerepben Scherer Péternek, 
Pépének vagyok a felesége, de felbukkan 
benne Fazekas Csaba is, aki Jancsó szerint 
a szeretőm... de hozzátette, hogy ezt csak ő 
tudja. Majd talán kiderül a vágások közben. 
Nagyon élveztem a forgatást, remek a csapat, 
sok tehetséges ember gyűlt össze, s jó volt 
látni, hogy mindenki tudta, mit akar és tették

a dolgukat. A filmben szerencsére Horváth 
Csaba is szerepel, mint az apukám, vele 
improvizáltunk egyet, de nem a tánc volt 
a lényeg, hanem inkább a jelenlétünk.

— Mivel a Pécsi Nemzeti Színház három
tagozatú, ezért részt vesztek a zenés darabok
ban is. Mit kívánnak meg egy táncosnőtől az 
ilyen szerepek?

KozárEszter: Háromban is benne voltam: 
a Godspell musicalben, a Denevér nagyoperett
ben, előtte pedig a Faustban. Ez utóbbira Nagy 
Viktor választott ki, én voltam az Ördögnő. 
Azért szerettem, mert színészi szerepnek 
értékeltem. A Godspellt pedig azért, mert 
színészileg sokat tanultam Balikó Tamástól. 
Tehát nem a zenés műfaj volt számomra a 
lényeg, hogy most akkor rázhatok benne... 
Énekelni ugyan kellett, de igazából nem hallat
szottunk (nevetnek)... Bókay Zoli ügyesen 
megoldotta. Mondta, hogy ha csak tátogunk, az 
meglátszik: másként mozog az egész test, ha 
énekelünk, meg ha tátogunk. A Godspellt azért 
szerettem, mert úgy éreztem, hogy nagyon erős 
színpadi jelenlétet kíván, és ki kellett találnom 
magamnak egy csomó játékot, és ebben min
denképpen fejlesztett. A Denevért pedig 
Szamosi Judit miatt szerettem, aki koreografál- 
ta, vele nagyon gyorsan megtaláltam a hangot. 
Meg azért is, mert szerettem azt a csillogást. 
Olyan volt nekem, mint az ebéd utáni desszert. 
Jó volt abban a műfajban is kicsit megmutat
koznom, romantikus álom volt ott keringőzni.
De nem szeretném mindennap azt csinálni. 
Semmiféleképpen nem ez a főcsapás. 
Belekóstoltam, s ízlett, de nem akarok minden
nap ilyen pudingot enni.

— Hogyan készültök egy szerepre, vagy 
épp egy koreográfiára? Hosszas vajúdás is, 
meg kreatív alkotómunka?

Góbi Rita: „A nő” című koreográfiája 
(Balra Kozár Eszter, elől Góbi Rita)
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Kozár Eszter: Az egyik eset, amikor a cselek
ményes balettekben szerepet kell formálni, mint 
a Notre-Dame-ban, vagy a most elkészült 
Bonnié & Clyde-ban, ahol Blanche-ot alakítom. 
Erősen kianalizálom a szerepet, vagy hetvenöt
féle kérdést felteszek magamnak, hogy milyen 
is ez a figura, amit játszom? Milyen kedélyű, 
milyen az illata, milyen a sorsa, gyerekkora? 
Mindent átgondolok, valahogy így készülök. 
Viszont a másik eset a nem cselekményes 
darabok, pl. mint a Triptichon a Ritával, arra

nem lehet otthon készülni. A próbateremben 
kell iszonyatosan nyitottnak és bátornak lenni, 
annyira lelazulni, hogy az ember hagyja kijönni 
a testéből az információkat, hogy azokat meg
valósítsa. Hagyni kell, hogy ösztönből működ
jön a dolog, de ez is nagyon intenzív munkát 
kíván.

— Ráadásul a Triptichonban hármótoknak 
nagyon egymásra kellett érezni.

Kozár Eszter: Vannak olyan részek, amikor 
igen. De mindhármunknak megvannak a szólói 
is. S mindennek tetejébe Rita most megint át
alakítja az egészet. S mivel Rita a koreográfus, 
így az ő elképzeléseit is megvalósítom.
Másrészt igen fontos, hogy én is dobáljam neki 
állandóan a labdákat, amiket ő is visszaüt, vagy 
kidobja. Tehát én is mindig megmutatom az 
ötleteimet, amikből ő válogathat, hogy megtart
suk vagy ne. A lényeg, hogy nagyon kreatívnak 
kell lenni. Mint más szerepeknél is, ugyanúgy 
a cselekményes baletteknél is, mint a már 
említett Esmeraldánál. Ebben az esetben is jó, 
ha az ember inspirálja a koreográfust, de arra 
még pluszban otthon is kell készülni.

— Rita, ez hogy működik nálad, hisz táncos 
és egyben koreográfus is vagy?

Góbi Rita: A koreografálást most kezdem 
megérezni, vagy csak megtapintani. Nagyon 
komplex, s rengeteget kell még tanulnom.
Az ösztöneimre hallgatok, hogy mi jön belőlem, 
milyen képeket látok. Mert képekben gondol
kodom, és utána a tánc már csak egy eszköz, 
hogy ezeket a képeket hogyan tudom meg
valósítani. Általában félálomban jönnek az 
ötletek. A Hamupipőke idején rettenetesen 
elfáradtam, nagy munka és minden szempont
ból nehéz időszak áll a hátam mögött.
Egyszerre kellett feldolgoznom, hogy nemcsak 
a koreográfiát, hanem mindent nekem kellett 
megoldanom a kollégákkal, a műszakkal a tech
nikai problémákat. De az a szerencse, hogy 
amit megálmodtam, arra mindig emlékeztem, 
és a próbateremben meg tudtam valósítani, 
mert az ötlet a fontos, az a fogódzó pont, s 
utána már jön a többi. A zenére is nagyon rá 
kell érezni. Most egy Mozart operán dolgozok, 
a Figaro házasságán, és zseniális a zenéje. A 
mozgás részét kell kitalálnom. Teljesen azono
sulni kell a zenével, és utána már jönnek is 
belőlem az ötletek. Székesfehérváron, a 
szabadtéri színpadon lesz a bemutató augusz
tus elején.

— Augusztusban lesz a „Gólem, avagy a 
bálványok tündöklése és bukása?” című műved 
előadása is Budapesten, a Nyári Zsidó 
Fesztiválon.

Góbi Rita: Ezt már tavaly ősszel bemutattuk. 
Együtt dolgoztunk M. Kecskés Andrással, akitől 
nagyon sokat tanultam. Ő is azok közé tartozik, 
akikre mindig felnéztem. És mindig szerettem 
volna megismerni, s ez most bekövetkezett, 
együtt munkálkodtunk, óriási élmény számomra.

— Mi az oka, hogy elszerződtél a Pécsi 
Balettől, milyen terveket fontolgatsz?

Góbi Rita: Úgy éreztem, hogy váltanom kell, 
ki kell még jobban nyitnom magam. És ezt 
sajnos csak úgy tudom megtenni, hogy el
megyek. Borzasztó nehéz volt ezt a döntést 
meghozni, mert szeretek itt lenni. De sok min
dent meg kell még ahhoz élnem, tapasztalnom, 
tanulnom, hogy utána én is tovább tudjak adni 
másoknak. Mert ha maradok, akkor nem tudok 
annyifélét adni. Ezt akkor tapasztaltam, amikor 
máshol is el tudtam vállalni munkákat, azokból 
sok inspirációt merítettem. Ha pl. nem tudtam 
volna Bozsik Yvette gyerekdarabjában szerepel
ni, akkor biztos nem tudtam volna úgy hozzá
fogni a Hamupipőke mesebaletthez sem.
Vannak terveim, de egyelőre még bizonytalan 
a jövő. Nyitott szeretnék lenni, mint mindig, 
bízom benne, hogy egyik munka majd hozza 
a másikat.

— Amikor megismertelek benneteket, egy 
fiatal pécsi képzőművész kör akcióiban is részt 
vettetek. Jó volt látni, hogy nem zárkóztatok be 
a balett-terem falai közé. Miért tartottátok ezt 
fontosnak táncművészként?

Kozár Eszter: Nekem a tánc mellett mindig 
is fontos volt a képzőművészet. Iszonyatosan 
tudok inspirálódni, ha elmegyek a szobrász 
barátnőmhöz és megnézem a kipakolását a 
kerámiaműhelyben. És ha utána elmegyek a 
festőbarátnőmhöz a Művészeti Karra, és meg
nézem az ő munkáit is. De nemcsak a 
művészetekből, hanem a természetből, akár a

virágokból is tudok inspirációkat kapni. 
Kertészkedés közben mindig remek gondolata
im támadnak. S az embernek vennie kell ezeket 
az áramlatokat. Ezekben a művészkörökben 
mindig létezett egyfajta pezsgés, figyelhetjük 
egymás munkáit, s látjuk, ki merre tart. így 
tényleg átjáródnak a művészetek, és ez nagy
szerű. Feltölt és kikapcsol ha találkozók 
ezekkel az emberekkel, meg az is, ha más dol
gokkal foglalkozom; akár kiállításokra megyek, 
vagy épp olvasok. Az a lényeg, hogy ne csak 
a saját munkánkkal foglalkozzunk. Pont azért, 
mert a számunkra oly fontos táncművészet 
olyan mélységeibe megyünk bele, hogy szak
barbárokká válhatunk, s az nem jó. Ezért szük
séges, hogy valamilyen szinten ki is tudjuk 
kapcsolni. Egyébként is ott mozog az emberben 
a természetes kíváncsiság mások iránt.

Góbi Rita: Sosem elégített ki a színházi élet, 
mindig eljártam másfelé is a művészeti karos 
barátokkal. Köztük a festő ismerősömmel, Kiss 
Endrével, akivel egykoron már a Vajdaságban is 
részt vettünk nyári táborokban. Ott mindig 
remek társaság jött össze különféle művészeti 
ágakból, sokat inspirálódtunk, tanultunk 
egymástól. S a korábbi ismeretségünk révén 
kerültem be az itteni csapatába. Endre 
Pinczehelyi Andrással (Kisház Csoport) különféle 
kiállításokat hozott létre, s engem is meghívtak 
a megnyitókra. Kisebb performanszokkal kísér
leteztünk, ezek meghatározó élményeim, jó volt 
velük együtt dolgozni. Sokat lógtam fent a 
Művészeti Karon a műtermükben, és már a 
munkának az illata is megérintett, nagyon 
tehetségesek. Hasonlóan gondolkodunk, 
belőlük nagyon mélyről jön, amit csinálnak, 
ahogy saját magukat kifejezik. Nekem az is 
érdekes, hogy ezekbe a mélységekbe ők is 
mennyire bele tudnak menni, és más szemszög
ből is nagyon sokat tanultam tőlük. Ugyanúgy 
képekben gondolkodnak, ahogy én is.
S ez érdekes... ■

v..  Kozár Eszter a „Notre Dame-i toronyőr”
Esmeraldája

Kozár Eszter a „Hamipipőke” címszerepében. 
Koreográfus: Góbi Rita.
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A kép beszélje a saját
Felfedezni még mindig jó. Gyanút kelt ugyan ez 
az állítmány, hiszen úgy minősít, hogy előjelét 
megfoghatatlanul személyes körökből származ
tatja, így kissé el is bizonytalanítja. De a „jó” 
jelzőt szeretném itt mégis használni, mert ez 
mást, többet jelent, mintha az objektivitás hasz
nosságra, vagy megtérülésre utaló jelzőit vá
lasztanám. Nemcsak az aktivitást a személyes 
kielégülés szükségleteként megjelenítő volta 
miatt, hanem amiatt is, hogy a kreativitás elő
szobájának tetsző szabad fürkészés helyzetei — 
ha adva vannak, a jelző: „jó”, ezt fejezi ki — ön
magukban lelki-intellektuális megerősítésekkel 
szolgálhatnak. Szűkülő sugarú körökben ugyan, 
de más-más szinteken ez a betöltetlen vágy (az 
öngyógyítás ösztönös készsége) hajt újra köny
vekhez és koncertekre, színházi előadásra, mo
ziba és képeket nézni. A remény, hogy még 
mindig tágítható a világ, hogy tanulságai kívül 
és belül is akadnak még ennek a felfedező cse
lekvőkészségnek. Hogy rátalálhatunk még kép- 
és szófordulatokra, amelyek megfelelőbben for
dítják le felfogható külső viszonylatainkat bel
sőkre, mint a régiek.

Közös felismerés lehet annak a jó érzésnek 
a megjelenése, amely az efféle felfedezések 
nyomán formálódó diskurzusban gyökerezik. Ez 
az „jó érzés” ontológiai mélységű örökség le
het, aktuális felvillanásai még ma is a „fenntart
ható létezés” pillanatokig tartó, de valós örömé
re összpontosítanak.

Még nem volt semmilyen néven nevezhető nyil
vánossága a munkáknak, amikor azt a felis
merésemet viszonylag magabiztosan fogalmaz
tam meg, hogy Egle Anita 2006 legelején 
elkészült Cím nélkül l-ll (papír, 91 x 180 cm) futó 
nyomatai igen jelentékeny eredményként 
könyvelhetők el a jelenkori magyar képzőmű
vészetben. Amelyben amúgy egyáltalán nem 
meglepő intenzitású érdeklődés irányul a fiata
labb nemzedék teljesítményeire, és amelyben 
amúgy még mindig valamivel körülményesebb 
a vidéken tevékenykedő művészekre a figyel
met felhívni. Ennek ellenére a múzeumok,

Egle Anita képzőművész

galériák és szakfolyóiratok világában természe
tes az új jelenségek regisztrációja, avval együtt, 
hogy azoknak az adott rendszert befolyásoló 
potenciálját még nem is lehetséges teljes kiter
jedésben megjósolni. Ezek a furcsán friss, 
egyszerre nyugtalanító és egyszerre izgatóan 
biztató kéznyomok azok, amelyek nyomán szük
ségletté válik bizonyos áttekintések és átren
deződések szemléje. Amit nézetem szerint — 
ha az a bizonyos „kellő figyelem” feltámad — 
Egle Anita legújabb munkái is provokálnak. 
Segítsünk hát felfedezni ezeket.

Korai sorozatok

Amint elkezdjük teírni Egle Anita műveinek 
alapelemeit, az igénybe vett módszereket és 
a gondolatmenet egészét, mintha erőteljesen 
eltávolodnánk a hagyományos értelemben vett 
képzőművész mindeddig belénk rögzült 
ideálképétől. Nem használhatjuk az ismerős 
tolvajnyelv szavait, az esztétikai értelmű for
marendek megragadásához mindeddig bevált 
kifejezéseket. Élnünk kell viszont olyan vizuális 
viszonylatok megjelölésével és értelmezésével, 
amelyekre vonatkozóan a történeti és kritikai 
irodalom mindeddig nem fogadtatott el 
széleskörűen ismert terminológiát. Olajfestékkel, 
farostlemezre festett 2000-es színes képeiben is 
ott rejtőztek már annak az elmélyülő folyamat
nak az elemei, amelyeknek maradéktalan kibon
tása felé aztán majd 2001-től fordul nem is kife
jezetten gyors ütemben. Legutóbbi mozgókép
sorozatainak kiindulópontjául például Vidor 
Vasarely festményei szolgáltak. Ezeken a fest
mény felületi síkjához viszonyított „térbeli" 
kimozdulások egyértelmű és látványos alap
esetek, amelyek egyszerűségük miatt igen 
alkalmasnak látszottak a további elemzések 
kiindulópontjául. Korábbi munkáiban és az

EGLE ANITA 1976-ban Pécsett született. Tanul
mányait a Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Karán, a University of Hertfodshire Faculty of 
Art and Design-ben (Anglia) végezte. 2004-től 
a PTE Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteris
kolájának a doktori programjában vesz részt.

Kiállítások, fesztiválok: 2001: RETINA Vili. 
Nemzetközi Film- és Videotalálkozó. 2002: RE
TINA IX. Nemzetközi Film-és Videoművészeti 
Fesztivál. 2002: A Fiatal Pécsi Animáció, Hud- 
dige-Stockholm. 2003: Az idő urai Nemzetközi 
animációs fesztivál. 2004: Pécsi Galéria Pince
galéria, Medic-Art csoport. 2005: Veszprémi di
gitális médiaművészeti fesztivál. 2005: Pécsi 
Galéria, DLA PT MK Képzőművészeti Mesteris
kola DLA kiállítás. 2005: Mediterráné Grüsse 
aus Pécs, Reutlingen, Németország. 2006: Pé
csi Galéria, DLA PT MK Képzőművészeti Mes
teriskola DLA kiállítás. 2006: XXIII. Miskolci 
Grafikai Biennálé, Miskolc.

Fontosabb filmjei: Él (1994), Lábadozás 
(2000), Formation (2001), Interferenciák (dip
lomafilm, 2002),. Medic-art áldokumentumfilm 
(2004).

Fontosabb díjai: 1994: Él -  filmetűd, kisjá
tékfilm kategória I. díj Országos Diák Filmfesz
tivál, Budapest. 2001: Formation -  animációs 
film, RETINA Vili. Nemzetközi Film- és Video
művészeti Találkozó, Baranya Megyei Önkor
mányzat Díja. 2006: XXIII. Miskolci Grafikai Bi
ennálé, Miskolc, Gödöt Galéria díja.
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nyelvét
Interferenciák című filmben minden mozgásfázis 
a képsíkban maradt. A párhuzamos, áttört síkok 
elmozdításával létrejövő kölcsönhatásokat vizs
gálta csupán. A munka során nyilvánvalóan fel
vetődött a kérdés: mi történik, ha az egyes 
síkok a térbe lépés illúzióját keltik? Vasarely 
ennek a „térbe lépésnek” egy alaphelyzetét 
rögzítette, amikor a téglalap alakú felület egyik 
átlója mentén elbillen, (Hommage a Malevics) 
és látni engedi a mögötte lévő síkot. Vasarely 
magát a képsíkot használta fel a képalkotásra, 
azt bontotta meg, azaz, ha mozgásban gondol
kodunk, akkor ez a képsík nulladik fázisként 
fogható fel. Egle Anita szerint a mozgásfázisok 
egymás mellé helyezésével Vasarely eléri, hogy 
a kinézis szinte „valódi”-nak hat. (pl. Eridan-lll. 
című kép). Kézenfekvő volt, hogy a képekben 
rejlő mozgási potenciálokat kihasználva a két 
végpont között történteket animációban model
lezze. Az első ilyen interpretációk interaktív 
mozgóképben valósultak meg. A Macromedia 
Flash programot alkalmazta, kihasználva prog
ramozhatóságának lehetőségeit is. Az egér — 
rejtett kurzormozgatásával maga a néző — 
vagyis a program használója hozhatta létre az 
elmozdulásokat és egyben visszaalakulásokat, 
mert a négyzetlapok mindig visszaálltak eredeti 
pozíciójukba. A négyzetlapok mindegyike egy- 
egy űn. moziklippé vált, mely az egér pozíciójá
val ütközve mozgásba lendül (elfordul, elforog, 
kisebbedik-nagyobbodik). A tény, hogy egy 
időben csak egyetlen négyzetlap felett 
lehetünk, azt eredményezi, hogy amikor az 
egérrel pásztázzuk a felületet, minden pillanat
ban megkezdődik egy-egy négyzet mozgása, 
viszont több négyzet nem lehet ugyanabban 
a mozgásstádiumban. így valamiféle áramlás
élmény jön létre, mint a Vasarely képeken is. 
(Tlinko-ll). Már itt is érzékelhető, hogy a most 
kiállított Cím nélkül kompozíciók alapkérdései 
milyen korán megfogalmazódtak. A látás pszi
chológiájával és fiziológiájával kapcsolatos 
kutatások kimutatták, hogy a „nézés” egy folya
mat, melynek természete a látás működésével 
függ össze. Az emberi szem egy pillanatban, 
egyszerre csak egy nagyon kis területet lát éle
sen, az ettől a középpontnak tekinthető felület
től távolabbra eső részeket egyre életlenebbül. 
Amikor egy állóképet nézünk, mintegy „szken- 
neljük” azt, szemünk ugrálva veszi fel az infor
mációkat, végül az agy felépít egy mentális 
alapú, ámde tökéletesen fizikai-érzéki termé
szetűnek felfogott képet az „egészről”. Ennek 
a szemmozgásnak az eredményeként jön létre 
— a statikus kép ürügyén is — egy különös 
természetű mozgás. Az említett Vasarely kép jó 
példája ennek. A szemet nem hagyja pihenni. 
Hiába nézünk egy adott részére, periférikus 
látásunkkal azt érzékeljük, hogy ott is valami 
kimozdult, a négyzetlapocskák megint vala
hogyan máshogy állnak (vagy máshonnan néz
zük őket), mint ahogy az éppen éleslátásunk 
területére eső részén. Mindez inger, ami vonzza 
a szemet, a szem odaugrik, és így tovább.

Mit játszik el egy négyzetlap?

Egle Anita az említett alaphelyzetből kiindulva a 
négyzetlapok távolságát változtatva több variá
ciót is készített, majd egy olyan filmes animá
ciót, ahol négy szomszédos lapocska 
egymáshoz kapcsolva „működik”. Aztán 
megváltoztatta a billenés irányát, a 
„felfüggesztés” pontjait, majd a lapocskák sík
beli elforgatását is kipróbálta. (Tanulmány 10). 
Több réteg egymásra helyezésénél — kivéve 
egyes színes megoldásokat — a pozitív-negatív 
kapcsolat megfordult, inkább a lapocskák 
mögötti teret érezzük pozitívnak. Készültek 
aztán körlapocskák elforgatásával is tanul
mányok. Ezeknél próbált először színeket 
használni. Kísérletezett aztán a képsíkhoz 
képest más irányú mozgásokkal is, így például 
a közeledéssel-távolodással (Tanulmány 15, 
Tanulmány 16). Lineáris animációkat is készített, 
ezekben azokat az alapeseteket vizsgálta, 
amikor két szórt elrendezésű pontréteg kerül 
kapcsolatba egymással és örvények, spirálok 
alakulnak ki, alakulnak egymásba. Ennek a 
jelenségnek a matematikai hátteréről szóló 
kutatási eredményeit is tanulmányozta. Később 
a rendezett ponthalmazok és vonalhálók közti 
interferenciákkal kapcsolatban is születtek vál

közvetettséggel annak személyes tulajdonságai 
a kérdéses mű létrehozása során felfedhetők 
voltak. Nem hat így a műben az ízlés, a forma
örökség, a megtanult és begyakorolt gesztus.
A kép írja magát, a háttérben pedig alig 
észrevehető nyomatékkai sejthető csak, aki ezt 
a folyamatot lendületben tartja.

Az interferenciák kompozíciója a képernyőt, 
illetve a vászon síkját ablakként kezeli, ami 
párhuzamos, áttört síkokból álló struktúrát 
jelent. A síkok mozgásának eredményeképpen 
minden pillanatban más-más takarási viszonyok 
jönnek létre. Az érzékeltetett térrendszerek által 
teremtődik egy tökéletesen elvont síkfelület. 
Kiindulópontja két elvileg végtelen „lyukas” sík, 
melyeknek a monitor, vagy a vászon ablakán 
keresztül arra a részére tekintünk, amelyen az 
áttörés vagy „lyuk” található. Hogy „lyukas”, 
eleve feltételezi, hogy az ablak nyílik valamire, 
tehát ha figurának tekintjük a síkot, akkor 
mögötte háttér van, ami esetünkben — a film 
kezdetén — a fehér végtelen. Két sík között 
a takarás csak abban az esetben értelmezi az 
egymáshoz mérhető téri viszonyokat, ha a két 
sík között tónus, textúra vagy színkülönbség 
van. Ellenkező esetben vagy eldönthetetlen az 
„előtt”, és a „mögött”, vagy észre sem vesszük, 
hogy két sík van jelen a képen. A nézőben nem

tozatos animációk, de felvetődtek — a további 
„kutatás” lehetséges programjaként — transz- 
parencia (áttetszőség, áttűnés), szín és a 
hangproblémák is.

Festőként a különböző jelrétegek egymásra 
hatásával foglalkozott. Diplomamunkájának 
címe is erre utalt: Interferencia. A munka a 
művészeti alkotófolyamat egyik végletesen tisz
ta alappontját testesíti meg, azt, amikor az 
alkotó maga semmilyen közvetlen formában 
nem vesz részt a „feladat megoldásában”, 
amikor a „kutatás műszerei” közül „kiiktatja” 
önmaga személyiségének és érzelmeinek, vagy 
tetszőlegesen felébredő képzeteinek a „hiba
forrásait”. Kizárólag a kérdésre, annak megje
lenítésére, a folyamat elindítására és karban
tartására gondol, miközben szabályokat kíván 
érvényesíteni. Semmi esetlegeset nem tűr maga 
közelében, s lám, ez a kiegyensúlyozottság, az 
ellentmondásmentességnek ez a programja a 
folyamat vége felé soha nem látott szabadsá
got, valódi, különös képi eredményeket mutat 
fel. Ezek az eredmények éppoly közvetetten 
szólnak az alkotóról, mint amilyen

tudatosul, hogy több síkot lát. A konkáv 
alakzat inkább háttérnek hat, míg a konvex 
inkább figurának. A körülvett felület inkább 
figurának látszik, a körülötte lévő körül nem 
határolt pedig háttérnek. A képernyőn létrejövő 
alakzatok a néző számára valamilyen rejtett 
logika szerint mozognak. Életre kelnek, formá
lódnak, egyszerre nő és csökken a kiterjedésük, 
eltűnnek és előbukkannak, különválnak, 
egymásba olvadnak. Mozgásuk állandó 
formálódással kapcsolódik egybe, attól 
elválaszthatatlan.

Egle Anita festői és filmes előéletéből 
következett, hogy az apró, árnyalatnyi változá
sok, változás-sorok érdekelték. Tudta, hogy 
mozgásérzékelésünk során is ilyenekkel dolgo
zik az agy, a mozgóképek is ilyen szekvenciák
ból épülnek fel. A lapolvasóval kezdett kísér
letezni. De a scanner egészen máshogyan „lát”, 
mint az emberi szem. A szóban forgó nyomatok 
esetében a digitalizáló felületre helyezett 
spirálok közül a középen levőket olvassa be 
merőlegesen, és az olvasófelület hosszanti 
szélei felé haladva mintha egyre kisebb szög-
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ben „látna” a hengerekre. (A szkennerek ezen 
tulajdonsága rendeltetésszerű használat esetén, 
— sík képek digitalizálása — nem észrevehető.) 
Ezáltal elvileg egy, a végtelenbe elnyújtott, 
sötét sávot kapunk a lapolvasó hosszanti 
középvonalában. Ha ezt összehasonlítjuk az 
emberi szem és tudat által közvetített képpel, 
akkor azt is mondhatjuk, hogy a lapolvasó az 
emberi szem által letapogatott kör átmérőjén 
keletkezett téri helyzetet ismétli a végtelen
ségig.

A művek rejtettségükből a DLA Pécsi 
galériában bemutatott kiállításán bukkantak a 
közönség számára elő. Egle Anita munkájának 
esetében számítógéppel és megfelelő 
szoftverekkel segített képalkotó eljárások egyik 
eredményét látjuk. Ami egyszersmind nagy 
visszatérés a két dimenziós, és egyidejű meg
jelenés művészettörténeti hagyományához.
A megszokottak szerint a térbeliséggel szemben 
a zenéhez hasonlóan a digitális médiaművészet 
alapja az időbeliség, akár az én-é, mely „csak 
belső koncentrációként és önmagába való 
visszatérésként válik” azzá, amivé lennie kell 
(Hegel, Esztétika, 317). A sokféle megközelítési 
mód a téma tér-idő-mozgás-kapacitását és azok 
vizuális metaforává csiszolódását segítette. De 
nem igazi médiaművészet az Egle Anitáé, mert 
bár a tárgy-tér-idő-mozgás folyamatból indul 
ki, annak summája — mint a hegeli „én”, 
mozgások sokaságával és élményekkel együtt 
önmagába visszatérésként, statikusan rögzített 
látványként válik azzá, amivé az alkotói inten
ció szerint lennie kell. A meggyőző eleganciával 
végigvezetett képi nyomozás arról szól, hogy 
egy erre a célra kialakított géppel (szkenner)

megtestesítve a látás egy lehetséges módját:

1. A gép látásának milyen provokációira van
lehetőség,

2. miképpen valósul meg az elméletileg fel
vetett folyamat,

3. az eszköz maga milyen „hozott anyaggal”
járul az „üzenet” megformálásához?

A síkon és térben megjelenő tárgy transzfor
mációival kezdett kísérletezni. Két nagyszerű 
művet hozott létre ebben a félévben, teljes és 
szerves összegzését teremtve meg az ezernyi 
apró vizsgálatból és kreatív megnyilvánulásból 
összeszerveződő korábbi munkálatainak. A Cím 
nélkül, 2005, számítógépes nyomat, (papír, 89 
cm x 180 cm), valamint a Cím nélkül, 2005., 
számítógépes nyomat, (papír, 89 cm x 180 cm) 
meggyőződésem szerint az elmúlt időszak legiz
galmasabb, teljes művészi érvényességű alkotá
sai közé tartoznak. De még ezek is csupán 
részleges előtanulmányoknak tűnnek. Egle 
Anitának a tervei között szerepel, hogy újabb 
nyomatokon rögzítse, véglegesítse a jelzett 
kompozíciókból kifejlesztett, a korábbiaktól 
intenzitásban és részletgazdagságban eltérő 
vizuális rendeket.

Ahogy feljegyzéseiben idézte: utazáskor 
kinézve a vonatablakon, a sorokba rendeződő 
ültetvény láttán az éppen etőttünk levő egy-két 
sor közében tekinthetünk messze el, minden 
más elfedi egymást. Korábbi mozgóképes 
munkáinál is egymást fedő rétegek viszony
latairól szólt, a kukoricaföld-modell esetében 
azonban rétegek homloksíkunkkat nem 
párhuzamosak, hanem merőlegesek. E felis

merésekből született meg az első elem, egy 
papírcsíkból hengerített spirál, majd ennek 
megsokszorozott, szisztematikusan elhelyezett 
rendszere. A kicsiny lamellák „fénycsapdaként” 
működtek. A spirálokat mozgatva, előttük 
mozogva, interferencia-jelenség figyelhető meg, 
több fénycsapda egymás mellé rendezve pedig 
különleges, vibráló hatást eredményez. Van 
abban is valami meseszerűen természetes, 
ahogy a fénycsapdák egymás mellé igazodnak, 
ahogy a legkisebb helyet is optimális méhkas
rendszerben töltik ki, maguknak alakítják ki a 
„legjobb helyet”. Minden spirál kézzel készült 
(kb. 10 000 db), nem egyformák, tágabbak, 
szűkebbek. A felület természetes játéka ennek 
köszönhető. A kép formátuma (74 cm x 163 cm) 
a galériákban szokásos mozgáshoz igazodik. 
Amint a szemlélő helyzete változik, mindig más 
a látvány. Ahol a látószög merőleges, ott a 
lamellák élükkel látszanak, ha a látósugár 
kisebb szögben éri a képsíkot, többet látunk a 
lamellák oldalaiból. Szemben állva, ha távolabb 
megyünk a képtől, látómezőnk gömbfelülete 
egyre nagyobb kört metsz ki a képsíkból, és így 
egyre nagyobb sötét foltot látunk. (A sötét folt 
a háttér fekete kartonlemezének feltárulásából 
következik.) A matematika nyelvére is lefordí
totta az így előálló összefüggést a néző-képsík 
közti távolság és a „fekete folt” nagyságára 
vonatkozóan. A legegyszerűbb alapesettel 
kezdte, de tervei között szerepelnek a további 
variációk is. Színekkel, különböző hajlított 
felületekkel, belülről kifelé irányuló látómezővel.

Technikailag nem volt megoldható, hogy 
a szkenner olvasófelületét a papírspirálokból 
felépített kép méretéhez igazítsa, hiszen ekkora 
felületet egy lapolvasó sem képes egyszerre 
digitalizálni. Egy A3-as méretű géppel dolgo
zott, a szkenner kapacitása meghatározta a 
nyomatok alakulását. Ezeket a lapokra felosz
tott egységeket illesztette a számítógépen egy 
képszerkesztő program segítségével egymáshoz. 
Ügyelt arra, hogy az illesztések ne legyenek 
feltűnőek. Mivel a hengerek a maguknak opti
málisan kialakított rendben helyezkedtek el, a 
darabok egymáshoz illesztése, illetve a hiányzó 
részek pótlása nem volt egyszerű feladat.

A hosszanti oldalak illesztésénél speciális 
helyzet jött létre, hiszen az itt elhelyezkedő 
spirálokra egyszerre látunk rá alulról és felülről 
is, ezért ezeknek egyetlen felülnézetéhez két 
oldalnézetük tartozik. Annak ellenére, hogy ez 
merőben más, mint egy tárgynak a valóságban 
megszokott képe, mégse feltűnő, a szemünk 
elhiszi, elfogadja valóságnak. A felületre 
jellemző a képsíkra merőlegesen kimozduló 
illuzórikus hullámzás. Ez abból adódik, hogy 
a szkenner a digitalizálandó felület hosszanti 
középvonalában levő dolgokat merőlegesen, 
a széleken levőket pedig kisebb szögből „látja” 
és rögzíti. Tanulságos lenne ezt a létrejövő 
pszeudó-teret három dimenzióban, a valóság
ban megépíteni, majd esetleg újra síkba transz
ponálni, majd újra három dimenzióban, és így 
tovább körforgásszerűen. A látszólagos valóság
gá válásának és valóságos erőtérként 
érvényesülő befolyásának sokatmondó modellje 
jöhet így létre.

A főművek tulajdonságai

Több mindenre figyelmeztetnek a munkák. 
Alkalmat adnak arra, hogy feltárjunk egy rejtett- 
ségében is tanulságos emberi-alkotói mintát. 
Hogy kinek lesz majd mintája, azt egyelőre 
elképzelni sem tudom, hiszen a nyilvánosság 
elől rejtekezve dolgozik Egle Anita. Munkáinak 
majdnem „tudományos” előfeltevései,
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homálytól teljességgel mentes megoldásai 
pedig közömbösítik azt az ösztönös érdek
lődést, amely a művész felé irányuló személyes 
közeledés szándékát valamilyen „titok” megfej
tését remélve táplálja. Általában. Közönség 
már nem létezik a hagyományos értelemben.
A legszűkebb „szakma” egyre szélesebb köre 
látja csak a műveket. Látja — mondom — 
miközben nem egészen hiszek abban, hogy 
olyan nagyon meghatározó erejű önzetlenség 
jellemezné a siker birtoklásáért értelemszerűen 
hajtó nemzedék tagjait. Amiért inkább tudomá
sulvételt kellett volna írni. És ne terheljük 
illetlenül nagy felelősséggel sem e tárgyban a 
művészeket. Nekik valójában tényleg magukkal 
kell törődniük, a legnagyobb energiával a 
„saját program” megvalósítása és 
beérkeztetése körül kell tüsténkedniük. 
Akármilyen eszközöket is követel e részben 
művészeten kívüli manőver. Nem sok min
denkire számíthatnak önmagukon kívül, 
érthető hát az intézményekkel szemben felrep
penő kétely. A kultúrafogyasztás gyakorlatának 
kialakításában alig van hosszú távon érzékel
hető jelentősége egy-egy főműnek, botrányos 
bukásnak vagy messze visszhangzó sikernek. 
Kevesen hiszik ma el — amikor pillanatnyi és 
aktuális telitalálatoknak tulajdonítjuk a siker
képességet — hogy mégiscsak hosszan tartó 
folyamatok, tömörödés és fáradás, megújulás 
és eltűnés, technikai lelemények beépülése, 
felfedezett új eszközök és anyagok integrációja 
érlelik a művészet lehetséges nyelvét és 
üzeneteit. De nagyon érdekes élmény, érdemes 
szakmai feladat a történeti jellegű érlelődés 
folyamatát átmetsző, újonnan megjelent erős 
műalkotás keresztútjának összefüggéseit kibo
gozni. Az eszközök újszerű és határozott igény- 
bevételével, és az ún. „eszköztelenül” létreho
zott előadás értékei csak látszólag helyezked
nek el a konvenciók regiszterein nagyobb 
távolságban egymástól. Egy kevéssé koncent
rált elemzés is könnyen kimutathatja, hogy az 
eszközök nélkülinek tekintett (előállított) kép 
kivitelezési folyamatában a különböző hatás
elemeket létrehozó pigmentek, faktúrák, szer
számok eszköz értelemben jelentésmódosító 
tényezők. És ettől alig bonyolultabb mechaniz
musok azok, amelyek a különböző jelek, 
kombinációik, felületeik kivitelezését más 
„szerszámokkal” — akár a számítógéppel is — 
eredményezik. Együtt azokkal a természetes 
„üzenet”-zónákkal, amelyeket az instrumen
tumok fajlagos minősége garantálhat csak.
Az ismert törvények figyelembe vételével 
végrehajtott művészi cselekedetek minél 
távolabb születnek meg a törvények megfogal
mazásának idejétől és terétől, annál többet 
veszítenek művészi súlyukból és ennél fogva 
esztétikai értelmű nyomatékükből. A szabály, 
és annak gyakorlott használata a választások 
terhét leveszi a művész válláról, a döntéseinek 
felelőssége is így csökkenhet. A nagy és erős 
stílus, befolyással rendelkező norma mente
síthet a dilemmák kényszerétől. Alkotókészség 
és erkölcsi dilemma így kerülnek egymás 
közelébe egy képzőművészeti alkotás össze
függéseinek átvilágítása közben. A közös
ségnek fel kell ismernie a szabályt és meg kell 
győznie magát afelől, hogy cselekvéseit ne ez 
ellen irányítsa. ■

Németh Pál szobrászművész kiállítása a PTE Művészeti Kar Galériájában 
2006. június 13 -15 .

Mellékesen: beavatás
Miközben a Római Magyar Akadémián az ösztöndíjas vendégművészek kiállításán látható legújabb 
bronz és üvegszobra, az egyetem Művészeti Karán summa cum laude minősítéssel megvédte dok
tori értekezését, bemutatta mestermunkáit Németh Pál szobrászművész. Akár tetszik, akár nem, 
a kultúra valóban meghatározó eseményei a legritkábban párosulnak a széles körű siker azonnali 
mutatóival, kevesek élményeként könyvelhetők el, valamiféle club-eseményként azok számára, 
akiknek módjuk van még figyelni az éppen időszerű kulturális fordulatokra. Az előkelő és 
titokzatosan elsődleges események a tömegszórakoztatás ma aktuálisnak gondolt pályáin észreve
hetetlenek. És ne képzeljen senki ide érintetlen hímport a pilleszárnyakon és ne gondoljon senki 
kizárólag kockázatokkal veszélyeztetett próbarepülésre. Németh Pál már nem olyan nagyon fiatal 
és nem kezdő művész. Műhelyét egy évtizede a folyamatos munka jellemzi, egyébként építészeket 
oktat a plasztikai formálás kreatív fogásaira az egyetem Műszaki Karán.

Munkái nem erősítik meg a jó érzést, ami régi ismerősök és kiszámítható reakcióik feltűnésekor 
fogja el az embert. De nem is távolodnak el a szobrászat klasszikus technikáinak és plasztikai 
eszményeinek közegétől annyira, hogy szemléjükkor a ma oly gyakran hangoztatott szobrászati 
paradigmaváltás jusson eszünkbe. Fontolva alakuló életműről van szó, mert ilyen a Mester is. 
Megfontolt és kíméletlenül alapos. Ilyen írásos és szóbeli megnyilatkozásaiban. A finom összefüg
gések áttekintésében ez a predesztináció valóban érzékelhetővé válik. Egy-egy plasztikai probléma 
végigkövetése több variációt hoz létre, lényegében talán ezek szervezik egységes ciklussá a kiállí
tott munkákat is. Váratlan megoldások, a szoborelemek összeállításában bizonyos nyersesség, 
ugyanakkor magas fokon művelt fém- és üvegtechnika jellemzi a kis kiállítás munkáit, amelyek 
között ott volt a Csornán felállított köztéri szobor kisebb változata. A kiállítás darabjai meg
győzően vetik fel azokat az integráció irányában szerveződő tartalmi és formai jelentésnyalábokat, 
amelyekben minimálisan négy, egymással sajátságos kapcsolatot kereső fővonal ismerhető fel. Az 
egyik a mechanikus és organikus szerkezet egymásba hatolásának érzékeltetése. A kiállított művek 
mintázott és öntött bronzfelületeiben, az így kialakított vázszerkezetekben nem okoz nehézséget 
beazonosítani a növényi ornamens és az antropomorf tagolás összevegyülését. Különös vitaiizmust 
sugall ez az összekapcsolódás. A második jelentéssík a korábbi zabolátlan formafelfogással szem
ben jócskán tesz engedményt a harmonikus szimmetriának, már-már heraldikusan áttekinthető 
emblémának és az egzakt ritmizálásnak, amelyek a korábbi nyitottsággal szemben eredendően zárt 
plasztikai képletet eredményeznek. A harmadik újszerű elem, illetve a felfogás egészére jellemző 
összetevő a mimetikus jelentés már-már irodalmias visszalopódzása a kompozícióba. Ennek 
következtében a különböző plasztikai „viselkedések” már nemcsak kizárólag anyagszerűségükben 
értelmezendők, hanem az emberi jelenlét esélyének foglalataként is. Negyedik jellegzetes vonása 
a szobroknak az öntött üveg jelentőségének, önálló szobrászati mondanivalójának hangsúlyozása.
E több mint vitatott anyagkombináció, a bronz és üveg tulajdonságainak elfogadását éppen a 
mimetikus „szerepek” siettetik. Az üveget minden esetben valamilyen fémszerkezet tartja, foglalja 
keretbe, minden esetben valamely titokzatos „cselekmény”.főszereplőjeként. A kiállítás ezúttal a 
plasztikai fegyelem szakmai-morális követelményei között létrejött szobrokat vonultatja fel, ez a 
nyilvánvaló klasszicizálódás számos plasztikai sallang elhagyását is jelenti. És azt, hogy ez a szob
rászat az adatokban bővelkedő, szerteágazó képzettársítások irányából a redukció felé fordul —, 
és ami a legnehezebb — szűkszavúságát kívánja gazdagságként elfogadtatni.

Aknai Tamás
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Appelshoffer Péter, Barabás Zsófi, Baróthy Anna, 
Benedek Barna, Császár Gábor, Egle Anita, Fodor 
Pál, Győri Márton, Hadházy Gergely, Hatházi 
László, Hegedűs Éva, Jancsikity József, Korodi 
Luca, Lénárd Anna, Lukács Zsolt, Mányi Esztella, 
Marosi Katalin, Mártonyi Éva, Miklya Gábor, 
Roters Katharina, Sörös Rita, Szabó Attila Sán
dor, Szabó Mariann, Szilvásy Edit, Szunyogh 
László, Tari Eszter

Észrevettétek?
Művészek...

Több is lehet, de két életünk bizonyosan van. 
Az egyik a köznapian együgyű, időzavarral 
küszködő, zsigeri természetű motívumokkal 
meghajtott élet, a másik a megtisztulásra és 
elemelkedésre vágyakozó, hűségért, szeretetért 
fohászkodó, megnyugvást kereső. Valójában 
azonban semmi szabályszerűség nincs az 
említett „életek” belső rendjében. Vegyes 
típusú ez a rend és zavarba ejtő esetrendszerei 
vannak. A mai magyar társadalom kétségbe- 
ejtően csekély hányada birkózik meg naponta 
ténylegesen a helyzete adta képtelenségekkel.
A művész-hányad például avval az ellent
mondással, ami a megújító gondolkodás szabad 
pályáinak igénybevételére irányuló indítványok 
nagy számában, illetve a tényleges alkalmazá
sok elenyésző mértékének szembenállásában 
mutatkozik meg. Pedig a közösségek és az 
egyén sikerképességének is egyik garanciája a 
gondolatgazdagság. Minden más típusú bőség 
forrása a cselekvést és elképzelést egységbe 
foglaló kreativitás. Ezért kényszeresen kering 
bennünk a felismerés: a most látott kiállítás 
darabjai, a nemzedék, amelynek köznapi 
munkálkodását most látjuk, teljességgel mel
lékessé tesznek olyan nagy értékű — ámde 
virtuális — perspektívákat, mint amilyeneket 
mondjuk az Európai Kulturális Főváros státus 
tartalma előjelez. Egyszerűbben szólva ennek 
a kiállításnak a számbavétele után megint 
mondhatjuk, hogy hát hiszen Európa itt van, 
csak észre kell venni. A képtelenségek közé tar
tozik, hogy ez a befogadási aktus tulajdonkép

pen nem következik be. Nem áll rendelkezésre 
ugyanis a befogadásnak az a kritikus tömege, 
amely hagyománnyá avat, elismer, konvenciót 
teremt. A kultúra valóságos szenvedélyek által 
megformált, különösen bátor kutatásokkal 
megalapozott rendje valami módon diszfunk- 
cióvá vált. Értelme, az esztétikai jelenséget 
erkölcsi természetű felismerésig eljuttató külde
tése tökéletes önkénnyel magasztosulhat fel, 
vagy kerülhet a használhatatlan dolgok szemét
dombjára. A mechanizmust működtető szabály 
a kultúrától távolabb, civilizációnkban található. 
A kultúra ma luxusnak tűnik. A demokratikus 
berendezkedés össztársadalmi normarendsze
rében a kiváltságokat jelképező luxus megvet
hető, becsmérlése olykor követelmény. Pedig 
a művészet nem luxus.

De azért — ha jelentőségét szubkulturális
nak is kell tekintenünk — egy mostanában 
előlépő művésznemzedék tevékenysége nyomán 
mondhatjuk, hogy izgalmas revíziókat végeznek 
el, páratlanul élénk áttekintésekből szervezik 
tömör szintézissé az elmúlt három évtized szá
mos megújító tendenciáját. Számos erős profil, 
egymástól minden ízében különböző adottság, 
mentalitás, technikai készség és mégis 
egységes hang. Bátor, színes, melankolikus és 
destruktív ellenpontokból szerveződő harmónia. 
A kiállítás maga huszonhat kiállítóművész 
munkája, amit — mint egy dirigens a jól sike
rült koncert után — külön-külön is ki lehet 
emelni, elismerve az egyéni teljesítmény 
értékét, az egyéni „szólamok” eleganciáját,

szakmai elmélyültségét, emberi odaadását. 
Jelentősége azonban ennek a bemutatónak az 
egységében van. A kiállítóterem megsűrűsödő 
légkörében, ahol olyan foltok, anyagok, 
tömegek kapcsolódnak össze, mint amilyeneket 
még sohasem láttunk. Ahol az új technológiák 
a tényleges és virtuális kifejletek egyetemes 
érvényű irányait jelzik és ahol a hagyományos 
olajfestés módszerével a pszichológiai 
fegyverzettel erősített dekoráció szín-szaunái is 
felforrósítják a retinát. Ahol a vízió, a félelem
mel telített előérzet a legmeggyőzőbb precizi
tással, tökéletes anyaghasználattal válik 
közösségi felismerés számára is megragad
hatóvá. A beszámoló kiállítás alaphangjához 
tartozik az intellektuális igényesség, amelynek 
birtokában már eleve tekintélyt parancsoló 
szinte minden alkotó megnyilvánulása. A kiál
lítást nézve szinte kényszeresen adódik — eset
leg már a kulturális főváros programban meg
valósítható — rendezvény eszméje, amennyiben 
ezt a páratlan eredetiségű nemzedéket még 
szélesebb körben be lehetne mutatni. Szépen 
kiállítana egy évre elegendő művészt és műtár
gyat ez a nemzedék. Amelynek a derékhada 
természetesen a városhoz is, az egyetemhez is 
kötődik. A doktoriskolásoké, akiknek a bemu
tatóján most vagyunk.

Az együtthangzás minőségének feltétlen 
elismerése elsődleges kötelességünk. Ha 
egyenként talán tényleg nem is jut hely minden 
alkotó és munka felemlegetésére, a szólam- 
vezetők és egyik másik szólista mindenképpen
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megérdemlik az elemzést. A tradíció és a múlt
tal még nem rendelkező műformák kiterjedései 
között a klasszikus táblakép-festészet 
meghatározó súlyú hányadot jelent a kiállítá
son. Barabás Zsófia visszafogott, nagy 
fegyelemmel az alapozott vászon és az egyetlen 
feketével festett olajfesték vonal jelentéstar
talmának feldolgozásával foglalkozik.
Munkáiban alapvetően a grafikai tapasztalatból 
kiindulva egyszerre jelenik meg a minimális fes
tői kifejezés hatásintenzitásának fokozása, mint 
igény és program, valamint a nagy hagyo
mányokkal rendelkező figuratív jelteremtésnek 
az ösztönöst a tudatossal szoros kapcsolatba 
hozó kísérlete. Győri Márton képeinek már a 
címadása is jelzi, hogy a megragadott erős szín- 
rendszerek önmagukon szándékosan túlmutató 
képzettársításokat kívánnak valószínűsíteni.
A metafizikai tér, amit Rudolf Steiner említése 
idéz fel, jól érzékelteti a festő igényét a fizikai
biológiai érzékelési apparátus teljes birtoklására 
éppúgy, mint ennek elvárására a képek szem
lélőitől. A festészet ösztönös-dekoratív felsza
badítása azonban nemcsak az „élet elsajátításá
nak” egyik előfeltételeként értékelhető 
esetében, hanem egy messze néző szintézis 
lehetséges kísérletének indításaként is. Egle 
Anita szemléletmódja egy fegyelmezettségében 
és részletgazdagságában is megragadó képtí
pust hozott létre, amelynek létrejöttében az 
elektronikus képalkotó eljárások és a profán 
kézimunka nem feltétlenül nőietlen öröksége is 
szerepet játszottak. Katharina Roters életünk 
jellegzetes tárgy-tér-idő fordulatainak kitűnő 
megfigyelője, abszurditásokat a valóságossal 
fűszerező vérbeli mesélő, miközben jelentős 
konstruktőr is. Műveiben a szimulációk, valósá
gos reflex-viszonyok, tényleges kitakarások 
motívumokat vegyítő furcsa arányokat teremtő 
„relációi” lendületes és színes festésmóddal 
sejtetik ugyanannak a különösen szintetikus 
látásmódnak a meglétét, amit ugyanebben a 
kiállítóteremben a kollégái valószínűsítenek. 
Mint Benedek Barna vagy Jancsikity József, akik 
csupán látszólag tapadnak munkáikkal a 
szerkesztő-építő képhagyomány emlékeihez. 
Mert valójában a látszat ellenére is részletté 
válik az analógia alapján beazonosítható megje
lenés. A felületek kis meséi, a faktúramegoldá

sok kapcsolatai, a számítógéppel generált for
maviszonylatok vagy a személyes lírai élmény 
jelzései mind kifelé mutatnak a középpontot 
mechanikusan kereső ultima rációból 
Appelshoffer Péter képeinek példája is azt 
mutatja, hogy ezek a fiatal mesterek nem 
feltétlenül kötődnek a képalkotás munkás
méretes lépték hagyományához, de azt is, hogy 
milyen közel van ehhez a nemzedékhez egye
bek mellett a koncept, a minimál, a transz- 
avantgard szelleme, amelynek kétségbevon
hatatlan jelenlétét egyébként a többi műfajban 
is érzékelhetjük. Világjáró művészek, akik 
egészen egyszerűen „több nyelven beszélnek”. 
Tökéletesen értik azokat a jellemet és alkotói 
tapasztalatot is erősítő jeleket, amelyek élet
helyzetektől, akár lokális motívumoktól, akár 
kozmikus befolyásoktól függően egyazon szem
lélet számára párhuzamosan megjelenőek, 
ugyanakkor más-más értékűek lehetnek. Mindez 
következményekkel van értelemszerűen a kife
jezés formájára és technikájára is. Belefér ebbe 
azoknak a véleménye is, akik a mediális 
korszak követelményeihez sokkal közelebb álló
nak vélik a számítógép és elektromos 
képalkotó eszközök nyelvének, valamint közlés
módjainak kutatását. Vagy akik a legkülön
bözőbb elemekből létrehozott térberendezé
seket tekintik irányadónak. A kiállítás vala
mennyi változatra erős példákat hozott.

Konstruktív és ironikus-fantasztikus irányban 
gondolkodnak az elektronikus kép-, és tárgy
alkotás módozatairól Fodor P álé  s Szabó Attila 
Sándor. Valamit azonban a számítógép, a 
képernyő és a vetítés sem „tud”. Baróthy Anna 
dokumentálható valóságos test-tájakból, ezek 
lehetséges plasztikai fertőzöttségéből, az orga
nizmusból „kifejlődő” rendkívüli anatómiai 
állapotból hoz létre szuggesztív-drámai 
plasztikai felkiáltójeleket, beton és üvegszob
rokat. Hegedűs Éva köralakú nyílásokkal per
forált fénydoboza is egy nagy kapacitású szob
rászati program aktuális eredménye, amelyben 
a rendszeralkotó külső megjelenés zárt belső 
térben ható formakövetkezményei válnak 
láthatóvá. Munkájában a camera obscura, 
a minimálszobrászat normái és a „szegény 
művészet” is mintaszerűen kapcsolódnak 
senkivel össze nem téveszthető komplexitású

jelentéssé. Különösen figyelemreméltó térberen
dezést állított ki a mélypincében Szabó 
Marianna. A sorban elrendezett fekvő alakok 
szervezettsége azt a matematikai-geometriai 
szabályt tükrözik, ami a konstruktív irányulású 
művészeknél felfedezhető volt, ugyanakkor 
azonban a jelenet a maga nekrologikus 
üzeneteivel valóságos történést, az élet egyik 
tényleges bekövetkezését szimulálja. Összetett 
gondolatszintjei között feltétlenül ott van 
Schaár Erzsébet örök elmúlással és végleges 
megsemmisüléssel viaskodó plasztikáinak az 
emléke is. A pince mélyén ugyanis a kiállítás 
végére a keményített textilanyagból megformált 
ember-felületek burkolólemezei elveszítették 
merevségüket, az idő és páratartalom faktorok 
a beállításkor adott „szoborsors” metaforikus 
értékű alakítóivá lettek. Megint csak az a 
„többnyelvű” művész, aki a mondanivaló teljes 
intenzitású kifejezésének érdekében új és új 
eszközökhöz nyúl, valamelyest elhomályosítva 
mindig saját művészi közelmúltjának — akár 
eredményeknek is tekinthető leleményeit. 
Izgalmasan írja át ez a gyakorlat mindazt, amit 
mindeddig tartottunk a művészi következetes
ségről, miközben még töredékmásodpercre sem 
vetődik fel az értéktelenség esélye. A hatás, 
a mély üzenet ténye felől minden személyes 
manír, kézjegy vagy egyéni technikai fogás 
elveszíti az értelmét. Sörös Rita, Miklya Gábor, 
Szalma László a tényleges térbeli kiterjedések 
lehetséges fogalmi és plasztikai jelentéskörének 
tágításán dolgoznak. Amiben szinte teljes 
skálán megjeleníthető az organikus alakításnak, 
helyzet-, és tárgyszimulációnak, valamint 
történeti stilizálásnak számtalan fogása. Ez 
mind így együttesen a kulturális gazdagságnak 
és esztétikai természetű megújulásnak páratlan 
hangulatát és látványát adja. És az sem jelen
téktelen eleme a jövővel kapcsolatos gondo
latkísérleteknek, hogy a most megmutatkozó 
nemzedék mellé bátran felvonultatható a mai 
művészeti szcéna legjobb teljesítményeit, legiz
galmasabb alkotásait létrehozó nem magyar 
művészvilág is. Meglehet, hogy a Kulturális 
Főváros kiállítási programjában, a nemzetközi 
normáknak megfelelően felépült nagy kiál
lítóteremben nemcsak az Abstraction-Création 
mesterei jelennek majd meg Martyn Ferenc

Szabó Mariann Baróthy Anna
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retrospektív tárlata mellett, nemcsak a 
Bauhaus magyar, német, amerikai mestereinek 
tárlatait rendezik meg, nemcsak Howard 
Hodgkin, Cy Twombly és Keserű Ilona kiál
lítását mutatják majd be, hanem a fiatal 
nemzedék imént emlegetett legjobbjai Európa 
„fiatal művészetének” főalakjaival együttesen 
fognak megjelenni. Kéretik észrevenni őket.

Adódnak egyenetlenségek is a kiállításon, 
hiszen vannak művészek, akik éppen hogy 
bekapcsolódtak a Doktoriskola munkájába, és 
akik még csak a programjuk megvalósításának 
a kezdeténél tartanak. Bízzunk abban, hogy a 
DLA hároméves periódusa a számukra is erős

koncentrációjú intézményi-szakmai segítséget 
és önálló kutatási eredményeket hozó alkotó
munkát jelent majd.

A Doktoriskola programvezető mesterei, 
akiknek ellenőrzése mellett a doktoriskolások 
dolgoznak: Keserű Ilona festőművész, profesz- 
szor emerita, Tolvaly Ernő festőművész, 
egyetemi tanár, Bencsik István szobrász- 
művész, professzor emeritus, Rétfalvi Sándor 
szobrászművész, egyetemi tanár, a Doktori 
Iskola vezetője, Schrammel Imre szobrász- 
művész, egyetemi tanár, Colin Foster DLA 
szobrászművész, egyetemi docens, Nagy Márta 
DLA szobrászművész, egyetemi docens. ■

Roters Katharina

Fodor Pál

Civil közösségek Háza 
Civili Finissage
2006. május 17. ...........................

Bezárják rövid időre a Civil Közösségek Házát; 
polgári fényt, faragott falépcsője csiszolatot 
kap, a keretét adó ősparkot megnyitják a 
közönség előtt. Legyen újra a barokk pavilon
ban Philagória! Kapóra jött ehhez a „finisszázs”, 
hogy a Művészeti Kar hallgatói szakmai hetének 
fóruma és a rendezvény hagyományozódásának 
helye, színe, java legyen, sőt mi több. Kinyílik 
a tér és a tárház. A Világörökségi Zónába eső 
későklasszicista épületben is megkezdik a 
felújítási munkát. Ezért került itt megrendezésre' 
a Művészeti Kar szakmai hete eredményeinek 
kiállítása és a Kar tizedik évfordulójának 
ünneplése, a kapcsolódó akciókkal, kon
certekkel, kerti partival.

Szokás, hogy oktatói annotációkra születnek 
kreatív reflexiók. Bár sok befejezetlen, még 
alakítandó munkával találkozhattunk, a szakmai 
hét célja, hogy a művészi szemléletet és megje
lenítés módot minél inkább egymáshoz köze
lítse, harmóniába hozza, hogy a Karról kikerülő 
művészeket más technikákkal is megismertesse. 
Reneszánsz festőiskolákban alkalmazott 
aprólékos, természethű (manapság hiperrealistá- 
nak becézett) ábrázolási eljárásokat is 
elsajátíthatnak a festő- és szobrásznövendékek. 
De fontos-e például a festés horizontján a tradí
ció és a technika iránti hűség? A fragmentált 
technikák, rojtosodó művészeti ágak (lásd 
Adorno) nem követelnek tökéletesen utánzott 
természetet. Ez a rojtosodási folyamat, mint 
a merev szabályok fellazítása is, egyrészt a 
kötelező hűség, az uralkodó irányzat ellen 
lázadva, másrészt a vegyes technikában felis
mert lehetőség volt az, ami új műfajokat 
teremtett a művészetben. Basquiat1 szerint is 
üdvös minden ösztönből fakadó zsenialitás, 
minden új technika. Tradicionális, klasszikus, 
modern és kortárs egymás mellettisége, soha 
fel nem oldható disszonanciáját hozza a 
művészet egzisztenciájáról vitatkozók álmaiba.
A kérdés azonban nem a „magas (!) pop
kultúra” artisztikuma, hanem a magas művészet 
„popularizálódása”. A TheodorAdorno és Walter 
Benjámin között kibontakozott vita is e téma 
körül keringett. Benjámin nevezetes tanul
mányában a fényképezés térhódítását elemezve 
amellett érvelt, hogy a gépi sokszorosítás új 
korszakot jelent a művészetek és a társadalom 
viszonyában, hogy elvész a művészeti produk
tumok korábbi specifikuma, az egyediség aurá
ja. A gépi sokszorosítás korában az eredeti és a 
másolat fogalma is elenyészik, a hangsúly pedig 
a gyűjtésre és elhasználásra tevődik át. Adorno 
a „konzumerizmus diabolikus harmóniája” 
kialakulásának ellenszerét azonban csakis a 
magas művészetekben tátja. Az ízléspluraliz
mustól, a szubjektív műélvezettől, az egymás 
mellé rendelt értékektől természetesen nem 
lehet elvonatkoztatni, de olyan éles határt sem 
lehet húzni tömegkultúra és magas kultúra 
között, mint ahogy teszik az említett teoretiku
sok. Létezik azonban a tömegkultúrának egy 
magasabb szférája, ahol a fogyasztók nem 
passzív, nem egyoldalú, hanem kreatív 
fogyasztók, akik az alkotó kultúrára kíváncsiak. 
Ez az új vizuális-interaktív popkultúra, melynek 
leírására már nem alkalmasak a klasszikus 
műveltség alappillérei. Ebben a hiperrealitásban 
pedig egyszerűen nem működnek többé az úgy
nevezett európai kultúrkör toposzai.
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Sok kellemesen kreatív dolog született, úgy 
mint a romantizált fűcsomóval tömött Lufthansa 
koffer a la natúr, Széchi János vizuális poétikája. 
Noviczki Noémi életnagyságú, hatásos haunch- 
man-stencile a kapuban dobogtatja meg a 
szívet (a kiállítótérben „murálisan” lelepleződik 
ugyan az utcaművész imitátor). Volt még a 
terekről behozott szemetes, ajtókilincsen 
véletlenül felejtett zakó, a kapualjban virág
mintás home made falhengerezés, tisztaszoba 
installáció — vaságy, glória, miegymás, egy kis 
intermédia, egy kis streetart, a megnyitót 
kísérte egy kis performansz-akció zenére; tükör
ben csillanó életérzést vert vissza a gipsz
stukkó.

A Civili Finissage tervei között szerepelt 
a „műalkotást minden falra, plafonra, földre, 
fasorra” — projekt is, de a jelenlévők inkább 
csak eljátszadoztak a kapualjban hagyott 
falfestő hengerekkel, s nem készültek igazán 
dekonstruktív megmozdulásra. Elmaradt az 
„anarcho-art"3. Az akadémiákról kikerülő 
gyakorlott tehetségek szemérmes műtermi 
alkotók lennének? Nem mozgatta volna meg 
fantáziájukat az alkotva rombolás? Nem erről 
van szó. A klasszikus mellett elkötelezettek az 
idővel, mint fenoménnel dolgoznak. Az informá
ciótechnológiával felpörgetett halogén világ 
gyorsasága nem mozgatja meg őket, ellene 
saját mágikus terük véd, s szemlélik bölcs nyu
galommal a hiperrealitásban még-ort-ra 
vágyódó türelmetleneket.

A technológiai változások a műalkotás 
fogalma mellett megváltoztatják a befogadás, 
a percepció rendszerét is (Benjámin), így az 
esztétikai élmény akár két végletes jelenség 
hatásaként is értelmeződhet. Az egyik az 
esztétikum eltűnése, elmosódottá válása, a 
másik az egész észlelhető mikro-univerzumunk 
esztétizálódása. Utóbbi makroszinten is meg
valósításra vár. Művészetük illuzionista szerepe 
most teljesíthető csak ki igazán, jelenlétük a 
pécsi társadalomban legyen kiegészítő és kri
tikus. A viszony azonban maradjon mindenkép
pen kinetikus, hogy egy új koncepció mellett, 
szép ideálisba transzformálják (hipereszté- 
tizálják) nekünk a jelent.

(Szeretettel ajánljuk Lakatos Hajnalka Dávid 
Bowie-s glam-panelfal terveit a város 
főépítészének!) ■

1 A Civili Finissage ötlete, névadás, organizálás: Koszits 
Attila és Somogyi Eszter.

2 )ean-Michel Basquiat (1960-1988): New York és a ‘80-as 
években robbanó művészeti szcéna ünnepelt festője, az 
első graffiti művész, az urbáneum költője.

3 Koszits Attilától átvéve

A tradíció finisszázsa, 
a koncepció születése

FOTÓK: JUHÁSZ FANNI 2006/3 echo 31

Ez a kettősség a jellemző a legutóbbi szakmai 
hét kiállított anyagára is, ahol aktív és 
klasszikus művészet szépen kiegészítette 
egymást.

Ez a rendezvény nem csak a Művészeti Kar 
hallgatóinak tanulságos, ilyenkor a nyilvánosság 
számára is megismerhető a Kar által követett 
művészeti irány. Printek, vázlatok, kollázsok, 
térinstallációk, fogyasztói kulturális produk
tumok (szívószál, parfümös üveg stb.) mutatták 
az előre megadott témákra reflektáló művészi 
fantázia eredményeit. Reflexiókat láthattunk a 
kor hétköznapjaira, a kor mítoszaira, befejezet
len, vázlatos műhelymunkákat, hogy atelier-ben 
járunk, műtermi a hangulat.

„Nem érdemes minőség szerint ítélni” 
mondta Tolvaly Ernő, a Festészet Tanszék 
vezetője. Egyrészt a „művésznek ki kell fejtenie 
szemléletét a valóságból”, másrészt azt is meg 
kell tudni oldania, hogy „hétköznapi alkotá
sokat hogyan lehet kiemelni kontextusukból, és 
hogyan lehet művészien ábrázolni”. A Szakmai 
Héten a technika és az ötlet a fontos, és az, 
hogy az ide látogatók lássák, hogy a Pécsett 
képzett művészek érdemes művészek, hogy a 
közintézmények mellett az EKF2010 alappillérei 
is lehetnek.

Az alkotási folyamatok különböző stádiumai 
akár fotón és videón is dokumentálva, a 
munkák során alkalmazott kellékeken (pl. 
mellszobrok vázszerkezete) bemutatva 
végigkísérhetők. Fotósorozat és videó prezentál
ta például a vasúthálózati térképpel díszített, 
karton utasokkal installált vagont, amit a 
Somody Péter fejéből kipattanó ötlet és az 
Európa Vonat ütköz(tet)ése hozott. Erről beszélt 
a „kipakolás” részeként Somody: arról az 
alkotói folyamatról és elméleti háttérről, ami 
a kész műhöz vezetett. A vagon installálásában 
több festő- és szobrászhallgató vett részt, így 
valami olyan csoportos, „mindenki által 
megközelíthető” témát próbáltak találni, ahol 
a team-munkán, az együttdolgozáson, az együtt 
gondolkodáson volt a hangsúly és „nem egy 
ember kivitelezési szándékán”. Befutott Pécsre 
a Zug Európa, szikrát vetett, szemcsillant és 
„happening valósult meg”.

A koncepció, a rejtett művészi utalás, ami 
többet láttat, tudat a műről, nincs meg minden 
kiállított munkában, de a néző szeret öncélúan 
szemlélődni, alkotásokban önmagát felismerni, 
empirikus alapokon álló esztétikai élményt 
hazavinni. Mégis érdemes azért befogadó apró 
rezdüléseire figyelni, ugyanis a műalkotásban 
kifejeződő törekvéseket, a nézőkre gyakorolt 
hatásukból közvetlenül vissza lehet következtet
ni, azon a művészi szándék sikerét mérni (már 
ha ez fontos az alkotónak, s ha ez egyáltalán 
fontos a mű létezéséhez).

Névjegykártyákba kódolt funkcionális 
művészet firkál csillagot a szemek sarkába a 
„kipakoláson”. A hallgatók itt a városi kultúra 
egyik attribútuma, egyik fontos kapcsolatépítő 
jelensége felé fordultak, s a mindennapos 
tárgyban, a sorozatgyártás termékében keresték 
és látták meg a művészetet. Elvihető, ceruzával 
saját készíthető. Gyors nyomástechnikával 
fizikai, érzelmi és tudatállapot mutatóvá is vál
hat. Gábos Kinga karcol, firkál, Csíki Emese 
vegetál. Itt halk áhítat, ott gyerekricsaj a médi
um körül. Klassz, mert pop. Az elsős hallgatók 
közismert, halhatatlan művészek munkáira 
hivatkoztak festményeken, egyéni stílusjegyeken 
gyakorolva. A látás művészetét ragadták meg 
Valkó László tanítványai. Meglátták és kiemelték 
a változó, zavaros környezetből a képek olyan 
állandó tulajdonságait, melyek lehetővé teszik 
azonosításukat. És tényleg! Odrobina Tamás 
diákjai ősrégi fényérzékeny gépekkel kísérle
tezve archaizálták önmagukat barnás kollázson. 
Szitakötő összetett szemével nézett pálmaház 
érzetet keltett a fotókollázs, és az oxidálódott 
színhatás.
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Demonstráció
A Pannon Filharmonikusok évadzáró hangversenye

Több is, kevesebb is volt az évközi koncertek 
bármelyikénél a PTE Orvostudományi Karának 
Aulájában június í-jén megrendezett program.
Ha a szépemlékű nyári fesztivál megszűntére, 
a szimfonikus koncertek szeptemberig szünetelő 
sorozatára gondolok, hajlok rá, hogy 
meghatározó fontosságot tulajdonítsak az itt 
történteknek. Az évadzárás nemcsak a muzsiku
sokat, hanem az állandó közönséget is 
számvetésre készteti, utolsó impulzust jelent a 
bérletvásárlóknak, olyan emléket, amely hosszú 
ideig nem felülírható. Ez az est azonban nem 
egyszerűen hangversenyként marad emlékeink 
között — legalább ennyire protokoll- 
eseményként is. Kétség nem fér hozzá, nincs

megfelelőbb közeg egy a várost és a városban 
munkálkodó muzsikusokat megtisztelő díját
adási ceremónia befogadására, mint a 
törzsközönség nagy részének nyilvánosságát 
biztosító koncert várakozásteljes légköre.
(A Bartók Béla Emlékdíj kitüntetettjeinek 
elhangzott laudációit lásd külön!) Azonban 
annak sem elhanyagolható a valószínűsége, 
hogy az okkal terjedelmes epizód, a város zenei 
múltjának, ismert személyiségeinek megidézése 
— nem beszélve a Bartók szellemi hagyatékára 
tett megannyi utalásról — mintegy másod
lagossá teszi magát a felhangzó zenét, főleg, 
ha az nem éppen a legfajsúlyosabbak, 
legátütőbb erejűek közül való.

Ráadásul akármilyen nemes szándékok és 
fontos ügyek manifesztálódnak is az átadott 
díjakban, akármilyen gondosan kimódolt is a 
protokoll, azért csak akad mindig valami, amiről 
ráismerhetünk a magyar ugarra, amitől igazán 
itthon érezzük magunkat. A Művészetek 
Palotájának felejthetetlenül dilettánsra és nevet
ségesre sikeredett avatóünnepsége egy ország 
nyilvánosságát szembesítette ezzel a ráismerés- 
élménnyel. Pécsett csupán néhányszáz fős 
közönség — azazhogy annak is csak egy része, 
a stílusérzékkel megáldott-megvert, újgazdag 
pökhendiségtől még nem mételyezett hányada 
— bosszankodhatott, méretarányos apróságon. 
Amikor a műsorközlő — egyébként nemes

A Magyar Művészetért Díj Kuratóriuma Bartók Béla Emlékdíjának pécsi kitüntetettjei
Pécs városa

Bartók Béla és zenéjének Péccsel való kapcso
lata 1923. október 30-án kezdődött, ekkor 
adta ugyanis egyetlen pécsi koncertjét az 
akkor Pannóniának nevezett szállóban, a mai 
Hotel Palatínusban, melynek nagyterme ma 
Bartók Béla nevét viseli. Scarlatti, Beethoven, 
Debussy és Kodály művei mellett saját zongo
radarabjai közül három csokorba gyűjtve 
előadta többek között az Este a székelyeknél-t, 
a Medvetáncot, a Szonatinát, az Allegro bar- 
baro-t, a 15 magyar parasztdalt, a Román népi 
táncokat és az I. román táncot. Ettől kezdve 
szólaltak meg hangszeres és kórusművei is a 
városban.

1945. szeptember 26-án New Yorkban 
bekövetkezett halálát követően, október 22-én 
— az akkor itt tartózkodó Kodály 
kezdeményezésére — Magyarországon, de 
talán a világon is elsőként Pécsett rendeztek 
Bartók emlékhangversenyt, pécsi művészek 
közreműködésével.

Sass Dezsővel, a világhírű Edwin Fischer 
pécsi tanítványával 1954-ben, 9 évvel elké
szülte után megszólalt Pécsett Bartók 3. zon
goraversenye, a Ferencsik János vezényelte 
MÁV Szimfonikusok közreműködésével.

A Pécsett tanító Bartók-tanítvány Székely 
Júlia 1955-ben bemutatta a zongorára és 
zenekarra írott /. Rapszódiát.

1955-ben — halálának 10. évfordulóján — 
vette fel Bartók Béla nevét a pécsi, 12. AKÖV 
(Volán) Férfikar.

Cziffra György egyik utolsó, az 1956-os for
radalom kitörése előtti hangversenyén a pécsi 
zenekarral adta elő Bartók 2. zongora- 
versenyét, Somogyi László vezényletével.

A Pécsi Egyetem alapításának 600 éves 
jubileumán, 1967-ben volt Bartók Cantata pro
fanájának pécsi bemutatója, melyet a kiváló 
Liszt-díjas pécsi Kodály- és Bartók- interpretá-

tor, a pécsi Liszt Ferenc Kórus karnagya, Antal 
György vezényelt a Pécsi Filharmonikusok 
élén, Réti József és Supala Kolos szólójával.

Bartók születésének centenáriumán, 1981- 
ben pécsi színpadi bemutatóként adták elő 
A kékszakállú herceg várát, Marczis Demeterrel 
a címszerepben, Breitner Tamás vezényletével, 
és Bartók operája azóta is rendszeresen fel
hangzik koncertelőadásokon is Pécsett.

A Pannon Filharmonikusok és jogelődei: 
a Pécsi Filharmonikus és a Pécsi Szimfonikus 
Zenekar

A Hegedűversenyt a világhírű Zathureczky Ede 
1954-ben adta elő hatalmas sikerrel, majd 
egyik utolsó magyar tanítványa, Gyermán 
István, a pécsi zenekar Liszt-díjas koncert
mestere játszotta Breitner Tamás vezényleté
vel a 70-es években többször is Bartók 
remekművét.

Lamberto Gardelli a világhírű olasz 
karmester 1964-ben mutatta be a Concertot 
Pécsett.

Breitner Tamás Liszt-díjas, érdemes 
művész, városi zeneigazgató, Lehel György 
után a legtöbb kortárs művet vezénylő 
karmesterként a 70-es, 80-as években Bartók 
zenekari műveinek többségét elvezényelte 
Pécsett.

Szkladányi Péter a Pécsi Szimfonikus 
Zenekar 1944-ben született és 2003-ban 
elhunyt igazgatója következetes műsorpoli
tikájával Bartók művészetének, valamint a 
magyar és a külföldi kortárs zene játszásának 
egyik elkötelezett híve volt, aki mind a 
Breitner Tamással, mind az általa a pécsi 
zenekarhoz hívott Howard Williams-szel, 
Nicolás Pasquet-val és Hamar Zsolttal közös 
együttműködésében inspirálója és ösztönzője 
volt e kiváló karmesterek ez irányú 
tevékenységének segítésében.

Az 1991-ben általa életre hívott nyári zenei 
fesztiválok művészi vezetőjeként elhatározta 
és haláláig mindegyik fesztiválon meg is 
valósította, hogy Bartók egyetlen pécsi kon
certjének helyszínén, a Hotel Palatínus Bartók 
Termében olyan koncertre kerüljön sor, 
melyen Bartók Bélától legalább egy mű fel
hangzik, Jandó Jenő pedig előadta a teljes 
korabeli programot, de a zenekar művészeivel 
megszólalt többek között a Falun, a 
Kontrasztok is.

Howard Williams Bartók és Kodály 
műveinek és a kortárs magyar zenének egyik 
legkimagaslóbb angol előadójaként szinte 
valamennyi jelentős Bartók-művet is előadta 
Pécsett 1989 és 2000 között: 1998-ban 
egyedüliként Magyarországon a 48-as for
radalom 150. évfordulóján még a Kossuth- 
szimfóniát is.

Howard Williams vezényletével világ- 
premierként a pécsi zenekar mutatta be — 
Saschko Gawrilow szólójával — Ligeti György 
Hegedűversenyé t 1991-ben.

Nicolás Pasquet illetve karmester
növendékei kétszer is előadták Pécsett Bartók 
utolsó művét, a Brácsaversenyt.

Nicolás Pasquet-val a zenekar CD-világ- 
premierként vette lemezre Lajtha László 
összes zenekari művét, amiért megkapták 
a Lajtha-díjat.

A pécsi zenekar a kortárs magyar zene 
egyik legelkötelezettebb előadójaként 1991- 
ben elnyerte a Szerzői Jogvédő Hivatal, az 
Artisjus nívódíját; 1998-ban egész addigi, 
Bartók muzsikáját népszerűsítő, kimagasló 
tevékenységéért megkapta a Bartók Béla— 
Pásztory Ditta-díjat. A zenekar 2004-ben, saját 
kiadásban megjelentette A csodálatos man
darin és A fából faragott királyfi című 
táncjátékokat, Hamar Zsolt vezényletével.
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fényű baritonját megrezegtetve — Hamar Zsolt 
Úrról meg Horváth Zsolt Úrról tett említést, 
elgondolkodhattunk azon az uborkafára felka
paszkodott, félművelt szokásrenden, amely a 
rongyrázó öltözködéshez nem képes eleganciát 
párosítani, amely a divatos nyaralóhelyeken 
való pénzszórást nem tetézi kulturális érdek
lődéssel, amely a tíz-húszmilliós autócsodákhoz 
országunkban nem társít járható utakat, sem 
közlekedési morált. S amely, lám, egy a rangját 
mindig csakis teljesítményeiből merítő művész
világban ismeretlen bankár- és üzleti protokoll 
kivagyiságával kérdőjelezi meg a közönség kul
turális hovatartozását. Hé, paraszt! Melyik út 
vezet itt Európába?

Hamar Zsolt úr egyébként a Liszt Ferenc 
Vándorévek-sorozatának egyik legnagyobb 
szabású zongoradarabjával, az Obermann völ
gyével nyitotta a tényleges hangversenyt.
A szimfonikus zenekari átirat Kocsis Zoltán úr 
képességeit dicséri. Nagyszerű munka ez, 
emlékeztet arra a viszonyra, amely Ravel híres 
Muszorgszkij-hangszerelése és a zongora-eredeti 
között fennáll. A nyitóütemek balkéz-csellódal- 
lamától kezdve mindent kifejt, ami a liszti letét
ben eleve hangszerelésért kiált, megfejelve mind
ezt eredeti és váratlan ötletek sokaságával.
És mégis: sokaknak izgalmasabb a zongorahang 
inspirálta belső szín-fantáziával gazdaggá tett 
zene, mint a teljesen kifejtett, kiaknázott.
S bármily avatott is a karmester, aligha képzel
hető el szimfonikus zenekarral a mű középponti

viharos-recitatív területének olyasféle gátak 
nélküli, áradó formálása, amire valamely jó, 
bárha Kocsisnál akár nagyságrendekkel is 
kisebb zongorista képes.

Az Obermann völgye nagy ívű, katartikus 
kezdését Goldmark Falusi lakodalom szim
fóniájának extenzitása ellenpontozta befejezés
képpen. Belátom, hogy kellemes, színes, 
bizonyos értelemben idillikus muzsika ez, mégis 
percről percre valamiféle növekvő hiányérzetet 
keltett bennem. Szó nincs itt a Beethoven 
Pastorale szimfóniájából ismert tökéletes pro
fesszionalizmusról, sem Brahms vagy Liszt 
revelációszerű találkozásáról valami soha nem 
tapasztalt eredetiséggel, de Mahler zseniális ál
naivitásáról, népiességbe bújtatott 
egyetemességéről sem. Nem, itt a XIX. századi 
városlakó kikocsizik falura, hogy az ottani életet 
jóindulattal teli csodálkozással megszemlélje, 
majd hazatérve — amolyan vállonveregetős 
gesztusokkal — zsánerképekké formálja. Német 
csoport a Hortobágyon...

Nyilvánvaló, hogy a koncert velejét Ránki 
Dezső fellépése szolgáltatta, mégpedig Liszt 
A-dúrzongoraversenyével. A centrális helyzetű 
műsorszámban olyan gazdagsággal, 
költőiséggel, eleganciával és választékossággal

Hamar Zsolt

Hamar Zsolt, a zongorista- és zeneszerzői tanul
mányait a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumban 
kezdő, Liszt-díjas és Magyar Köztársasági 
Lovagkereszttel kitüntetett, több nemzetközi 
versenyt nyert karmester a kortárs magyar zene 
egyik legelkötelezettebb ifjú karmester-előadója, 
aki külföldön és itthon is számtalan hatalmas sikerű 
Bartók-koncertet adott, nemegyszer egész estét 
betöltő programokat. Tanárai, mesterei között olyan 
kiváló Bartókhoz kapcsolódó személyiségek vannak, 
mint Petrovics Emil, Vásáry Tamás, Kocsis Zoltán és 
Ligeti András. Hamar Zsolt 2000-től minden évad
ban több kimagasló Bartók műsort vezényelt 
Pécsett: a Divertimentot; a Concerto!; A csodálatos 
mandarint-, a Zenét; idén pedig a Brácsaverseny új 
változatát— Murin Jaroszlávval, a zenekar 
szólamvezető művészével — és a 38 év után 
Pécsett újra megszólaló Cantata profanát. A Pannon 
Filharmonikusok 2004-es Inspiráció című saját 
kiadású Bartók CD-jén az ő vezényletével szólal 
meg kiváló előadásban Bartók két rendkívül nagy 
kihívásnak számító táncjátéka, A csodálatos man
darin és A fából faragott királyfi.

Tillai Aurél

A Liszt- és Magyar Örökség-díjas karnagy — egy 
sajátos pécsi kórus hangzásideál, a „pécsi kórus
iskola” megteremtője —, az általa alapított Európa- 
hírű Pécsi Kamarakórussal és a 2000-ig általa 
vezetett Pécsi Egyetemi Kórussal elsősorban Kodály, 
Bartók, Bárdos Lajos és a kortárs magyar zeneszer
zők műveivel aratta többtucat hazai és nemzetközi 
versenygyőzelmét.
Emellett karnagytanítványok sorát nevelte az ő 
műveik legkiválóbb előadóivá, többek között 
Kertész Attilát és Lakner Tamást is. A Pécsi 
Kamarakórussal készített 1994-es Kodály CD-jét 
évtizedekre szóló etalonnak tekintette a kritika, 
1993-ben az Európa Cantat kiadásában jelent meg 
Bartók, Bárdos és Kodály műveit tartalmazó CD-je, 
melyen Tillai Aurél Bartók néhány kis zenekar 
kíséretes egynemű karát vegyeskarra is átdolgozta, 
a szakma és a közönség elismerésétől övezve.

1999-es Bartók CD-je az első teljes, Angliában meg
jelent, Bartók kórusműveit tartalmazó lemez, melyen 
a Pécsi Egyetemi Kórussal a 27 egyneműkart és 
a Pécsi Kamarakórussal a Négy szlovák népdalt és 
a Négy magyar népdalt szólaltatja meg.

Kertész Attila

Az egyik legkiválóbb Bartók, Kodály és kortárs 
kórusműveket vezénylő Liszt-díjas pécsi karnagy, aki 
főleg ifjúsági kórusaival, az 1973-ban általa alapított 
és Bartók Béla nevét felvett Leánykarral és az 1978- 
ban alakult Kodály Zoltán Ifjúsági Vegyeskarral 
hazai és nemzetközi versenyeket nyert, nemegyszer 
felnőtt kórusokat megelőzve. Ifjúsági kórusaival 
főként Bartók, Kodály és a kortárs szerzők műveivel 
aratnak osztatlan szakmai és közönségsikert itthon 
és külföldön egyaránt. 1997-es és 2004-es CD-iken 
is az ő műveik alkotják a műsor gerincét és igazi 
csemegének számít Bartóktól a Falun című ciklusnak 
és a kis zenekar kíséretes egyneműkaroknak 
előadása. Egykori és mai felnőtt kórusaival, a 
Kapós, az Erkel és a Mecsek Kórussal, valamint a 
főiskolai leánykarral szintén főként Bartók, Kodály 
és magyar szerzők műveivel ért el sikereket. A 
Bartók Béla Leánykarral meghívást kaptak az idei 
fővárosi jubileumi ünnepi Bartók hangversenyre, 
melynek mind összkarában, mind saját műsorával 
nagy sikert arattak.

Lakner Tamás

A Szerzői Jogvédő Hivatal, az Artisjus díjával kitün
tetett karnagy elsősorban mint az 1955 óta Bartók 
nevét viselő és általa 1980-tól vezetett pécsi Bartók 
Béla Férfikar vezetője érte el legnagyobb szakmai 
sikereit: az .együttest Európa legjobb amatőr férfi
karai közé emelte.
Műsoraik gerincét Bartók, Kodály és a kortárs 
magyar szerzők alkotják, 1995-ös CD-jükre 
a férfikari változatban ritkán hallott Bartók egy- 
neműkarokat is felvettek, 2005-ben pedig mint 
a legjobb magyar amatőr férfikarral, a Hungaroton 
velük adta ki Kodály férfikari műveit.
Több hazai és nemzetközi versenyt nyertek kortárs 
programjaikra építő műsoraikkal, az általuk életre

kelt életre a zongorafaktúra, ahogyan a Lisztre 
„szakosodott” kisebbeknél csak igen-igen 
ritkán. Kötéltánc e mű — szemben a mag
vasabb HaláltánccaW —, olyan, melyben a csel
lóval folytatandó párbeszédek szentimentaliz- 
musa és az induló cintányér-tüsszögésének 
banalitása nehezen kikerülhető csapdát állí
tanak a mindenkori szólistának. De Ránkinak?! 
Ugyan már! Hiteles és korlátlanul őszinte lírikus 
ő, de őszinteségét mindenkor szemérmes tartás 
választja el a magamutogatástól, briliáns és 
korlátlan energiákat mozgósító virtuóz ő, de 
érzékenysége megóvja attól, hogy akárcsak 
egyetlen durva, brutális hang hagyja el 
zongoráját.

Számomra zenekari teljesítmény szempont
jából is a koncert legértékesebb szakaszát 
jelentette ez az interpretáció. Hamar Zsolt és 
zenekara makulátlanul kísért: pontos volt, teljes 
figyelmével a szólista felé fordult, úgy tűnt, 
mindenki világosan látja, érzi a maga helyét a 
játékban. Maradéktalanul fel tudtak nőni Ránki 
igényszintjéhez — és ez már valóban nem 
csekélység.

Mégis! — volt három és fél perce ennek az 
estnek, amely tartalmasabb, magával ragadóbb, 
izgalmasabb volt bármi másnál: Ránki egyetlen 
ráadása, Liszt öregkori műve, a Csárdás obstiné. 
Puritán zongorafaktúra, bármiféle színpadiasság, 
tetszelgés nélkül, de a végtelenség titkait 
fürkészve, dacosan szembenézve a földi élet 
végének közeledtével. ■

hívott Európai Bordalfesztiválok alkalmával pedig 
több ezres közönség előtt szólaltatták meg Bartók 
ideillő alkotásait is. A Bartók Béla Férfikarral részt 
vettek az idei jubileumi ünnepi Bartók hang
versenyen, amelynek egyik kimagasló műsorát 
szólaltatták meg.

Kuncz László

A Magyar Művészetért és Tinódi-lant díjas opera
énekes a Bartók, Kodály és Lajtha László gyűjtötte 
népdaloknak köszönhetően választotta az énekesi 
pályát, melyben opera-, oratórium- 
és dalénekesi tevékenységében is kamatoztatta 
az ezekből leszűrt és sajátjává tett élményanyagot. 
Pécsi, hazai és határon túli dalestjein is állandóan 
műsorán tartotta ezeket a népdalokat, valamint 
Bartók és Kodály dalait, többek között ezért is 
kapta a Magyar Örökség díjat is. 1994-ben a Pécsi 
Nemzeti Színházban húsz előadáson énekelte 
Bukszár Márta partnereként A kékszakállú herceg 
vára címszerepét, melyről szakma és közönség is 
elismerően nyilatkozott. 1995-ben a pécsi zenekar 
nyári zenei fesztiválján Bartók-dalokból és népdal- 
gyűjtésekből álló műsorral lépett közönség elé 
a Hotel Palatínus Bartók Termében.

Kovács Attila

A Magyar Rádió zenei szerkesztője a fenti méltatá
sok szerzőjeként — és felolvasójaként — érkezett 
a díjátadási ünnepségre. A ceremónia kedves 
meglepetése volt, amikor nyolcadikként maga is 
átvehette dr. Gubcsi Lajostól, a Kuratórium 
elnökétől a Bartók Béla Emlékdíjat. A Pécsi Rádió 
adásának rendszeres hallgatói jól ismerik zenei 
műsorait, a városban dolgozó vagy ide vendégként 
érkező művészekkel készített interjúit, a pécsi zenei 
élet fontosabb eseményeinek széles körű megis
mertetéséért, dokumentálásáért, archiválásáért foly
tatott fáradhatatlan munkáját, s erőfeszítéseit, hogy 
a helyi zenei élet termésének legjavát — beszá
molói, riportjai révén — mértékadó, országos 
hallgatottságú műsorok tematikájába illessze, 
ezzel csökkentve a régió zenekultúrájának 
elszigeteltségét.
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Szemle
Üzenet -  Poruka, Műsor Bartók Béla 
és a tánc (világnapja) tiszteletére 
Tanac Táncegyüttes 
PNSZ, 2006. április 24.
Rendező-koreográfusok: Farkas Zoltán 
(Harangozó-díjas) és Szávai József

Bartók után, szabadon

A Pécsi Nemzeti Színházban Üzenet -  Poruka 
címmel adott műsort az évek óta folyamatosan 
kiváló minősítést elérő, és így az ország egyik 
legjobb együtteseként számon tartott Tanac 
(ejtsd: Tanac, nem tana/c, tanacs vagy bármi 
más). Horvát kisebbségi, amatőr együttes lévén 
(hasonlóan a színházi struktúrához, a nép
táncban is meglehetősen zavaros ez a 
kategória, egyre inkább azokat nevezzük 
amatőrnek, akik a profikhoz hasonló színvona
lon teljesítenek, csak nem kapnak érte fizetést 
— ezt a kisebbségi lét már csupán árnyalja) 
már az is elegendő és színvonalas lenne, ha 
a színházi műsoruk az egyszerű megoldást 
választaná. Az együttes szép sorban elővezetné 
a koreográfiákat, a táncosok megmutatnák 
magukat a szülőknek, rokonoknak, visszahívnák 
az öreg táncosokat, fellépnének az utánpótlás 
korúak — tobzódnának a nemzetiségi lét 
örömeiben, kis időre elfeledtetnék annak 
nehézségeit. A Tanac művészeti vezetője,
Szávailózsef, és az est társ-rendezője/koreográ- 
fusa, Farkas Zoltán Batyu azonban ennél jóval 
többet vállal, amikor az estet a Bartók-emtékév 
jegyében tematizálja.

A színpadkép már a kezdetektől jelzi a ren
dező koreográfusok feltételezett szándékát. A 
színpad bal oldalán poétikusan megvilágított 
zongora üres székkel — nyilvánvalóan Bartók 
helye (ez a tér legdidaktikusabb pontja), a hát
teret betöltő vetítővásznon pedig megjelenik az 
est nyitóképe: hatalmas pipacsmező virít, 
lángvörös, vakító zöld foltok, reszkető tavasz.
De nem ám az édeskés-népies fajtából, hanem 
a Van Gogh fajtából. (A vizuális háttér, amely 
TasnádiJózsef munkája, organikusan egészíti ki 
a színpadi eseményeket, ellenpontoz, 
nyomatékosít, korszerűsít.)

Az est A próba című „koreográfiával” indul. 
Az idézőjel használatát az indokolja, hogy 
ebben az esetben nem aprólékosan rögzített 
tánclépések sorozatát takarja a kifejezés, sokkal 
inkább egy keretet, kanavászt, amelynek csak 
a főbb pontjai adottak. A biztos pont Farkas 
Zoltán Batyu, aki „folklór-showmanként” 
(folklór-sámánként?) vezeti a próbát: jön-megy, 
kiabál, tereli a táncosokat, irányítja a forgás
gyakorlást. A közönség néhány percre 
beleláthat abba a munkafolyamatba, amelynek 
általában már csak a végeredményét kapja. Egy 
adott pillanatban pedig a néző is részesévé vál
hat a próbának, ő is bemelegíthet: bonyolult 
ritmusgyakorlatot kell visszatapsolnunk. Az ötlet 
izgalmas, a közönség fokozatosan, 
észrevétlenül vonódik be a világukba, ám

a megvalósítás kissé hosszúra sikerült, körül
belül a kétharmadánál elfárad a „próba”, elfogy 
a gondolat — talán érdemes a későbbiekben 
szorosabbra fogni.

A próbahelyzetből szinte észrevétlenül 
kezdődik az első „hivatalos” műsorszám: a 
három táncos botokkal gyakorol egy-egy figu
rát, abbahagyják, megismétlik, Batyu irányítja 
őket, a háttérben a vásznon az eredeti adat
közlők táncolnak — némán. Hol egybeolvad 
a vetített kép a táncosok mozdulataival, hol 
szétválik, egyszer azonban Batyu csak ennyit 
mond: „Akkor kezdjük!”, a tánc pedig 
megszületik, a három férfi — három eltérő 
karakter — erősen, határozottan uralja a teret, 
kihasít belőle egy-egy szeletet a botokkal.
A háttér megváltozik, a korábbi, autentikus 
néptánc-dokumentumot egy geometrikus, vek
torokat ábrázoló figurasor váltja fel — Oskar 
Schlemmernél láthatunk hasonlót. Az áthallás 
nyilvánvaló: tényleg a tánc születésénél, a moz
dulat eredeténél vagyunk jelen, amikor a testre 
ható ellentétes erők harmóniába rendeződnek.

A román táncok közül kiemelkedik a 
Topogós, Farkas Zoltán és Tóth Ildikó 
előadásában. Profik. Egy férfi és egy nő, akik 
értik egymás minden rezzenését.

A Bartók 44 címet viselő máramarosi táncok
ból összeállított koreográfia az egyik legrégebbi 
a Tanac Bartók-táncai közül. Míg azonban eddig 
meglehetősen kilógott az együttes repertoár
jából, a mostani tematikus esten végre a 
helyére került, belesimul a műsorba. A háttér
vetítés ennél a koreográfiánál a legizgalmasabb, 
leginkább provokatív: a sötét tónusokkal kom
ponált képen hegedűk rakódnak egymásra, 
megsokszorozódnak, majd éles kontúrokkal 
„kivágott”, kétdimenzióssá tett, viseletbe 
öltözött emberek fotói hullanak, csúsznak lefelé 
a vásznon, mint papírból készült öltöztetőbabák
— „olvadó Chagall”.

Az első rész a román táncok után bolgár 
koreográfiákat, zenéket, énekeket tartalmaz.
A bolgár folklór feldolgozása alapvetően a szá
munkra is (túl jól) ismert szovjet Mojszejev 
koreográfusi iskolájának nyomait viseli magán: 
hangos, egybehangzó „hej-hopp”, a tánc végén 
elmaradhatatlanul az ég felé lendülő kezek, 
kipirult, (kötelezően) mosolygó arcok, 
mézeskalács-boldogság, kicsit sem titkolt hatás
vadászat. El kell ismerni ugyanakkor, hogy ez 
a koreográfiái iskola rendkívül közönségbarát
— dinamikus, lendületes, magával ragadó. A 
táncosoktól pedig rendkívül virtuóz tánctudást 
és koncentrációt követelnek a show-elemekben 
bővelkedő koreográfiák. A Tanac táncosai azzal 
teszik ellenállhatatlanná ezeket az egyébként 
meglehetősen didaktikus táncokat, hogy szem
mel láthatóan tényleg élvezik. Aki pedig az 
elmúlt ötven-hatvan évben Mojszejev táncaiból 
véletlenül még nem tanulta meg, az megtanul
hatta az ezredfordulón Michael Flatleytől a 
tételt: a folklór és a show összeházasítása 
biztos siker.

A „bolgár blokk” legmegkapóbb pillanatai 
azonban nem a tánchoz kötődnek, hanem az

énekhez. A táncok között a Tanac Trió énekel, 
amelynek kapcsán e kritika írója azt a — 
fiziológiailag talán kevéssé helytálló — megál
lapítást teszi, hogy Radó Júlia, Popovics Andrea 
és ltélin Veszna hangját az ember a gerincével 
hallja. Ebből CD-t kellene készíteni. Például az 
őket kísérő, fiatalokból álló Vizin zenekarral 
közösen, akik Végh Andor vezetésével egyre 
magabiztosabbak.

A zene folytatódik, szűnik a tánc egy kis 
időre: Bartók üres székét Király Csaba Liszt
díjas zongoraművész foglalja el, Farkas Zoltán 
ütőgardonnal érkezik. Allegro barbaro két 
hangszerre, két mesterre. Barbár duett, tömény 
és erős Bartók-esszencia.

Az első rész utolsó száma a Temestől 
Marosig. A Tanac monumentális tánca össze
foglal, áttekint — megelevenedett, személyessé 
vált képes történelemkönyvként tárja elénk a 
két folyó közötti területen egymás mellett 
élő/élt emberek, népcsoportok hagyományait. 
Szávai József többszörös fesztiváldíjas koreográ
fiája egyszerre idéz és megjelenít. Áramlás, 
emelkedik-süllyed, a táncosokon pedig érezhető 
a megkönnyebbülés, hiszen a nehezebb, 
nagyobb koncentrációt igénylő táncokon túl 
vannak, itt már felszabadultan táncolnak, 
összeáll, szétválik a kóló.

Fia az est első része kísérlet a bartóki ha
gyomány huszonegyedik századi megfogalmazá
sára, akkor a második rész a „tiszta forrás”. Jól 
bejáratott, biztonságos, hagyományos folklór
számokból épül fel ez a rész, a lázas-izgalmas 
háttérvetítés pasztell „háttérhangulattá” 
szelídül. Ezeken a táncokon érezhető a rutin: 
ha álmunkból keltik fel a táncosokat, akkor is 
eltáncolják. A nehézség éppen ebben áll: újra 
és újra megtölteni élettel ezeket az egyébként 
ezerszer eltáncolt koreográfiákat. A második 
rész első három tánca ennek a rutinnak esett 
áldozatul: a Tanac Drávámén ti hon/át lakodal
masa ez alkatommal a szokottnál jóval vissza
fogottabb, halványabb volt, a hasonlóan a 
Nyírség Dörzsölőjéhez és a Válaszút Vert kezes
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című táncához, amely intenzitásában ugyan 
felette állt a korábbiaknak, de ezt is a feladat- 
megoldás hűvös korrektsége fémjelezte.

A második rész egyik legerősebb száma a 
Tanac Bunyevác tánca. Ez a koreográfia a nép
tánc egyik lényegi vonására mutat rá, arra hogy 
egy nép(csoport) saját tánca nem pusztán moz
dulatok jellegzetes módon egymás után 
következő sorozata, hanem magatartás (sőt: 
maga-tartás): a nő-férfi viszony kivetülése vise
letre, lépésre, ritmusra, egymás közötti távol
ságra. A Tanac táncosai képesek úgy tolmácsol
ni ezt a táncot, ahogy azt kell: méltósággal, 
könnyedén. Életre kelt csipke. Finom, légies, 
virtuóz.

A műsor befejező szakasza pedig nem más, 
mint egyetlen, végeérhetetlen Balkán-fieszta.
A Válaszút híres koreográfiája, a Jön a Balt 
Orient, a Tanac-Nyírség közös Rományosa, a 
gernyeszegiek Sebes cigánytánca, végül pedig 
a Tanac Bosnyák búcsúbál című tánca nem válik 
el élesen egymástól, összemosódnak, szinte 
átfolynak egymásba a különböző — eredetileg 
különböző területeken, országokban kialakult 
— táncok. Ez a rész már a felszabadult 
örömtánc, amelyben mintha egymásra licitálná
nak a táncok, táncosok, a végsőkig képesek 
fokozni a fiesta-hangulatot.

Aki végignézte a háromórás műsort, meg
győződhetett arról, hogy a Tanac nem csupán 
együttes, hanem sokkal inkább szellemi, érzel
mi, kulturális közösség. Jó csapat — ami pedig 
a férfi táncosokat illeti, a Tanac-csapat mini
mum két csatárral játszik: Sztanics Balázs vir
tuóz technikai tudását Takács Róbert magával 
ragadó színpadi jelenléte egészíti ki.

A Tanac-est — címéhez híven — valóban 
Üzenet: leckét, gondolkodnivalót ad mindenféle 
egyébként megfoghatatlan (egyre megfoghatat- 
lanabb) fogalmakból, mint (multi-) kulturális 
fővárosság, Bartók-év, tradíció, szakmai maxi- 
malizmus. Szávai megnyugtató üzenete — 
és a kritikus megnyugtató üzenete Szávainak: 
a munka nem hiábavaló.

Rosner Krisztina

Roma holocaust és rasszizmus 
a mai Európában 
Pécsi Várostörténeti Múzeum 
2006. március 29- április 28.

„B II e” , azaz „cigánytábor”

A heidelbergi Német Szinti és Roma 
Dokumentációs és Kultúrközpont indította 
útjára a Roma holocaust és rasszizmus a mai 
Európában című hiánypótló vándorkiállítást, 
mely azon túl, hogy terjedelmes dokumentum
anyagával a lehető legalaposabban tájékoztat 
arról, hogy mi is történt valójában az európai 
romákkal a második világháború alatt — ami 
már magában is nagy szó ott (ti. itt), ahol a 
roma holocaustról nem szokás túl sok szót 
ejteni —, pontos képet ad napjaink romaellenes 
megnyilvánulásairól is. A szalagszeren elren
dezett képfolyamok arra figyelmeztetnek: a 
hatvan évvel ezelőtt történtek nem különíthetők 
el a múlt zárványaként.

A kiállítás okkerszínű tablóinak családtörté
neteivel éles kontrasztban, hidegkék tablókon 
körvonalazódik a nemzetiszocialista ideológia. 
Friedrich Steinbach, első világháborút megjárt 
közkatona büszkén feszít hazája egyen
ruhájában, Rosa Höllenreiner és a mozit 
üzemeltető darmstadti Rosenberg család béke

beli nyugalommal fotózkodik, Johan Trollmann 
nehézsúlyú bokszbajnok és Gerhard Braun berli
ni szaxofonista pedig magától értetődő módon 
ünnepelteti magát. Steinbachot kizárták a 
Wehrmachtból, mint mindenkit, aki roma volt. 
Majd Auschwitzba hurcolták, mint szinte min
denkit, aki roma volt, és akit éppen nem 
Buchenwaldba, Dachauba, Mauthausenbe, 
Ravensbrückbe, Sachsenhausenbe vagy Bergen- 
Belsenbe deportáltak. A szépia fotók hátterében 
fokozatosan körvonalazódik a rasszista ideoló
gia és a Totális lajstrom (a náci fajelmélet), mely 
elvezet a romák szegregációjához, jogfosztásá
hoz, elhurcolásához és megsemmisítéséhez.
Több tízezer „faji szakvélemény” születik akkor
tájt, Éva Justin a berlini Fajtisztasági Intézet 
kutatója pedig megírja disszertációját a 
témából. A megsemmisítés tehát „tudományo
san” is legitimálva van. Auschwitz-Birkenauban 
a „B II e” jelzésű „cigánytáborában” még több 
ezren vannak, amikor 1944. augusztus 2-án vég
leg felszámolják. Azóta ez a nap a roma és 
szinti áldozatok emléknapja.

A kiállítás szervezőinek kifejezett célja volt 
áttekinteni azt is, hogy a második világháború 
után hatvan évvel mennyire épült be a roma 
holocaustról való gondolkodás az európai köz
tudatba, és ezzel együtt milyen konkrét lépések 
történtek a rasszizmus felszámolására. A kép — 
legalábbis ami a kelet-európai törekvéseket 
illeti — szomorúnak mondható. A kiállításnak 
ez a része a második világháborút követő 
romákat ért atrocitásokról tanúskodik, olyan 
eseményekről, mint az 1997-es belgrádi Dusán 
Jovanovic-ügy (Dusán Jovanovic-ot skinheadek 
taposták agyon), az 1999-es Ústi Nad Labem-i 
eset (a hatóságok fallal vettek körül egy 
romatelepet), az oberwarti merénylet (1995-ben 
bombát robbantottak egy roma lakótelepen); de 
folytathatnánk a sort a 2000-es évek romániai, 
bulgáriai és szlovákiai romákat ért atrocitá
saival, vagy éppen a kiállításon nem szereplő 
mai magyarországi szegregációs jelenségekkel. 
Továbbá olyan mélyen cinikus ügyekkel, mint 
a Lety-i koncentrációs tábor-ügy (a volt 
Csehszlovákia területén található Letyben 
a túlélők tiltakozása ellenére a mai napig 
sertéshizlalda működik). A kiállítás mégsem 
ezekkel a képekkel zár. Reményt keltőek az 
utolsó képsorok: az Emberi Jogok Európai 
Bizottsága 60 évvel a holocaust után meghozza 
első ítéleteit.

Mint az a kiállításból is kiderült, Német
ország példamutatóan sokat tesz a roma holo
caust emlékének életben tartásáért. A 
kilencvenes évek elején Romani Rose 
vezetésével, Európában egyedülállóként létrejött 
a heidelbergi Német Szinti és Roma 
Dokumentációs és Kultúrközpont. Állandó kiál
lítással, oktató programokkal, kutatóközponttal 
és egy utazó kiállítással, mely a pécsi Város
történeti Múzeum befogadókészsége jóvoltából 
Budapest után Pécsett is látható volt. Örömteli 
lenne, ha egyszer éppen Pécsett szerveződne 
meg egy hasonló — a magyarországi roma 
holocaust, és egyáltalán a roma kultúra 
kutatását lehetővé tevő — dokumentációs és 
oktató központ. Akkor talán szakemberek 
figyelhetnének arra, hogy a kiállítás megértését 
egyébként nagyban segítő fejhallgatóban ne 
hangozhassanak el olyan, a kiállítás színvona
lához méltatlan „bakik”, mint például „Vi/?i 
(sic!) kormányzó”, „Montreal” (a franciországi 
Montreuil helyett, Kanadáig szerencsére, nem 
ért el Hitler keze), „Mures megye” vagy éppen 
a Horthy armirális stb.

Kapcsolódó link: www.sintiundroma.de
Czitrom Varga Enikő

Művészeti Napok a Pécsi Művészeti
Szakközépiskolában
Művészetek Háza, 2006. április 3-27.

„M unkavégzés fo lyam atban”

Közel ötven éve annak, hogy a Pécsi Művészeti 
Szakközépiskola elődjének számító Művészeti 
Gimnáziumból elballagott az első évfolyam. 
Intézmények életében talán nem is számít olyan 
soknak ez a néhány évtized. Ám ha figyelembe 
vesszük, hogy a Művészeti a Török Pál utcai 
Képző- és Iparművészeti Gimnázium után a 
második hasonló jellegű — háromtagozatos 
felépítésével mai napig egyedülálló — iskola, 
mégis csak tiszteletet parancsol az 1957 óta 
megszakítatlan fennállás.

Nem feltétlenül ilyen történelmi visszatekin
tés a célja az iskola által minden évben 
megrendezett Művészeti Napoknak. Viszont ha 
tanévenként ismétlődik, akkor természetes 
módon nyújt lehetőséget az elért eredmények 
számbavételére, a tradíció és folytonosság iga
zolására. A Művészeti Napokon az iskola 
zenész, képzős és táncos növendékei szerepel
nek — idén első alkalommal városi nyil
vánosság előtt — a szakmájuknak megfelelő 
produkciók létrehozásával. Az iskola tanulói 
tagozatonként és egyénileg rendszeresen meg
mérettetnek a helyi kulturális élet egyes szín
terein (például a nagyszínházban és az Ifjúsági 
Flázban), míg a közös fellépés identitásépítő 
gyakorlata a legfrissebb kezdeményezések közé 
tartozik. Együtt szinte alig szerepelnek, holott 
az önkifejezés elsajátításában ugyanúgy szük
ségük van közönségre. Paradox módon maguk 
a diákok is a tagozatok közötti bemu
tatkozásként élik meg az ilyen és ehhez hason
ló helyzeteket. Miközben nagyon is kézenfekvő 
lenne a különböző műfajokban gondolkodók 
együttműködése, ha már egyszer az iskola — 
Közép-Európában egyedül álló módon — 
rendelkezik ezzel a potenciállal.

Az iskola természetesen nem csak magának 
rendezi a Művészeti Napokat; az elnevezés 
használata valójában értelmetlen is azon a 
helyen, ahol közvetlenül vagy közvetett módon 
a hétköznapok is a művészetről szólnak. Idén 
kifejezetten azért került a rendezvény az iskola 
színfalain kívülre, hogy ambícióiról határozott 
jelzéseket adjon a városnak, melynek — ha 
komolyak a szándékai — közép és hosszú távú 
terveiben megkerülhetetlenül számolnia kell az 
értelmiségi utánpótlás-nevelés elsődleges 
műhelyeként szolgáló Pécsi Művészeti Szak- 
középiskolával. A helyi kulturális élet hagyo
mányai nem csak arra kötelezik a város min
denkori döntéshozóit, hogy a működőképesség 
szintjén tartsa intézményeit, hanem arra is, 
hogy gazdasági érdekeitől függetlenül azonosul
janak az értékteremtő műhelyek sorsával,
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szellemével. E meggyőződés hiányában a kul
turális intézmények működtetése valóban nem 
tűnhet sokkal többnek megoldatlan problémák 
halmazánál. Ilyen körülmények között tényleg 
kimagasló teljesítmény — nyugodtan mond
hatom: művészet — Európa legjobbjának lenni.

Az őszintén vállalható és önazonos városi 
kultúra megteremtésében a helyi vezetés egyik 
leghatékonyabb és hosszú távú stratégiai part
nere az iskola. Jelentősége ebben az összefüg
gésben is túlnő közvetlen hatás- és feladat
körén, hiszen a közigazgatási alrendszerek 
közül elsőként regisztrálja a társadalmi változá
sokat. S mint ilyen, elsőként is avatkozhat be a 
szükségesnek ítélt „kiigazítások” megtételével.
A tanárok felelőssége ebben óriási. Nem mind
egy ugyanis, hogy döntéseikben szét tudják-e 
választani a helyzetmegoldás és a hosszú távú 
koncepciók stratégiáit. Világos jövőkép és az 
értékválasztásokat hitelesítő szakmai felkészült
ség nélkül nem lehet érdemben befolyásolni 
az értékrendek alakulását. Ezért nagyon fontos, 
hogy az oktatás mindig a legjobbakra legyen 
bízva. Olyanokra, akik a megújulás kényszerét 
is érzékelik, hisz a változás magát az iskolát, 
az oktatót is érinti. Különösen érvényes ez a 
művészetoktatás területén, ahol egy változatlan 
alapérték: a probléma-érzékenység határozza 
meg a formai és szemantikai rendszerek folya
matos átrendeződését.

A Művészeti Szakközépiskolára nehezedő 
kihívás egészen prózai: szakmai feladatok 
korszerű megoldására alkalmas szakemberek 
kiképzése. Hogy közülük kiket nevezünk majd 
művésznek, az teljesen másodlagos. A hangsúly 
a korszerűségen és a szakszerűségen van. 
Vagyis, hogy az iskolában tanuló ötvös, kerami
kus, táncos vagy zenész által megoldandó fel
adat csak annyiban legyen fiktív, amennyiben 
az egy valós helyzet modellezéséhez feltétlenül 
szükséges, ugyanakkor a szakszerűség ne 
legyen formabontó kísérletek akadálya.

Az iskola, megalapítása óta többször is 
bizonyította, hogy nyitott az ésszerű változtatá
sokra. Legelőször azzal, hogy 1965-ben a 
díszítőfestő-képzést felváltotta az alkalmazott 
grafika, legutóbb pedig, szintén a képző- és 
iparművészeti tagozaton önálló festő és szob
rász szak kezdte meg működését, immár a 
szabad művészetek jegyében. A strukturális 
átalakulás illetve a szakmai programok újragon
dolása természetesen továbbra sem tekinthető 
lezártnak, hiszen az iskola egyetemes folyama
tokkal egységben változik, fejlődik. Referenciája 
pedig évről évre gazdagabb, ahogy a végzettek 
sorából egyre több művész, szakember, szak
értő, műértő és műkedvelő révbe ér...

Fejős Miklós

Emlékváros -  Pécs 
Pécsi fesztiválok emlékezethelyei 
Pécs, HattyúHáz 
2006. június 7-21.

Tér-esszé, esszé-terek

„Az esszéíró mindent kipróbál, hogy közelebb 
jusson az olvasóhoz: előadást tart neki, levelet 
ír, útirajzot vázol, arcképet fest magáról és 
másokról (...), minden álarcot kipróbál, minden 
magatartást megkísérel, hogy beszédre, 
helyeslésre, véleményre vagy akár ellent

mondásra késztesse olvasóját, akit társának, 
munkatársának tekint, s akire sohasem nehéz- 
kedne tudásával vagy pláne tekintélyével.” 
(Gyergyai Albert: Védelem az esszé ügyében. 
Budapest, 1984, 11. 0.)

Gyergyai sorai felhívják a figyelmet arra a 
szuggesztív és személyes megközelítésmódra, 
melyet az esszé — mint műfaj, és mint kísér
letező attitűd — annak érdekében érvényesít, 
hogy értelmezési terébe, ha tetszik, bűvkörébe 
vonja befogadóját. A Hattyúházban megren
dezett, Pécs emlékképeivel foglalkozó szép kiál
lítás is e megközelítésnek köszönhetően 
emelkedik ki mind a helytörténeti kutatások 
köréből, mind a városi kultúra tereivel 
foglalkozó tudományos vizsgálódások sorából, 
illetve különbözteti meg magát a 2010-es kul
turális főváros projektre készülődő városnak az 
idő múlásával vélhetően egyre szaporodó 
presztízsnövelő rendezvényeitől.

A rendezők által megalkotott metaforikus 
támpontok ugyancsak tartalmaznak olyan ele
meket, melyek az esszé problémájához kap
csolják a kiállítást. Egyrészt — előrebocsátva az 
egyik, akár kritika gyanánt is megfogalmazható 
tanulságot — ilyen, ki nem mondott, de jól 
érzékelhető elem a hiány, melynek két olvasata 
is elképzelhető. Hiányként, valamiféle kreativi
tásra serkentő ürességként észlelhető az instal
lációs elemek szellős elhelyezése, a jelzésszerű 
díszítések, melyek épp minimalizmusuknak 
köszönhetően szerencsésen olvadnak egybe 
a kiállítóteremben található számítástechnikai 
eszközök választékával. A puritán, nyers 
látvány, amely a látogatót fogadja, a fluxus, 
a konceptuális művészet és a minimalizmus 
törekvéseit idézi, legalábbis számomra. Kékesen 
derengő monitorok, szeszélyesen futó vetített 
képek, surrogó videó-kivetítők, a Iá Nam June 
Paik. Ugyanakkor az irányítható, előhívható 
képeket a város helyeihez és eseményeihez 
kapcsoló szövegek hiánya a társadalomtu
dományos reprezentáció és a művészeti alkotás 
határvidékére helyezi a kiállítást. E gesztus tág 
teret hagy az olvasatoknak, és annak, hogy 
a nézők szabadon mixeljék a vetítőkön futó 
emlékképeket a sajátjaikkal, viszont elbizonyta
lanítja azokat, akik Pécs jelentős fesztivál
eseményeivel kapcsolatosan több kommentárral 
kiegészített rendezvényre számítanának.

Természetesen ennek a szájbarágós elemeket 
és a didaktikus kapaszkodókat meglehetős 
avantgardizmussal elvető reprezentációs tech
nikának van létjogosultsága, legfeljebb azt (is) 
mondhatjuk, hogy az Emlékváros kiállításnak a 
tudományos tanulságokat is szem előtt tartó 
elsajátítása több erőfeszítést kíván a látogatók
tól, mintha mindenhol eligazító táblák és felira
tok volnának. Sajátos esszé-térről beszélhetünk, 
melyben a látogató személyes hajlandóságaitól 
és előfeltevéseitől függően választhat a 
lehetőségek közül. Az egyik pólust — divatos 
kifejezéssel élve, ez lenne az egyik „ajánlat” — 
a város történetének és tereinek társadalomtu
dományos, urbanisztikai, városantropológiai 
megközelítése alkotja, a másik lehetőség 
viszont az önfeledt alámerülés a képek áradásá
ba. A látogató ekkor személyes emlékeit 
előtérbe engedve, illetve mások közszemlére 
állított emlékei közt böngészve mélyül el a kiál
lítás anyagában. A „séta mozdulataira hangsze
relt interaktív kiállítás" — ahogy a rendezvény 
elegáns meghívókártyája meghatározza — 
mindezt egyaránt lehetővé teszi.

A rendezők szándékát illetően két kulcs- 
kategóriára szeretnék még utalni. Az egyik az 
interaktivitás kérdése. Az interaktivitás elkerül
hetetlen a kiállítási gyakorlatban, még teljesen 
konzervatív közegben is. A leghagyományosabb 
kiállítás is interaktív voltaképpen: minden nyil
vános térbe lépő tárgy, kép vagy szöveg 
kérdéseket tesz fel és válaszokat implikál. Jelen 
esetben ennél többről, az interaktivitás reflexió
járól vagy témává emeléséről van szó inkább, 
amire a számítógépek jelenlétéből az is rájöhet, 
aki csak távoli tisztelője az efféle masináknak.

A másik a séta. A séta maga is a reflexió, 
az esszé-magatartás metaforája, de az 
emlékváros-projekt terében a séta jelentése 
túlnő önmagán. Séta az installáció különféle 
elemei között; séta a város emlékezetében, 
melyet a pedálnyomogatással irányítható 
vetített filmrészletek és fényképfelvételek 
tesznek lehetővé. És séta saját emlékeink 
kertjében — az emlékeket magunk is 
olvashatóvá, elemezhetővé tehettük a bejárat
nál található számítógépen, illetve bármely 
hálózati hozzáférési pontról továbbra is megte
hetjük az Emlék-gép program segítségével, lásd 
az emlekvaros.ini.hu honlapon. A séta metaforá
ján keresztül jól megragadható a városi tér 
emlékképeit illetően a nyilvános és a privát, 
az érzéki és az elvont, a testi és a gondolati, 
a valós és a képzetes kapcsolata. Úgy közleke
dünk ilyenkor, mint a jelképek, idézetek, utalá
sok között kószáló olvasó teszi-teheti az esszé
terekben. „Mert a séta is talán csak ennyi: hogy 
térbe vetíti ki, ami egyébként odabent zajlik, 
mint a töprengés: amelynek iránya sejthető, de 
nem a pályája; s ahol a kitérők és mellékutak 
épp olyan fontos részei a folyamatnak, mint a 
pihenés, vagy visszafordulás — mert a cél nem 
más, mint éppen az út: a séta.” (Nagy András: 
Főbenjárás. Budapest, 1998, 6-7. 0.)

A kiállítás rendezői: PTE BTK Kommunikáció- 
és Médiatudományi Tanszék, BMMI 
Várostörténeti Múzeum.

Havasréti József

Echo az interneten
Lapunk internetes változatát az érdeklődő 
olvasó a www.echopecs.hu címen találja. 
Kérjük a nyomtatott és az elektronikus vál
tozat olvasóit, hogy a honlapunkhoz kap
csolódó FÓRUM rovatunkban mondják el 
véleményüket, vitatkozzanak szerzőinkkel, 
szóljanak hozzá a lapunk által feldolgozott 
témákhoz.

Internetes médiapartnerünk: www.epiteszforum.hu
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A z Opus Kiadó új kiadványai

Andrea Schacht

„Azt mondják, 
hogy a tükör 
nemcsak az 
ember arcát 
mutatja meg, 
hanem azt is 
beszélik, hogy 
megtartja a 
lelkét. A sötét 
tükör azt jelenti, 
hogy a lélek 
elveszett — a 
halált jelenti!”

A színhely Köln városa, az úr megtestesülése 
1376. esztendejében. A beginaház öntudatos 
lakóira gyanú árnyéka vetül; vajon valóban 
eretnekek és méregkeverők ők, vagy csupán 
rágalom áldozatai?
Almút Bossart, a fiatal begina, egy nagy 
tiszteletnek örvendő építőmester lánya, 
elhatározza, hogy fényt derít a tekintélyes de 
Lipa borkereskedő házában történt rejtélyes 
halálesetre.
Almút nem teljesen önszántából cselekszik; 
erősen ösztönzi az a tény, hogy az inkvizítor 
őt gyanúsítja a gyilkosság elkövetésével...
A sötét tükör a középkor hangulatát 
plasztikus ecsetvonásokkal lefestő történelmi 
regény, melynek fordulatokban bővelkedő cse
lekménye mesterien ötvözi az izgalmakat és 
a finom humort.

Andrea Schacht:
A z ördögasszony m űve
A  sötét tükör cím ű regény szerzőjétől!

Köln, anno 
domini 1376. 
„Keressétek az 
ördögasszonyt a 
begináknál!” -  
ezek a tekinté
lyes kanonok 
utolsó szavai, 
mielőtt egy 
rázuhant harang 
alatt kileheli a 
lelkét. A bencés 
szerzetes, Ivó 
atya nyomozás
ba kezd. 
Felkeresi 
ismerősét,

Almút Bossartot, az eigelsteini konvent 
begináját, hogy nála tudakozódjon az ördög
asszony kiléte felől. Almút még az egyik társa 
apokaliptikus látomásainak hatása alatt áll, 
melyben a begina egy elkövetkezendő veszély
re figyelmeztet. Amikor a baljós jelek megsza
porodnak, Almút nem tudja többé kivonni 
magát az események alól; Ivó atyával a 
titokzatos ördögasszony nyomába erednek. 
Vajon milyen szerepet játszanak az 
eseményekben a beginakolostor homályos 
múltú újoncai, illetve Ewald, az Ivó atya elől 
bujkáló szökött novícius?
A nyomozás a középkori Köln sötét szívébe 
vezet: többek között a kétes hírű fürdőházba, 
egy alkimistaműhelybe és az épülő dómba...

A kötetek megrendelhetők az alábbi címen: 
Opus Kiadó

7624 Pécs, Ifjúság útja 11. 
op us@dra vanet.hu

A  sötét tükö r

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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